
Dehlaila 

Dehler 34, 2007, SWE 127  

 
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten 

oaktat vilka bud som kommer in.  

 

Säljes genom Båtagent Sverige www.batagent.se  

Jan Hird, Mejl: janne@batagent.se +46-708-91 95 04. 
 
UTRUSTNING 
 
Motor 
Volvo Penta D1-20/130S, 14 kw, 3-bladig Volvo Penta propeller 
Dieseltank rostfri 90 l 
 

Köl & Däck 
1,90 köl med 5 lager extra epoxy 
Orginal reparationsats topcoat Dehler vit och Dehler blå 
Teak på sittbrunnsgolv och sittbrunnsbänkar 
Rorkult med 5-lager extra lack 
Rorkultsförlängare Spinlock 
Sprayhood med rostfria rör 
Saftey Grip på sprayhood 
Sittbrunnskapell orginal 
Sittbrunnsbord i teak 
Dusch i sittbrunn 
 
Ankringsutrustning 
Ankarrulle i fören 
Deltaankare 10 kg orginal med 3 m rostfrikedja 
Ankartamp 30 m flätad nylon 
Ankardävert i aktern 
Ankarhållare i aktern 
Bruceankare 10 kg rostfritt orginal med 3 m rostfri kedja 
Ankoralina 70 m 
 
Lanternor 
Kombinerad 3-färgad topplanterna med ankarlanterna 
 
Kabin 
Inredning i ljus mahogny 
Extra tjocka komformadrasser i sovutrymmen 
Två sjökojer i salongen 



Uppvärmd garderob för sjökläder 
 
Vatten & Värme 
Rostfri holdingtank 47 l med sjöutsläpp och däckskoppling 
Varmvattenberedare 20 l 
Värmare Webasto Aitop 3500 med fyra utblås 
Sjövattenpump i köket 
Tryckvattensystem med 164 l tank 
 
Elektronik 
Landström med batteriladdare, jordfelsbrytare och landströmskabel 25 Ah 
Extra batterikapacitet 2x80 Ah gelbatterier och 1x55 Ah startbatteri 
VHF Raymarine Ray 54 monterad vid navbord 
Log Raymarine ST60+ 
Lod Raymarine ST60+ 
Vindinstrument Raymarine ST60+ 
Vindinstrument Kryssvinkel Raymarine ST60+ 
Kartplotter Raymarine C70 monterad i sittbrunnen 
Navionics Gold XL9, två kort (nr 44 & nr 45) täckande Östersjön, Kattegatt, Skagerack mm. 
Autopilot Raymarine ST4000+ 
Radio/CD-spelare och två högtalare 
Solpanel 25W på luckgarage 
 
Rigg 
Seldén 9/10 genomgående och konad mast 
Rullfock Furlex 200S 
Seldén Rod kick 
Gennaker peke i kolfiber 
Spirbom 
Skotpåsar 4 st 
 
Segel 
Storsegel North Sails SoftNorLam 3 rev, 2 hellattor och 2 korta, 32 m2 
Storsegelkapell 
Fock  North Sails SoftNorLam, rullkompensering och UV-skydd, laterala lattor, 105% 
Försegelkapell 
Gennaker North Sails 80 m2 
Spinnakerstrumpa North Sails 
Lazy Jacks 
 
Övrigt 
Jolle Suzumar 265/230 http://www.suzukimarin.se/btar/suzumar/265230/1075606-ds265230 
Säkerhetslinor 
Radarreflektor 
Fendrar vanliga 4 st 
Kulfendrar 2st 
Akterfender 1 st 
Förfender 1 st 

http://www.suzukimarin.se/btar/suzumar/265230/1075606-ds265230


Fendrar uppblåsbara 4 st 
http://www.praktisktbatagande.se/artiklar/artiklar/20080612/uppblasbara-fendrar/?page=1 
Fotogenlampa mässing Trawler 
http://www.langfardseglarbutiken.se/pentry-och-present/lampor/lampor/taklampa-trawler.html 
Förankringskilar med hammare 
Strålkastare handhållen kraftig med vitt och rött ljus 
Segelbåtsstöttor Sea Quip 6st stöttor 
http://www.seaquip.se/products_001.php?PHPSESSID=8fd57f5f9dca78c6e7fdc089fedb5687 
Täckställning Utliggarställning NOA http://www.noa.se/tackning/tackning 
 
 
Standardutrustningslistan Dehler 34 
Observera att Dehlaila i många fall har utrustningsnivå över denna standardlista 
 

 
DEHLER 34       

STANDARDUTRUSTNING 
 
 
CE-specifikation:Dehler 34 är byggd enligt CE-specifikationer klass A 
 
Skrov 
Skrovet är handupplagt för bästa vidhäftning. Den laminerade konstruktionen består av hydrolyssäker polyester, glasmattor, rowing, 
balsasandwich och “multidirectional” mattor. Bottenstockarna som är laminerade mot skrovet fördelar krafterna från rigg och köl. 
Invändigt är laminatet förseglat med topcoat. Utvändigt är skrovet skyddat med en aluminium/gummilist. 
 
Däck och ruff 
Sandwichkonstruktion med balsa som distansmaterial för att uppnå styrka och isolering. Aluminium- förstärkningar är inlaminerade 
vid alla beslagsinfästningar. Självlänsande ankarbox i fören..  
 
Skrovfärg 
Vitt skrov med vattenlinje i gelcoat. Med linjer i mörkblått. 
 
Köl 
En kombination av järn och bly. Kölprofil med extremt låg tyngdpunkt, monterad i skrovet med rostfria bultar i inlaminerade 
bottenstockar. 
 
Roder 
Rorkultsstyrning med  
rattstyrning som tillval  
Det utbalanserade rodret har hjärtstock i rostfritt stål med svetsad stödram. Självriktande hjärtstockslagring JP 3 för minsta möjliga 
friktion och glapp. 
 
Sittbrunn 
Stort stuvutrymme på styrbordssidan Stuvutrymme  i aktern  
Teak på badplattform 
 
Ventiler och luckor 
Totalt 9 ventiler varav 6 är öppningsbara.  
Dehler patent nedgångslucka i rökfärgad akrylplast som kan låsas både från in- och utsidan. 
Öppningsbar skylight i salong med ventil. 
 
Däckutrustning 
Alla skot och fall är dragna till sittbrunnen. 

 Aluminiumknapar 

 10 Avlastare Spinlock 

 Harken storskotskena  
Harken genuaskotskena justerbar från sittbrunnen 

 2 Låsbara winschhandtag med förvaringsfack  

http://www.praktisktbatagande.se/artiklar/artiklar/20080612/uppblasbara-fendrar/?page=1
http://www.langfardseglarbutiken.se/pentry-och-present/lampor/lampor/taklampa-trawler.html
http://www.seaquip.se/products_001.php?PHPSESSID=8fd57f5f9dca78c6e7fdc089fedb5687
http://www.noa.se/tackning/tackning


 2 Fallwinschar Harken HB32STA 

 2 Genuawinchar Harken HB 44STA 

 Flaggstång med hålllare 

 Öppen pulpit 

 Ankarrulle 

 Mantåg med rostfria stöttor.   

 Delad akterpulpit 

 Luckgarage med integrerad instrumentkonsol. 

 Däckspåfyllning av vattentank 

 Däckspåfyllning av dieseltank 

 Dubbelverkande länspump (manuell) 

 Magnetkompass  

 Badstege 

 Förtöjningslinor och fendrar (4 fendrar + 4 linor) 

 Windex 
 
9/10 Rigg 

 Selde´n genomgående och konad mast 

 Två spridarpar 

 Skena för spinnakerbom 

 kicktalja 
 
Stående rigg 

 Vant i rostfri wire (Dyform) med vantskruvar. 

 Mekanisk akterstagssträckare. 
 
Löpande rigg 

 2 Snabbrev dragna till sittbrunnen 

 Storfall och fockfall i Spectra/Dyneema  

 spinnakerfall  

 Bomuthal draget till sittbrunnen 
 
Segel 
Storsegel (North) i Dacron 310 m. 
2 revrader C-cut 
Storsegelkapell 
Fock 105% (North) Dacron 310 
 C-cut 
 
Salong 
Inredning i fanerad ljus mahogny. Rymlig L-soffa. Fällbart bord med  bar.  
Pentry 
L-format pentry på babordssidan. Pentrybänk med 3 lågig kardanupphängd ugn  
Dubbla rostfria diskhoar med lock. 
Utrymme för kastruller  och bestick  
Kylbox 80l med kompressor  
 
Akterkabin 
Rymlig dubbelkoj på babordssidan med rymliga stuvutrymmen under och i garderob.. 
 
Navigationsplats 
Stort kartbord med stuv för sjökort och nautiska böcker. Instrument  och elpanel med automatsäkringar.  
12V uttag 
 
Toalettutrymme 
Rymlig utrymme på styrbordssidan med pumptoalett, handfat och tappkran  
Holding tank 47l med sjöutsläpp och däckskoppling 
Garderob för sjökläder 
 
Förpik 
Rymlig dubbelkoj med generös garderob.  
 
Färskvatten 
Tankvolym c:a 164 l med nivåmätare   och stor inspektionslucka Tryckvattensystem. 
Tappkranar i pentry och toalett.  
 
Elsystem 
12V/55Ah startbatteri. Förbrukningsbatteri 12V/95Ah,  
2 st huvudströmbrytare 



Sep. strömbrytare för alla förbrukare. 
 
Belysning 
Interiör: Halogen lampor i förpik, salong, pentry, toalett och akterkabin. Arbetsbelysning vid nav.plats. 
Utvändigt: Fast 2 färgslanterna +  
akterlanterna, motorlanterna . 
3 färgslanterna med ankarljus i masttopp 
 
Motor 
Volvo Penta D1-20/130S 3 cylinder 14kW3-cyl, 19 hk,segelbåtsdrev, 
Foldingpropeller. 
Enspaksreglage.  
Instrumentpanel med varningsdisplayer.  
Timräknare. 
Dieseltanken 90 l m. tankmätare 
 
Navigationsinstrument 
Raymarine ST 60 logg 
   ST 60 ekolod 
   ST 60 vindinstrument 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


