
Allegro 33 
 
KONSTRUKTÖR: Lars-Olof Norlin  
BYGGÅR:   1976 
ÄGARE:    1 
 
 
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  
Mariusz Kociolkiewicz, e-post: mk@batagent.se,  +46  (0)765522174  
 
 
 
En mycket trygg, välseglande och snabb långkölad båt i mycket fint skick och rikligt utrustad. 
 
All dokumentation, kvitto, manualer på utrustningen finns. 
Redan vårrustad och helt klar för sjösättning. 
Olja och filter är bytt, Polerad och vaxad, Allt trä är lackat. Bottenmålad VC 17., m.m. 
Förvaras inomhus i uppvärmd lokal, och kan visas efter överenskommelse. 
 
 
Data:                                              
Längd. 9,9 m,  
bredd. 3,33,  
Depl. ca: 7 ton,  
 
 
Utrustning: 
           
Selden rigg. (Från början Benns rigg, nu utbytt till Selden) 

Storsegel, Lösfotat med lattor 2 + 2 

Försegel på rullsystem Furlex.Rullfock monterat på peke, med max genua i mylar,  

Genua 1 i Matrix membrane,  

Genua 1 i dacron.  

 

Kutterfock och stormfock. Rullsystem Furlex. 

Spinnaker: triradial med spinnakerstrumpa, Selden spinnakerbom och jockypool. 

Gennaker med strumpa. 

Skotvinschar: 2 st Andersen-Skandinavia, TWO SPEED 46 st (selftailing) 

        ”             2 st Enkes TWO SPEED 26 

Targabåge i kolfiber med storskotskena (Rutgersson Transatlantic), och vindruta. 

Vindroder, Bo Åkerlinds Allegro vindroder. 

Autopilot, Ekolod, Logg (Autohelm) 

VHF, Shipmate RS 8300 

GPS Garmin 120 



Motor. Volvo Penta MD2B, med Martec färskvattenkylning. (Renoverad, dokumenterat) 

Bränsletank ca: 65 l rostfri, plus 25 l i värmartanken. Man kan pumpa bränslet mellan tankarna. 

Propeller, ny flöjlande 4-bladig Variprop, ny axel, ny axeltätning. 

 

Batteri. 3 st 86 amp. 

Landström med jordfelsbrytare. 

Batteriladdare: Victron 15 A 

Elövervakning: BATTMETER, Odelco. 

Solpaneler: 1 st 65 W samt 1 st 44 W med regulator. 

I flera lanternor och belysningsarmaturer har glödlampan ersatts med LED. 

Kombiantenn i masttopp för: VHF, GSM, FM. 

Värmare: Reflexpanna, rostfri panna med vattenburet värmesystem i hela båten, bränsle: diesel, rostfri 

tank. 

Spis: Rostfri spis med ugn, glaslucka och eltändning. 

Gasol: 2 st P6 aluminium. 

Gasolvarnare är installerad. 

Toalett med rostfri tank med tankmätare Gobius 4, rostfritt tvättfat. 

Vattentank rostfri ca: 90 l. 

Länspumpar: 1 manuell och 1 elektrisk (automatisk) 

Stöldlarm med elektronisk startspärr. (BoatGard 950 S) 

Ankare: Plogankare CQR 15 kg i fören, integrerat i peket. 

             Bruce 15 kg (orginal) i dävert i aktern. 

             Till ankare finns 8-flätad Multiplait tamp med kätting. 

Fendrar: 8 kraftiga samt ordentligt med förtöjningstamp i bra kvalite. 

Säkerhetsutrustning: linboj med ljus, "löplinor" från för till akter, fäste för säkerhetssele i sittbrunn, 

nödraketer, preventergajar. 

Sittbrunnstält, som täcker hela eller delar av sittbrunn. 

Kylbox: Isoterm ASU. 

 

Centrumlyft är installerad, lyftstroppar m.m. följer. 

Allt komplett för att säkert kunna lyfta båten med vilken kran som helst, 

utan lyftok, även med masten på. 

 

Båtvagn: 

Till båten finns en mycket bra vagn, med integrerade stödben, och lyftanordning som gör att man själv 

pallar upp båten snabbt och enkelt. 4 lastbilshjul med fina däck. Vagnen har 2 drag, 1 för traktor och 1  

för lastbil. 

 


