
Utrustningslista Joule 44 ”Freja” Årsmodell 1983 

 

 
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  

Mattias Ericsson, Mejl: mattias@batagent.se , +46-(0)70-262 16 87.  

 

 

Fakta 

Löa  13,53 m 

Lvl  10,6 m 

Bredd  3,47 m 

Djup  2,00 m 

Depl  6600 Kg 

Kölvikt 3500 Kg 

 

Lys: 1,31 

Konstruktör: Jan Becker 

Byggår: 1983, segelnummer 6 

Epoxybehandlat sandwichskrov 

 

Rigg 

Löpande och stående rigg nyinköpt från Benns 2005. 

 Genomgående 7/8-dels rigg med dubbla spridare och backstag 

 Aluminiummast med kullagrad storsegelskena 

 Selden furlex rullsystem 

 Rodkick från Selden 

 Fockskena för självslående fock, Rutgersson 2007 

 

Segel 

Stor och fock nyinköpta från Gransegel 2005 

 Stor: Kevlar med vit tafetta, 50,2 kvm, 2 rev, 5 lattor varav de tre översta genomgående, 

Lazy jacks 

 Fock: Kevlar med vit tafetta, 40,2 kvm, utbyggd akterrunda 

 Gennaker: Boding 2010 

 Genua: Äldre i dacron 

 

På däck 

 Samtliga fall och skot neddragna i sittbrunnen 

 2 genuawinchar (nya), 2 storskotswinchar (1 ny +1 original), 2 backstagswinchar (nya) samt 

2 fallwinchar (original) 

 Rattstyrning länk samt autopilot Raymarine 

 Teak i sittbrunnen och grå treadmaster på däck 

 Ankarspel 

 Peke 

 Däcksbelysning 

 

Under däck 

 Tre hytter med 2+2+1 kojplatser samt tre kojplatser i salongen 
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 Nya dynor 

 Toalett med varmvatten nära nedgången 

 Stort kartbord 

 Pentry med 3-lågig gasolspis och ugn, kyl 

 Salong med sittplats för ca 6 personer 

 Vattenburen värme Webasto 

 Kontakter för 220V 

 

 

Motor 

 Sötvattenkyld Volvo MD11 1981, S-drev, 2-bladig foldingpropeller 

 

Instrument 

 Logg 

 Plotter med stor skärm Garmin 3010 + 1
st
 äldre GPS vid kartbordet 

 Ekolod Garmin med bottentopografi 

 Vindmätare Silva 2005 

 Fast VHF: Sailor med 2 st antenner (masttopp och på akterpulpit) 

 Bärbar VHF: Raymarine 

 FM-radio med CD-spelare 

 Kompass med belysning 

 Vindex med belysning 

 

Elförsörjning 

 240 V land 

 4 st brukarbatterier och 1 st startbatteri 

 Två solceller, laddar 1,9 A styck 

 Batteriladdare 20A 

 

Övrig utrustning 

 Sittbrunnsbord i teak 

 2st stora gasolflaskor 

 Spinnackerbom 

 Segelkapell 

 Sprayhood 

 Rostfri septitank med elektrisk pump 

 Rostfri färskvattentank 100L 

 Elektrisk och manuell länspump 

 GSM-antenn i masttoppen 

 Extra ankare med lina 

 Bergskilar 

 2 st båtshakar, fendrar, förtöjningstamp 

 

Notera: Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft 

möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj: Uppgifterna förväntas vara korrekta men kan 

inte garanteras av Båtagent. 

 


