Utrustningslista Beneteau Oceanis 323 Clipper - 2005
FR- BEY D 2 175G405
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
Anders Hultman
Mejl: anders@batagent.se
0046(0) 73 430 35 91

Motor
o Motor Yanmar 2GM20F, 826 timmar
o Motorglykolen bytt 2016
o Sjövattenpump renoverad 2013
o Speed Seal lock till sjövattenpumpen
o Larm för hög avgastemp och blockerat
vattenintag
o Förbättrad laddning 14,3-14,4 Volt
o Trebladig Flexofold propeller plus en
medföljande fast tvåbladig som reserv
o 70 liter diesel tank
Däck
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rorkult med förlängning, Spinlock
Autopilot Simrad TP30 med fjärkontroll
Två ”prylpåsar”
Extrafäste för utombordsmotor förvaring
Stänk och vindskydd
Livboj
Hansalina
Boj-ljus
Brandsläckare 2 stycken
Peke från Båtsystem med två stegar
Elektriskt ankarspel med 18 m 8mm kätting
och 27 m 14mm lina
o Brucetyp ankare 15 kg
o I aktern 10 kg Delta ankare med 4m 8mm
kätting och 40m 14 mm lina, ankarhållare
o Förtöjningsgods

o 6+2 fendrar
o Två Lewmar 30ST för fall och skot på
rufftak, avlastare 5 + 4
o Storskotsystem Rutgersson
o Genuawinchar Lewmar 40ST
Instrument
o Plotter Raymarine 435, två sjökorts kassetter.
o VHF M-Tech SX 35 DSC kopplad till GPS
o Gemensam VHF och FM antenn med
antennsplitter
o Raymarine Tri-Data ST60
o Vindex
Segel
o
o
o
o

Fock med rullfockskapell
Storsegel med stackpack*
Gennaker North Sails G2 med strumpa
Akterstagssträckare, kaskad 48 ggr,
originalets fasta wirar finns
o Spayhood* och heltäckande sittbrunnstält,
*renoverade sömmar och blixtlås.

Komfort
o 2 + 1 batterier med elektronisk
batteriseparator
o Batteri övervakning, Batt - Meter

o Septiktank 80 liter med Gobius tank mätare
och däckstömning
o Varmvattenberedare -2015
o Färskvattenpump -2016,
o Vattentank på 165 liter
o Mätare för färskvatten volym,
genomströmningstyp.
o Eberspächer D4 dieselvärmare med utblås i
samtliga kabiner.

Övrigt
o Förbättrad stuvning i ruff o förpik, hyllor och
draglåda
o Gasolslang till spisen bytt 2015
o Bytt gasol regulator till marin version
o Extra regulator för Camping gas flaskor
o Kyl-kompresson monterad på gummitassar
och extraventilerad.
o Beneteau servis för sex personer
o Manualer och instruktionsböcker

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.

Båtagent Sverige – www.batagent.se

