Utrustningslista Aphrodite 33 n:o 22 - 1989
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 , Niklas Lindgren
Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.
Data
Längd: 10,34 m
Bredd: 3,30 m
Djupgående: 1,60 m
Vikt: 5500 kg
Kölvikt: 2300 kg
Masthöjd: 14,5 m

Kabiner 2
WC 1
Antal ägare 2 (nuvarande sedan 2008)
Seglad i Skandinavien – Danmark, Norge, Östersjön
Motor och el:
Volvo Penta 2003, 28 hk
Sötvattenkylning
Sjövattenfilter
Byte av inlopp till värmeväxlare 2016
Ny generator 2017
Dieseltank 130 l
Rak axel
Fast 3-bladig propeller
Bogpropeller, Side Power
Elektriskt ankarspel (Lofrans) i fören, 30 m kätting
Elektriskt ankarspel (Ankarlift) i aktern, 50 m blyad lina
Startbatteri 80 Ah
2 förbrukningsbatterier à 75 Ah
230V landströmsanslutning
Batteriladdare (Sterling)
Segel och rigg:
Genua, renov 2015
Ny genuarulle (Furlex), 2015

Gennacker
Nytt storsegel + lazybag (Lundh), 2011
Navigation, kommunikation, säkerhet:
VHF (Navman)
AIS (Trueheading)
GPS-plotter (Raymarine A70)
Logg, lod, vindmätare (Raymarine)
Autopilot (Autohelm)
Automatisk elektrisk länspump
Livflotte (Plastimo), servad 2017
Brandsläckare 2016
Danfender x 6, 2017
Kulfender x 2
Gummibåt (Plastimo) 2016
Förtöjningstampar
Inombords:
Varmvattenberedare (Isotemp)
Kyllåda
Manuell toa (Jabsco)
Septiktank med däckstömning, 60 l
Vattentank 160 l
Tryckvattenpump (Jabsco)
Gasolspis med ugn
Värmare (Mikuni)
Radio/Stereo/CD/USB/Bluetooth
Nya dynor i salong + kabiner 2011
LED-belysning
Förvaring, service och reparationer
Alltid inomhusförvarad, i varmhall sedan 2008
Varvservad årligen (motor + skrov) sedan 2008

Botten blästrad, epoxybehandlad och byte av alla genomföringar 2009
Besiktigad 2016 (protokoll finns) med efterföljande reparationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service/smörjning av rattstyrningen
Spricka vi skäddan lagad, epoxybehandlad
Rost på kölen slipad, epoxybehandlad
Byte av genomföring från diskhon
Översyn av teakdäck (byte av ribba i däckslucka +fotplatta i pulpit + tätning under
teakdäcket bakom däcksluckan + omnåtning ställvis)
Åtdragning av fästskruvar för pulpit och mantågsstöttor
Byte av avgasrör till dieselvärmaren
Smörjning av vincharna
Reparation av gelcoatskador i sittbrunnen
Service av dieselspridarna
Service av livflotten

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. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som är listad ovan ingår.

