
 

 

 

 

Utrustningslista Nimbus 37 Trawler  

SE-NIMX0017F494 
 

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  

Aron Borg 

Mejl: aron@batagent.se   

0046(0) 708-79 00 02 

 

 

Motor  

o 2 x Volvo Penta TAMD 41P -1994 

o Ca 1100 gångtimmar enligt loggbok (räknare ur 

funktion) 

o Backslag renoverade 2011 av Volvo Penta-

auktoriserad verkstad 

o Extra förfilter bränsle -2010 

o Servad enligt boken med Volvo Penta delar 

o Trimplanspump -2011 

o Startbatterier 2x75 Ah -2015 

 

Komfort  

o Batterimätare Victron -2012 

o Solpanel 55W -2012 

o Varmvattenberedare Isotherm 20L -2013 

o Inverter 300W -2011 

o Batteriladdare DEFA -2013 

o Förbrukningsbatterier 2x200 Ah -2015 

o Kylskåp rostfri front, Isotherm 130L -2010 

o Kylbox, inbyggd, aggregat Isotherm -2013 

o Langetterade mattor i hela båten -2010 

o Dynor inne samt bäddmadrass förpik och förarstol, 

Nimbus original (ej mittkabin) -2014 

o Dynor på flybridge samt förarstol, Sunbrella -2010 

o Överdrag dynor på flybridge -2013 

o Vindruteskydd -2013 

o Gasdämpat stolstativ förarstol, inre styrplats -2014 

o Värmare Eberspächer Hydronic D5, värmer vatten i 

beredaren -2014 

o Gasolspis med ugn -2013 

o Elektronisk gasolavstängning och gaslarm -2013 

o Vattenblandare kök, toa och dusch inne -2011 

o Eldriven toalett med tömning i hav eller tank, nya 

slangar -2015 

o Rostfri septiktank 56L med el-pump för tömning i 

hav eller däckstömning -2013 

o Mätare för septiktank, Gobius -2013 

o Samtliga bottenventiler -2011 

o Tryckvattenpump Jabsco -201 

 

Instrument 

o Logg 

o Ekolod 

o Autopilot  

o Vindmätare 

o Roderindikator 

o VHF, Shipmate (osäker funktion) 

o Radar, Furuno (original sedan 1994) 

o GPS-plotter, Advansea 5 tum, inre förarplats -2010 

o GPS-plotter, Simrad GO7 7-tum, på flybridge  

-2017 

o Backkamera -2014 

o Stereo med bluetooth, högtalare cookpit samt 

flybridge  
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Däck och under vattenlinjen  

o Bogpropeller QL 

o Ankarspel för, Lofrans med 50 m kätting och Rostfritt Bruce-ankare 20kg 

o Ankarspel akter, Lewmar 1000 med fjärrkontroll, frifall, 40 m lina+10 m kätting och 

rostfritt Bruce-ankare 15 kg -2010 

o Rostfria Dävertar  

o Fenderhållare akter, Nimbus original -2010 

o Infällbar stävstege, monterad under peke, Båtsystem -2013 

o Strålkastare -2013 

o Signalhorn -2013 

o Teakbord på flybridge, flyttbart till akterdäck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


