Utrustningslista Nimbus 26 - 1979
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.

Längd 7,85 m (exkl badbrygga)
Bredd 2,85 m
Djup 0,9 m
Deplacement: 2.200 kg
Botten blästrad och epoximålad 2008
Doghouse i aluminium och glas
Inredning i ruffarna i teak och vägg plastmatta i gott skick
Golv i hela båten plywood/plast med löstagbara
heltäckningsmattor
Max fart

Ca 15 knop

Marschfart

Ca 12 knop

Kojplatser

Förruff 2-3
Akterruff 2

Motor: Volvo Penta D3-130, bytt 2008 komplett inkl backslag, axel och
propeller.
Senast servad hösten 2018 på auktoriserad verkstad, Sjöstadens varv, Långedrag
Bränsletank: Ca 160 liter, rostfri med tre skvalpskott, manlucka i samtliga för
inspektion och eventuell rengöring. Förfilter Volvo Penta/Racor.
Tankavstängning vid tank.
Elsystem: Skiljerelä bytt 2008 i samband med motorbyte inkl ny
kabeldragning till säkringspanel, startmotor etc
Vattentank: Ca 40 liter, plast, tryckvattensystem
Badbrygga: Rostfritt och teak monterad på akterspegel
Stege: Rostfri löstagbar stege i fören
Bogpropeller: Tunnel renoverad 2008 samt byte propeller
Logg och lod: Skrovmonterade

Mantåg: Stöttor och vajer i rostfritt, nät textil
Pulpit: För och akter i rostfritt
Färskvatten:Tank enligt ovan
Tryckvattenpump, automatiskt med tryckärl
Varmattenberedare, värms av kylvattnet i motorn
Diskbänk: Rostfri disklåda med kall- och varmvattenm avlopp i skrovsidan
Spishäll: Tvålågigt spritkök
Kylskåp: Kylskåp med frysfack och frysackumulator (laddas när motor är i
drift) Kompressor Danfoss, elektrisk
Toalett: Separat toalett med tvättställ och WC-stolVattenspolning med sjövattenpump, avfallspump till hålltank
Rostfri hålltank med dels däckstömning och dels tömning ut i sjön
Tank, rör, ventiler mm nytt 2017
Trimplan: Elektriskt styrda trimplan
Förtöjning: Erforderligt förtöjningsgods samt två ankare
Stuvfack för detta i fören samt ankarbox på badbrygga
Fendrar: Sex st fendrar
Vindrutetorkare: Elektriska vindrutetorkare, automatisk återgång till viloläge
Batterier: Batterifack i akterruff, två startbatterier och tre förbrukningsbatterier
Länspump: En elektrisk med automatik monterad under motor
samt en manuell
Kapell: Nytt 2018, gamla kapellet användbart vår och höst
Bänkar mm: Förarstol sliten beklädnad. Vändbar passagerarsoffa, sliten
Sittbrunnsdynor: Slitna
Sittbrunnsbord: Teak, fällbart
Ruffdynor: Bra skick, ca 5 år
Brandsläckare: Monterad i doghouse

Belysning: Ljuspunkter i ruffar och i doghouse
Övrigt : Träinredning i doghouse är delvis i behov av renovering/byte
Säkringscentral behöver bytas
Täckplåt för strömbrytarpanelen ej komplett, strömbrytarpanelen i sig helt ok
Aktergivare till färddator / EVC fungerar ej, alternativt kontaktfel i
BUS-system vilket innebär att vissa tilläggsfunktioner i EVCsystemet ej fungerar. Ej felsökt detta då vi ändå inte utnyttjat detta i större grad.
Multivarningsinstrumentet i instrumentpanelen likaså. Visas dock korrekt på
huvudinstrumentet.
Samtliga grundfunktioner i EVC finns och fungerar, inkl larm på motor

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.

