
Utrustningslista  

Båtmodell: Degerö 331 

Årsmodell: 2008 

WIN: FI-DEBFDC29J708 

 

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.  

www.batagent.se 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Motor 

Volvo Penta D1-30, 29 hk 

115Ah generator  

3-bladig fast propeller 

Lewmar 140TT bogpropeller  

 

Rigg & Segel 

Nordsail storsegel i dacron med fullattor  

Nordsail rullgenua i dacron 

Nordsail självslående fock  

Seldén mast, 14,5 m över vattnet, stående på däck 

Seldén rodkick med gasfjäder 

Seldén Furlex 200S förstagsrulle för genua 

Seldén Furlex 100S förstagsrulle för självskotande fock  

Lewmar självskotsskena  

Andersen rostfria vinschar, 2 x 46 ST och 2 x 26 ST 

Lazybag med lazyjacks  

Vantskruvskydd i aluminium 

 

Skrov & Däck 

Ankarspel i aktern, Anchormatic 500 med manöverpanel + fjärrkontroll 

Ankarspel i fören, Lofrans Projekt 1000 med däckskontakter + fjärrkontroll  

Ankare under peke i fören, 15kg Bruce i rostfritt stål  

Ankare på dävert i akter, 10kg Bruce i rostfritt stål med 50m ankarband  

Reservankare, 7,5kg Bruce  

Jefa rattstyrning med länkarmar och läderklädd ratt  

Nödrorkult i rostfritt 

Teleflex inre rattstyrning vid navigationsbord 

Peke i rostfritt stål och teak 

Badstege med teaksteg på badplattform  

6 x förtöjningsknapar (2 x midskepps) 

Mantågsgrindar midskepps  

Sprayood med rostfria bågar -2018 

Vindskydd till sittbrunn -2018 

Salongsbord i nåtad teak på Lagunafäste 

 

Instrument 

http://www.batagent.se/


Raymarine Autopilot ST 6000 

Raymarine smartcontroller  

Raymarine C80 plotter (flyttbar mellan inre och yttre styrplats) 

Raymarine Pathfinder Radom radar, 2kW 18"RD218 

Raymarine ST60 vinddata, logg och ekolod  

Plastimo kupolkompass i styrpiedestal 

VHF Nexus 2500 med antenn i masttopp  

CD radio, Sony med två högtalare 

TV antenn, Glomex i masttopp  

 

Elektronik 

Startbatteri 1 x 70Ah 

Förbrukningsbatterier 2 x 110 Ah 

Mastervold batterimätare 

Mastervolt med el-panel med brytare och automatsäkringar  

Landström och batteriladdare Mastervolt  

230V uttag i landströmscentral  

Solpanel 

LED belysning inne i båten och lanternor  

Däckljus halogen 

 

Komfort 

Eberspächer dieselvärmare Airtronic D4 

Gångvärmare defroster, värmeväxling från motor 

Vindrutetorkare 

Isotherm 3201 Kylbox, 80l 

ENO gasolspis med 2 lågor och ugn 

Fjärravstängning av gasoltub från pentry 

Isotemp varmvattenberedare, 24l, 230V/motorvärme 

Whale tryckvattenpump  

Dusch v/k vatten på badplattform och toalett 

Sjövatten till pentry med fotpump 

Manuell toalett 

Gobius septiktankmätare 

Nicro 2000 ventiler med solcell (fungerar dåligt) 

Sittbrunnsdynor  

 

 

Inredning 

Solskydd till salongsfönster 

Barometer och klocka i mässing 

Fotogenlampa över salongsbord  

 

Övrigt 

Fendrar och förtöjningslinor  

Flaggstång med svensk flagga 

Båtshake med 2 st. bojfångare 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



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. 

 

www.batagent.se 


