
 

Nauticat 331, Live on-board.  År 2006. 
 

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 Forsén, Mejl: niklas@batagent.se Phone:  +46-70-592 60 76. 

 
Allmänt:  
Nauticat 331 är den ideala motorseglaren för längre båtfärder. Genom den nya 

undervattenskroppen och den djupa kölen är 331:an en god seglare.  

  

Två dubbelhytter och rikligt med garderober och stuvutrymmen. Salong med U-soffa och stort 

bord. Toalett och separat duschutrymme. Pentry med spis, ugn, kyl, frys och micro.  

 

Fullödig instrumentering och enkla reglage. Dubbla styrplatser, ute och inne. 

 

Integrerat bogspröt, rejäla gångbord med handledare och bekvämt insteg till salong. 

 

Rymligt akterdäck med bänkar/stuvutrymmen. Skot och seglens in- och uthal sköts härifrån. 

Dusch, sjövattenuttag och badstege.  

 

Rullstor, rullfock samt mesansegel.  

 

Teakdäck på samtliga gångytor och förhyttstaket. 

 

Båten ger möjlighet till ett aktivt båtliv oavsett väder. Skjutdörrar till salongen. Försedd med 

stora luckor och ventiler i samtliga utrymmen.  

 

Nauticat  331 en välbyggd, säker och praktisk långfärdsbåt med låga driftskostnader. 

 

Båten är i nyskick och bra utrustad.  

 

Vi har haft båten sedan juni 2006. Båten gjordes till och visades på novembermässan i Älvsjö 

2005 och sjösattes i Åbo maj 2006. Båten har hela tiden haft sin hemmahamn i 

Stockholmsområdet.  

 

Konstruktion: 

Båten är byggd på Nauticat varvet norr Åbo. Material och hantverk är av yppersta slag. Skrov 

och däck är handlaminerade i glasfiber. Blyköl, djup 1,65 m. Ballast 2,4 ton. 

 

Kraftfull mittmonterad Yanmar motor på 75 hk, sötvattenkyld.  

Selden rigg med rullstor, rullgenua och mesan. Segelyta 56,9 kvm.  

Hydralisk styrning och bogpropeller.  

 

GPS/plotter, radar, autopilot, vindinstrument, multiinstrument (djup, fart m.m.) och VHF. 

 

Två rymliga och bekväma hytter, ”owners cabin” (akterhytt) och förhytt, bägge med en 

ordentlig dubbelkoj, garderober och stora stuvutrymmen.  
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Rymlig salong med god utsikt, U-soffa med alcantaratyg och bord på babordssidan med plats 

för 4-6 personer. Styrplats till styrbord, sjökortsfack i draglåda under bordet. Ståhöjd 1,90 m. 

 

Snygg och funktionell köksavdelning i teak. Tvålågig rostfri gasolspis med ugn.  

Rostfri dubbelho med söt- och sjövatten. Kylskåp, frys- eller kylbox samt mikrovågsugn.  

Praktiska arbetsytor och goda förvaringsutrymmen.  

 

Snyggt och funktionellt toalettrum samt separat duschutrymme. Pumptoalett med elektrisk 

tömning av septictanken. Skåp och förvaringsutrymmen. 

 

Rymligt akterdäck med sittbänkar, yttre styrplats, förvaringsutrymmen under bänkarna. 

Badstege, dusch och sjövattenuttag. 

 

Fakta: 

Modell: Nauticat  331.  

Årsmodell båt och motor: 2006. 

Antal ägare: 1 st. 

Skrovfärg: Mörkt blå. 

Bottenfärg: Röd. 

Mått: L 10,40 exkl. bogspröt, 11,40 inkl., B 3,40m, Dj 1,65m. 

Vikt: ca 9 ton. 

Motor: Yanmar 4JH4-TE, 75 hkr. Färskvattenkyld. Gångtid: 728 h. 

Drivlina: Rak axel med mekaniskt backslag. 

Bränsle: 500 l i 2 tankar på vardera sidan i motorutrymmet. 

Vatten: 450  l i en tank under durken i köksutrymmet. 

Septictank: 80 l. 

Batterier: 2 st.180 Ah för förbrukning, 1 st. 135 Ah för start.  

Marschastigheten ligger runt 6-7 knop, medan max är ca 8 knop. Bränsleförbrukningen är ca 

0,8 l/nm vid 6,8 knop. 

    

Utrustning: 

Navigation/ Segling/Motorgång. 

 Elektronisk kompass kopplad till autopiloten, Raymarine ST6001. Dubbla 

kontrollenheter. 

 Kompass, Suunto C-95 i styrhytten, Silva vid yttre styrplatsen. 

 GPS/Plotter, Raymarine C80.  

 Radar, Raymarine 2 kW. 

 Logg/ekolod, Vattentemperatur m.m,  Raymarine ST60. 

 VHF, Raymarine 54E. 

 Dubbla styrplatser, hydralstyrning. 

 Bogpropeller, Maxpower, 5,4 hkr. 

 2 tankgivare bränsle, 2 varvräknare.   

 Selden rigg, rullstor, rullfock Furlex 200S. Mesanmast. 

 Segel i Vertech-duk från Lundh Sail.  

 Vindinstrument, Raymarine ST60 och Windex. 

 Skotwinschar, Harken 40.2. 

 Nödstyrning på roderaxeln. 

 Vindrutetorkare. 



 Signalhorn.  

 

Kök/toalett/dusch/värme/el 

 Spis, två lågor plus ugn, Eno, gasol 6 kg. 

 Mikrovågsugn Electrolux. 

 Tryckvattensystem med VVB, 40 l, Isotemp.  

 Kyl- eller frysbox, 100 l, Frigoboat. 

 Kylskåp,85 l, Isotherm. 

 Toalett med elekrisk tömning av septic tank, 80 l.  

 Dusch i duschutrymme och på akterdäck. 

 Värmare, Webasto AT3500D med termostat, diesel. 

 Luftvärme via motor, Aurora 6 kW.  

 Däcksbelysning. 

 Landström med uttag i salong. 

 Batteriladdare, Mastervolt, 50A. 

 Inverter,  Mastervolt, 220V/1200W. 

 Tankgivare vatten. 

 

Förtöjning 

 2 pollare i fören, midskepps och aktern. 

 Förvaringsbox i fören för tampar och fendrar. 

 Bogspröt med CQR-ankare, 15 kg. 

 Rostfritt ankare, Bruce-typ, i behållare på pulpiten vid akterdäck. 

 Förtöjningstampar och 40 m blyad ankarlina. 

 4 fendrar. 

 

Övrigt 

 Teak på gångytor och förhyttstaket. 

 Stereo/CD med 2 högtalare, Kenwood. 

 Klocka och barometer i mässing. 

 Rullgardin taklucka förkabin. 

 Alcantaratyg i salong. 

 Fuktskydd under dynor.   

 Mattor till hela båten. 

 Solskydd till salongens främre vindrutor. 

 Rullfockskapell, Royal Marine. 

 Vindskydd runt akterdäck. 

 Säkerhets-/Badstege. 

 Stävstege. 

 Pulpit i teak runt hela båten. Öppningsbara midskepps. 

 2 eldsläckare. 

 Elektrisk och manuell länspump. 

 2 livbojar, livlina. 

 Flagga i mesanmasten. 

 Bottenfärg, Hempel. 

 Vintertäckställning, däck, Press&Son.  

 Presenning. 

 Vagga, Press&Son. 



 


