Nauticat 33, 1978

Sælger kan frit vælge køber af sin båd, uden nødvendigvis at tage det højeste bud. Båden er
formidlet af Båtagent: www.baadagent.dk
Michael Staufeldt, Email: michael@baadagent.dk , +45 21488880
Specifikationer:
Længde: 10,10 m
Bredde: 3,42 m
Dybgang: ca. 1,35 m
Deplacement: ca. 8 t
Højde over vandet: Ca. 12 m
Brændstof: ca. 450 ltr
Vand: ca. 250 ltr
Septik tank: 40 ltr
Generel beskrivelse:
Original ketch version. Blåmalet skrog, rød undervandsfarve. FlexiTeak på dæk og hvidmalet tag.
Midtskibs klamper og åbninger. Bov og bade stige
(kombination).
Original toilet er blevet ombygget til stort toilet med bruser, elektrisk toilet og en septiktank med
både sø- og dækstømning.
Motor:
FORD 2722E - 80PS (ca 1.070 timer) Serienummer: 00174/053 – motor udskiftet i 2014
Bowthruster, fra 1999
Tanke:
Dieseltanke:
- stb ca. 225 ltr, rustfrit stål
- bb ca. 225 ltr, rustfrit stål
Vand; 250 ltr. Plast
Varmtvandsbeholder opvarmet fra motor og 220v fra landtilslutning
Instrumenter:
- Furuno GPS
- Furuno Radar
- Furuno Fishfinder ekkolod
- Raymarine Autopilot med fjernbetjening
- NASA VHF
- Hydraulisk styresystem

Listen over udstyr er baseret på oplysninger fra ejeren. Alt udstyr ud over, hvad der er anført
ovenfor, er efter sælgers skøn.
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Rig og sejl
Ketch rigget Selden Master
Storsejl HR med bompresenning (2004)
Genoa HR, med UV-beskyttelse (2004)
FURLEX Furler for Genoa (2004)
Mesan sejl HR med bompresenning (2004)
Elektrisk installation:
12Volt system samlet
2x12V AGM 110Ah indenlandsk brug
Standard generator til opladning af motorbatteri
CTEK M300 230V/12V oplader
Inverter 12/220 1000W/2000W
Webasto varmer (diesel)
Varmtvandsbeholder (motor opvarmet såvel som på landkraft)
Øvrigt:
Cockpit bord og stole
Bovanker med kæde og blyline
Hæk og frokost anker med kæde og bly linje
Stort køleskab med frontåbning
ENO komfur med ovn og to brændere
Fendere
Fortøjningslinjer
Vinterstativ

Listen over udstyr er baseret på oplysninger fra ejeren. Alt udstyr ud over, hvad der er anført
ovenfor, er efter sælgers skøn.

