
 

Delphia 33.3 - 2010 
WIN PL-DELNR095G010 
 
 

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 
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989 
 
 
 
Fakta 
Skrovlängd  9,95 
Längd i vattenlinjen 9,06 
Bredd  3,47 
Djupgående standard 1,85 
Kölvikt kg                         1420 
Deplacement kg                  5000 
Riggtyp  7/8 
Masthöjd  15 
Vatten:   200 l 
Diesel:   100 l 
Motor  Volvo Penta D1-20, S-drive, folding propeller 2 bladig 

Service skött varje år. Olja i drev och motor, oljefilter, bränslefilter, anod på 
drevet samt impeller bytt årligen 
Ca 800 tim, bälg på drevet ej bytt 

 
Utrustning  
 
Skandinavisk standard 
Enlinerev, Lazy bag blå, rodkick med gasfjäder, genoa, UV skydd på genoa, Windex, flaggstång med 
hållare, akterstagssträckare, lucka för öppning i sittbrunnen, sprayhood, golv med vita ränder, 
dusch för varmt och kallt vatten i aktern. Landströmskabel.  
Webasto Air Top 3900 med 4 utblås 
 
Rigg och segel 
Fullattestor i Dacron med MDS travare  
Genoa 
Underhållna löpande hos Lundh Sails 
 
Skrov och däck 
Mörkblå vattenlinje 

http://www.batagent.se/
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Två extra pollare för spring midskepps 
Ankare i fören, Delta med Lewmar elektriskt ankarspel och 40 meter kätting installerat 2021 
Ankare i aktern Breeze 10 kg med Noa fäste och kättingkorg samt kätting och ankarolina 56 meter 
Peke båtsystem med nerfällbar stege i fören 
Båten bottenmålad varje år och rost fixad på kölen 
Skrov polerat årligen 
Rostfria detaljer polerade årligen 
Mast skyddad med aluprotect årligen 
Vinschar nerplockade och infettade 2018 
Bombeslag bytt på Riggarna 2019, förbättring från original 
 
Sittbrunn 
Tysk skotning helt ren sittbrunn med mycket plats (2 meter lång person kan ligga ner)  
Sittbrunnsbord i teak 
Sittbrunnskapell från Kapell o Annat med full ståhöjd 
Vinschar uppgraderade till Harken STA 35.2 
 
Interiör 
Rullgardiner till alla skylights 
Textilval, Alcantara blue  
 
Elektronik 
Kartplotter Raymarine Axiom 9 RV ny 2020 
VHF Icom fast monterad på skott vid trappan med separat antenn i masten, 2013 
AIS Icom MA 500 med separat antenn på pulpit, 2013 
Autopilot Raymarine EV-100, 2015 
Startbatteri, 2018 
2 AGM batterier förbrukning, 2017 
 
Övrigt  
6 stöttor Sea Quip 
Sittbrunnskapell / täckning vinter  
Alla slangar för gasol utbytta 2019 
Alltid haft medel mot påväxt i tanken aldrig haft problem  
Toalett aldrig använd för nummer 2 
Teak i sittbrunn och vid nergång regelbundet underhållen 
Krokar uppsatta i stort stuvfack i sittbrunn samt uppsatta på insidan av toalett, för, akterkabin och 
kök för upphängning.  
2 stycken gasolflaskor 
 
 
 
 
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. 

 


