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Båtnummer: 34 

CE-klass: B 

Levererad: 2001, Nimbus Boats AB Långedrag 

Antal ägare: 2 där nuvarande ägare köpte den 2006  

Längd TOT: 10.80 m 

Längd OA: 10.00 m 

Längd VL: 7.75 m 

Bredd: 3.34 m 

Djupgående: 1.05 m 

Deplacement: 5.000 kg 

Kojplatser: 4 st (vuxna) 

Motor & Drivlina 

Motor: 2*260 hk Volvo Penta KAD 44 Tillverkningsnummer: 2204407509 & 2204407530 

Gångtid: 1017 motortimmar 

Drift: Aquamatic med rostfria propellrar. (Dreven ompackade 2014) 

Bränsletank: 600 Liter 

Vattentank: 165 Liter 

Toalett Jabsco kopplad till septiktank 70 Liter. Tömning under vatten såväl som från däck. 

Teakdäck 

Navigation 

Instrument från Raytheon numer Raymarine 

Plotter GPS/RL 70C med sjökort över Västkusten & Vänern. Och radar med over lay bild. 

Logg 

Kompass 

Autopilot 

VHF från Uniden Marine Radio 

Utrustning 

Vitt skrov 

Kyl Isotherm 

Spis Wallas 95DU med keramikhäll diseldriven 

Tryckvatten via sötvattenpump 

Varmvattenberedare Isoterm 0150 med 15 Liter via landström & gångvärme och varmvatten 

via cupevärmaren Ardic dieseldriven. 

Dusch på toalett med utsugningspump, varmt och kallt vatten 

Dusch på badbrygga varmt och kallt vatten 

Landström med jordfelsbrytare och batteriladdare CTEC 

Elektriska ankarspel i fören Lewmar och aktern Winchmatic PC-52 båda med rostfria ankare 

Sittbrunnsbord 
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Brandsläckare i ruffen och vid cockpit 

Förtöjningsgods 

Batteribank 6*70 Ah varav två till motorn. (2011) Bevakas med mätare vid styrplats som 

visar ampertimme förbrukad och laddad 

Kapell över akterdäck (2011) 

U-soffa på akterdäck 

Radio & TV antenn 

Klocka, barometer i krom 

All originaldokumentation i Nimbusväska 

Strålkastare 

Bogpropeller (2006) 

 

 

Förruff  

Gott om sovplats för två vuxna. Hyllor, garderob, 2 läslampor, taklampor, gott om 

stuvutrymme under dynor, spegel, låsbar däckslucka med ventilation, tre öppningsbara 

portlights med gardiner, 220 v uttag, reglage och utblås för värmare. 

 

Ruff under Deckhouse  

bädd med plats för två vuxna, soffa, öppningsbara portlights med 

gardiner, läslampor, garderob. 

 

WC-spoltoalett,  

handfat med frisör munstycke, varmt och kallt tryckvatten, dränerad durk 

med el-utsugspump, skåp, tandborstglas, spegel, lampa, öppningsbar portlight med gardin. 

 

Deckhouse saloon med cockpit & pentry  

bord med gott om plats för 4 sittande vuxna, 

ställbar förarstol med uppfällbar framkant, skjutfönster på både förar- och passagerarsidan. 

Kylskåp 65 liter med frysfack, Spis med två plattor, skafferi, lådor, Nimbus service, stuvfack 

under soffa, 220V uttag, antennuttag (coax) för TV, högtalare, infällda spotlights i taket, 

hylla, förvaringsfack, sjökortslåda 

Förarplats med ny stol (2011) - reglage för bogpropeller, el-motorreglage, Plotter med sjökort, 

Reglagepanel för ankarspelen, kompass, 2 vindrutetorkare med spolare, gångvärme, defroster, 

brandsläckare, 2 stora takluckor, 12 volts uttag, 

 

Utvändigt 

Räcken, pulpits och knapar i rostfritt stål, kapell med löstagbara, transparenta, sidor, 

badbrygga med stuvutrymmen försedda med teakluckor, badstege, fenderhållare, antennmast i 

rostfritt stål, dusch på badbrygga med varmt och kallt vatten, durkbelysning och LED 

lanternor. 

 

 

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. 



 

 

 


