
Nauticat 33, Tillverkningsnummer 1164, Live-on-Board 
versionen med djup köl och hög mast. 
 
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 +46-70-592 60 76. 

 
 
Båten som levererades ny sommaren 1996 och följer tillverkarens specifikationer för standard 
och tilläggsutrustning enligt nedan: 
 
Motor Yanmar 4JH2-DET, 88 HK  
 
Stormast Selden Furlin rullmast 
Selden rullrev med alu profil för genua 
Stor, genua och mesan segel 
Teleskopisk spirbom 
Skotvinschar Lewar 30 ST 
Bogspröt med CQR-ankare 
Bogpropeller med manöverreglage i pilot house och ute vid styrplats 
Septitank 
Teakdäck 
Windex 
Autopilot Autohelm ST 6000 
Manöverenhet Autohelm ST 7000 vid utestyrning 
Autohelm ST 50 multi 
Autohelm ST 500 Wind 
Raychart 600XX kartplotter 
ANT-IN komb. antenn 
GPS satelitnavigator Autohelm ST 50 
VHF M-Tech SX 35 DSC 
Dagsljusradar Raytheon R 20XX 
Stereoradio/CD och 6 högtalare 
Värmare Ebersprächer D3LC-Comfort  
Aurora värmesystem i styrhytt 
Landström 220 V med kabel och anslutning på akterdäck 
3 st. extra strömuttag 220 V 
Gelbatterier 2 x 200 Ah för förbrukning, separat startbatteri 160 Ah   
Automatisk batteriladdare komb med Inverter (Victron Atlas combi 50 Amp) 
Isotemp varmvattenberedare 40 liter 
Koppling av Isotemp till 220 V nätet 
Badstege 
Stävstege på bogspröt med steg i teak 
Färskvattenmätare i pentry 
Nattbelysning i tappor 
Extra pollare midskepps 
Extra halkip midskepps 
Extra halkip för bomförtöjning akter 
Öppningsbar pulpit/reling, båda sidor midskepps.  
Förlig mekanisk ankarvinsch  
Två aktre ankare, separat ankarbox samt ankarfäste på pulpit, 50 meter ankarlina. 
Sötvattensdusch, varmt och kallt vatten på akterdäck 
Elektrisk tryckstyrd sjövattenspump med uttag i ankarbox, på akterdäck och med kran i 
pentry. 
Vindskydd akterdäck, vitt 
Bomkapell för mesanmast 



Glasfiberbänkar akterdäck, stålrör och ryggstöd 
Gasolflaska (komposit) med reduceringsventil i ventilerat utrymme 
Ställning för fender, 2 x 3 st 
Fendrar 6stycken 
Bogpropeller, 12 V, 4 hk, panel i styrhytt och på akterdäck 
Mikrougn i pentry 
Gasspis med ugn 
Grundig 14" Video/TV styrhytt 
Glomex antenn+ 220 V strömuttag 
Blå Alcantaraklädsel på alla dynor i för- akter- och styrhytt 
4 kuddar i Rosala + 4 kuddar i Alcantara 
Diverse separata sittdynor för aktre bänkar 
Gardiner för alla fönster och taklucka  
Start och stopp på akterdäck 
 
Utöver detta ingår utrustning för förtöjning, ett par kraftigare rep för bogsering, presenningar 
och aluminium stativ (NOA) för vintertäckning, diverse sjökort, reservdelar, dokumentation m 
m. 
 
Notera 
Båtens navigationsutrustning är föråldrad och tagen ur drift. Det gäller främst nedanstående 
utrustning som kräver service och uppdatering innan användning:  
Manöverenhet Autohelm ST 7000 vid utestyrning 
Autohelm ST 50 multi 
Autohelm ST 500 Wind 
Raychart 600XX kartplotter 
Skärmen till kartplottern används numer endast för radarbilden. 
Utrustningen ovan har ersatts med ett modernare GPS och datorbaserat navigationsprogram 
som inte ingår i försäljningen av båten. 


