
Utrustningslista Comfortina 32 

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat 
vilket bud som kommer in. 

Säljes genom Båtagent Sverige. 

www.batagent.se 

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se 

0046(0) 73 430 35 91 

 

Konstruktör: Kennet Albinsson 

Byggnadsår: 1985 

Nr: 412 

Skrov 

Vitt skrov i enkellaminat byggt genom en kombination av sprut och handuppläggningsmetod. 
Heltäckande innermodul. Vitt däck i sandwichlaminat. Balksystem i botten. Innan påliggande roder. 

SRS: 1,16 

Längd överallt: 9,5 m 

Bredd: 3,27 m 

Djupgående: 1,7 m 

Deplacement: 4,5 ton 

Fenköl bly: 1,8 ton 

Segel & Rigg: 

Selden mast och 7/8-dels rigg. Genomgående mast.   

Nya dynema backstag. 

Nya fall (stor, försegel, spinn) 

Nytt upphal till spinnbom 

Alla fall, rev och kontroller är neddragna till sittbrunnen, nya avlastare  

Storsegel (28kvm) nytt 2013 med tre rev i laminatväv. Äldre storsegel (reserv) följer med. Lazyjacks med 
storsegelkapell monterat på bommen. 
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Förstagsrulle och förstagsprofil Harken nedmonterad under däcket 

Stormfock (9,5 kvm) nytt 2012 

Självslående fock (20 kvm) nytt 2010 med kapell 

Kryssfock (24kvm) äldre i laminat 

Stor genua (32 kvm) i laminat  

Spinnacker (75 kvm) med komplett utrustning 

Motor 

Volvo Penta 2002 18 Hk. S-drev. Foldingpropeller. 

Sötvattenskylning  

Drevbälg bytt 2009 

Bränsletank: 60 liter 

Separat startbatteri (60 AH) 

Förbrukningsbatterier (2x80 AH)  

Förtöjning och ankarutrustning 

Kort peke för huvudankaret och fungerar som landgång 

Bygelankare 16 kg är huvudankare 

Kätting kortlänkad 6mm, 10m kopplad till 50 m flätad 18 mm silkenylontross 

Bruceankare 10 kg är akterankare 

Kätting kortlänkad 6mm, 5m kopplad till Ankarolina 50m för akterankare 

Fendrar 6st 

Komplett för och akterförtöjningar, långa och korta linor. Krok till akterboj. 

Invändig utrustning 

Kojplatser: 6 

Direkt till babord finns toalett med handfat 

Navigationsplats framför toaletten med plats för många sjökort 

Direkt till styrbord akterruff med 2 kojplatser 

Direkt framför akterhytten finns L- format pentry med dubbla hoar 

Tryckvatten för färskvatten i tank om 85 liter. 



Fotpump för sjövatten 

Rymlig isolerad kyl. Isoterm kylare. 

Salong med något L-formad soffa på styrbord och rak soffa på babord (2 kojplatser) 

Framför salongen förpik med två kojplatser 

Landström 220 V avsäkrat i båten, med flera uttag 

Laddningsaggregat för motor- och förbrukningsbatterier 

Wallasvärmare 1,5 kW drives på lysfotogen 

Stereoanläggning med CD spelare och blåtand. 4 högtalare i salongen, 2 i sittbrunnen 

Ny LED belysning i toalett, pentry, salong och förpik 

6 stycken blå sittkuddar ingår 

Utrustning utvändigt 

Sprayhood (2013) med 20mm rostfria byglar. Grabb-räcke monterat på sprayhood 

Sittbrunnskapell (2013) hopfällbart med 20mm rostfria byglar 

Teak i sittbrunnen 

 Navigations/Kommunikationsutrustning 

Vindmätare integrerad med logg och Garmin navigator 

Ekolod 

Silva magnetisk kompass 

Garmin ”pek”-plotter 720, ny 2013, monterad över nedgången till ruffen 

Integrerad Garmin AIS och VHF radio, ny 2013. Telefon monterad vid nedgångsluckan 

Plotter, AIS och VHF anslutet med NEMA 2000 kablage   

Säkerhetsutrustning 

Kastlina för nödställd 

Frälsarkrans med monterad lina 

Flätade band monterade på båda sidor om ruffen för att fästa säkerhetsselar 

Mantåg med barnnät 

Två säkerhetslinor och en säkerhetssele 

Två brandsläckare monterade 



Brandfilt monterad 

Två handlänspumpar; en monterad i akterruffen, en på akterdäck 

Badstege fast monterad på akterspegel 

 

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. 


