
Forgus 36-1984 

 

Utrustningslista för S/Y Nausikaa Forgus 36. 

 

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 AB www.batagent.se  

Anders Hultman. Mejl:  

anders@batagent.se 

ph: 00 46 70 430 35 91 

 
 
Vindex  

VHF antenn 

TV antenn  

Givare till vindinstrument Simrad 

Segellanternor 

 

Rigg, 9/10 dubbla spidare Selden 
Motorlanterna och däcksbelysning 

Kutterstag med snabbfäste pelikanhake och Rattsträckare 

Dubbla undervant  

Hasselfors RF vantskruvar med lås 

Vantskuvsskydd av aluminium 

Kraftig arkterstagssträckare RF med vinschhandtag. 

Furlex rullfocksystem. 

Genuatravare på skenor, reglerbara från sittbrunn 

Stormfockstravare, skenor på rufftak. 

Rodkick 

Storskot med 3skuret block, skena på akterruffens tak m. flyttbar skotpunkt 

Lazyjacks till storsegel 

Storsegelkapell 

Genua till Furlexskena 30m2, dacron, bra skick men missfärgad. 

Storsegel m.4 fullattor. 3 rev, 34m2 dacron, som nytt. 

Stormfock 14m2 ej använd 

Spir/Spinnakerbom 

2 Andersen skotvinschar 46ST RF 

2 Andersen skotvinschar 16 RF 

2 Lewmar skotvinschar   30ST  RF  

 

Däck, rufftak, sittbrunn i teak 

Solpanel 54 W på rufftak 

2 ventilatorer RF  

Relingslist, knapar och mantågshållare i aluminium 

För och akterpulpit med badstege samt mantågsstöttor i RF  

Elektriskt ankarspel, inbyggt i förlig ankarbox med 12kg Bruceankare 80m 3/8 galvaniserad kätting 

Styrning av ankarspel på däck alt. Sittbrunn 

 

Rattstyrning på styrpulpet med ratt i RF och trähandtag i lackat ädelträ 

 

3 öppningsbara skylight i förruff, salong och akteruff 

Vindrutor i aluminium och glas (öppningsbar front) 

Fällbar sprayhood i kapellväv och aluminiumbåge. 
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Fällbart kapell med siktruta och 2 aluminiumbågar 

 
Stor kompass Silva och sjökortsplotter Raymarin 435 i (24 xg)på styrpulpet. 

Logg Silva 

Mindre kompass Silva 

2 Ekolod Silva givare för och akter 

Vindinstrument Simrad 

Autopilot Robertsson/Simrad integrerad med plotter och vindinstrument. 

 

VHF Simrad med handmikrofon och högtalare 

Radio med Cd-spelare 2 högtalare i salong och 2 i sittbrunn 

Elpaneler med ampere, volt och bränslemätare 

Batterimätare laddnings status, volt och ampere. 

Styrenhet för vattenburen värme 

Salong och navigationsplats med inredning i lackad mahogny  

Dinett med fällbart bord och 7 sittplatser alt. 2 kojer 

Dynor i dynor med brandgult, tvättbart möbeltyg 

Goda styvutrymmen  

Barskåp, inrett för glas och flaskor. 
Bokhylla 

Garderob 

Hyllor med skjutdörrar i plexiglas  

4 Överskåp med dörrar 

Heltäckningsmattor. 

Diskbänk med avlopp och diskho 

Varmt och kallt vatten från elpump. 

Sjövatten med fotpump 

Kylbox Waeco med isfack 

Skåp inrett och med porslinsservis och glas till 6 pers. 

2-lågigt gasolspis med ugn balansupphängd 

Skafferi och grytskår 

Portlight öppningsbart. 

Toalettutrymme 
Eldriven toalett med 24 l RF septiktank 

Tanktömning bordvarts alternativt till avfallstank i land via däcksförskruvning 

Tvättställ med bänk och varmt och kallvatten 

Över och underskåp 

Spegel 

Förruff med inredning i lackad mahogny 
2 kojer med dynor i tyg samma som salong 

Hyllor bordvarts och skåp i förpik 

Ventilator 

Rullgardin för skylight 

                                                             

Akterruff med gång. 
Dubbelkoj med dyna i samma tyg som salong 

Hylla bordvarts 

4 skåp  

Stort särskilt stuvutrymme samt under koj 

Garderob 

Ventilator  
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Portlight öppningsbart 

 

Motor utrustning i motorrum och övrigt 
Diesel 2003 turbo VP 47hkr 

Drev 120 VP med 3-bladig fouldingpropeller VP 

Varmvattenberedare 20l 

Batteriladdare switch 25W 

El patron 220volt för 1000/2000W för vattenburen värme 

Celsius dieselvärmare för vattenburen värme med radiatorer 

Startbatteri 75A separat krets. 

2 belysningsbatteri 115A vardera 

 

Landström med jordfelsbrytare 3 strömuttag 

Vattentank RF 160l 

Vattentank plast 60l 

Dieseltank 110l 

2 Länspumpar el och manuell 

Dusch med slang och handtag i sittbrunn, sötvatten 

Gasolflaska 6kg i akterankarbox  

 

Bruceankare galvaniserat, 10kg med kätting och 50m 14mm lina 

Livboj med lina och hållare i RF 

6 fendrar 8*22” med tygskydd 

Förtöjningslinor 

2 brandsläckare 2 kg 

Belysningsarmaturer i samtliga boutrymmen samt maskinrum. 
                              
                              
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. 

 

 

 

 

  

 


