
 Utrustningslista Nordic Oceancraft 33, D6-370 

 

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 

 

Årsmodell 

2012 

Motordata 

Motor: Volvo Penta D6-370 

Årsmodell motor: 2012 

Effekt: 370 hk 

Fart:  ca 35 knop 

Bränsle:  Diesel 

Kylning:  Sötvatten 

Drev: Aquamatic, duoproppropeller 

 

 

Utrustning 

Bogpropeller 

Justerbar ratt med hydraul styrning 

Trimplansindikator 

Garmin kartplotter, stor modell 

Dieselvärmare sittbrunn / salong 

Hydrauliska trimplan 

Ankarspel med 50 meter kedja 

Tryckvattenpump - Shurflo 

Elektrisk länspump - Gulper 

Manuell länspump - Whale 

Länspump för duschvatten (kassett) 

3 x 12V (1 start (gel)- och två förbrukningsbatterier (våta), varje på 100 Ah, totalt 300 Ah) 

Landströmscentral med batteriladdare 

12V uttag vid styrplats 

Varmvattensberedare 40 L, uppvärmd av motor eller landström 

Navigationsbelysning 

Signal horn 

Vindrutetorkare 

Dusch på badbryggan med varmt och kallt vatten 

Teak på badbryggan 

Badstege i rostfritt 

Flagghållare 
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Räcken och knapar i rostfritt stål 

Självlänsande sittbrunn 

Automatiskt brandsläckningssystem 

Motorrumsbelysning 

Elektrisk septitömning 

Radio/CD/MP3, högtalare i sittbrunn och salong 

Belysning under badplattformen med blått sken 

Förtöjningspaket + fendrar 

 

Salong 

Teak inredning 

Halogen lampor i tak och skott 

U-soffa med teakbord, kan bäddas till dubbelsäng 

Teak skåp 

Trappa i teak och rostfritt 

Spegel 

Rund taklucka (skylight) 

Sidofönster 

 

Stora kabinen 

Dubbelsäng 

Halogen lampor i tak och skott 

Sidofönster 

Klädda skott samt rufftak 

Teakskåp 

 

Pentry 

Diskho i rostfritt, med varmt och kallt vatten 

Skåp och lådor i teak 

Kyl med frysfack 75 L 

Pulversläckare 

Wallas spis, kermikhäll med 2 plattor 

 

Sittbrunn 

Belysning vid durk och i targabåge 

Teakbord kan bäddas om till solsäng 

Teak i sittbrunn 

Kapell i canvas med "fönster" 

Pulversläckare 

Drinkhållare i teak 

 



 

Toalett / dusch 

Elektrisk toalett 

Dusch 

Tvättställ med varmt och kallt vatten 

Teakskåp 

Spegel 

Toalettpappershållare i teak 

 

Teknisk specifikation 

Total längd 1017 cm 

Bredd 300 cm 

Djup 90 cm 

Vikt 4800 kg 

Max. personer 10 

Sovplatser 4 vuxna + 2 barn 

Bränsletank 396 L 

Vattentank 127 L 

Septitank 75 L 

 

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. 

 


