
Utrustningslista  Zuleika -85 

  

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 Lindgren  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

  

Knud Reimers havskryssare "Zuleika", Röde Orm 

 

Allmänt 

Längd    34 fot (ca 10,30) 

Bredd   2,98 

Djupgående   1,75 

Vikt    ca 5,8 ton 

Kölvikt   2,5 ton bly 

 

Mastlängd/höjd 13,8 m stående på däck, ca 16,5 m över vattnet inkl antenner) 

Motor Yanmar 3YM30, 27 HK, med segelbåtsdrev SD50, 2 bladig Gori foldingpropeller. 

Motorn ny från ca 2003 

 

Skrov och däck i handupplagd glasfiber/polyester. Skrovet är isolerat med frigolit. Däcket är 

byggt i sandwich med divinycell som distansmaterial. Byggd i Stockamöllan, färdigställd 

1985. En robust och kraftigt byggd båt. 

 

Mast, rigg, segel, vinschar 

 

Rigg från Benns, masthead dubbelspridrrigg 

Spinnakerbommmed upp- och nedhal 

Rullförstag, Furlex B Mk 2 

Löpande rigg, fall, skot, rev, och andra kontrollinor dragna till sittbrunnen 

Segel Fock och stor från Gransegel, gennaker från Sydsegel 

Storsegel ca 28 m2, genomlattat med 2 rev och cunningham 

Fock ca 24 m2 

Gennaker ca 70 m2 

 

6 st vinschar 2 st ARCO ST skotvinschar, 2 st Barlow gennakervinschar, 2 st Barlow ST 

fallvinschar 

Portabelt elektriskt vinschhandtag 

 

Motor, el, vatten, mm 

 

Yanmar 3YM30 27 HK, sötvattenkyld med segelbåtsdrev och tvåbladig GORI 

foldingpropeller 

Bränsletank 90l 

Landström med jordfelsbrytare 

Pulstronik batteriladdare 

http://www.batagent.se/
http://www.batagent.se/


Solcellspanel 

Hella lanternor, extra segelbåtslanterna i masttoppen 

1 startbatteri, 75 Ah, 3 st underhållsbatterier om totalt 225 Ah 

130 l rostfri vattentank med mätare 

Varmvattenberedare, värme från motor 

Eltoalett med 40 l septiktank med däcksug 

Varmt och kallt tryckvatten i pentry, toalett och dusch. Dusch i sittbrunnen. 

 

Däcksutrustning 

 

I fören, elektriskt ankarspel med 15 kg rostfritt Bruceankare, 10 m kätting och 40 m lina 

I aktern, 10 kg Bruceankare 5 m kätting och 50 m ankarolina 

Pulpit med löstagbar stege 

Badplattform i aktern med badstege 

Mantåg, vindskydd för sittbrunnen, Sprayhood, Bimini över sittbrunnen, sittbrunnskapell 

Däck och sittbrunn i teak 

Hästskoboj med ljus och kastlina 

 

Intrumentering 

 

GPS/plotter Raymarine e7d 

Silva kompass, vind, logg och lod, pejlkompass 

VHF TPMR 6600 med extra högtalare i sittbrunnen 

Autopilot Raymarine Smart Pilot 

Radio med CD-spelare och extra högtalare i sittbrunnen 

 

Pentry 

 

Rostfri kylbox med Isotherm ASU3201 kylsystem 

Eno gasolspis, 2-lågig med ugn och eltändning (ny) 

2 st gasoltuber i ventilerat utrymme i fören med elavstängning vid pentryt 

Gasvarningssystem vid pentryt 

2 extra gasoltuber 

 

Säkerhet 

 

Nödraketer 

Radarreflektor 

Brandvarnare 

Gasolvarnare 

Brandsläckare, 3 st 

Seglarvästar 

Båtmansstol 

 

Inredning 

 



Inredning i teak 

5 kojplatser 

Ny klädsel på dynor 

Sittbrunnskuddar 

3 fotogenlampor 

Barometer, klocka och skeppsklocka i mässing 

 

Övrigt 

 

Gummibåt med uppblåsbar köl 

Yamaha utombordare, 3 HK 

Fäste för utombordare på pushpit 

Båtshakar 

Förtöjningsgods 

Fendrar 

Vagga för vinteruppläggning, ställning för presenning 

 

 

 

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.  

  

  

  


