
Utrustningslista  Jeanneau Sun Odessey 40.3 - 2006 

  

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.  
 
Data 
Längd: 12,20 m 
LVL: 10,74 m 
Bredd: 3,95 m 
Djupgående: 1,95 m 
Vikt: 8090 kg 
Kölvikt: 2430 kg 
Vatten:  310 l 
Bränsle: 136 l 
Motor: Yanmar 4JH4-E, 55 Hk 
 

3 hytter, 1 stor toalett vid nedgången. 

Rullgenua: Hamel Sails . 

Rullstor: Hamel Sails. 

Elektrisk vinsch för fall och storskot. 

Sprayhood och sittbrunnskapell från Kapell & Annat i Malmö. 

Resårmadrass i förpiken. 

Ljus skinnklädsel i salongen. Blått tyg i hytterna. 

Specialbyggda mugg- och glashållare i skåpen. 

Elektrisk toalett: Dometic Masterflush. 

Teak i sittbrunnen och teakbord. 

9 skylights för mycket ljus inombords. 

3 glasventiler för ljusinsläpp per sida i skrovet. 

 

Propeller: 3-bladig Flexofold. 

Förbrukningsbatterier: 3x110 Ah. 

Motorbatteri: 110Ah. 

Bogpropeller med 75Ah batteri. 

Inverter 12V/230V ca 1600W från Victron. 

Webasto dieselvärmare med 5 utblås. 

Varmvattenberedare el eller genom kylvatten från motorn. 

Ankarspel i aktern med 15 kg rostfritt ankare och 50 m lång 8mm kätting i rostfritt stål. 

Ankarspel på fördäck med 15 kg rostfritt ankare monterat till kätting och lina. 

 

Navigation 

Raymarine plotter E120 inbyggd i Nav-pod i sittbrunnen. 

Raymarine radar. 

Logg & Ekolod Raymarine Tridata ST60 . 

Raymarine vindinstrument. 

Raymarine autopilot med seglingsläge och self-tack. 

 

TV 19 med inbyggd DVD-spelare (LTC TFT-1902 DVB) och TV-antenn med signalförstärkare. 

Väderstation från Oregon Scientific: WMR100. 

Dolt inbyggt kassaskåp för datorer och värdesaker. 

Gummijolle (Bombard AX2) med Honda 2.3 luftkyld utombordsmotor. 

Täckställning: Utriggarmodell av fabrikatet NOA. 

 
 
 

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.   

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

