
 

 

 

 

Utrustningslista Elan 333 -2004  

SI-ELA33410C404 
 

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  

Aron Borg 

Mejl: aron@batagent.se   

0046(0) 708-79 00 02 

 

 

Motor  

o Volvo Penta MD 2030, 3 cyl. sötvattenkyld -29 hk 

o S-drev med trabladig folding-propeller i brons 

o Bränsleförfilter samt finfilter på motorn 

o Startbatteri -2016 

  

o Segel och rigg 

o Seldénrigg, partialrigg med dubbla spridare och 

genomgående mast. 

o Seldén rodkick med gasfjäder  

o 2 st. fullattestorsegel, ett tape, ett polyester 

o Självslående kryssfock med UV skydd 

o Fock 110%, UK tape-drive med UV skydd 

o Furlex rullsystem  

o Gennaker med strumpa 

o Bomkapell och lazyjacks  

o Spinnakerbom, spinnackerblock och linor  

 

Komfort  

o Isotherm SP kylaggregat  

o Gasolspis med ugn  

o Köksutrustning  

o Jabsco toalett med septiktank 

o Isotherm varmvattenberedare med gångvärme 

o 12 V säkringspanel med voltmeter, bränsle -och 

färskvattennivåmätare 

o Förbrukningsbatteri -2013 

o Landströmsanläggning med batteriladdare  

o Solpanel 25W med NAPS regulator  

o Eberspächer Hydronic D3WZ dieselvämare, 

vattenburet system 

 

Däck  

o Livboj och kastlina 

o Rostfritt Forsankare 10 kg 

o Ankarolina 40 m 

o NOA ankarhållare och ankardävert 

o 6 + 1 fendrar 

o Båtshake 

o Förtöjningsgods  

o Sprayhood  

o Sittbrunnkapell  

o Fallpåsar 2016 

o Två sittbrunnsbord varav ett med Lagunastativ 

o Peke från Båtsystem  

o Gasoltub 

o Utombordarfäste på pushpit   

 

Instrument 

o Raymarine RC435i plotter 

o ST60 Tridata (logg och lod) 

o ST60 Tridata (vindstyrka och riktning) 

o Radarreflektor på akterstag 

o Magnetkompass på rattpedistal 

o Navman VHF 7100 med åskskydd 

o Radio, AM, FM, stereo med CD spelare 

o Autopilot 

http://www.batagent.se/
mailto:aron@batagent.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Båtagent Sverige – www.batagent.se 

 


