
Aquador 33 HT - 2012 
FI-AQUS0138F112 
 

 

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  

Emil Alm 

Mail: emil@batagent.se   

Tel: 0723 - 204 255 

 

 

Motor 

• Volvo Penta D6-370, ca 535h 

• Volvo Penta DPH drev 

• Bogpropeller 

• Trimplan 

 

Komfort 

• Glaskeramisk Wallasspis i sittbrunn (diesel) 

• Kylskåp i sittbrunn 

• Vask i sittbrunn med V/K vatten och sjövatten 

• Glaskeramisk Wallasspis i Pentry invändigt (diesel) 

• Kylskåp i  pentry invändigt. 

• Vask i pentry med V/K vatten och sjövatten invändigt 

• Köksfläkt i pentry 

• Elektriskt höj/sänkbart bord i sittbrunn 

• Soldynor fördäck 

• Soldynor/bädd aktersoffa 

• Bäddmadrasser 

• Defroster och gångvärme 

• Ebersprächer dieselvärmare med utblås i alla kabiner 

• WC med elspolning och septiktank (90l) med däckstömning 

• Dusch på WC 

• LED-belysning 

 

Skrov och däck 

• Dusch på badbrygga 

• Peke med stege 

• Ankarspel fören med fjärr, Rostfritt ankare 

• Ankarspel aktern med fjärr, Rostfritt ankare 

• Teak reling, walkaround och däck 

• Elektriskt panoramaglastak 

• Vindrutekapell för soldkydd/mörkläggning 

• Snap Davit dävert med snabbfäste 

• Fäste för utombordare 

• Förtöjningsgods 

             

 

http://www.batagent.se/


www.batagent.se 

Instrument och elektronik 

• Garmin 4012 Plotter 

• Garmin Radar 

• Garmin VHF 

• Sökarljus med fjärr 

• Kompass 

• Vindrutetorkare med spolning 

• Trackme söksystem 

• Landström 45ah och smartladdare 

• Solcellsladdare 50W med regulator 

• 4*160 ah fröbrukningsbatterier 2st ny vardera 2017 och 2018 

• 1*100 ah startbatteri 

• NASA BM-1 batteriövervakning. 

• 24” Smart-TV 

• TV-antenn med förstärkare 

• CD-Stereo med mediauttag sam högtalare i sittbrunn och kabin 

 

Övrigt 

• Bockar för vinteruppställning 

• Täckställning och 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 

 


