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Utrustningslista   

 

Bavaria 33 Cruiser  - 2007  
  

WIN: DE-BAVH3373E707 

 

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 Danmark 

www.baadagent.dk  

Kontakt: Michael Staufeldt. michael@baadagent.dk, Tel.: +45 2148 8880   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fakta 

Designer: J&J 

Årsmodell: 2007, 

Motor: Volvo Penta D1 30 hk (bälg bytt i 2019) 

Bogpropeller: Sleipner SE60/185S 

Motortimmar: ca 700 

Längd: 10,65 m 

Bredd: 3,48 m 

Djupgående: 1,50 m (Grunda versionen) 

Vikt: ca. 5500 kg 

Kölvikt: ca. 1550 kg 

Masthöjd: 14,8 m 

Bränsletank: 150 l 

Vattentank: 210 l 

 

Rigg och segel 

Seldén rigg 

Rullstor och rullgenua 

Rullgenuan från Gransegel är ny FRÅN 2018 (Dacron) 

Rullstor original men i bra skick (Dacron) 

 

http://www.batagent.se/
mailto:michael@baadagent.dk
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Elektronik och el 

Autopilot Raymarine Smartpilot, original installerad av Bavaria 

Garmin GPS plotter EchoMap 72sv 

Raymarine vindinstrument ST60 

Raymarine Tridatainstrument ST60 (ekolod, logg, vattentemperatur, timer) 

VHF M-TECH SX35 DSC. 

Kompass Plastimo 

Radio CRM-8410. Högtalare i salong och sittbrunn 

TV antenn i masttoppen med signalförstärkare 

2 förbrukningsbatterier 180 AH vardera, två år gamla 

1 startbatteri 60AH, två år gammalt 

 

Komfort och övrigt 

QL varmvattenberedare 220V även kopplad till motorns kylsystem 

Waeco kylbox 

Webasto dieselvärmare 

Elektriskt ankarspel i fören. Quick 

Plogankare i fören med 50 meter kätting 

Bruceankare i aktern med Ankarolina 

Blyplätt för ankring under lätta förhållanden 

Sittbrunskapell 

Septiktank med bottenventil och däcksutsug 

Tvålågig gasolspis med ugn, Bavaria 

Dubbla länspumpar, elektrisk och manuell 

Peke 

Rikligt med fendrar och förtöjningstampar 

Vinter vagga 

Under 2018 och 2019 har följanda gjorts: 

Ny toalettstol monterat 2019 

Autopilot serviserat och kalibrerat 2019 
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GPS Garmin EchoMap 72sv 2018 

TV 22 tum 2018 

Bytte bälg S Drev 2019 

Nya gasslangar 2018 

Byte packboxar S Drev 2019 

Stor Service Motor 2019 

Nya anoder i S Drev 2019 

Länspump 2018 


