
 

 

 

 

Utrustningslista Nauticat 44 - 1981   
 

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  

Anders Hultman 

Mejl: anders@batagent.se   

0046(0) 734 30 35 91 

 

 

Motor  

o Ford 6-cyl diesel, 120 hk, gångtid 3205 tim. 

o Rak axel  

o Backslaget renoverat till nyskick -2015 

o Två bränsletankar om totalt ca 900 liter 

 

Segel och rigg  

o Storsegel  

o spinnaker  

o Rullgenua -2012 

o Mesansegel -2012 

o Lazybags för stor och mesan från Lundh Sails -

2012 

o Furlex rulle 

o Däcksbelysning   

 

Komfort  

o Elsystem 12V och 230V med jordfelsbrytare 

o Elvärme, radiatorer 230V i samtliga kabiner  

o Två landströmsinkopplingar – en för elvärme och 

en för övriga 230V uttag 

o Batteriladdare, Mastervolt Chargemaster 12/70-3 

-2010 

o Batterier, 3 st. à 120 Ah vardera -2009 

o Dieselvärmare, Eberspächer luftvärmare med 

termostatstyrning 

o Tryckluft 

o Centraldammsugare, torr- och våtsug 

o Tvättstuga med handfat och tvättmaskin 230V 

o Mikrovågsugn 230V 

o Gasolspis med ugn 

o Spisfläkt 

o Kylskåp 

o Varmvattenberedare 40 liter, 230V och via 

motorvärme -2009 

o Färskvattenpump, Whale -2016 Färskvattentank 

ca 700 liter 

o Sjövattenpump, Whale -2016 

o Bilgepumpar, 2 st. helautomatiska, Whale -2016 

o Toalett med el-pump -2013 

o Septiktank, rostfri, 50 liter 

o Dusch med automatisk el-pump 

o Bildskärmar i salong och akterkabin 

o Stereoradio med CD och aux-ingång 

o Högtalare i salong, styrhytt och akterkabin 

o Samtliga dynor omklädda 2008 

 

 

Instrument 

o Autopilot, NECO 

o Ekolod, Seafarer 

o Kompasser, NECO och Plastimo med huv 

o Logg, VDO -2008 

o VHF-radio, Sailor 6215 VHF-DSC -2012 

o GPS plotter, Raymarine e7 Multifunctional 

Display, med Navionics Gold Charts för 

Västeuropa -2012 

o Antennsplitter, RR Electronic -2008 

o Trackguard spårsändare -2009 
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Däck 

o Två styrplatser  

o Hydraulstyrning 

o Livflotte, Viking, automatisk, 2009 

o Nya kapell och nytt vindskydd till poopdäck -

2015 

o Ankarspel med fjärrstyrning fram, 12V 

o Bogpropeller 

o Däckspolning/sötvattendusch på poopdäck 

o Nya plexiglasrutor i takfönster -2009 

o Solceller på dörrarna till styrhytten 

o Solskydd för fönster och tak -2015 

o Teakdäck 

o Epoxibehandlad 9 lager och målad 5 lager -2009 

o Hela båten nymålad -2009 

o Badplattform med stege på akterspegeln, Nauticat 

original, monterad -2012  

o Förtöjningsgods, fendrar etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


