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Elan 333 Skandinavien, 2003.  

 

 

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 Björn Hägerman, Mejl: bjorn@batagent.se 

+46-72 322 23 10 

 

Utrustingslista (prel) 

 
 
Scandinaviautrustning.  Vilket innebär extra skåp i salongen, teakklädda tofter, teak i sittbrunn, teak 
på badbryggan, extra avlastningsbord som är fällbart. 
 

Mast Sprcraft 9/10 dels rigg genomgående  

Peke med gennackerfäste. 
Skena för självslående fock.  
Fock UK Syversen, 2005 

Storsegel och Genua 1 Boding Matrix Vectran Technora med 1 taft, 2009 

Gennacker med strumpa. 
Storsegelkapell med lazyjacks. Bag och linor. 
Rullkapell. 
Furlex rullsystem 
Akterstaglatta i masttoppen 
Uppgraderade genuawinchar till Harken 44,2 selftailing. 
Uppgraderade fallwinchar på rufftaket till Harken B 32,2 
Raymarine , Autopilot med fjärrstyrning. 
Raymarine , Vindmätare. 
Raymarine , Djupmätare. 
Raymarine , Logg. 
Raymarine , Vhf med extra mikrofon i sittbrunn (vhf med positionsangivelse) 
Antennsplit för vhf och radio. 

Landström med 25W laddare. 2010 

Raymarine Plotter C 80 med sjökort för hela Svenska kusten till Norge. (Finska viken, Estland, Polen, 
Tyskland, Danmark ingår) Uppgraderad feb 2016. 
Radio med cd och två högtalare i salongen samt två högtalare i sittbrunn. 
 

2-lågig gasolspis med ugn. 
Isotherm kylbox. 
Sötvattenpump och sjövattenpump. 
Extra dyna i salongen för dubbelbädd, styrbordsida och i förpiken. 
Dusch med v/v på toaletten och på badbryggan. 
Skärbräda som täcker diskhon. 
Dieselvärmare Webasto med utblås i salong, förpik, akterkoj samt sittbrunnen. 
Stort sittbrunnskapell, original för Elan 333. 
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Springknapar midskepps. 
2 hushållsbatterier samt 1 star 
Solcellen 50W 2016 

3-bladig foldingpropeller i brons. 2012 

Fallpåsar på varsin sida om nedgången. 
2 extra förtöjningsrullar på pulpit. 
2 ankare med tillhörande ankartampar. 
Epoxibehandlad 2014. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

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. 
 


