
BAVARIA 33 CRUISER- Fakta och utrustningslista 

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat 

vilket bud som kommer in.  

Säljs genom Båtagent Sverige, www.batagent.se. Kontakt: anders.frisk@batagent.se,+46 735004590 

 

FAKTA 
Längd 10,65 m (34,9 fot) 
Längd vattenlinje 9,70 m 
Bredd 3,5 m 
Djupgående 1,85 cm (djupa kölen) 
Deplacement 5,4 ton.  
Kölvikt: 1,45 ton 
Skrovnummer: DE-BAVH33L4A606. CE-nummer: CE0609 

 
UTRUSTNING 
Motor 
Märke: Volvo Penta D1-30, 29 hk. Motornummer: 5102184972. Årlig service (varvsgenomgången). 
Propeller: 3 bladig foldingpropeller (Volvo Penta).  
S-drev: Bälgbyte 2014 
Bränsletank: 150 liter 
Bogpropeller. 
 
Segel/segel utrustning:  
Rigg: 13,3 meter, Typ: Seldén – rigg (LM profil)  
Segelgarderob: Rullgenua och rullstor / High-Tech Elvströmsegel med stående lattor i storsegel -06. 
Spinnakerbom/peke odyl: 2+2 skotwinschar Lewmar, 2 st. winschhandtag 
Furlex: 200S 
Rodkick med gasfjäder 
Segelstrumpa till rullgenuan. 
 
Navigationsutrustning:   
Kompass 
Raymarine ST60+ tridata med logg, ekolod samt distans. -06 
Raymarine ST60+ Vindinstrument. -06 
Raymarine ST6002 Autopilot (integrerad) med fjärrkontroll S100 -06  
Raymarine C70 Sjökortsplotter (kort täcker hela Sverige) -06 
Raymarine ST 70 instrument vid kartbord i ruffen -06 
 
El och annan teknisk utrustning: (Funktion/märke/årtal) 
Batterier: startbatteri 1x80 Ah (Tudor 2016). 5 st förbrukningsbatterier 1 x140 + 4 x 80 Ah (Tudor 
2016). Batteriladdare (Quick, SBC Advanced plus). 
Landström med 3 st. 220 V-uttag i ruff  
Inverter för omvandling 12 till 240 V växelspänning. Servad 2013 (Waeco) 
Kylbox med 12 V kylaggregat (Waeco)   
Solpanel 44 W (Naps) 
VHF radio (Navman) 
Bärbar åsk- och stormvarnare  
Radio med CD spelare. 2 högtalare i salong och 2 i sittbrunn 
TV med DVD och boxer (Daewoo) 
Antenner för VHF och radio/TV i masttopp 
Landsströmkabel 
 
Sanitet/VVS: 
Septitank: 40 liter, med däckstömning 
Vattentank: 210 liter  
Varmvattenberedare: 25 liter (värme från motor eller elpatron vid landström). 
Dusch i WC-utrymme (med utsugspump), samt på badplattform  
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Övrigt:  
Ankarspel (elektriskt) i akter från Anchorlift/Båtsystem (med blyinfattad lina, 40m). Fjärrkontroll. 
Ankarspel (elektriskt)  i fören (40m kätting + 10m tamp). Fjärrkontroll.  
Teak i sittbrunn 
Rattstyrning, läderklädd 
Nödstyrning 
Sprayhood med extra grabbräcke 
Sittbrunnstält/kapell (Kapell&Annat) 
Kapell över ratt och bord (Kapell&Annat) 
Mantågsöppningar på styrbord och babord sida 
Extra knapar midskepps 
Värmare Eberspächer med värmeutsläpp i alla boutrymmen och på WC (helrenoverad 2015)  
Livboj typ hästsko 
Kastlina 
6 st. Fendrar med tygpåse 
2 st. båtshakar 
Div. förtöjningslinor 
2 st. brandsläckare 
2 st. Länspumpar (en elektrisk i ruffen och en manuell i aktern från Plastimo) 
Vattennivåvarnare i kölsvin  
Flaggspel 
1 st. gasolflaska med slang och ventil från 2014 
Inklinometer (lutningsmätare) 
Klocka, Barometer, Termometer 
Durkmattor 
Tillsats för att förstora sittbrunnsbord 
2 st vattenslangar 
Gasolspis med ugn 
Extra måttanpassade bäddmadrasser i förpik 
Åskledare (kablar) 
Lampa i mast för däcksbelysning 
Peke i fören (stål och teak). 
Instruktionsböcker och bruksanvisningar. 
 
 
Uppgifterna på utrustningslistan här ovan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft 

möjlighet att gå igenom utrustningen i detalj varför uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte 

garantera av Båtagent. 


