
Utrustningslista Dehler 32 - 2011 

  
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 , Niklas Lindgren  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

 
Data 
Längd: 9,80 m 
Bredd: 3,24 m 
Djupgående: 1,74 m 
Vikt: 4300 kg 
CIN: DE-DEH74035K011 
 
Motor: Volvo Penta D1-20, 2-bladig folding propeller  
 

Förpik: 

Två fullängdskojer. Två garderober. Skylight. Taklampa. Läslampor. Bra hylla längs skrovsidorna ovan 
kojerna. Komfortmadrasser 

Salong: 

Två soffor, kan användas som fullängdskojer. Taklampor. Läslampor. Skylight. Klaffbord med 
förvaring. Förvaring under soffor, bakom ryggstöd, och på hyllor och bakom skjutluckor på 
skrovsidorna ovan ryggstöd. Två högtalare. 6 fönster varav de två aktre öppningsbara. 

Pentry: 

Tvålågigt gasolkök med ugn. Kardanupphängt. Diskho med varmt och kallt vatten. Stort kylskåp. 
Kastruller. (Ingen stekpanna, vi steker på plåt i ugn eller grillar iland. Vill ej ha stekos i båten) 

Tallrikar, bestick, glas, skålar, korkskruv, osthyvel, knivar, decilitermått, visp, bistrobryggare(kaffe), 
ölöppnare, salt, peppar, diskmedel, rengöringsmedel, trasor, torky-papper, grillpincett, grillspett, 
mm. tändare. tändstickor. 

Navstation:  

Kartbord. LED/nattbelysning, VHF Radio med DSC (nödsignal med GPS koordinater). Stereo 
Radio&CD, Aux ingång.  

Badrum:  

Jabsco Pumptoalett, badrumsskåp. Handfat med varmt och kallt vatten. Dusch. Spegel. Våtgarderob. 
Golvbrunn med elpump. 

Akterruff: 

Dubbelkoj 230cm lång. Komfortmadrass. Hylla längs skrovsida ovan koj. 2 garderober. Två 
öppningsbara fönster. Läslampor. Taklampa. 
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Säkerhetsutrustning:  

Två brandsläckare.  

Navigationsutrustning:  

Ovan nedgång: GPS (Lowrance HDS-5). Kompass. Tacktick vind/lod/logg/temp. 

Segling: 

Fock 107% 26m2 (UK Tape Drive 2017), och storsegel 34m2 (North Sails Soft Norlam 2010). 
Fockskotsinhal för brantare bogar. 6 slaget storsegelskot på skotskena i aktern. Dubbla rev (en lina 
per rev). Bomuthal, Kick, Storfall (dyneema), Fockfall (dyneema) och Gennackerfall. Fockskotpunkt. 7-
slaget akterstagsträckare. Allt draget till sittbrunn. Rorkult med förlängare. Stora rodret (sammas 
som Dehler 35). Hackbräda för att låsa rodervinkel. Två vinschar vid nedgång. Två vinschar på 
sidorna. Gennacker (UK 2017). 

Tilläggning: 

Båtsystem Peke med stege och block för gennacker. 10kg bruce + 50 blyad lina i fören. 10kg delta + 
10m kätting + 50m ankarolina i aktern. Bergskilar, Förtöjningslinor av olika slag. Fendrar. Båtshake. 

Komfort:  

Sittbrunnsdynor, Dieselvärmare, Sprayhood. Sittbrunnsskapell. Badstege aktern. 
Varmvattenberedare (värms av motor eller landström). Landström med högkapacitetsladdare.  

Sittbrunn:  

Mycket rymlig. Teak på bänkar och durk. Stor stuv under SB bänk. Dusch med varmt och kallt vatten. 
Manuell länspump. 2 högtalare. Gasolgarage. 

Kapacitet: 

Oceanklassed (A) för upp till 6 personer. 110L Diesel. 100L+70L vatten (två tankar manuell 
omkoppling). 75L rostfri septitank. 2 AGM Förbrukningsbatterier. 1 Separat motorbatteri. Kryssar 
upp till 6 knop. Upp till 10knop i öppna starka vindar. Upp till 7 knop för motor. 

 
 
 
 
 

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. På 
bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som är listad ovan ingår.   

 


