
Utrustningslista  Jeanneau Sun Odyssey 36i - 2007 
  
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. 
 
Fakta 
Längd över allt 10,94 m 
Bredd 3,59 m 
Djup 1,94 m 
Vikt 5700 kg 
Köl, järn 1571 kg 
Bränsletank 130 l 
Vattentank 355 l 
 
Skrov enkellaminat med innerliner 
Däck injicerat sandwichlaminat 
  
Motor ankare propeller mm 
Motor Yanmar 3YM30 29 hk, åtkomlig från 4 sidor 
Ankare i fören av Brucetyp 20 kg,  
Ankare i aktern av Brucetyp 15 kg,  
Elektiskt ankarspel i aktern med fjärrkontroll, ca 50 m blyad lina 
Manuellt ankarspel i fören, 28 m blyad lina + 14 m kätting 
Bogpropeller Sleipner med styrning från sittbrunn och med fjärrkontroll 
Trebladig foldingpropeller Gori, ”Overdrive” 
Avstängbar motorrumsfläkt 
 
Segel och rigg 
2 st Storsegel 28,9 kvm 
2 st Rullgenua 34,4 kvm 
Lazy Jack med Lazy Bag 
Midskeppsknapar 
Alla fall neddragna till sittbrunnen 
Block och trissor av hög kvalitet 
Dyneema akterstag med stor utväxling 
 
Navigation och el 
Raymarine plotter C80 
Raymarine ST60 Tri-data x 2 (vind, djup, fart mm) speglat till plottern 
Raymarine autopilot 
Raymarine VHF 
AIS-mottagare 
CD-radio med högtalare i salong och sittbrunn (CD-spelare ur funktion, men kan drivas med extern 
ljudspelare tex Spotify från mobil) 
Solceller 75 W med regulator 
1 st startbatteri 
3 st förbrukningsbatterier AGM 70 Ah 
1 st separat AGMbatteri 70 Ah för bogpropeller och elektiskt ankarspel i aktern med separat laddare. 
230/12 volt uttag i hela båten 



 
Stor del av belysningen har LED 
Batteriladdningsmonitor ,Victron 
Batteriladdare CTEK 
WAECO laddningsregulator 
GPS 
Kursdator, Smart Pilot S1, ST6002 Controllenhet 
Kompass 
 
Komfort 
Stor toalett Jabsco, (utbytt 2015) 
Septiktank ca 45 l med däckstömning 
40 liter varmvattenberedare 
Dusch på wc och i aktern 
Wabasto värmare med 4 utblås (hela båten) 
Extra bäddmadrasser i både förpik och akterhytt för optimal sovkomfort 
Extra madrass till akterhytt (originalmadrass) 
Extra skinndynor till bäddbar u-soffa och babords soffa i salongen för att skapa bäddmöjlighet 
Skjutbart navigationsbord ger förlängd soffa när det ej används 
Badstege i aktern med dusch 
 
Kylskåp med frysfack 
Gasolspis med ugn (2017) 
Dubbel diskho 
 
Ståhöjd ca 2 m i salong 
Salong med soffor i konstläder 
Bord med utbytbart lägre ben för att kunna göra om soffan till dubbelbädd 
Klocka och barometer 
 
Sittbrunn 
Rymlig sittbrunn med sittbrunnskapell från Kapell & Annat med ståhöjd (behov av viss översyn) 
Stort uppfällbart sittbrunnsbord i teak med separat kapell 
Ratt med snabbkoppling 
Dynor 
 
Säkerhet 
Räddningsflotte för 6 personer (nuvarande certifikat gäller t o m 2017) 
Dränerat gasolfack för 2 flaskor. Gasvarnare. 
2 brandsläckare 
Elektrisk länspump m automatik 
Manuell länspump i sittbrunnen 
 
Övrigt 
Båtsmansstol 
Landströmskabel 25 m med kontakt på akterspegeln 
Förlängningssladd, jordad 25 m med div elkopplingar 
Vattenslang 40 m 
Nytt peke 2016 med utdragbar stege och ögla. 
Reservdunk för diesel 20 l 
Myggnät och mörkerläggning på alla skylights 
Gardiner gula 



2 st ”ställbara dynor” 
2 st Båtshakar 
1 st bojkrok 
Älghudsbeklädnad till ratt finns, men är inte påsatt 
Fack med 4 st förvaringslådor i förrådet 
Teak i sittbrunn, på akterdäck, på lister och grabbräcke 
Ny Tyresövagga 2014 kan tas över 
Trappa med rundade steg. 
Vinterkapell för sittbrunnen från Kapell & Annat, 2013.   
Sedvanlig förtöjningsutrustning (linor och fendrar) 
 
Kommentarer: 
Service och vinterförvaring etc utfört varje år 2007 till 2014 på varv i Hamburgsund och därefter 
privat i Limhamn.  
Båten har haft 2 ägare 
 
Segel Quantum (Originalsegel från 2007 finns kvar men nyköpta 2013 började användas 2015 och är i 
stort sett oanvända, (10 – 50 timmar per år). Båda ingår. 
 
Timräknare för motor ca 740 timmar per aug 2017 
Logg ca 5000 nm. 
 
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.  

 


