
 

Aquador 33 HT 
 
WIN: FI-AQUS-012 7J 011 
 

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 

Mail: bjorn@batagent.se   

Tel: 072-322-23-10

 

• Motor- och drevservice för 2019 säsongen är utfört.  

• Bottenmålad, polerad och vaxad 2019, teak inne i båten slipad och oljad 2108 

• VP D6-370 DP 

• VP EVC reglage med 2,5 display 

• 170 tim. 

• Längd: 10.00 m, bredd: 3,45 m, djup: 1,05 meter, vikt:5500 kg 

• 8 kojplatser  

• Bogpropeller 

• Ankarspel för med fjärr  

• Ankarspel akter med fjärr 

• Glaskeramisk i sittbrunn (diesel) 

• Kylskåp sittbrunn 

• Vask i sittbrunn med varm/kall vatten och sjövatten 

• Glaskeramisk i pentry (diesel) 

• Kylskåp i pentry 

• Vask i pentry med varm/kall vatten och sjövatten 

• Köksfläkt i pentry 

• GPS Plotter Garmin (infälld 12 pekskärm) 

• Radar Garmin 

• Garmin VHF AIS 

• Trackme söksystem 

• Landström med smartladdare 

• Elverk (diesel) 

• Nya förbrukningsbatterier 2019 

• Separata startbatterier för motor och elverk  

• TV i salongen 

• CD-stereo med media uttag samt högtalare i sittbrunn och i kabin 

• TV-antenn med förstärkare & 3 TV uttag 

• Sökarljus 

• LED belysning 

• Teak reling, walkaround och däck 

• Elektriskt panoramaglastak 

• Elektriskt höj- och sänkbart bord i sittbrunn 

• Soldynor fördäck & bädd/soldynor aktersoffa 

• Bäddmadrasser  

• Defroster gångvärme 

• Diesel värmare  

• Trimplan 
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• ARC RP Automatisk Trimplanspanel, Automatisk pitch + rollhållning 

• Elspol WC med 90 liters septiktank med däckstömning + havstöming  

• Dusch på WC 

• Dusch på badbryggan 

• 160 liter vattentank 

• 40 liter varmvattenberedare Isotemp 

• 500 liter bränsletank 

• Gummijolle med 4 hk 4-takt Mercury  

• Snap Davit dävertar med snabbfäste samt avbärare 

• Fäster för motor på akter/ badbrygga 

• Komplett köksutrustning 

• Komplett förtöjningsutrustning 

 

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.

 


