
Nordship 29 

Data på udstyrs listen er oplyst af bådens ejer. Båtagent har ikke haft mulighed for at gå igennem listen i 

detaljer. Listen og de oplyste data forventes at være korrekte, men kan ikke garanteres af Båtagent. På 

billederne kan der forekomme andet udstyr, det er kun udstyr som er oplyst på ovennævnte liste, som indgår i 

bådens pris.  

 

Udstyrsliste  

 

Nordship 29 - 1991 

  

 

Frit valg gælder, hvilket indebærer at sælger er i sin fulde ret til at vælge, hvem som 

skal købe hans båd uanset hvilke bud, som er modtaget på båden. Båden formidles 

gennem Båtagent Danmark www.baadagent.dk  

Kontakt: Michael Staufeldt. michael@baadagent.dk, Tel.: +45 2148 8880   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fakta 

Designer: Elvstrøm & Kjærulf 

Værft: Buchwald, nu Nordship Yachts 

Årgang: 1991, 

Motor: Volvo Penta DB 2002, (18 HK) 1991  

Motortimer: Ca. 1500 

To-bladet VP foldepropel (2016) 

Længde: 8,75 m 

Bredde: 2,9 m 

Dypgående: 1,60 m 

Vægt: Ca. 4200 kg 

Mastehøjde: 11,8 m 

Brændstoftank: ca. 40 l 

Vandtank: ca. 40 l 

Septiktank: Nej (Men enkelt at indbygge i bb kistebænk) 

 

Rigg og sejl 

Storsejl fra 2015  

Rullegenua  (2015) 

Agterstags strammer 

Spilerbom 

 

http://www.batagent.se/
mailto:michael@baadagent.dk


Nordship 29 

Data på udstyrs listen er oplyst af bådens ejer. Båtagent har ikke haft mulighed for at gå igennem listen i 

detaljer. Listen og de oplyste data forventes at være korrekte, men kan ikke garanteres af Båtagent. På 

billederne kan der forekomme andet udstyr, det er kun udstyr som er oplyst på ovennævnte liste, som indgår i 

bådens pris.  

 

Elektronik och el 

Autopilot Autohelm ST4000 Plus 

B&G GPS plotter 

Autohelm Log 

Autohelm Lod 

VHF  Shipmate RS8300 

Kompas Plastimo Offshore 95  

2 forbrugsbatterier (2017)  

1 startbatteri (2017) 

Victron Lader 30Amp, (2017) 

FM Radio 

 

Komfort og andet 

Køleboks 

Trykvand 

Ardic 042D dieselvarmer (Skal serviceres) 

Rustfrit plovanker med line fastgjort i bovspryd 

Cockpittelt (ca 5 år) 

Sprayhood (ca 5 år) 

Bompresenning (ca 5 år) 

ENO tre brænders gaskomfur med ovn 

Lænse pumpe, manuel 

Badeplatform 

Hækanker og rulle 

Zodiac flåde – 4 pers - fastgjort på dæk (skal serviceres) 

Rigeligt med fendrer og fortøjninger 

 

Bådens undervandskrog blev i 2016 renset helt ned og sandblæst op til vandlinjen, før den blev 
primet og bundmalet påny.  


