
 

Beneteau Oceanis 323 

 
FR-BEYD2676J607,  
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 Gustafsson 

Mail: niklas.gustafsson@batagent.se   

Tel: 070 720 42 20

Motor 

o Yanmar 3YM20 21hk 

o Tank 65l 

o 1 x 75Ah startbatteri 

o Rak propelleraxel, med axeltätning typ 

“black Jack” - 2017 

o Ny vattenpump 2018 

o 3-blad folding 

 

Segel och rigg 

o Partialrigg, svepta spridare 

o Rullfock 

o Storsegel 27,4m2, membran Pentex. 2st 

rev. Genomgående lattor -2014 

o Genua 23,4m2, membran Pentex -2014 

o Rullfockskapell – 2014 

o Stackpack och lazy jack – 2017 

o Gennaker 75m2, med strumpa - 2014 

 

   

Skrov och däck 

o Vitt glasfiberskrov, grundfärg epoxi och 

Hempel Mille Copper vit. 

o Rattstyrning med ”vikbar” ratt 

o Ankarspel i akter med 10kg stukankare ,ca 

50 m blyad lina. 

o 10 kg RF Stukankare i för 

o Reservankare 15kg typ Danforth   

o Ankarolina på akterpulpit 

o Peke i rostfritt/teak med stege 

o Alla fall neddragna till sittbrunn. 

o Harken skotvinschar 40,2 

o Harken 32 ST vinschar till fall 

o Avlastare spinnlock 5x2 

 

 

Inredning, el och instrument  

o Inredning i körsbärsträ 

o Sprayhood 

o Teak i sittbrunnen 

o Fällbart sittbrunnsbord 

o Kylbox 

o Raymarine VHF Ray54E 

o Raymarine plotter A65 

o Raymarine ST60 Tridata, logg, djup, temp  

o Raymarine ST60 Vind- och kryssindikator 

o Larm, if-tracker 

o Solpanel 50w, regulator. Akterpulpit 

o Radio/stereo -2017 

o 4 x 75Ah Exide Dual AG, varav ett är 

startbatteri -2015 

o Landströmsanläggning med batteriladdare 

-2019 

o Lampor bytta till LED. 

o Varmvattenberedare Isotemp 20L -2011 

o Vattentank 160l 

o Tryckvattensystem, ackumulatortank -

2016 

o Wc Jabsco, nytt pumphus 2019 

o Septiktank 40l med däckstömning 

o Dusch Wc och badplattform 

o Dieselvärmare, Eberspächer  Airtronic 

o Gasol spis med ugn, 2st gasoltuber 

o Magnetavstäningsventil 2014, 

läckindikator -2018. 

Gasolslangar/gasolrör bytta 2018 

 

 

Övrigt 

o Brandsläckare 

o 6 x Fendrar 

o Förtöjningstampar  

 

 

Förkännedom 

o För kännedom har båten varit lätt 

grundstött, skador är professionellt 

reparerad av Gaptec Västervik 

http://www.batagent.se/
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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.

 


