
 

Beneteau Oceanis 36 CC 

 
Serienummer båt: FR-BEY70383B101 

Serienummer motor: 5102 868846 M14 02 3 95 22 
 

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 Volvo Penta 2040-D, 38 hk 

o Dieseltank ca 150 l 

o Backslag MS15L-A 

o 1 x 140Ah batteri 2014 

o Senast, servad innan upptag 2019 (olja i motor + backslag, oljefilter, bränslefilter + 

diesel vattenseparationsfilter). Impeller bytt juli-20 innan sjösättning) 

o Foldingpropeller 3-blad (ny anod innan sjösättning juli-20) 

o Fast propeller 3 blad i reserv 

o Bogpropp Maxpower 

 

Segel och rigg 

o Sparcraft rullmast m dubbla svepta spridare 

o Kick Sparcraft 

o Facnor SD165 rullsystem försegel 

o Storsegel på rulle i masten Gransegel 2014 

o Storsegel Albatross äldre skick okänt 

o Genua Gransegel på rulle -2011 med strumpa/hamnkapell 

o Genua Albatross, äldre skick okänt 

o Gennaker i strumpa 62kvm (aldrig använd av oss, skick okänt)  

o Spinnakerbom samt ev en (teleskopisk?) spirbom 

o 2 st Lewmar 44 för skotning av försegel samt 2 vinsch-handtag 

o 1 st Lewmar 30 på rufftak 

o Samtliga fall neddragna i sittbrunn 

o Radarreflektor på akterstag (ny 2020) 

  

Skrov och däck 

o Full teak på däck 

o Ankarspel i för, 20m kätting + lina 

o Ankarspel Engbo i akter med fjärrkontroll, 50m blyad lina 

o 15 kg Brucetyp ankare i för och akter 

o Peke 

o Spayhood fast 

o Kapell över styrpedistal 

o Kapell över sittbrunn som smidigt kan ansättas att täcka olika delar (förlängd 

sprayhood, tak, sidor bakruta. 
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o Dynsats till sittbrunn 

o Dusch på akterdäck med varmt och kallt vatten 

o Hydraulstyrning  

o Lång och Kort stävstege 

 

Inredning, el och instrument  

o Autopilot  

o B&G Vulcan 9 plotter 2019 

o VHF (fast monterad Simrad RD68+ hand-enhet Lowarance LHR80) 

o B&G instument Network Pilot, Wind, Logg) 

o Radar Simrad RA722 (display ej monterad, passar ej med befintlig B&G) 

o Pejlkompass Silva med hållare på rufftak samt originalkompass på styrpedistal 

o Solpanel på rufftak  

o 2 x 80Ah batterier -2014 

o Ampere/Voltmeter BåtErik 

o Barometer & Klocka Pilot Marine 

o Sony bilradio (CD-funktion osäker, antennmottagning svag på radion), högtalare i ruff 

o Bäddmadrasser till både förpik och owners cabin 

o Kyl, ca 150 liter med två luckor toppmatad (Frigomatic) 

o Färsk och sjövatten i pentry (båda med elpump) 

o Ca 420 liter färskvatten fördelat på två tankar. 

o Stort badrum med varmvattendusch och toalett samt handfat 

o Septitank rostfri med Gobius v2 tankmätare och däcks- samt sjötömning (ca 67 l). 

(Sjötömning ej testad) 

o TV-antenn Triax UFO i masttopp med dragning till owners cabin  

o TV med väggfäste i owners cabin (TV ej testad/använd av nuvarande ägare) 

o Landströmsanläggning med batteriladdare Waeco MCA1225 

o Varmvattenberedare Isotemp Basic 24HXC 24 liter 

o Eberspächer D3LC/LP dieselvärmare  

o 6 st 220v uttag i båten 

o 2-lågig gasolspis med ugn  

o Induktionsplatta 220v 

o 2st fast monterade element (220v/500W) 

o 2st gasoltuber 2kg 

o Ankarolina 35 mm med hållare för pushpit 

o Länspump elektrisk med nivåvakt samt manuell länspump 

o Fotogenlampa (Stelton) 

o Bäddsats till soffa med dynor 

o Myggnät till fönster 

o Slang + vattenmunstycke för koppling till sjövattenpump (för spolning av däck/ankare 

etc.) 

 

Övrigt 

o 2 x brandsläckare 

o Fendrar 

o Förtöjningstampar  

o Bergskilar + hammare 

o Nödroder 

o Gummibåt med förvaringsväska + motor 2hp (okänd funktion på motor) med hållare 

på pushpit  
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o Täckställning NOA (ej använd av nuvarande ägare då båten förvarats i varm-hall) 

 

Kända fel 

o CD-funktion på radion osäker. Dålig mottagning på radion (antennanslutning?) 

o 2 små skador i gelcoat (sittbrunn och akterdäck) 

o Små rostfläckar på köl 

o Liten buckla på masten drygt en meter från masttopp 

o Spricka i en teakstav på badbrygga samt en spricka i avbärarlist av teak babord sida 

o Vindmätare lagad (sprucken plast limmad) 

o En årklyka på gummibåten behöver bytas/lagas 

o Plasthölje på VHF-antenn i masttopp har en spricka i sig (tejpad) 

o Radarmonitor bortkopplad för att ge plats för ny plotter (fungerade bra innan vi tog 

bort den) 

o Plotter ej inkopplad till autopilot (läser viss data från sensorer från båten via 

översättare NMEA 0183→2000). Inget fel men bra att veta. 

o Dekorationslist (trä) i owners cabin till ett av friskluftintagen behöver limmas på plats.  

o Små sprickor vid avbärarlist i aktern (vattenrännan) 

o Litet hål i storseglet som är lagat.  

 

 

 

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.

 


