
Udstyr i Delta.  
Nauticat 33   

 
1. Radar (fladskærm) 
2. Ekkolod 
3. Kortplotter-farve 
4. Vindviser 
5. 2 kompasser 
6. VHF 
7. Voltmeter 
8. Omdrejningsviser 
9. Olietryksmåler for motor 
10. Olietryksmåler for gear 
11. Tankmålere to stk. 
12. Sumlog 
13. Autopilot 
14. Bovpropel 
15. El-ankerspil m. kæde og anker 
16. Hæk-anker 
17. 12V til 230 Volts converter 
18. 230 Volts nødgenerator, udvendigt monteret 
19. Solceller, to stk. med regulator 
20. Landlader 
21. HPFI relæ 
22. Gasvandvarmer 
23. El-sikkerhedsafbryder ved gasflasken 
24. Gasovn 
25. Køleskab 
26. Oliefyr 
27. Centralstøvsuger, fast monteret, slangen kan nå hele båden rundt 
28. Holding tank for toilet for 
29. Varmt og koldt trykvand alle steder 
30. Radio, autoradio med to højtalere 
31. Antenneforstærker i mesanmasten 
32. TV 
33. Gummibåd 
34. Redningsveste 
35. Brandslukker 
36. Alt køkkengrej, tallerkener, pander, bestik o.a. 
37. To toiletter,- det bageste med siddebruser 
38. Badeplatform med bruser med varmt vand 
39. Søventiler i bronze og godkendt plast 

 
Alt virker som det skal! 

 
Den oprindelige manual fra værftet Nauticat Yachts OY, Finland og manualerne til alle 
delene medfølger. 
 



Desuden en detaljeret beskrivelse over alle forbedringer der er lavet over årene.  
 
Båden er epoxymalet blå over vandlinjen, og bunden har også epoxymaling. 
 
Teakdækket er oliebehandlet (i mange år) og har ingen skader overhovedet. Det er ikke 
slidt ned. Alle propper er fra værftets side, og er aldrig ”hoppet” ud eller skiftet. Dækket har 
ingen skader, hverken råd eller lignende, alle nådder er intakte.  
 
Alt udvendigt træ er fra værftets side teak. 
 
Bådens motor er en Ford 2712E, 4 cylindre 80 Hk, langsomtgående, fast skrue. Meget stor 
trækkraft. Olietrykket i motoren er helt Ok, selv i tomgang. Motoren er ferskvandskølet, 
ikke tæret eller slidt. Gearet er Borg Warner hydraulisk. 
 
Rullestorsejlet er 3 år gammelt, rullegenuaen er om syet og ser ny ud. Mesansejlet har 
ligeledes gennemgået en om syning. 
 
Båden har glasfiberoverbygning, og der er ingen utætheder eller råd nogen steder. 
 
Båden har ikke haft skader eller andet. 
 
Den har undergået en del ændringer, de største er værfts arbejde på et anerkendt værft. 
Delta er fuldstændig sejlklar, med alt hvad der behøves af udstyr og ”køkkengrej”, søkort, 
fendere, tovværk o.a. Altså klar til tursejllads. 
 
Båden har været i vores eje i et par og tyve år. 
 
Nogle af disse enheder o.a. er yderligere beskrevet i bogen ”El-installationer i fritidsbåde”, 
som undertegnede er forfatter af, bogen kan købes hos Dansk Sejlunion. 
 
Det er udelukkende grundes vores alder at vi ønsker at skille os af med Delta. 
 
Jens K. 


