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Kr.648.000,- 

Maxus 33.1 RS 

”Måske markedets bedste køb.” 

Båden er sejlklar, med ratstyr, læderrat, Indenbords 

diesel motor, komplet rig, sejl og fyldt tank.  

Se mere i standard beskrivelsen nederst.  

3 kahyts version. Med 2 dobbelte agterkahytter. Og 

mulighed for 10 køjepladser. 

 

Prisen inkluderer følgende.  

Interiør i Anegre træfinér. Lakeret omhyggeligt før montering.  

Skrog i håndoplagt glasfiberarmeret polyester.  

Sprøjtestøbt izofal antiosmotisk, certificeret gelcoat i hvid som 

standard.  

2 lukkede agterkabiner, med dobbeltkøjer, madrasser hylder og 

LED belysning m.m. 

Dæk i Sandwich konstrueret med ”Airex” afstandsmateriale og 

antiskrid zoner. I hvid gelcoat som standard.  

Stuverum under alle køjer.  

Komplet sejl.   

Fok på rulle med UV kant. Dacron AP 320, med skøder og blokke.  

Storsejl med gennemgående sejlpinde Dacron Ap 320, 2 

Rebsystemer, bomhal, kick’n strap, skøde, og diverse.  

Lazyjack, og Zipback.  

Agterstags strammer 

Styrepult, med læderrat og hydraulist styring.  

Cockpitbord i teak på styrepult.  

Badestige 

Støbejerns køl, torpedoformet.  

Moderne interiør opbygget i lamineret træfiner.  

Lukket toiletkabine, med toiletskab med vask i glasfiber, toilet, 

med 50 liter tank, mascarator pumpe og triple ventil.  

Lukket forkahyt med Dobbelt køje hylder, belysning og diverse. 

Klapbord i kahyt. 

Køkken med skabe, vask og dobbelt gasblus.  

Nanni Diesel indenbords motor, 21 Hk S-drev 

124 Liters brændstofs tank  

inspektionsluger, automatisk brændslukningssystem 

Ladeseperator 

2 Andersen ST 12 Spil 

2 Andersen ST 18 Spil 

2 x 5’r Skødelås(Spinlock) 

2 x fokker skødevogne (Barton) 

2 x 5’r dæksblok (Spinlock) 

12 volt installation med kontrolpanel med sikringer. 

12 volts udtag i alle kahytter 

Plads til 2 gange forbrugsbatteri + 1 start. 

8 LED lamper 

230 Volts installation med 3 stikkontakter. 1 i hver kahyt. 

Vandinstallation, trykvand og 130 liters ferskvandstank. 

Bruser i cockpit (koldt vand) 

Anodiseret alumast med top og mellem saling.  

Hynder, armlæn og rygstød i behageligt, slidstærkt, 

rengøringsvenligt stof (Punto) i flere valgfrie farver og flere 

valgbare som tilkøb.  
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Kontakt os for yderligere muligheder og ekstra udstyr. Eller for et uforpligtende tilbud. Her kan næsten alt lade sig 

gøre og til fornuftige priser. Vi anvender kun internationale anerkendte mærker.  


