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Corsair 37

Pris: SEK 2.390.000

Byggd: 2017
Skrovmaterial: GRP
Längd överallt: 11.27 m
Folded: 3 m
Bredd överallt: 7.8 m
Djupgående: 0,5/ 2,3 m
CE norm:
Deplacement: 3050 kg   
Hemmahamn: Stockholm
Motormodell: Yamaha F20BEPL
Motorstyrka: 1 x 20 hp
Tank: 20 L
Vattentank: 120 L
Dieseltank till värmare: 15 L
Septitankar: ja

Vill du snabbt och säkert segla längre sträckor och bo  
bekvämt är detta båten för dig! En välbyggd och kraftig  
trimaran från Corsair Marin uppfyller dessa krav.
Snittfarter över längre distanser kan lätt bli tvåsiffriga. 
Stockholms skärgård till Gotska Sandön över helgen kan  
bli ett alternativ.
Med ett djupgående på ca 50 cm med uppfällt centerbord 
kommer man in på många härliga ställen. Under segel lever 
man ett bekvämt liv ombord då båten nästan seglas helt 
upprätt. Familj eller vänner har det bekvämt ombord och du 
får utlopp för din segling. Båten har härliga stora ytor ovan 
däck. Båten är i ett mycket bra skick och levereras seglings-
klar utanför Stockholm. Den är endast seglad i samband 
med leverans och en vecka av ägaren.  
Alla beslag är från kända tillverkare och av god kvalité.
När du kommer ner i båten har man ett pentry om styrbord. 
Bra med förvaring och fina avställningsytor. Om babord en 
salong med bord där hela besättningen får plats.
Salongen är upphöjd vilket innebär att man får fin sikt  
genom fönster och fin kontakt med skärgården utanför.  
För ut om babord finns en toalett med dusch samt en fin 
dubbelkoj.
I aktern finns en fin hytt med dubbelkoj.  
Hela båten är otroligt ljus och trevlig under däck.
Båten levereras seglingsklar och rustad inför sommaren. 
Bara att kliva ombord och uppleva ditt nästa bekväma  
seglingsäventyr!
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UTRUSTNING
Exempel på utrustning, utförligare se 
nedan,
3 st Litiumbatterier 60Ah / st
Batterivakt
Lituimanpassad laddare
Landström
Raymarine Navigationskitt Plotter,  
Autopilot, Vind, Fart, Djup (sjökort över 
hela Sverige)
Septitank med däckstömning
Extra 12V uttag, tot 5st
Sjövattenpump med kran i köket
Extra läslampor
Kartläsningslampa vid navigationsbordet
Salongsbelysning dimbar
Durkbelysning
3 lågig Gasolspis
Bottenmålad
Extra fästen i pontonerna, för linor och 
fendrar
Rostfritt Roder lyftsystem med block och 
linor

Detaljerad utrustningslista;
Motor
Yamaha F20BEPL, El tillt, inkl
kontrollreglage i brunnen
Motorlås
Segel och rigg
Aluminium mast och bom
Stor (Seglena är av Corsairs cruising
variant)
Fock (Seglena är av Corsairs cruising
variant)
Fock Furling
Screacher
Screacher Control Kit Furling, Block och 
band
Fock o screacher kapell för rullarna
Lazybag
Kolfiber peke
Helt ny oanvänd sprayhood

Komfort
Septitank med däckstömning
Extra 12V uttag, tot 5st
Sjövattenpump med kran i köket
Extra läslampor
Kartläsningslampa vid navigationsbordet
Salongsbelysning dimbar
Durkbelysning
3 lågig Gasolspis
Webasto 4KW värmare
Kylskåp
Instrument och el
3 st Litiumbatterier 60Ah / st
Batterivakt
Lituimanpassad laddare
Landström
Raymarine Navigationskitt Plotter,
Autopilot, Vind, Fart, Djup (Sjökort över
hela Sverige inkl Hydrografika kort och 
Finland, Plottern
uppgraderad till 12" med både touch och 
knappar/vred)

Däck och skrov
Bottenmålad
Extra fästen i pontonerna, för linor och 
fendrar
Rostfritt Roder lyftsystem med block och
linor (Om man vill/behöver ha hjälp att
lyfta rodret i sin Kassett.
Kant/relings-lösa sidoskrov
10 kg rostfritt ankare, kätting och  
ankarolina
Traktorvagn med vagga anpassad för 37an
Sedvanlig däcksutrustning såsom linor och
fendrar (sjunkfenderrör) m.m.

Kontakta mäklare:

Christian Jahn
E-post: christian@navark.se
Telefon: 042-14 40 50
Kontoret
info@navark.se


