
Beneteau Swift Trawler 44 

”SINVELA” 

Årsmodell:    2013 

LOA :            12,17 m 

Bredd:           4,25 m 

Djupgående:1,05 m 

Deplacement: 10,9  ton 

Motorer: 2* VP D4 300 hp,  

Vatten : 320 l 

Diesel:  1400 l  

Liggplats: Spanien   



Beneteau Swift Trawler 44 är en långfärdsbåt som  toppar 25 

knop med trivs bäst runt 10. 2 bekväma hytter med separata 

toaletter och duschar.  Välkommen ombord på en motorbåt 

som  även passar seglare. Båten är varvskött varje år.  

 

Utrustning: 

Trim Level ”Elegance” 

Vitlackerad lyftbom i aluminium med el-winch 

Elektriskt söjkarljus 

Vattentäta högtalare på flybridge 

Elektrisk sjövattenpump 

Fast sjövatten anslutning 

Kylskåp på flybridge  

Elektronik: 

Raymarine plotter E127 på innre styrplats 

Raymarine E95 på flybridge  

Raymrine autopilot P70R med repeater på flybridge  

Raymarine Digital radar 4 kw 

Raymarine VHF 240E dsc även på flybridge  



L-soffa på akterdäck med dynsats 

Kapell runt flybridge 

Komplett akterkapell 

Hamnkapell över flybridge  

Biminisats på flybridge  

Dynsats flybridge 

Bogpropeller  

Akterpropeller med reglage inne samt flybridge 

Diesel värmare, dubbla  

Matta i salongen, kabiner samt nedgång 

Bose högtalare i owners cabin 

Bose högtalare med sub woofer i salongen 

22” TV med dvd spelare i owners cabin 

22” TV med dvd spelare i salongen  

Massiv teak på fördäck ,skarndäck, flybridge, gångdäck  

TV antenn  

Efoy 140 bränslecell  

Engbo ankarspel i aktern med fjärrkontroll 

Back kamera  

Spis på flybridge 

Peke med teleskopstege  

Gummijolle med 2,5 hp utombordare 

Ankarspel med 80m kätting 

Repätare på propelleraxel  

Ais ,sändare-mottagare 

Livflotte 



2 båtshakar, en vid trappa akterdäck, 1 på babord sida, fördäck 

4 extra förtöjningsringar för fendrar, badplattform 

Puff samt två hopfällbara stolar salong 

hopfällbart bord och stolar akterdäck 

Diskho och vattenkran samt gasspis med 2 lågor (ej grill) på flybridge 

2 eltoaletter  

2 duschar 

inget wifi 

3 förbrukningsbatterier 12 V 140 Ah  (2017) 

4 startbatterier 12 V 50 Ah 

2 batterier till bogpropeller 12V 50 Ah (2020) 

2 batterier till akter bogpropeller 12 V 50Ah (2020) 

2 batteriladdare 25 Ah 

2 12V uttag 

5 220V uttag 

LED-belysning överallt 

Extra kapellsydd i kanvastyg till instrumentbräda flybridge 

Figursytt teakskydd i kanvastyg till teakdäck styrbord och babord  

för,  samt badplattform 


