
Faurby 325 sport SWE-4  
 

Utrustningslista  

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 AB www.batagent.se  
Anders Hultman. Mejl: anders@batagent.se Tel: 073-430 35 91 

Delux paket innehåll: 

Försegelrulle monterad under däck. 

Led lanternor, däcksbelysning 

Sittbrunns dusch, varmt och kallt vatten 

Alcantara ( vit) på dynorna i salongen, specialsydd överdragsklädsel. 

Värmare Eberspächer 2 kw med värmeutsläpp i salong, akter och förlig kabin samt toalett. 

Kan även brukas för ventilation. 

Crusingpaket innehåll: 

Spinnakerutrustning 

Barberhal samt dubbla uppsättningar skot och gajar, lätt och hård vind. 

Nedhal för gennaker till sittbrunn via handskfack. 

Generell uppgradering av däcksutrustning gjord från Riggarna för ca 95 000. 

 

Sportpaket 

Performance T-köl 2m. 

Spinnakerbom. 

Nedhal för spinnaker 

 

Segelgarderob 

Storsegel 1: Elvström Fullattestor EPEX, Tecnora  inside Taffeta. 

Storsegel 2: Racing, Albatross Pen Race R1. 

Fock 1: Rullfock Elvström Epex Technora inside Taffeta, sydd bade för stående och liggande lattor. 

Fock 2: Racing Albatross lättvindsfock. 

Fock 3 racing Albatross Hårdvindsfock Pen Race R1 

Gennaker: Elvström 91.5 m2 

Spinnaker 1: Elvström , DH MAX Code 25, 82 m2 

Spinnaker 2: Albatross lättvindspinnaker 0,5, Tristar 94m2 

Övrigt: Däcksäckar till alla försegel samt 2 strumpor till spinnaker eller gennaker samt segelsäckar till 

storsegel. Lazyjacks samt storsegelkapell. 

 

Däcksutrustning 

Andersen rostfria winchar, självskotande: 

2st x40 

4stx28 

2stx6 fallavlastare 

2 winchhandtag Andersen 

 

Övrig utrustning 



Sélden block och Spinlock avlastare 

Däcksmonterade fockskotskenor, justerbara från sittbrunn 

1o kg ankare, 40 m delvis blyad ankarlina. 

6 st rostfria knapar varav 2 midskeppsmonterade springknapar. 

4 x 10m förtöjningslinor. 

4 fendrar 

Extra förtöjningslinor. 

Räddningslina (kastlina) 

Jackstays/livlinor från för till akter 

Diverse utrustning 

1 st rostfri pulpit 

2 st rostfria pushpits 

Rostfria rostjärn bultade genom däcket, anslutet via en diamant. 

Badstege. 

Teak handlister på rufftak 

Däckspåfyllning för vatten och diesel 

Däcksutsug av hålltank 

Internationellt godkänt navigationsljus i push och pullpits. 

Dubbla uppsättningar mantåg varav ett utan överdrag för uppfyllande avhavskappseglingsreglerna. 

 

Sittbrunn 

Sprayhood med rostfria bågar. 

Stor och rymlig stuv på styrbordsidan. Utrustad med brandsläckare, 230 volts säkringsskåp, samt för 

förvaring av Lagunbordet i teak. 

Rostfria krokar för organiserad förvaring av linor. 

Manuell länspump. 

Dränerade sittbrunnsbänkar. 

Självlänsande sittbrunn. 

Stort sittbrunnstält, delbart. 

 

Skylights mm. 

2 flushmonterade skylights 

7 fönster varav 2 öppningsbara i salongen och på toaletten samt i akterkabinen. 

2 myggnät. 

Teakdäck 

Teak i sittbrunnen, skarndäck samt på tofter. 

Teak i fenderlist. 

 

Interiör 

Inredningen är specialgjord i finaste teak (ingen billig mahogony) och alla skåpsluckor är tillverkade 

med flushade skåpsramar, (inga utanpåliggande spegelramar) 

Durken är i mattlackerad teak med inlägg av Coto som dekoration. 

Sidor och tak är beklädda med vitlakerat askträ. 

Specialdesignat barskåp. 

Sänkbart salongsbord för enkel ombyggnation till 1 st 1,3mx3m salongskoj. 



Varmvattenberedare 20l (230v) samt varmvatten via motor. 

 

Salong 

Gott om sällskapsutrymmen tack vare dinettlösningen 

Riklig belysning, 8 Led spots ( 2 med rött nattljus) 5 läslampor. Alla spotlights är dimbara. 

Rikligt med stabila grepplister för att hålla sig i. såväl vid trappan som i rufftaket, allt i teak. 

Stort salongsbord med integrerad flaskhållare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


