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Spray motorsejler 12,5 m. 
Carla 

 

  

 

Info opstilling: 

Bådtype...: Motorsejler Pris...: DKK 325.000 

Model...: Spray 12,5m. Inspiration: Nauticat 44 

Årgang...: 1989 Beliggende...: 9670 Løgstør 
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Kort beskrivelse...: 

Dejlig rummelig båd med masser af plads og kan bruges både 

til ferie, langfart, beboelse eller blot som sommerhus på 

vandet. 

Kraftig stålbåd bygget efter modellen Spray på 12,5 meter og 

indretningen er inspireret af Nauticat 44. Længden inkl. 

bovspryd og davider til gummibåd er 15 meter. Bredden på 

4,5 meter giver en dejlig rummelig båd både udvendig og 

inde. 

Dejlig stort styrehus med en stor sofa med udsigt over havn 

eller vandet. 

Stor sove afdeling og badeværelse agter til kaptajnen samt 2 

soveværelser for. Stort køkken/spise afdeling med ekstra rum 

til f.eks. opbevaring.  

(Se yderligere billeder og beskrivelse af båden nedenfor). 

Båden er født med Ketch rigget mesan mast, men består i dag 

kun af en hvid lakeret rustfri stormast. Alle sejlene er i pæn 

stand samt tilhørende rulle forsejl. 

Båden vejer ca. 16 ton og er meget stabil og rolig båd. 

Aluminiumsvinduer over alt og flotte hynder. 

Alt i udstyr og 8+ faste sovepladser.  

Båden står på land og er renoveret, nymalet og med nyt 

cockpit, hvor alle kistebænke er lavet i rustfri stål. 

Båden står klar til søsætning. 

Sælges NU pga. helbred til en rigtig god pris. 
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Bådens specificationer: 

Motor...: Indenbords Dimensioner...: 

Fabrikat...: Perkins Længde...: 
12,5 m./15 m.  

(Vandlinje 10 m.) 

HK...: 80 Bredde...: 4,5 m. 

Brændstof...: Diesel Dybdegang...: 1,70 m. 

Ror...: 2 x Rat (Inde og ude) Deplacement...: 16 ton/5 ton i køl 

 

Bådens sejl: 

 Rulle genua  Fok 

 Storsejl  Samt div. gl. sejl 

 Kløver   

Alle sejlene er i pæn stand og fra ca. 1996, hvor også rulle forsejl er monteret. 

Sejlposer og Bompresenning medfølger                                                   

 

Bådens udstyr: 

Navigator...: 

Simrad Kortplotter 

Simrad Radar 

Kompas...: Ja 

Ekkolod...: Ja Log...: Ja 

AutoPilot...: Simrad + fjernb. inde Varme...: Webasto 

Radio...: Auto med CD Vandpumpe...: Ja inkl. tryktank 

Toilet...: Pumpe VHF...: Sailor m/DSC 

Køleskab...: 
Køleskab samt Boks med 
køleelement 

Kogeapparat...: 
3. stk blus + ovn til 
gas 

Batteri...: 
Forbrug:     ?? Ah 
Bovpropel:  ?? Ah 
Start:         ?? Ah 

Lader...: Ja 

Brandslukker..: Håndslukkere og automatisk motorslukker (uden garanti) 

Lænsepumpe...: Manuel + El. Lamper...: Ja 12V 

Bovpropel....: Kraftig 10KW Ankerspil...: Manuelt 

Vandtank...: 2 x 600 L. Dieseltank...: 2 x 600 L. 
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Udendørs: Båden er rummelig udendørs med et bredt dæk, så det er nemt at komme rundt 

om cockpittet og masser af opholdsplads både foran og bag. Bageres er der styrepult samt 2 
kistebænke og davider til gummibåd. 
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Indendørs: Øverst er der et stort cockpit med udsigt og sidde/bordplads til ca. 6 personer, 

navigationsbord og styrepult. 
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Forrest: Foran cockpittet er der køkken (Ovn 2 blus samt køleskab og en køleboks) og stor 

spiseplads (Bordet mangler), ekstra rum (Til forråd eller ekstra toilet/bad) samt 2 værelser med 
2 + 4 sovepladser. 
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Bagerst: Kaptajnens kahyt indeholder en stor dobbelt seng, sofa og sminkebord. Toilet samt 

indgang til værksted og motorrum. 
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