
 

Fairline 33/36 Brava  
  

Sedan jag köpte båten i Augusti 2016 har en hel del 

gjorts : 

 

2016  Ny klädsel i salong och förarplats 

2016   Ny ratt monterad inne 

2016   Ny stereo med bluetooth 

2016   Nya högtalare på Flybridge 

2017   GPS tracker installerad 

2017   Nya remmar och spännrullar båda maskinerna 

2017   Nytt laminatgolv i salongen 

2017   Ny relingslist runt båten 

2017   Ny brandsläckare i salongen 

2018   Ny klädsel på dynorna i sittbrunn 

2018   Tvätt och impregnering av kapell 

2018   4st nya AMG batterier på 105 Ah 

2018   Ny LED belysning i sittbrunn 

2019   Ny ratt Flybridge 

2019   Nytt odörfilter till septitank 

2019   Ny impeller avfallspump 

2019   Byte av offeranoder under hela hela båten 

2019   Ny elpatron till varmvattenberedare 

2019   Ny blandare och duschmunstycke till duschen på badbryggan 

2019   LED belysning i hela båten 

2019   Ny klädsel på Flybridge 

2019   Renovering av spridarna till båda maskinerna (12st) 

2019   Påfyllning av fett för smörjning av roder 

2020   Ny bottenfärg (slipad och 3 lager epoxibehandling) 

2020   Tagit bort de tidigare gröna ”stripes” runt båten. Nu blå vattenlinje 

Byte av impellrar, olja, olfjefilter, bränslefilter samt luftfilter varje år. Även justering av 

remmar etc. 

    

Noteringar från förra ägaren som köpte båten i juni 2004:  

2004   Septiktank 63 l   

2004   Inkommande luft till värmaren omdragen så att den tas utifrån, inte från motorrummet   

2004   230v laddare 50A monterad 

2005   Värmarens bränsle tas från BB huvudtank (inte separat tank som förut)   

2007    Cutlesslager i båda stödbockarna bytta   

2007 Nytt ankare akter brucekopia15 kg i RF (tidigare satt det 10 kg men det var för litet) 

2008    Nya kapell över fly och sittbrunn   

2008 Termostatventil på varmvattenberedaren (undviker skållning,temp hålls på 50 grader)   

2008    Ombyggnad för sugtömning av septiktank (tömning i sjön är fortfarande möjlig)  

2008    Bogpropeller VETUS 75 kp installerad   

2008    Ny automatisk bandsläckare i motorrummet   

2008    Ny handbrandsläckare i salongen   



 

 

2008    220 V uttag på fly (kan matas via inverter, dvs användas för att driva dator under gång)  

2008    Radar och plotter Raymarine installerad   

  Plotter E80  

  Radar i radom 24 tum  

  GPS Raymarine Raystar 125 installerad 2010  

  Nätverk finns ombord så dator kan anslutas på flybridge alt en till E80  

2009    Ny VHF med DSC och GPS inkopplad till den   

2010    Ombyggnad pulpit för enkel ombordstigning via fören   

2010    Peke Båtsystem med integrerad stege   

2010    Nytt ankare i fören brucekopia15 kg galvat (för att bättre passa under peket)  

2010    Takventil på toalett för bättre ventilation   

2010     Utblås för värmaren inne på toaletten   

2010     Nya axeltätningar (underhållsfria och TÄTA!)   

  

Beskrivning (noteringar från förra ägaren) 

Rymlig salong med pentry längs SB sida akter om förarplatsen. U-soffa om BB med plats för 

4-6 pers. Hela durken ligger i samma nivå och det är samma nivå som durken i sittbrunnen. 

Inga steg alltså. Ett steg tar man upp till styrplatsen. Skjutdörrar akterut, dubbeldörrar som ger 

en öppen känsla. Två steg ner ligger sovdelen. En hytt om BB med två kojer i samma nivå.  

Kojerna är separerade av en smal gång. Här finns flera stuvfack och en garderob med hyllplan. 

Mitt emot denna hytt finns toa och dusch. Hygiendelen är rymlig och handfat med spegel finns 

i ena halvan. I den andra finns toa under lock och här duschar man. Toan hålls torr vid 

duschning (även toarullen!).  

I fören en rymlig ägarkabin med en bred dubbelkoj. En garderob och ett större skåp med 

hyllor. Ett mindre skåp vid varje sovplats för enskilda saker.  

Sittbrunnen är försedd med en fast U-soffa för 5-6 personer. Här finns även stegen upp till fly. 

En rejäl dörr leder ut på badbryggan. Landgången är monterad i mitten och de två dävertarna 

gör aktern komplett.  

Flybridgen är möblerad med ett dubbelsäte för förare och passagerare. En separat 

passagerarsits finns vid SB sida. Totalt alltså 3 bra säten med sikt framåt. Akter om dessa en 

U-soffa som rymmer 3-5 pers, varav 3 så att man åker framåt. De framåtvända sätena har 

vändbara ryggstöd och man kan därför sitta ca 8 pers vända mot varandra vid stillaliggande.  

Fördäcket är stort och rymligt för solbad om man inte vill gå iland.  

Inget teakdäck utan vit plats gör att man kan gå barfota på ett svalt däck även när solen står 

som högst varma sommardagar. Detta håller även hytterna svala.  

Alla ventiler är försedda med myggnät. Ett löst myggnät finns till skylighten i förliga kabinen.  

 

Utrustning i övrigt: (noteringar från förra ägaren) 

I princip finns allt utom autopilot (kan anslutas till Raymarinesystemet ca 20 000 kr)  

Värmare Mikuni 3,5 kW  

Gasolspis m två lågor  

Mikrovågsugn  

Batteribank om sammanlagt ca 600 Ah  

Tryckvatten  

Varmvattenberedare 50L m termostat värms av BB motor eller 220V landström  

Kylskåp  

Stereo med Bluetooth högtalare i salongen och på fly  



 

 

3 Vindrutetorkare med ganska nya blad  

Bokhylla i salongen  

Dusch på badbryggan  

Badstege med steg i teak  

Kapell över fly och sittbrunn i mörkblå väv  

Solkapell att sätta upp över sittbrunnen i vit PVC-väv  

Dynor i sittbrunn och på fly  

Teakdurk i sittbrunnen  

Toalett med elspolning  

Septiktank ca 63 L med tömning via däck eller till sjön  

TV-antenn med uttag i salongen och båda hytterna (signalförstärkare monterad)  

Dävertar  

Landgång i teak med nya hjul  

6 fendrar och diverse förtöjningslinor  

Instruktionsböcker till i praktiken alla installationer ombord inklusive original Fairline 

Vinterförvaringskapell formsytt   

  

Tekniska data (noteringar från förra ägaren) 

Årsmodell 1992, levererad i juni 1992 till en tysk ägare med hemmahamn i Italien. Sedan såld 

till ytterligare en tysk ägare och fortfarande kvar i Italien. Köpt av en svensk och intagen till 

Sverige i mars 2002.  

Jag köpte båten i juni 2004 och då var det ca 700 tim på motorerna.  

Mått 10,80x3,65 m  

Djupgående ca 0,90 m  

Höjd ca 4,50 m (ej mätt) man kommer under broar med segelfri höjd 5,4 m utan att ta ner 

antenner mm  

Deplacement ca 8200 kg utan vatten och bränsle  

Dieseltankar 2xca 330 L  

Färskvattentank ca 300 L  

Motorer Volvo Penta KAMD 42A med backslag Volvo Penta MS5B ca 1500 tim  

Motorerna är byggda i november 1991 och protokoll från slutprovet vid tillverkningen finns!  

Maxfart ca 25 knop vid lätt last  

Marschfart ca 19 knop vid 3300 rpm  

Hydraulstyrning Vetus utan servoassistans  

Fyrbladiga propellrar i brons  

Ankarspel i fören med kätting 50 m och ankare 15 kg, capstan för hjälp vid förhalning 

Ankarspel i aktern Anchormatic med band och ankare 15 kg kontroller vid nedre styrplats och 

trådlös fjärrkontroll  

Bogpropeller VETUS 75 kp med kontroll vid båda styrplatserna. Trimplan 

Bennett med kontroller vid båda styrplatserna Komplett instrumentering 

vid styrplats inne (bl a roderindikator samt mätare för bränsletankar och 

vattentank)  

Varvräknare, roderindikator och varningssummer vid styrplats fly  

Magnetkompasser 2 st, en i salongen en på fly  

Radar Raymarine radom 24”  

Plotter Raymarine E80  

Nätverk med uttag i salong och på fly för att koppla in dator till navsystemet  



 

 

Kursdator för att kunna använda radar overlay och MARPA VHF 

Northstar med DSC och inkopplad GPS (Silva Nexus)  

Septiktank om 63 L med elektrisk tömning till sjön och anslutning för sugtömning till land 

Tankmätare till septiktanken  

Gånglanternor  

Ankarlanterna  

LED belysning i taken i samtliga utrymmen inklusive i sittbrunnen  

Belysning i motorrummet  

12 V eluttag i samtliga utrymmen  

12V eluttag i motorrum för matning av extra kylbox i aktre stuvutrymme  

Inverter 300W för att kunna driva TV, Dator etc.  under gång  

Landströmsanläggning med jordfelsbrytare  

Laddare 50A monterad 2014  

220V uttag i alla hytter, i salongen och på flybridge, även i maskinrum och aktre stuvutrymme  

  

  

  
Sommarbild över fördäck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  
Barbordssida (tidigare gröna vattenlinjen)  

 

 
Styrbordssida (nu med blå vattenlinje 2020)  



 

 

 
 

 
Bilder från flybridge inkl de omklädda dynorna.  

 

 



 

 

  
Peke med integrerad stege – sista steget slutar ca 50 cm över vattenytan (bild från förra ägaren) 

 

 
Salongen 



 

 

 

 
Sittbrunn (kväll) 

 

 
Sittbrunn (dag) 



 

 

   

 
Badrum med handfat, toalett & dusch 

 

 
Förpik (wide-bild) 

 

 
Förpik barbord (en ordentlig garderob från golv till tak samt två skåp på sidan. Under sängen 

finns också två lådor för förvaring.) 

 



 

 

 

 
Förpik styrbord - En garderob + lucka med stort förvaringsutrymme under samt två skåp på 

sidan. Under sängen finns också två lådor för förvaring.) 

 

 

 

        
Gästhytt - 4st skåp med ordentlig förvaring samt en stor garderob likt förpikens. Även 

stuvutrymmen under båda sängarna 

 



 

 

 
Gästhytt (wide-bild) 

 

 
Förarplats 

 


