
	

 

 

 
 

Dehler 45 / 2011 
Detal jerad Specif ikat ion 

 

DATA        

LOA:   13,70 m 
Leveransår:   2011 
LWL:   11,99 m 
Bredd:   3,86 m 
Djup:    2,20 m 
Deplacement:  9,70 ton 
Skrovmaterial:  GRP  
Motor:   Volvo Penta D2-55 
Designer:  Simonis/ Voogd 
Tillverkare:  Dehler Tyskland 
Båten visas:   Orust 
Pris:    SEK 1.695.000 ( ex moms) 
 
 
BESKRIVNING 

Dehler 45 är resultatet av det tyska varvets framgångsrika samarbete med designer Simonis & Voogd. Dehler 45 
sätter en helt ny standard i klassen för regatta cruisers med exceptionell seglingsprestanda och högsta tyska 
kvalitet. Målet med den nya modellen var inte bara att skapa en snabb regattabåt utan också att övertyga med 
innovativa lösningar. Dehler 45 imponerar med snygga flushade däcksluckor, dolda storskot, Furlex under däck 
och nedsänkt sprayhood förvaring.  
Skrov och däck tillverkas i GRP, handupplagd sandwich-konstruktion som binds ihop av Vinylester. Detta skapar 
tillsammans med en genomtänkt och väldimensionerad däckslayout en lättmanövrerad och snabb segelbåt som 
väcker uppmärksamhet när hon elegant kryssar fram. Dehler 45 löser uppgiften utan minsta problem, både på 
regattan och som familjebåt. 
 
Denna Dehler 45 levererades 2011 till sin nuvarande ägare som nu har bestämt sig för att låta henna få ny 
besättning. Den har seglats på svenska västkusten under större delen av sitt liv, några utflyter har det även blivit 



	

 

men inte längre än Danmark och Polen. Skicket på båten är väldigt bra och motorn har endast gått 460 timmar. 
Båten har alltid varit vinterförvarad inomhus och är servad professionellt. 
 

KEY FACT’S 

• Konad konventionell mast med Furlex TD 
• 4 kojplatser i två kabiner 
• Teakinredning och dynor i alcantara 
• Elektriskt ankarspel i fören 
• Nedfällbar bogpropeller 
• Volvo D2-55 
• Segelbåtsdrev med foldingpropeller 
• Elektriska fallvinschar 
• Dubbla kompositrattar 
• Gennakerutrustning med bogspröt i kolfiber 
• Teakdäck 
• Simrad plotter och autopilot 
• Tacktic instrument med fjärrkontroll 
• Förvarad vintertid i uppvärmd hall  

 
KONSTRUKTION 
 
CE märkning 

CE märkning klass A – “Ocean” 
 
Skrov & Däck 

Vitt skrov med mörkblå trimlinjer 
Skrov i GRP Vinylester, sandwichkonstruktion med balsakärna 
Däck i GRP, sandwichkonstruktion 
Alla skrovgenomföringar är flushmonterade 
Skyddande aluminium rail längs skrovsidorna 
 
Köl & roder 

T-köl i järn med extremt låg tyngdpunkt 
Elliptiskt roder med självjusterande roderlager 
 
 

TEKNISKA SYSTEM 
 
Motor och framdrift 

Volvo D2-55, 53hk ca 460 timmar 
Segeldrev 
3-bladig foldingpropeller 
Bogpropeller, uppfällbar  
 
Tankar 

Diesel   ca 165 L (rostfri) 
Färskvatten  ca 230 + 174 L (rostfri) 
Septiktankar  ca 50L, tömning via däck och överbord (rostfri) 
Varmvatten  ca 20 L 
 
 

 

 



	

 

Elektriska system 

220 V landström med jordfelsbrytare 
Batteriladdare/ Inverter 12V/1600W/70A 
3 x 12 V service batterier 495 Ah 
12 V startbatteri 90 Ah 
DC kontrollpanel med automatsäkringar 
LED Navigationsbelysning 
 
Navigation 

2 x Kompass med belysning 
Simrad Nx 40 GPS plotter 
Autopilot Simrad AP24 med Flux Gate kompass RC42 
Tacktic T106, NMEA interface trådlöst med solcell och fjärrkontroll 
VHF Simrad 
AIS sändare och mottagare 
Windex 
 
Hi-Fi 

Radio/CD, 2 x högtalare i salong och sittbrunn 
 
Diverse teknisk utrustning 

Diesel värmare ( Eberspächer 5kW) utblås i för och akterkabin, salong och toalett 
Gasolflaska 
2 x Brandsläckare 
Manuell länspump 
Elektrisk länspump 
 
 
INSIDA 
 
Allmänt 

4 kojplatser, 2 x dubbelkojer i två kabiner 
2 toaletter 
U-soffa babord, soffa och kartbord på styrbord. 
Inredning i teak 
Vitt tak 
Beige dynor i alcantara 
 

Inredningslayout 

 
 

Främre kabin 

Främre hytt med dubbelkoj, sittplats, skåp och garderob 



	

 

Stor förvaringsplats under dubbelkoj 
Däckslucka med skyscreen 
Fasta skrovfönster 
 
Främre toa / dusch 

I anslutning till främre hytt, manuell toalett 
Däcksläcka med skyscreen 
 
Salong 

Rymlig salong med U-soffa och fällbart bord, plats för 6-8 personer. 
Rikligt med skåp och förvaringsmöjligheter 
Däckslucka med skyscreen 
Portlights i däck och fasta skrovfönster. 
 
Navigationsplats 

Navigationsplats på sb sida, sittplats och flera lådor för navigationsutrustning 
 
Kök 

L-format funktionellt kök till babord om nedgångstrappan 
Skåp för förvaring 
Spis med tre brännare och ugn 
Kylbox 100 L (Isotherm) 
Dubbla diskhoar 
Engreppsblandare för färskvatten 
Extra kylskåp med rostfri front 
 
Akter toa 

Rymlig och fräsch toalett med separat dusch.  
Skåp med speglar 
Garderob för sjökläder 
Portlight 
 
BB akterkabin 

Stor akterkabin med dubbelkoj, sittplats och garderob. 
Förvaring under koj 
Portlight och fast skrovfönster 
 
Inredningsdetaljer 

Skeppsklocka & Barometer 
Madrasser i ”Comfort Bulltex” 
Teakinredning 
 
 
UTSIDA 
 
Rigg 

9/10 konventionell konad mast med 3 par svepta spridare (Selden) 
Furlex 300 TD för genua (Selden) 
Rodkick 
Tip Cup röstjärn med Dyform stående rigg  
Hydraulisk akterstagsträckare 



	

 

Stor och fockfall i Dyneema 
Spirbom aluminium 4,5m med skena på mast 
Gennaker utrustning med bogspröt i kolfiber 
3-färg och ankarlanterna i masttopp, LED 
 

Segel 

Storsegel SoftNorlam (North Sails) 
Dehler Lazy-Bag med Lazy-jack system 
Fock Tri-Radial (North Sails) 
Gennaker 
Genua dacron 57m2 
Trysail och hårdvindsfock 
 
Vinschar 

2 x Fallvinsch elektrisk HB46 2STAER (Harken) 
2 x Storskotvinsch manuell HB46 2STAR (Harken) 
2 x Genuavinsch manuell HB50 2STAR (Harken) 
 
Förtöjningsutrustning 

4 x Knapar nedfällbara 
2 x Springkanapar nedfällbara 
4 x Förtöjningslinor 
4 x Fendrar 
 
Ankarsystem 

Fören: Elektrisk ankarvinsch (Lewmar), Delta ankare 20kg inkl 30m 10mm kätting + lina 
 
Skylights, Portlights, Fönster 

3 x skylights med skyscreen/ insektsnät 
5 x portlights 
3 x fasta portlights 
8 x fasta skrovfönster 
 
Teak 

Teak på däck, sittbrunn och rufftak 
 
Sittbrunn 

2 x Kompositrattar med överdrag  
Sittbrunnsbord, demonterbart (Laguna) 
Sprayhood med rostfria bågar, grå 
Bimini för sittbrunn 
Stort stuvfack på SB sida 
Dynor för sittbrunn, grå 
 
Diverse däckutrustning 

Mantågsportar SB + BB 
Dusch på badbrygga, varmt/ kallt vatten 
Grabbräcke på rufftak 
Bad- och säkerhetsstege 
 
 
 



	

 

 
Reservationer 
Berthon Scandinavia har sammanfattat information från säljaren avseende båten och utrustningen i detta 
dokument. Vid upprättande av specifikationer kan fel uppstå, såsom t ex missförstånd eller felskrivning. Köparen 
ansvarar för besiktning av båten och kontroll av att uppgifter i denna specifikation är riktiga.  
Vi uppmanar och rekommenderar därför köparen att själv noggrant kontrollera båten och utrustningen samt att 
anlita en auktoriserad besiktningsman för kontroll av båtens utrustning och kondition.  
 
För ytterligare information och bokning av visning vänligen kontakta: 

Fredrik Sundberg      
+46 708 220 209     
fredrik.sundberg@berthonscandinavia.se 
www.berthonscandinavia.se 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
																
	
																	

	
	
	
	
	
	


