
Utrustningslista Dufour 38 Classic Grand Cruiser-1999 

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva 

båten oaktat vilket bud som kommer in. 

Säljes genom Båtagent Sverige. 

www.batagent.se 

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se 

0046(0) 73 430 35 91 

 

Skrovnummer: FR-DUFC0746H899 

Motornummer: MD 2040 BBT 5102912871 

Volvo Penta 2040, 40hk. 

Bogpropeller Lewmar, 6hk. 

Nytt storegel, fullatte, 2 rev Lundh Sail 2014. 

Ny stackpack samt lazyjacks Lundh Sail 2014, reglerbar från sittbrunn. 

Ny genua Lundh Sail 2014. 

Spinnackerutrustning komplett, block på reling. 

Spinnaker 110 kvm UK Sailmaker, med strumpa. 

Fock 22 kvm UK Sailmaker, tapedrive, sliten. 

TBS teakfärgat däck med halkskydd. 

Landström med laddare samt 2 förbrukningsbatterier, Gel Marin samt ett startbatteri. 

Varmvattenberedare. 

Handdusch på badplattform, badstege. 

Båtsystem peke. 

El ankarspel fram. 

15 kg Bruce ankare  med 25 m 10mm kätting samt 50m lina. 

Ankarolina 35 mm 50 m kätting, rostfri förvaringstub samt Brittany 16 kg ankare. 

2 st Lewmar 48 CST självskotande vinchar. 

2 st Lewmar 40 CST självskotande vinchar. 

Alla fall dragna till sittbrunn, 13 st Spinlocklås. 

XT- avlastare. 

Radio med CD, stöder även MP 3, högtalare i kabinen. 

Fäste till utombordare. 

Fendrar och linor. 

Diverse porslin med logotype. 

Öppen pulpit. 

2 vattentankar, totalt 340 liter, dock är aktertanken tillfälligt urkopplad pga läckage. 

Fotpump I pentry. 

Raymarine logg, tridata, vindinstrument. 

Autopilot Raymarine ST 5000, repeater inne. 

Raymarine RCL färgplotter med radarstolpe (Båtsystem) samt Navpadhållare. Funktion på 

radar oklar, nuvarande ägare har aldrig använt den. 

Raymarine multi repeaterinstrument,3 st. 

Furano Navtex. 

Mobitronic controller batteriövervakare. 

Converter för 220V. 

Foldingpropeller. 

Justerbart akterstag. 

Justerbara genuaskenor. 

Sprayhood. 
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Heltäckande kapell med rutor runt om, bågar samt skydd. 

Storskot draget tillbaka till ratt. 

Alla skenor är lagrade med Delrinkulor. 

Storskotskenan justerbar från sittbrunnen. 

Rostfri holdingtank. 

Fjärravstängning för gasol. 2 tuber. 

Mikuni dieselvärmare med tidur och termostat. 

Trumatic gasolvärme med thermostat. Funktion oklar då nuvarande ägare aldrig använt denna. 

Solcellspanel 36 W, med regulator. 

Dimmer för innerbelysning samt delning på takbelysning. 

Extra färgband på överbyggnad samt avbärarlist I teak. 

Withlock dubbelekrad ratt. 

Marinhögtalare i sittbrunn. 

Spinlock avlastare på mast, 2 st. 

Tyresövagga. 

 

 

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet 

att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte 

garanteras av Båtagent. 

 

 


