Utrustningslista Dufour 40
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 www.batagent.se
Björn Hägerman, Mejl: bjorn@batagent.se +46-72 322 23 10
Segel
Storsegel Gransegel Multiradial laminat 2 rev D/P GPL-10/14 Carbon 2011
Fock 110% Gransegel MaxGlider Multiradial laminat D/P GPL-10/14 Carbon 2013
Genua 1 Gransegel CSF Membrane Carbon/Technora 2011
Spinnaker Gransegel Fullradial Contender 0.9 2010
Storsegel Pentex performance NorthSail 2008
Fock 110% Pentex Northsail 2008 (omsydd 2012 med extra racelattor)
Gennaker Northsail 2008 med strumpa
Rigg
Rigg Sparcraft.
Förstag med rulle Furlex RS
Kick Sparcraft med extra utväxling (2015 Seldenblock i kaskad)
Akterstagsträckare Holmatro (hydraul), Akterstag (trållina) samt lyftlatta,
Original akterstaget finns kvar med vev (medföljer)
Dubbla spinnakerskot (2x gaj/skot) med tylaskahakar
Suggor med Harkenblock
Rev1 och Rev2 dragna som single line (enkel revning ifrån sittbrunnen)
Spinnakerbom i kolfiber med Flytande skena på mast (obs nylackas under vintern, har
slipat ned den komplett)
Extra skotskena för Genuan
Inhaul för focken och extra fintrim/utväxling till storskotet
Fall och skot i dynema samt Harkenblock
Extra vinschar Harken monterade för enklare hantering av spinnaker
Stackpack, ny 2016, racingvariant.
Försegelkapell, nytt 2016
Elektronik/Instrument
AIS Trueheading inklusive samt separat FM splitter
VHF raymarine i salongen med högtalare i sittbrunnen
Plotter Raymarine C80
Logg/lod Raymarine ST60
Vind Raymarine ST60
Autopliot Raymarine SPX10 (installerad 2014) med roterande drivning Lewmar via
kätting dold i piedestalen
Instrumentering dvs logg, vind, lod och autopilot samt plotter är sammankopplade så
att autopiloten kan styra mot waypoints, rutter, vindvinkeletc.
Navigeringskort (Navionics) (väst- och ost-kusten, Åland)
Båtagent Sverige – Capdac AB – www.batagent.se
Västra Banvägen 26, 184 50 Åkersberga, bjorn@batagent.se

Motor & El
Motor VP55hk
Trebladig foldingpropeller, original Volvo Penta.
2st servicebatterier (2014) 100Ah vardera
1st startbatteri 100Ah
Landström
Batteriladdare SBC Advanced Plus
Solicellspanel monterad på ruffluckans garage.

Inredning/komfort
Varmvattenberedare,
Tryckvatten för sötvattentankar
Stereo med högtalare i salong och i sittbrunnen
Värmare diesel, Ebersprächer Airtronic L D5
Gasolspis med ugn
Kylbox stor med isoterm ASU
Extra ventilation
Sjövatten med fotpump i pentry samt sötvatten med blandare
Sötvattendusch och blandare i sittbrunnen samt på toalett
Justerbart salongsbord för extra koj
Dynor i ankantara
Dufours porslin ("sjöporslin")6 pers
Däck & Sittbrunn
Teak i sittbrunn
Winchar, 6 st selftailing.
Sprayhood,
Sittbrunnsbord, extra fint lackat på stabila stolpar som plockas ned vid segling
Dusch på badplattform
Stukankare ankarspel i fören med ca25m kätting
Stukankare med ankorolina i aktern

Diverse
Genomföringarna är infällda/flush
Stor vagga (Tyresö samt 4st Seaquip stöttor)
Aktivt mätbrev finns (SRSv)
Kappseglingsutrustad för shorthand och familjekappsegling
Båten är förstärkt i botten i samband med en grundstötning 2011.
Dokumentation på detta finns från Plastskador och Montage.
I samband med reperation riktades kölen upp med laser.
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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.
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