
Utrustningslista X-382 - 1999 

  
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 , Niklas Lindgren,  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

 
TEKNISKA DATA: 

- Längd: 11,50 m 

- Lvl: 9,69 m 

- Bredd: 3,70 m 

- Djup:2,00 m 

- Deplacement: 6500 kg 

- Kölvikt: 2950 kg 

- Vatten: 200 l 

- Bränsle: 100 l 

- Designer: Niels Jeppesen 

- Motor: Yanmar 3GM30 FC 27Hk (S-drev)  

- CIN: DK-YYA38094D999 

 

Båten har den ovanligare, men eftertraktade Classic 2 Cabin Layout 

 

Detta innebär: 

• U-format pentry, allt är samlat vid nedgångstrappan, enkelt att nå och man står stadigt även 

vid hård segling. 

• Väl tilltagen navigationsplats i färdriktningen vid nedgångstrappan. 

• Större toa som nås direkt babord om nedgångstrappan. (inget spring genom salongen med 

blöta sjökläder och betydligt bekvämare när sjön häver…) 

• Stor salong med gott om plats för middagsgäster, sofforna stora nog att bäddas för vuxna. 

• Fullstora kojer och bra med stuvutrymmen i båda kabinerna. 

• Stor (gigantisk) stuv som nås från sittbrunnen 

      

Utrustning 
Segel 

• Storsegel UK Syversen X-Drive Carbon. Nytt 2018 

• Genua II UK Syversen X-Drive Carbon. Nytt 2018 

• Genua III UK Syversen Tape-Drive. Mycket fint skick 

• Genua I Albatross. Kolfiber / Kevlar. Bra skick 

• Genua I UK Syversen Tape-Drive. Sliten (lättvind) 

• Spinnaker UK Syversen. Mycket fint skick (strumpa finns) 

• Genua II NorthSails Spectra Sliten 

• Genua III NorthSails Sliten 

• Storsegel NorthSails original från 1999, Sliten men fungerar som reserv 

 

Yanmar, 3-cylindrig, 27 hk med saildrive. Motor genomgången av X-yachts 2013 , ny värmeväxlare, 

nya spridare, ventiljustering, kompressionstest, byte av drevbälg. Regelbundet servad. 
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Mastervolt 50A laddsystem med batteriövervakning, (manöverpanel bytt 2018 pga trasig display, 

laddare ny 2019) 

Batteribank 3 x 70 Ah AGM 

Startbatteri 1 x 60 Ah AGM 

 

Ardic dieselvärmare renoverad 2013. 

Ardic varmvattenberedare (landström och motor) 

Kyl Isoterm med låg strömförbrukning (ny 2018) 

 

Raymarine instrument Vind Lod Logg Kartplotter Autopilot (Ny drivenhet, ca 2016) 

Shipmate VHF 

FM AM Radio med CD / USB / AUX (Fossrite marinhögtalare i sittbrunnen) 

 

Elektriskt ankarspel i fören, 17,5 kg ankare och 20 meter kätting. 

 

WC nytt 2018, nya slangar. Septictank med däckstömning och sjö-pump 

Extra länspump monterad inne i båten (dvs förutom den elektriska pumpen så finns två manuella 

hög kapacitet pumpar, en i sittbrunn och en i ruff/WC) 

 

Dieseltanken försedd med manluckor och rengjord 2018 

 

Nytt älgskinn på ratten 2019 

 

Många glödlampor ombord är bytta till LED 

 

Sedvanlig säkerhetsutrustning (kastlina / boj / nödraketer) 

 

Rostfritt stativ för radarantenn och solcell finns men är ej monterat (spänningsregulator är 

installerad) 

 

Vintertäcke över sittbrunn (måttsytt för båten) 

  

Kuriosa 
382 kallas ibland för en mini-412 och detta stämmer i många avseenden, men ser man dem bredvid 

varandra så blir det tydligt att 382 är en modernare konstruktion. Detta märks också vid segling, 

trots att 382 är en meter kortare än sin storasyster så har hon inga problem att segla lika fort. 

Samma skrovform som 382 (men med något lägre fribord) används också till racern IMX 38. 

 

Förra ägaren köpte båten ny och lämnade henne i inbyte vid köp av ny X 14 år senare. 

Vi köpte av X-yachts och blev då 2:a ägare på denna båten, hon var i ett gott skick redan när vi tog 

över henne 2013 så förutom de åtgärder som beskrivits beträffande byte / uppdatering av 

utrustning som fallit för åldersstrecket så har vi bara fortsatt att vårda det som redan fanns. 

 

 

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. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som är 

listad ovan ingår.    


