Dufour 380 Grad Large, 3 kabiner, 2014
WIN: FR-DUFf296F314
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja
vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.
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Volvo D2 40
o Saildrive med hopfällbar propeller.
o Bogpropeller SIDEPOWER infällbar
(2020)
o
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Sege loch Rigg.
Mast Sparcraft

Storsegel. Laminat
Genua, Laminat
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Varm- och kalldusch vid badplattform
Alla innerbelysningar försedda med ledlampor
EBERSPÄCHER dieselluftvärmare med
termostatstyrning och utlopp i alla hitter
DELONGHI 220v landvärmare
ISOTHERM stort kylskåp
BAUMATIC mikrovågsugn
Gasolspis med ugn och gaslarm
Instrument och el
Kompass

RAYMARINE marinelektroniknätverk
inklusive:
RAYMARINE Hybridtouch E series e7
multifunktionsdisplay/sjökortplotter med
baltiska sjökort installerade
RAYMARINE e70010 logg
RAYMARINE i70, Vind
RAYMARINE i70 lod
RAYMARINE i70 autopilot
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RAYMARINE SPX30 smartplot corepack
/ digital kompass
RAYMARINE smartpilot autopilot med
hydraulisk linjärdrift
RAYMARINE Ray49 VHF-radio
DIGITAL YACHT NEMA till
nätverksserver (tillhandahåller fullständig
Seatalk/NEMA-data över wi-fi-nätverk
för applikationer som Navionics/Garmin
Boating, iSailor etc. För navigering på
iPad eller telefon).
DIGITAL YACHT 4G CONNECT
3G/4G-modem och wi-fi-router. (Externa
antenner ingår men inte installerade).
KENWOOD CD-spelare / radio med
bluetooth-adapter
Högtalare i salong och cockpit
(cockpithögtalare behöver bytas ut)
DOMETECH 220v växelriktare
3x YUASA 90 Ah 12v AGM
servicebatterier (2021 uppgradering ger
utmärkt batteritid).
1x 12v motorbatteri (original utan
problem)
1x 12v oberoende bogpropellerbatteri med
oberoende STERLING batteriladdare
CHRISTEC batteriladdare
Separata service- och
motorbatteriisolatorer
Landströmsanslutning, jordfelsbrytare och
nödvändiga kablar/adaptrar
220v uttag i varje hytt
Däck och skrov

o LEWMAR CPX elektriskt ankarspel (ny
2021) med
o TELERADIO fjärrankarkontroll (ej
installerad)

o

o
o

15 kg BRUCE akterankare
o Ankarspel I akter med blyad lina
o 15 kg BRUCE akterankare
o Cockpit Bimini (2020)
o Diverse förtöjningslinor
o Bergskilar med klubba.

Utombordsmotorfäste på pushpit
Elektrisk bildgepump

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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