
 
Dufour 375 Grad Large, 3 kabiner, 2011 

WIN: FR-DUFF0443A-111 

 

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 

Mail: bjorn@batagent.se   

Tel: 072 322 23 10 
 

 

 
 

Motor 

 

o Yanmar ym30c SD.20 

o Bogpropeller Lewmar Swing Thruster 4 

Kw.    2014                                           
 

 

              Sege loch Rigg. 

o Rullmast Sparcraft 

o Rullstor, Elvström segel 

o Genua, Elvström segel 
 

               Komfort 

• Dusch på badplattform  

• Dusch på toalet, varmt och kallt vatten med 

elektrisk dräneringspump 

• Alcantar dynor 

• Webastro dieselvärmare 

• Varmvattenberedare 20 l. Via landström 

och motor 

• Gasolspis med ugn 

• Micro ugn. Via landström 

• Isotherm kylskåp 120 l 

• Längsgående diskbänk med 2 hoar 

• ”Vinkällare” under durk 

• Toa Jabsco.  2017 

• Septitank och däckstömning                                                                                                       
 

 

             Instrument och el 

o Kompass  

o Plotter Raymarine C90W monterad i 

sittbrunn 

o Autopilot Raymarine Evolution P70. 2014 

o AIS 650 sändare och mottagare inkl 

splitter 100. 2014 

o Radar Raymarine Digital 18” 4 Kw. Inkl 

stolpe. 2015 

o Vindinstrument, logg, ekolod Raymarine 

ST 70 

o Solpanel 120w hopvikbar. 2021 

o Solpanel 40w monterad på däck 

o 2 batterier inkl Cetek laddare för 

bogpropeller 

o Förbrukningsbatterier 3 st Varta Marin 

105 A. 2018 

o Startbatteri 

o Landströmsanslutning, säkringsskåp, 

jordfelsbrytare, landkabel, batteriladdare                                          

o Radio 

o VHF 

o Ledlampor i salong och cabiner 
                                                                                                                       
 

Däck och skrov 

o Epoxi-behandlad,  

o Extra peke med stege. 

o Elankarspel 1000w, 25 m kätting o 40m 

lina. 2015 

o Ankare 15 kg i krom 

o Spolpump 20l/m i ankarbox. 2015 

o Sprayhood 

o Sittbrunnstält (supstuga) inkl soltak 

o Ankare i krom 10 kg i akter 

o Ankorlina på rulle 40 m 

o Teak på sittbrunnsbänkar och durk 

o Nödstege utfällbar 

o Utfällbar badplattform inkl stege 

o Ute dusch, varmt och kallt 

o Utbordarfäste på akterpulpit 
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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. 


