
 
Dufour 40E Performance -2010 (med 
Dynamicversionen) 
 
FR-DUFP0113L910 
Motor:5103992258T 
 
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 Gustafsson 
Mail: Niklas.gustafsson@batagent.se 
Tel: 070 720 42 20

Motor 
o Volvo Penta D2, 55hk ca 990tim 
o S-drev 
o 1x Ah Startbatteri  
o 3-blad folding propeller  
o Motorservice, spridare, rengöring 

värmeväxlare, justering ventiler -2020  
o Offeranod propelleraxel -2022 
o Olja, filer, impeller -2022 

 
Segel och rigg 

o Storsegel ca 50kvm, North sails (2010) 
o Genua ca 44kvm, Elfström, 140%, (2021) 
o Strumpa till ovanstående (2021) 
o Code one segel (styv lina uppdaterad 

2021) 
o Utväxlad akterstagssträckare 
o Mastbelysning 
o Tysk skotning 
o Lazybag 
o Tvåspridarrigg, fall och skot i Dynema,  
o Ny mastfotsgenomföring -2021 
o Rigg genomgången -2019(sailcenter) 

 

  
Skrov och däck 

o Epoxibehandlat skrov från fabrik 
o Vakuumlimmat teakdäck (Boracol 

behandlat) 

o Ankarspel, akter med trådlös fjärrkontroll, 
Ancharomatic. (50m) 

o Ankarspel, fören med fjärrkontroll. 
20meter kätting, 20m lina 

o Peke med stege och stävskydd 
o 6st Harken Vinschar varav 1st elvinsch 
o Skyddsöverdrag, bord, plotter och rattar 
o Nytt sittbrunnsbord -2019 

 
Inredning, el och instrument  

o Extra stor sprayhood 
o Sittbrunnskapell -2019 extra stort 

specialsytt  
o Raymarine VHF ray63 dual station 
o Raymarine E120 plotter  
o Raymarine multiinstrument lod, logg, 

vind, vid bägge rattarna. 
o AIS Sändare och mottagare. 
o Raymarine Autopilot ST6002 
o Fjärrkontroll autopilot, Raymarine 

smartcontroler 
o Interface för PC (nav) 
o Antenner för internet (för egen router) 
o Solpanel 110W på rufftak -2018 
o Batterimätare, Batman 
o TV i salong -2022 
o Bogpropeller Maxpower, ned/upp-fällbar 
o Varmvattenberedare 20 liter  

 
 
Inredning forts. 

o Dieselvärmare, Eberspächer D5 



www.batagent.se 

o 3 x 100Ah AGM batterier -2018 
o 1st Batteri till bogpropeller 
o 1st Batteri till ankarspel fram 
o Landströmsanläggning med batteriladdare 
o 220V uttag i kabiner och salong 
o Radio/CD med högtalare i salong och 

sittbrunn 
o LED-belysning i samtliga lampor 

 
o Bäddbar soffa i salong 
o Uppfällbart matbord för 8st personer 
o Extra Teak på väggar mot vit bakgrund 
o 2st toaletter (1st med septiktank) 
o Septiktank  
o Dusch i toaletter och badplattform 
o Extra långa bäddar i förpik 
o Latexmadrasser i samtliga kabiner 
o Dämpad ”mysbelysning” i salong 
o Gasolspis med ugn 
o Kylbox topp och sidmatad 180lit. 
o Tryckvatten med V/K i kök, toaletter och 

dusch 
o Fotpump sjövatten integrerad i 

durken(kök) 

o Dufour servis (dricksglas, skålar, tallrikar) 
 
 
 
Säkerhet 

o Livflotte Viking 4p -2014 (ej ompackad) 
o Livboj med kastlina 
o Elektrisk länspump 
o Manuel länspump(sittbrunn) 

 
 
 

Övrigt 
o 2 x brandsläckare 
o 6 x fendrar 
o Div. förtöjnings gods 

 
 

 
Kända fel 

o Skyddsplast på ekrar på ena ratten  har 
släppt.

 
 
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.
 


