
Utrustningsspecifikation  

Hanse 388#176 2021 S/Y Kookaburra  

Snabba fakta: 
LOA 10,40m

Skrovlängd 10.99m

Bredd 3,90 m

Drjup 2,06 m

Vikt 8 093 kg

Bränsletank 160 l, 

Vattentank    295 l

Wastetank 38 l

Rigghöjd 17,60m

Mainsail fullbattened 43,5 m2 Quantum Sails

Self tacking jib 28,5 m2	 Quantum Sails

Gennacker 93,9 m2 Quantum Sails (Ljusblå)  

CE cert A-6 / B -10

Motor Yanmar 3JH40 39 hp med saildrive

Motortimmar 93,5  timmar 211220

Bogpropeller XG3101 Swingthruster Quick 1000W incl batteri

Design av Judel och Vroljik o Hanse Yachts Design


Utrustningspaket 
XW 2000 Navigation package med B&G och B&G plotter Zeus 9”m Wifi, 2 triton multiinstrument, 
navionic kartkort 45 plus. 

XW 3000 Cruising package med bla; sittbrunsbord, badplattform, flexiteak i sittbrunn, helmsmans 
seats, elektriskt ankarspel i fören med ankare och kätting, öppningsbara takfönster i 
aktersalonger, batteruuppgradering, Hanse safety Cloud, 

XW 5000 Comfort package  med bl a SLS LED lightsystem, 2 ventiler i takluckor, sittbrunnsdynor, 
mörkläggning för alla fönster och takluckor. 

XW7000 Entertainment package med Fusion stereo med Bluetooth manövrering i sittbrunn med 
2+2 högtalare 

XW7030 TV set m LED-skärm och antenn i mast


Exteriört 
Grått skrov, mörkgrå vattenlinje, standard däck, flexiteak sidedecks, flexiteak i sittbrunn och på 
badplattform, GRP rattar svarta, 2 st Lewmar 40 ST EVO, guard rails, elektriskt ankarspel i fören 
med vfz 16 kg ankare m 30 m 8mm vfz kätting, ankare i aktern med kätting och lina, peke med 
kassettege, Seldén mast, batteriuppgradering med 2 160 Ah+ 80 Ah AGM batterier, bogpropeller, 
fast sittbrunnsbord i teak med fällbara skivor,  cockpit cushions mörkgråa, sprayhood och lazybag 
mörkgråa, varm / kall dusch vid badplattform. Sittbrunnen är rymlig och med fällbara helmsmans 
seats. I mantågen finns 2 öppningar midskepps för att underlätta av och på midskepps.


Interiört 
1 st toalett/dusch, skylights med myggnät och mörkläggning och mörkläggning av skrovfönster 
med plisseér, SLS LED light system för manövrering av ljusgrupper, värmare från Eberspächer 
Airtronic D4 med utblås i all kabiner, toaletter och salong


Layout A1, B2, C2 m 3 cabiner och med 1 toalett/dusch.

Furniture Canadian Chestnut , Floorboard Noco nero, Upholstery Sorento Charcoal


Under däck i A1 finner du en owners cabin med dubbelbädd med garderober. C2 är med två aktre 
kabiner med dubbla kojer i vardera kabin. I B2 finns en salong, galley och en toalett med 
duschutrymme. Galleyn är i L-form och har gott om arbetsytor, spis med ugn samt luckor och 



lådor för det mesta. Kylbox med kylskåp 140l är Hanse-standard och med åtkomst både 
ovanifrån via en lucka i bänkytan och via en kylskåpsdörr vid ståytan. Salongen är funktionell och 
rymlig och inbjuder till trevlig samvaro med familjen och med vännerna.


Övrigt 
Förtöjningsgods, tampar m.m. medföljer.


Köksutrustning, städutrustning, säkerhetsutrustning, täcken och kuddar, ny dinge med ny 
utombordare är inköpt 2021 men ingår inte. Utrustningen kan köpas till för 35 000kr plus moms 
43750 kr inkl moms.


Med 2,06 m´s L-köl är båten enastående att kryssa med och den självslående focken med easy 
sailing-konceptet gör det till en ren glädje. Hanse 388 levererar bra fart och höjd. Hanse 388 har 
även en CE-märkning med Oceankategori A-6, vilket innebär att du kan segla över öppet hav 
säkert.


"Lämnade uppgifter är lämnade av säljaren/båtägaren och förväntas vara korrekta men kan ej garanteras. Avvikelser kan förekomma 
och inget vi tar ansvar för som förmedlare. Utrustning ombord i båten är det som gäller. Köparen skall godkänna båten på plats“


