
J Craft 38 
 
Tillverkningsår:  2001 skrov No:2 J-Crafts Boats AB Stockholm Sweden 
Tillverkare:   Gotland Yacht Constructors Visby/Gotland Sweden 
 
J Craft 38 är den mest exklusiva Sport Cruiser som finns på marknaden. J-Craft 38 är 
konstruerad och byggd i Sverige med ett enda mål: Att vara bäst, vackrast och exklusivast i 
sin storleksklass.  
 
Europas exklusivaste, skrev båt pressen när J-Craft 38 lanserades i början av 2000-talet. Båten 
ser ut som en amerikansk run about. Den konstruerades av Boatdesigner Björn Jansson och 
byggdes på Gotland, Sverige och är en av den vackraste Sports Cruiser som skådats. Detta 
klassiska exemplar är nummer två av sju byggda med raka axlar och Yanmar-motorer. 
Därefter ca:11 byggda i IPS-  klassen. Den svenske kungen är ägare till nummer ett. Femtusen 
timmar åtgick per båt i nytillverkning och ytterligare förbättringar har skett på detta unika 
exemplar och flera tillbehör har under åren tillkommit. Båten är byggd i glasfiber-armerad 
plast och förstärkt med kevlar samt kolfiber. Däck i lackad glasfiberarmerad vacuum-sugen 
epoxi mahogny. Blått skrov med Engelsk Royal blue gelcoat.    
Data: 
Längd  38 fot (11.52 m) 
Bredd  3,5 m 
Djupgående  0,7 m 
Deplacement  6 800 kg 
Vattentank  400 liter 
Bränsletank  1.000 liter 2x 500 lit.  
Motorer två stycken Yanmar, rak sexa Diesel, 2x440 hk, raka axlar  
Toppfart  ca 35 knop 
Konstruktör  Björn Jansson 
Tillverkare  Gotland Yacht Construktion Visby/Gotland Sweden 
 
 
Övrigt: 
Rostfri vind och sidoruta med härdat glas 
Läderklädda vita uppfällbara säten 
Färgplotter 
AIS 
VHF   
Kompass   
Kylskåp, två stycken 
Frysbox fristående 
Defroster 
Vindrutetorkare 
Hydraul styrning 
Ankarspel för 
Ankarspel akter 
Bogpropeller för 
Akterpropeller 
Pentry 
Toalett med holding tank och utsug 
Värmare  



Eldsläckning maskinrum 
Brandlarm maskinrum 
Onan/Kubota dieselgenerator 220 volt 
Landanslutning/jordfelsbrytare/pol separering, 220 voltsindikering 
Batterimonitor 12 volt Motor och Servicebatteri separat 
3 st actuatorer Zipwake/bärplan med stabilitetsautomatik 
Frontkapell 
Akterkapell 
Två hamnkapell    

 ett standardkapell som skydd för sittbrunnen 
 ett hamnkapell som tak över sittbrunnen 
 ett delat solskyddskapell som skydd för hela båten för och akter om vindrutan hela 

vägen ner över akterspegeln i tre delar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Båt och utrustning – Specifikation Petrina 070322:                      Uppdaterad 2019-11-01 
www.j.craftboats.com 
 
Båten är en CE-märkt J-Craft 38, årsmodell 2001, skrov/yard nr 2 med längd 11,52 meter, 
bredd 3,5 meter och vikt 6,8ton. Engelsk royal blue skrovfärg. Epoxiglued / mahognydäck 
kombinerat med stora flexiteak slitytor och gångytor samt hela förliga relingen på bägge 
sidor. Hela skrovet isolerat. Den mest välutrustade J-craft i ursprungliga vackra 
orginalversionen och i absolut ”mint condition”.    
Hemmahamn: Hovås/Göteborg/ Sweden 
 
Motorerna är två st.raka sexcylindriga Yanmar 440 hkr st med turbo och intercooler utan 
elektronikstyrning. Utrustad med raka axlar och separata roder.   
 
Båten är med följande utrustning, som finns ombord. Detta innefattar bl.a. elektrisk pentryspis 
220 volt, mikrougn 220 volt, kolköksfläkt 12 volt, två st pentry- vaskar i salongs-hytt med 
tapp för varmt och kallt vatten, 1 st vask styrbord i bar sittbrunn, två st kylboxar, 1 st 12 volts 
frysbox 18 grader i lastrum, elektrisk 12 volts toalett med holdingtank och utlopps- 
trevägsventil i ett separat toalettutrymme med dörr och med handfat samt dusch med kallt och 
varmt vatten, duschdränering/pump ,svängbar nedgångstrappa i salong mot stickkoj, defroster, 
vindrutetorkare, manuell länspump, el,länspump, däcksluckor ankarbox, 
gasdämpade,lastrumsluckor sittbrunnsdurk, aktre soldäcksluckor löstagbara, pulpit för och 
akter, stege akterspegel, hajfena fördäck, soldyna akterdäck, badplattform med dusch 
,inbyggd teleskopbadstege, fästen för gummibåt,220 volts elvärmefläkt och 220 volts oljefyllt 
värmeelement i salong, hydraulstyrning,med träratt, två st stora förliga inbyggda  sökarljus, 
automatiskt trimplansystem med 3 st aktuatorer zipwake, dieselvärmare webasto airtop 2 kw, 
dubbla batteriladdare Ctek mxs 25 amp  220 volt 2x 25 amp. 12 volt, dubbla batteribankar, 
totalt 7 st agm batterier 115 amp, 9 st automatiska pumpar/pumpstation två st rostfria 
bränsletankar 500 liter, 1 st rostfri holdingtank, 1 st rostfri färskvattentank , 1 st rostfri 
gråvattentank , 1 st varmvattenberedare motorvärmd med 220 volts inbyggd elpatron, Separat 
inbyggd Onan / kubota diesel- generator 220 volt 4 kva, 4 st eldsläckare centralt fogmaker 
maskinrums-eldsläckningssystem,övervakningskamera i maskinrum med display förarplats, 
elektronisk färgsjökorts-plotter, Europa sjökort elektroniskt samt Östersjön och västkusten 
med Norge, AIS –transponder, VHF , ankarspel, bogpropellrar för och akter,, kompass, förlig 
lös Rfr. ilandstege , stererohögtalar-system, porslin, bestick, glas, midskeppsknapar, förlig och 
akterliga knapar,6 st fendrar, 6 st förtöjningslinor, förligt kapell plus akterkapell,eldrivna 
öppningsbara kapell- luckor för  kapellgarage, hamnkapell, box för  fjärrkontroll av 
solenoider /  huvudbrytare på förarplats,220 volts system/vägguttag hela båten med 
automatsäkringar,12 volts elsystem hela båten med automatsäkringar, batteristatusmätare i 
salong, 12 volts display batterimätare förarplats, nattbelysning sittbrunn ,instrumentpanel 
förarplats, instrumentpanel salong, ledbelysning i sittbrunn, ledlanternor, led-ankarlanterna, 
led-belysning salong, led- belysning stickkoj, gösstake mahogny, latex-bäddmdrasser salong 
och stickkoj , 220 volts landanslutning med jordfelsbrytare och polseparering, hybrideldriv-
system BB ordinarie propeller- axel med elmotor  24 volt 3,6 kva, batteribank  8 st  
sammankopplade 90 amp.  agm batterier 6 volt/24 volt för eldrift ,1 st gasteleskopstativ 
salongsbord med klaffar,2 st  teleskopstativ sittbrunnsbord, 1 st akter-säte sittbrunn, 2 st 
uppfällbara sittbänkar sittbrunns- sidor akter, gardin taklucka salong , gardin stickkoj, 
dokumentation/manualer/kopplingsscheman.     

 
 



 
J-Craft 38 - Petrina, ny extra utrustningslista 2006/2019 
 
Bogprop, Sleipner 55SL sidepower 
Akterprop, Sleipner med kåpor 40521 control 4L9M 
Nya blåvita dynor förpik plus akter stickkoj. Ny latex bäddmadress hopfällbar i förpik.                                     
Ny latex bäddmadrasser i stickkoj helbredd 140 cm.  
Ny tvåbäddlösning salongförpik ovan bord med stora skurna kuddar 
Nytt gasbords-stativ, höj och sänkbart från Asperö Handels AB 
Ny inbyggd defroster salong under bord, Waeco 35 amp. Kalori Minikelec DC 12 volt 
Nya kraftiga vindrutetorkare Roca + rostfria armar och torkarblad 
Ny färgplotter, Raymarine C-80 med Navionics 2 st sjökort 76688x2SL,Östersjön-Kattegatt, 
DK., Norge, EU- Gold XL3 uppdaterade 2019.  
Två st nya justerbara ventilatorer Vetus salong vertikalmonterade mot sittbrunnsskott, 
Ny solcellsventilator Nicro fördäck 
Nytt upprättande av el-schema, 12 volt och 220 volt 2012 
Generator 220 volt genomgång 2019 Kubota diesel / ONAN generator 4 kW. Ny 
avgasvertikallimpa i aluminium och ny övervakningselektronik 2019.  
Nya propelleraxelhylsor Typ: pumptätning med axelriktings koltätning  ej klämmande 2008. 
Nytt oljefyllt 220 volt värmeelement monterat i stickkoj vertikalt 2010 
Nya förvaringsluckor salong monterade under salongs-förpiksbord SB och BB.2010 
Nya förvaringshyllor monterade SB och BB salong vid toalett och pentry 2010.  
Nya högre lister för förvaring på planytor framför pentry och toalett monterat SB och BB 
2010. 
Ny avställningsyta hela längden ovan spis pentry 2010.  
Ny skjutbar skärbräda ovan elspis pentry 2010.   
Två st kryddskåp monterat i pentry 2010.  
Knivhyllor invändigt skott-skåp monterat i pentry 2010 
Förvaringsfack monterat invändigt skott- skåp pentry 2010.  
Delat skåpsdörr med gångjärn SB framför toalett 2010.  
Monterat gångjärn och handtag kylbox pentry 2010.  
Monterat kolköksfläkt i pentry 2010.    
Nya 220 volts vägguttag rostfria, salong och pentry, bar sittbrunn, maskinrum 
Ny GPS-antenn, Raymarine/inbyggd förlucka 2012.  
Ny förberedelse för TV antenn Glomex inbyggd ankarspels-förlucka. Box med TV uttag i 
skott-skåp framför toalett 2012.   
Ny VHF antenn spröt Glomex akterdäck 2019.   
Handburen Sailor VHF med laddare vid förarplats 2014.   
Ny dränkbar pump under salongsdurk + backventil Whale 37/ l med gul inbyggd elektronisk 
sensor 
 Ny dräneringspump Jabsco dusch-pumpsamlingslåda avlopp med nya backventiler 
Ny extra kraftig nöd länspump, Jabscotyp- 500 med elektronisk start automatik akter under 
ONAN generator 
Ny dränkbarpump under mittsektion gallermotordurk maskinrum Whale 37/ l med gul 
inbyggd elektronisk sensor och automatik. 
Ny utsugspump holding tank Jabsco/membranpump holding/ septiktank 2010.   
Ny lagning och  bättring samt polering av gelcoat hela skrovet. Utbyte av gelcoat vissa 
solblekta blåa skrovgelcoat-ytor till Top/gelcoat från akter till midskepps BB plus SB till 
”mint condition yta” 2017. Skrovet översett och högglanspolerat 2019. 
Ny rektangulär vit halkskyddsplatta med ram akterdäck 2019.    



Ny lack Epiphanes akterspegel plus lagning och uppbyggnad av skador hela däcket, två lager 
ny lack samt nedbetsning Epiphanes på däck för och akter 2018. Hela däcket och akterspegel 
ny lackat 2019 till högsta finisch.Invändig lackning av slitdelar sittbrunn 2019.   
Nytt ordinarie kapell 2007, nougatfärg med nya rfr. bågar och beslag samt flera rutor och 
solgardiner.Solgardiner nedfällbart mot vindruta. Inbyggda Rfr.instigs- handtag  i bågar och 
ledbelysning i innertaksbågar. Ny alu- skena i däck för tät anslutning mot däck. Dragkedjor 
framåt och på sidor med gummilister mot vindruta och kardborrband för tätning i öppningar 
och  mot vindruta i kapellet.   
Ny flexiteak hela invändiga durken i sittbrunnen 2006 
Ny flexiteak hela insidan plan-däcket vindruta/nedgång salong 2006 
Ny flexiteak samtliga fotsteg 2012 till sittbrunn. 
Ny flexiteak motorrumsluckor akter 2006 
Ny flexiteak ankarlucka för 2006 
Ny flexiteak hela breda relingslisten fören BB plus SB från för till akterkant vindruta 2012 
Ny flexiteak hela mittsektionen 4 dm brett fördäck från för till vindruta 2012 
Ny blå led nattbelysning sittbrunn  
Nytt skottmonterat dieselgenerator-filter akter maskinrum CAV 296 ONAN generator 220 
volt 4 kva.2008  
Nytt  Vetus sjövattenfilter skottmonterat akter maskinrum ONAN generator 220 volt 4 
kva.2008.   
Ny oljesticka och rör Onan  dieselgenerator plus ny impeller, remmar och kylvattenslang 
2019.   
Nya o-ringar OR- 124x4 nitril 70172714 firma ”Momentum” till huvudmotorer insug 
kylvattenfilter sjövatten.   
Nya sidor mahognydurk salong invändigt salongsdurk, inklädnad av all plast salong med 
mahogny 2006.  
Ny låg akterpulpit rostfri monterad 2012   
Ny lägre Rfr.kompleterande avbärarlist runt hela däcket monterad vid bred befintlig list 2012.   
Ny ankarlanterna med fotocell skymningsrelä akterdäck 2012.  
Ny elfläktsvärmare 220 volt, Calix salong 2012.  
Ny uppdaterad fast eldsläckning i maskin dubbel Fogmaster med certifikat 2018.  
Nya eldsläckare pulver, 4 st fördelade i maskinrum, salong och två st  sittbrunn 2012. 
Ny minieldsläckare sittbrunn 2018.   
Nya fotsteg sb och bb nedsteg från skarndäck till sittbrunnsdurk i mahogny/flexiteak.Även 
från vindruta till sittbrunnsdurk 2012.    
Nya tätlister maskinrumsluckor och sittbrunnsluckor.  
 Ny automatisk spolande el- toalett, Sanflo compact / 12 volt med kvarn. 2012 och 
slowmotion toalettlock 2019. 
Ny automatik med magnetventil plus styrning för toalettspolpump och kvarn och stängning av 
sjövatteninlopp.2012  
Ny konserveringssystem toalett/glykol.2012    
Ny sjövatten – toalettspolpump 2019.    
Ny dusch med hållare på toalettutrymme 2012.  
Ny tröskel dusch plus list på dörr 2012 
Ny skyddsplatta toalettpump i mahogny 2012  
Nytt dörrlås toalettdörr 2012 
Svängbar nedgångstrappa 90 grader salong 2016 
Nytt lås nedgång salong 2012 
Nytt lås maskinrumsluckor 2012 
Ny namnbräda akterspegel – 2006 



Nya anoder, Yanmar 5 stycken 2019 
Nya två st laddare 220 volt  Ctek 25 amp. laddkapacitet 2019 .  
Ny extra ej inkopplad ladd-fördelningslåda, med röda brytare för startbatterier och 
servicebatterier med 2 kretsar och 2 brytare, 12 volts batteri 2012. Ersatt av två Ctek laddare 
som laddar direkt på batteribankar 2019.  
Ny skofackslucka SB fack /stickkoj mot elskåp 2012.  
Ny landanslutningskabel gul med Europahandske 6 amp 2006. 
Ny landanslutningskabel gul Hybrid 10 amp 
Brandlarm 12 volt monterat maskinrum 2010.  
Brandvarnare salong monterat 2006.  
Läs-ledlampor utbytta hela sittbrunnen 2014.  
Ledlampor monterade i lanternor 2014.  
Rostfria slitplåtar monterade däck ombordstigning SB och BB slutet vindruta 2012.  
Rostfria plåtar monterade akter skrovsida slutet akter SB och BB båda sidor 2017.     
Nya givare kontaktlösa Jabsco länspumpar 2012.  
Nya batterier, 7 st AGM Gel Marine, 115 amp. / St.2012 
Ny blå  bottenmålning International mirror 2019.  
Nya elektrifierade modifierade luckgarage med stoppade svartinklädda med (kapellduk) 
automatiska elektrifierade- skyddsluckor för kapellgarage inklusive el- linjärmotorer samt 
gångjärn. 
Gasfjädrar monterade på alla öppningsbara luckor salongslucka lastrumsluckor 2012.   
Nya remmar till Pal läns pump.2012  
Ny Par Shurflo tryckvattenpump 12 v 11 lit/min färskvatten 2016 
Ny Par Shurflo länsvattenpump 12 v 11lit/min2016 
Ny reservdelssats Yanmar 2012 
Nya givare färskvattennivå/glykol Yanmar 440 hkr.2012   
Två st  extra Sb och Bb nya skottmonerade dieselfilter  med pump Racor 57 lit/min  för 
Yanmar 440 hkr motorer 2012.  
Ny motorolja mineral 12 lit / Turbo-oil 15/40 samt byte olja backslag SAE 30 olja 2019. .  
Ny rostfri trevägsventil för toalettavfall Sea/holding tank 2012.  
Ny rostfri avloppsventil utgående toalett avfall SB till skrovutlopp 2012.  
Ny givare holding toalettank plus nytt instrument 2012.  
Vändning av öppningsriktningen mot riktning fören av lastrums-luckor med låsbeslag i 
sittbrunnsdurken 2012.   
Ny öppningsbar mahogny maskinrumslucka mot sittbrunn med uppfällbar lucka och 
specialgångjärn och låsningar i öppet läge 2012.  
Ny dränering regnvatten, 4 st sittbrunnen (fören)2012 
Ny dränering regnvatten, 4 st sittbrunnen (aktern) 2012 
Ny dränering regnvatten, 2 st vid vindrutepanel 2012 
Ny dränering regnvatten, 2 st akter maskinrumsluckor2012 
Nytt J-Craftmärke rattnav mahogny2012 
Utmontering av ismaskin och borttagande av champagnekyl .Nytt avlopp från rund  rostfri 
diskho baren ” Champagneho ”2012.   
Ny rostfri låda SB baren sittbrunnen med elektrisk platta/grill med rostfritt 220 volts 
vägguttag och strömbrytare. Nytt skåp monterat under grill 2012.    
Ny inbyggd  verktygslåda  under skåp och grill SB / sittbrunnen 2012.  
Två nya uppfällbara dubbla bänkar med stödben SB och BB vid sittbrunnsbord för 4 st.  2012.   
Ny utomhus handduschlåda med dusch med termostat plus duschslang samt VHF 
antenn/spröt monterad vid flaggstångsfäste akterspegeln 2016.  
Ny stege akterspegel med säkerhetshandtag och låsning 2012.    



Ny ombyggd och intergrerad extra badbrygga rostfri med flexiteak och extra lång  RFR 
teleskop-badstege infällbar under bad- bryggan 2006.   
Nytt utanpåliggande fjärrstyrt ankarspel Quick PT 700 monterat SB badbrygga med 
integrerad ankarrulle samt 8 mm Dyneema lina med ett  8 kg Delta ankare 2017.   
Ny luftning från toalett- holdingtank ut i SB skrov 2012.  
1 st rostfri oval sargring runt standert stolpe fördäck 2012.  
1 st nytt flaggstångsnederdel” högt” flaggstång för bättre tyngd i flaggstång 2012.  
1 st sats reservdelsreglage kablar morse 2012.   
2 st blåa reservdelslådor motordelar/ filter mm. maskinrum 2012.  
Ny luftning från dieseltankar SB och BB 2012.  
1 st bärbar Sailor VHF med monterad 12 volt laddare vid förarplats kopplad till VHF –spröt 
akter.2014.    
6 st blå polygon fendrar 200 mm i diameter x 700 mm längd 2006.  
1 st spiralslangar blå med spolmunstycken / förlucka/ankarbox för spolning av färskvatten 
2012.   
1 st spiralslang blå monterad akter BB maskinrum för spolning av färskvatten 2012.  
4 st  flexibla / förtöjningstampar 12 mm med öglor 2018.  
2 st svarta polyropes förtöjningslinor 12 mm med öglor. 2012.   
Fristående frysbox 18 grader 12 volt 2012. 
2 st nya öppningsbara glasrutor i sittbrunnsdäck från stickkoj 2012  
2 st 20 amp. defroster vid vindruta SB och BB 2014.  
1 st ny VHF Ray 53 VHF -1081734 2019 med GPS Raymarine Anrop SF 6106 Frekv. 155,5-
174 MHz 2019.  
1 st  ny AIS 700 class B Transceiver E-707476 1180053 med utgående och ingående 
transsponder Raymarine Frekv.  161,975/162.,025 MHz 2019 
1 st powerbox 12 volt med 10 amp. Säkring och dragströmbrytare för dito: 2019    
1 st sol madrass akter soldäck 2001.  
Nya indikatorlampor 220 volt för indikering landströms uppkoppling och rätt pol.1 st grön 
och en röd indikatorlampa sittbrunn akter SB 2012.    
  
Nyuppdaterade Navionics Sjökort Västkusten och Östkusten.  Plastade minisjökort 
Se,No,DK, 2019.    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yanmar huvudmotor Typ: 6LY2M-STE  257/3100 309/13300 



 
Motornummer: Nr 50468 2001, 1500 timmar 2019 Installerade: 2001 Styrbord 440 HKR 
Motornummer: Nr 50577 2001, 1500 timmar 2019 Installerade: 2001 Babord   440 HKR 
 
Backslag:Z/F huvudmotor IRM 280 A.1  1,2 F utväxling 1-2 Ratio 1,118 Högergående    
pleasure 129 Light 116 Medium 0,90 continius 0,77 Partlist No:3207001011 Oil Sae 30 Oil 
cup 4 dm pressure 23 Bar/Kg 
Backslagsnummer: Nr 19802955 Styrbord  
Backslagsnummer: Nr 19804324 Babord 
 
Turborenovering BB och SB 2015 MYAW-REMA IHI/Japan Spec: MYAV 9606 Ser:RH07-
141276 Parts:NO 119575-18011 Turboservice AB 
 
Italienska Radice raka axlar 40 mm  med stödlagerbockar och Radice fyrbladiga propellrar. 
Radice utanpåliggande roder. Hydraulisk Styrcylinder Radice med manuell styrpumpsratt. 
Sleipner AB.  
 
Reservdelar:Yanmar Motor Fors Marin AB 
 Impeller SVP 119574-42550 Rem 119593-42280 Oljefilter By pass 119593-35400 Oljefilter 
full flow  119593-35100 Bränsledieselfilter på motorn  41650-502330 
 
 Racor dieselfilterinsats med pump på skott R-60 insats 
 
Oljetrycksgivare 2qs15,GM,HM 124060-39452 Oljetrycksgivare 119773-91501 
Temperaturgivare LH/JH14460-91590 Tempgivare 100 g 120130-91370 Nivåvakt Glykol 
127695-91220 Luftfilterduk 119593 18880   
 
Generator Onan KVA 4,0 med motor Cummins/ Kubota diesel Modell nr MDKAU – 667, 
S/N EXP 0001 A/C 115 / 230 volt 4,0 kva.Amp.17,4 PL 1,0 PH 3,0 KW 4,0 RPM 2400 Bol 
12 V med nytt uppdaterat kontrollkort- övervaknings-kretskort Falkenbergs Bil &Båt 
Elektriska. 
Dieselfilterinsats Onan Delphi/Lucas 711-296 sidomonterat 
Reservdelar: Cummins motor Öckerö Marin AB 
Fläktrem ON-0511-0197 Tube oil-indicator 0123-2345 
 
Monterat El hybriddrift med 3,6 kva elmotor på BB huvudaxel med Curtis styrning och 8 st 6 
volts batteri i lastrum sammankopplade till 24 volt.Separat system med separat landanslutning 
10 amp 220 volt gul kabel med europahandske.2 st laddare 1 st på 25 amp. Steg 1 och 1 st på 
80 amp  steg 2.Separat Säkringslåda10 amp. i lastutrymme med jordfelsbrytare.  Elektroniskt 
elhybridreglage och startnyckelvid förarplats samt styrning av laddning 2012. 
 
Ny Webasto Air Top 2000 dieselvärmare 2018 
Nytt Dynamic Trimcontrol System på båda sidor akterspegel Zipwake bärplan interceptor 450 
mm BB och SB samt mittmonterad  pitch V-enhet IT 450-S V-19 serieno:36821 monterade 
2018.  
 Nya hydraulslangar värmeväxlare och anoder akter huvudmotorer Yanmar 440 hkr 2018. 
Oljebyte alla motorer och backslag samt byte av offeranoder motorer och värmeväxlare samt 
glykolbyte och konservering 2019 
Nya avtappningsventiler glykol Yanmar motorer 2019. 
Nya 12 volts relä och solenoider sleipner sido-akterpropeller 2019. 



Nya 2 st manuella diesel avluftningspumpar Yanmar 2019.   
 
 
 
 



 
Moving in speeds of up to 35 knots on board a J Craft is a rare exciting experience on 
whatever sea you chose to explore. A feeling of reliability and comfort aboard an urban 
legend made in Sweden. We got references among a demanding clientele who all appreciate 
the resources of the J Craft – a combination of classic design, advanced technology, space and 
comfort .An unique classic modern comfortable motorboat. 
 
Of all the boat models that have been created during a long shipyard epoch in Sweden, the 
small, fast and elegant models have always had a particular luminosity. And that remains a 
fact even today. An new, exclusive and speedy elegant model, which are constantly being 
developed, improved and equipped with the latest technique. 
 
Inspired by a dream in 1998, the skills of boat designer Björn Jansson was transformed into a 
statement in marine history – the J Craft 38. With a shape that leaves fey unaffected the J 
Craft is a benchmark for craftsmanship, finish, elegance and performance in contemporary 
sports power boating. 
 
Since the beginning of this shipyards era, they have constantly been self-critical to meet our 
own high ideals. With affiliates in Sweden, they strive for close relations with our demanding 
and influential clientele who appreciates the realization of a dream. 
 
The modern art of classic yachts, J Craft 38 is constructed for the fastidious boat-owner who 
appreciates style and elegance. The boat is endowed with a classic design, which, in 
combination with the ultra-modern body allows her to achieve high speeds providing comfort 
for all aboard. 
 
They have combined nature’s own with modern composite materials, ensuring the possibility 
to build a strong and practical craft. The concept “Edition Unique” allows the particular boat 
owner to create their individual style of interior and colour combinations. 
 
A boat to live on and in. In a J Craft 38 you feel luxurious. Enjoy the large decks and sun 
platforms, with the generous space under deck. The many exiting equipment alternatives will 
transform the boat’s impressive cockpit to a home away from home. The practical size and 
easy handling leave the small private party with appreciated opportunities for exploring 
shored and beach clubs. 
 
The beauty and lustre of mahogany, the deck on a J Craft 38 is built with a core of polyester/ 
glass fibre with epoxy glued Honduras mahogany veneer. It is varnished 18 times to reach 
optimal strength and a perfect finish .All walk-surface with flexi teak. The result has become 
a vision of beauty. The individual “Edition Unique” has to gives you the opportunity to 
choose the equipment and colour according to your personal approach. 
 
The beautiful and elegant design stands for speed and power. The body of J Craft 38 is built 
for reliability, speed and safety. J Craft 38 is equipped with 2 Yanmar Marine diesel engines. 
This basic model has twin 6LY2M-STE engines with 440 hp each. 
 
Unique on every point, J Craft 38 is a successful combination of comfort and beauty. To give 
the boat the ultimate touch, they have chromium plated all the brass metal details with a lustre 
that no material can match. 
 



The stem’s elegantly designed pulpit together with the built in anchor winch. The isolated 
engine room with fully balanced crankshaft results in a smooth and quiet running engine with 
double 150 mm exhaust pipe leaving the right classic elegant resonance astern. 
 
Customized to perfection, with a J Craft, the boat is deciding everything from the body colour 
to the upholstery and interior design. The boat will explain how you can influence the design 
of a boat, which will exceed your expectations. 
 
The interior is planned in detail to make the life on the sea as comfortable as possible. All 
interior work is made of cultivated mahogany. The boat hull in directed fibreglass and iso 
polyester to make the construction as solid as possible but covered it with epoxy glued 
mahogany veneer to keep the true wood feeling. 
 
On the water, J Craft is a rare beauty, it also has a tremendous amount of strength. The 11,5 
meter yacht is equipped with two Yanmar Marine diesel engines, which easily allows speeds 
of up to 35 knots. Also a 220 volts Onan/Kubota generator sound insulated in the machine- 
room for 220 volts power in the boat. According to the constructor, J Craft is one of the 
strongest boats built in its class. The construction combined the genuine charm of the classic 
wooden boat with all the opportunities of modern technique. 
 
J Craft 38 Sport Cruiser Convertible, Edition Unique 

 General specifications 
 Length 11,52 m 
 Width 3,50 m 
 V-line 2,80 m 
 Depth 0,70 m 
 Weight with twin Yanmar Marine (6LY2M-STE 440 hp) approx.6.800kg 
 V-shape 17 ‘ 

 
 Hull hand made composite with directed glass fibre in 4 directions and isopolyester. 
 Distance material divinycell H 160 gives also insulation and good low sound in the 

boat  
 Thickness 30 mm in the bottom and 25 mm in the sides 
 The boat is laminated with vacuum technique 
 Deck, see above 25 mm divinycell 

 
Woods works, deck, cockpit and visible details covered with epoxy glued mahogany veneer, 
which is glued vacuum technique. Mahogany deck caulked with white spruce. Deck bars and 
furnishings in veneer glued mahogany or optional sort of wood. All the wooden details are 
high gloss varnished. Other deck surfaces is glued with flexi teak even cockpit and 
bathplattform.  
 
Equipment, 
Oval  owner’s bed in the forepeak 
Quarter berth under the cockpit (width 140 cm) 
Bathroom / shower with electric toilet 
 
Galley with two 220 volt, s burner cooker, hot and cold running water 
Refrigerator and microwave oven, fan 



Cupboards, wardrobes and lockers 
 
In the cockpit, 2 deck bars with refrigerator, grill 220 volt,s and bucket with hot and cold 
water 
Glass cupboard with J Craft designed china 
 
Deck equipment 
Few chromium plated brass metal details. All other details are made out of stainless steel. 
Chromium plated brass pane frames with combination of mahogany with tempered glass 
 
Electrical installations 
Two phase circuit battery system, 12 volt and 230 volt onshore current 
Battery separators, double battery charger 25 amp. earth fault breaker, electric freshwater 
pumps, bilge pumps, emptying pumps for service tanks 
Electrical plant with automatic fuses and indicator for battery status, 12 volt and 220 volt 
Custom made motor instruments. Lighting in cabins, toilet, cockpit, loading area and engine 
room. Head light in front. 
Engine house fan. 
Electrical windlass fore and astern. 
Bowthruster in fore and astern 
Defroster 
Heater 
 
Driving line, 2 Yanmar Marine 6LY2M-STE (440 hp each). Straight six cylinder diesel 
engine, turbo charged with water cold turbine housing, intercooler and oil cooler. Hydraulic 
Z/F gearbox 
6” stainless steel exhaust system with silencer / non return valve from Vetus 
Onan / Kubota Sound insulated 4 kw 220 volt genset  
 
Fire extinguishing system, Fogmaker extinguishing equipment installed in the engine house. 
Fire alarm in engine room.  In addition 4 hand extinguishers. 
 
Mechanic 
Hydraulic steering 
Morse engine control 
 
Remainder 
Fenders 
Flag 
Pennant 
Mooring lines 
Hood 
************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 


