
Najad 360 – 1988 
Skrovnr. 79 
 

 

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  

Emil Alm 

Mail: emil@batagent.se   

Tel: 0723-204  255 

 

 

Motor 

o Volvo Penta D2-40, 40hk 2016 (100h) 

o 3-bladig fast propeller, rak axel. 

o Bogpropeller (defekt) 

 

o Segel och rigg 

o Selden rigg 

o Selden furlex rullsystem 

o Rodkick, gasfjäder stum 

o Spinnakerbom (Gajar saknas) 

o Storsegel Cruising laminat UK Syversen 2014 med kullagrade travare 

o Genua 3 gott skick 

o Genua 3 original, sliten 

o Spinnaker 

o Lazybag till storsegel, blixtlås behöver översyn 

 

Instrument och elektronik 

o 3 st Raymarine I40 Logg, lod, kurs, vind, position m.m, nya 2018 

o Autopilot Raymarine med fjärr och monterad på hjärtstock, ny 2018 

o Plotter Garmin 2110 m 10” skärm 2008 

o VHF Shipmate 90-tal 

o AIS Sändare/mottagare 

o Radio/CD Sony 2010 

o TV Andersen 17” 2007 

o Landström med laddare 

o Inverter 220V 2018 

o 1 Startbatteri 75ah 2018 

o 4st förbrukningsbatterier om 75 ah, 2018 

 

Däck 

o Teakdäck gott skick förutom att några skruvpluggar saknas. 

o Badplattform med stege 

o Stävstege 

o Manuellt ankarspel i fören, 40m kätting och 10kg CQR ankare 

o Ankare i aktern med 2,5m kätting och ankarlina 

o Sprayhood 

o Sittbrunnskapell 

o Skotvinschar Lewmar 54 plus 

o Skotvinschar Lewmar 30 för spinnaker 

http://www.batagent.se/


www.batagent.se 

o Förtöjningsgods 

o Midskeppsknapar 

 

Komfort 

o Gasolspis med ugn 

o Gasoltub 5kg 

o Kylbox med kylaggregat 

o Köksutrustning 

o Dieselvärmare Webasto 2000, 2014 

o Varmvattenberedare, värms av motor el. landström 

o WC med septiktank (100 l) kan med däck/sjötömning 

 

Säkerhet 

o 3 st brandsläckare 

o Automatisk länspump 

o Manuell länspump 

o 2st hästskobojar 

o Offshore flytväst med bygel för hakar 

o Träpluggar 

o Nödraketer (ej uppdaterade) 

o Verktyg 

o Extra impeller 

 

 

 

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 Båtag



 


