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Najad 360. Årsmodell: 1987   

 

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, Mejl: bjorn@batagent.se +46-72 322 23 10 

 
 

UTRUSTNING 
 Volvo Penta 2003 gångtid 2410 timmar. 

 Nytt storsegel 2014. Genuan är från 2010 +/- ett år.  

 Ny högre sprayhood med läderklätt handtag samt förlängare, 2012. 

 Garmin 410 navigator med sjökort från Sundsvall till och med västkusten 2011, uppdaterad 
2014 . 

 En äldre Garmin 172 S med sjökort Danmark och Tyskland samt västkusten. 

 Ny trelågig spis med elektronisk tändning belysning och grill, 2014 dok. finns. 

 Räcke runt vindrutor för säker förflyttning på däck. 

 Badplattform i aktern varvsmonterad vid nyleverans. 

 Epoxibehandlad i botten 7 ggr 2007. 

 Radio med CD och fjärrkontroll.  

 VHF M-tech fast installerad samt en bärbar vattentät  i-com.  

 Radar Furuno. 

 TV 17” monterad i skåp eller på stativ vid navbordet. 

 Nya mässsinglampor i kajutan med kartlampa över navbordet samt nattbelysning i kajutan. 

 Dusch på toalett och i sittbrunn. 

 Varmvatten beredare kopplad till motor samt via landströmmen. 

 Autopilot Autohelm 6000. 

 Vindinstrument, logg och djupmätare Silva. 

 Extra batterilåda med två batterier i gastät låda med utvändigt utlopp under kojen i aktern 

från 2012 samt två batterier från 2009, dok. Finns. 

 Kompressor till kylskåpet utbytt 2009, dok. finns. 

 Skrovgenomföringar kollade varvid en byttes ut 2011.  

 Nya slangar till toaletten 2012 

 Ny gasslang till spisen 2012. 

 Värmare med termostat Volvo flygmotor. 

 Fast monterat elelement i akterruffen. 

 Fendrar och tampar i tillräcklig omfattning. 

 Två mässingur samt barometer och termometer. 

 6 st. 220 V samt 12 V uttag i alla hytter. 

 Landström. 
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