
Utrustningslista  Newport Bass 900 

  

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 Lindgren  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  
 

Teknisk specifikation och standardutrustning 

Total längd     9.00m 

Längd över däck    8.70m 

Längd i vattenlinjen    7.65m 

Bredd      3.12m 

Djupgående     1.00m 

Höjd över vatten    2.50m 

Vikt                       ca  4500kg 

Newport Bass  är designad av av Martin de Jager Yachtdesign, Schiedam. 

 

Konstruktion 

Skrov   Polyester GPR 100% handupplagd 

Färg   Mörk blått skrov, Off white reling och däck. 

Tvärbalkar  Laminerad PU skum 

Certifikat  CE Certificate Cat. C coastal waters T/M 6 beaufort 

Klassifiering  Lloyds skrov certificat (frivillig) 

 

Tekniska data och prestanda 

Marschfart  6 - 18 knop  

Toppfart  ca 24 knop  

Motor   Steyr MO286H43 6 cylinders Turbo Diesel 

http://www.batagent.se/
http://www.batagent.se/


Styrsystem  Hydrauliskt roder, rostfritt ”316”  

Bogpropeller  Elektrisk 35 KG/F 

Instrumentering Vid förarplatsen: Varvräknare, timräknare, temperaturmätare,  

    Oljetrycksmätare, logg/djupmätare, kompass, autopilot och GPS 

    Steyr motorpanel. 

 

Elsystem 12-volt system, med startbatteri, separat servicebatteri och 

navigationslampor, separat omfattande elcentral med 24 

strömbrytare, voltmätare, bränslemätare, 

färskvattenmätare, avloppstanksmätare och helautomatiskt 

länspumpsystem. Landströmspaket, huvudström 

inkluderande en helautomatisk batteriladdare både för 

service- och startbatteri, 3 st eluttag i hytt och motorrum. 

220 volts inverter. 

Bränsletank 350 l 

Färskvatten 140 l elektrisk hydrofon, vattenkranar i pentry och toalett, 

extra dusch med kallt och varmt vatten i aktern. 

Varmvattenberedare 20 l 

Avloppstank 42 l 

 

Inredning Inredningen är i massiv satin-matt lackad teak. 

Kojplats Dubbelkoj i fören inkluderande madrass. 

Sittgrupp L-formad bänk/soffa med dynor och fast teakbord. 

Belysning Halogenlampor över ingång, pentry, sittgrupp och sängar. 

Toalett Separat toalett med dusch, bänkskiva i grå granit. 

 Kombinerad handdusch och handfatskran, elektrisk toalett 

12 v helautomatisk med kontrollmätare för avloppstanken 

Pentry Rikligt med stuvutrymme i lådor och skåp, bänkskiva i granit, 

rostfri diskho, gasolspis med tre plattor CE klassad, Elektriskt 

kylskåp och frysfack 12 v. 



Sittbrunn Stazo-ratt i teak och instrumentering enligt tekniska data.  

Komfortabla sittytor. Durken har teakfinish med massiva 

kanter. Massiv teak på reling. Stor gasdämpad motorlucka 

över motor och stuvutrymmen. Förvaringsutrymmen finns i 

alla sittbrunnens bänkar. 

Ytterligare standardutrustning 

 Flaggstång med nationsflagga, 4 förtöjningslinor, 4 fendrar, 

bottenmålning, 6 färgval, målad vattenlinje vit eller svart, 

rostfri förstärkning av stäven, rostfria fenderhållare i aktern, 

rostfria knapar, pollare och ventiler. Brandsläckare. 

Instruktionsböcker och CE certificate.  

  

 

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. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast 

utrustning som är listad ovan ingår.  

  

   


