
 
 

Najad 360 No12 
 
Utrustningslista från båtköpet hösten 2002 
 

Vi letade länge efter vår drömbåt och kombinationen båttyp, utrustning, skick och pris var 
en svår nöt att knäcka. Efter mycket letande hittade vi tillslut en båt som var "lagom" 
utrustad och trots sin ålder i fantastiskt bra skick. Mycket beroende på att förste ägaren i 
princip totalrenoverade båten så sent som 1998. 
 
 
 
UTRUSTNING UTÖVER STANDARD VID LEVERANS 
Blyköl      - 85 
3st Dorade-ventiler     - 85 
Extra stor vattentank, 370 liter    - 85 
Teak på rufftak     - 85 
Bogpropeller      - 85 
Rostfri stävskena     - 85 
2st genua 2      - 85 
Rostfria slitskenor vid alla knapar    - 85 
2st P6 gasoltuber     - 85 
Septiktank 40 l     - 85 
Motorlucka i gång till akterruff    - 85 
Tryckvatten varmt/kallt inkl 220V elpatron   - 85 
Kylbox termotronic     - 85 
Dusch i toalett och sittbrunn    - 85 
Batteriladdare Tystor, landström 220V inkl jordfelsbrytare   - 85 
VHF-radio Antenn i masttopp    - 85 
Silva vindinstrument     - 85 
Fyllnadsskiva + dyna i förpik    - 85 
Sjökortsfack      - 85 
Isolerat skrov ovan kojbottnar    - 85 
Sidoskåp i förpik     - 85 
Bokhylla i akterruff     - 85 
Extra bred madrass i akterruff (160cm)    - 85 
Rullgardiner i akterruff/förpik    - 85 
Bord i sittbrunn + förlängning    - 85 
Öppningsbar ventil mot sittbrunn    - 85 
2st Bruceankare 12 och 15kg    - 85 
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KOMPLETTERANDE UTRUSTNING TOM 2002 
 
Radio/CD-växlare/4högtalare    nytt -95 
Radio/högtalare i akterruff    nytt -95 
Navtex väderfax     nytt -97 
4 skotwinschar, selftailing (omkromat)    nytt -98 
Elankarspel till stävankare     nytt -98 
Mekanisk akterstagssträckare    nytt -98 
Sprayhood+kapell     nytt -98 
All manövrering för segling från sittbrunn    nytt -98 
Badplattform med rutdurk     nytt -98 
Rullstor med vertikala kolfiberlattor    nytt -98 
Seldén rullmast med löpande rigg    nytt -98 
Rullgenua      nytt -98 
Bom med inbyggd belysning    nytt -98 
Seldén Furlex rullfocksystem    nytt -98 
Löstagbart kutterstag med sträckare    nytt -98 
Trikolorlanterna i masttopp    nytt -98 
Motor Volvo Penta MD22L     nytt -98 
Allt bytt i motorrum, flexibel koppling    nytt -98 
Seatalk logg, ekolod     nytt -98 
Autopilot Autohelm 5000     nytt -98 
Radar Raytheon ST50     nytt -98 
Rostfri radarstolpe, kan vinklas under segling   nytt -98 
Solfångare 50W, monterad på radarstolpe   nytt -98 
Rodkick      nytt -00 
Pumptoalett      nytt -00 
Vattenburen värmare Eberspräscher 5kW   nytt -01 
Elvärmare typ "husvagn" 220V 2kW    nytt -01 
Foldingpropeller "J-Prop 17"    nytt -01 
Spinackerbom inkl lift, fall, skot    nytt -01 
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