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NAJAD 380 / 2005

Beskrivning

Info

Najad 380 är en välseglande, solid och sjövärdig
konstruktion från Najadvarvet & Judel/Vrolijk
En fullutrustad, mycket trivsam och komfortabel liten
"super yacht" som fungerar perfekt till sjöss, i hamn eller
för ankare. I såväl skandinaviska förhållanden såväl som på
de stora haven…
Exklusiv inredning av Mahogany. Rymlig salong med bord
och två soffor. Akterkabin med dubbelkoj till sb och
sittplats till bb, mycket goda förvaringsutrymmen
Välutrustat och funktionellt längsgående kök med bl a kyl,
frys, ugn, dubbel diskho, varm/kallvatten och gott om
stuvutrymmen. Förpik/gästhytt med dubbelkoj, garderob,
skåp och hyllor. Ljus och fräsch toalett med dusch,
bänkskiva av Corian

Modell
Varv
Konstruktör
Segelbåtstyp
Årsmodell
Båten visas
Pris
Moms

Key fact´s
Seldén in-mast furling
Ankarspel i för och akter
Bogpropeller
Rullgenua 150%, UK (2012)
Batterier (2013)
Senaste uppgraderingar inkluderar: Nya brandsläckare,
rengöring färskvattensystem, service av roderlager, byte
ventiler för bordsgenomföringar, m m
Förvarad inomhus under vintern, varvsskött.

Najad 380-028
Najadvarvet AB
Najadvarvet/Judel/Vrolijk
Centre cockpit cruiser
2005
Henån / Sweden
1.985.000 SEK
Pris inkl moms

Dimensioner/data
Längd
LVL
Bredd
Djup
Deplacement
Köl
Material
Motor
Bränsle
Vatten
Septiktank
Varmvatten

11,55 m
9,90 m
3,65 m
1, 90 m
9 300 kg
3 100 kg
GRP/Composite
Yanmar 54 hp, 4JH4-E
325 L
400 L
55 L
20 L

Detaljerad specifikation
Rigg & Segel
Rigg
Seldén furling mast, sittbrunnsmanövrerad
Vantskruv skydd, Aluminium
Rodkicker med gasdämpare
Seldén FURLEX för genua
Seldén akterstagsträckare (trapetsgängad skruv)
3-färg navigationsljus och ankarljus i masttoppen
Windex
2 x Sejnfall, för gäst- och klubbflagga
Segel
Furling Storsegel, stående lattor (UK Syversen)
Furling Genua, 2012 (UK Syversen)

Däcksutrustning
Winchar
2 x Genua winch (Andersen 52 ST, rostfri)
2 x Storskot winch (Andersen 28 ST, rostfri)
Fall winch, manuell (Andersen 28 ST, rostfri)
Däck/seglingsutrustning
Lewmar däcksutrustning
Spinnlock avlastare
Spinnakerbom
Förtöjningsutrustning
4 x Rostfria knapar
2 x Rostfria springknapar
Skyddsskenor i rostfritt stål vid samtliga knapar
Skyddsskenor i rostfritt stål vid mantågsportar
Förtöjningslinor
Fendrar
Ankringssystem
Bogankare: Elektrisk ankarwinch, Bruce 20 kg, 40 m kätting
Akterankare: Elektrisk ankarwinch (Engbo, Bruce 15 kg, 40 m blyad lina
Skylights, portlights, rutor
Fast monterad vindruta med rostfria grabbräcken
3 x skylights
Portlights (öppningsbara i bl a toa, pentry, för och akterkabin)
Teak
Teak på däck, sittbrunn, sittbrunnssarg samt badplattform
Sittbrunn
Högglanslackerad nedgång, instrumentpanel, och kartbord med integrerade grabbräcken
Lackerat sittbrunnsbord, fällbart
Ratt klädd med älghud
Sprayhood
Sprayhood förlängning, sittbrunnstält
Kompass med belysning

1 x kartlampa
1 x 12 V uttag
Mycket rymlig, torr, sittbrunnsstuv
Handskfack
Övrig däcksutrustning
Dusch på akterdäck (vv/kv)
Säkerhets/badstege
2 x Dorado ventiler med rostfri skyddsbåge
G&T sitsar i teak, integrerade i pushpit
2 x Akterdäckstuvar
1 x Ankarbox
Lanternor

Inredning
Allmänt
Handgjord inredning tillverkad av Mahogany
Inspektionsluckor i durkar
Innertak av klädda vita paneler med Mahogany lister
Layout
Akterkabin med dubbelkoj, Pentry, Salong med Navplats, Toa/Dusch, Förpik
4 + 2 kojplatser
Salong
Väl tilltagen salong med fällbart bord, 3-sitts soffa till sb och bb, rikligt med skåp och bokhyllor
Exklusiv nedgångstrappa med böjlimmade fotsteg och handräcke av teak
Navigationsplats
Välutrustad navigationsplats till sb om nedgången. Väl tilltaget navigationsbord, lådor och navsits
Akterkabin
Akterkabin med komfortabel dubbelkoj till sb och sittplats till bb, mycket goda förvaringsutrymmen, garderober och skåp
Förpik
Förpik med dubbelkoj, sittplats, 2 x garderob, skåp och hyllor
Toalett/Dusch
Ljus och fräsch toalett med dusch och värmeutsläpp. Corian bänkskiva vid handfat.
Manuell toalett
Pentry
Pentry finns till bb om nedgångstrappa och akterut. Rikligt med förvaringsutrymmen, skåp, lådor, torrförvaring, hyllor
Gasolspis, 2 brännare och ugn
Kylbox 92 L
Dubbel diskho
Rostfri engreppsblandare
Inredningsdetaljer
Skeppsklocka och barometer
Jalousie för skylights

Tekniska system
Motor och framdrift
Bogpropeller
Yanmar 4JH4-E
Propelleraxel med Centakoppling
3-blade folding propeller (Flexofold)
Tankar
Bränsletankvolym 325 L
Färskvattentankvolym 400 L
Septiktankvolym 55 L
Varmvattenberedare 20 L
Elsystem
220 V landströmsystem
220 V uttag i samtliga kabiner, nav och pentry
220 V Batteriladdare/Inverter med kontrollpanel (Mastervolt)
12 V uttag i nav och sittbrunn
Service batterier 405 Ah (3 x 135 Ah) 2013
Start batteri 75 Ah 12 V 2013
Navigationssystem
Log-, Lod-, Vind-, Djup (Raymarine ST 60+)
Autopilot (Raymarine ST6001)
GPS (Raymarine)
Plotter E80 (Raymarine)
Navtex (Furuno)
VHF med högtalare vid nav bord (Raymarine 240E)
VHF högtalare i sittbrunn
Radarreflektor
Hi-Fi
Stereo med radio, CD spelare, högtalare i salong och sittbrunn
RR Antigua combianten VHF, TV, FM
Övrig utrustning
Dieselvärmare, utblås i samtliga kabiner och toa (Eberspracher D4L)
2 x gasolflaskor
3 x Brandsläckare
Manuell länspump
Elektrisk nödlänspump
Typgodkännande
CE certified category A (unlimited ocean voyages)
Yacht is built in compliance with GL 100 A5
Förbehåll
XLNT Yachting har sammanfattat information från säljaren avseende båten och utrustning (objektsbeskrivning) i detta dokument.
Vid upprättande av specifikationer kan fel uppstå, så som t ex missförstånd eller felskrivning. XLNT Yachting uppmanar och
rekommenderar köparen att anlita auktoriserad besiktningsman för att verifiera denna specifikation och båtens allmänna skick.
Köparen ansvarar för att besiktiga båten och för kontroll av att uppgifter i denna specifikation är riktiga.

