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Najad 355 / 2007
Beskrivning

Info

Målet för den framgångsrika designen av
Najad 355 var att skapa en exklusiv och
komfortabel segelbåt med goda
seglingsegenskaper, möjlig att hanteras
effektivt och säkert av en liten besättning.

Modell

Najad 355

Yard

Najadvarvet AB

Mycket goda seglingsegenskaper,
ergonomiskt utformad däckslayout och stor
komfortabel sittbrunn är särskilt
utmärkande.
Interiören är tillverkad med bästa tänkbara
finish och passform av Najadvarvet praktiska lösningar kombinerat med
superbt hantverk!
Denna Najad 355 är en ovanligt
välutrustad båt som har seglats i Europa
under 10 år. Mycket väl omhändertagen,
kontinuerligt servad och uppgraderad båt

Naval architect’s Judel/Vrolijk
Inredningsdesign Rhodes Young
Årsmodell

2007

Visas

Sverige, Göteborg

Pris SEK
EU moms

Priset inkluderar moms

Data
Längd

10,90 m

LVL

9,58 m

Bredd

3,40 m

Levereras riggad och sjösatt hos XLNT i
Henån

Draft

1,90 m

Key Fact’s

Material

Epoxi/Composite

-

Motor

Volvo Penta D2-40 40hp

Bränsle

150 L

Vatten

250 L

Septiktank

60 L

Varmvatten

40 L

Utrustad för längre segling
Rullmast
Sprayhood - 2018
Solceller 2 x 100W
El ankarspel i för och akter
Bälg bytt - 2014
Service batterier - 2019
Komplett navigations system
2 x autopilot

Deplacement

7 ton

NAJAD 355 / 2007
Detaljerad specifikation
RIGG & SEGEL
Rigg
Rullmast (Seldén)
Extra winch på masten
3 st avlastare för stor, fock, gennaker
Spinnakerbom (teleskop) på masten med block mm
Furlex för genua
Akterstagsträckare
Rodkick med gasdämpare
Dynema fall - 2018
Däcksbelysning monterad på masten
Motorlanterna
3-färg och ankarlanterna
Aluminium vantskruvsskydd
Windex
Radarreflektor på mast
Vantskruvsskydd i aluminium
Segel
Storsegel (Lundh Vertech, Fibertech)
Genua (Lundh Vertech, Fibertech)
Ankarsegel
Gennaker med strumpa (för Najad 331)

DÄCKUTRUSTNING
Vinschar
2 x Genua winch (Andersen 46 STE)
2 x Manuell fall winch (Andersen 28 ST)
Däck/Seglingsutrustning
Däckutrustning (Ronstan)
Linlås (Spinnlock)
Extra beslag på däck för fall
Tilläggningsutrustning
4 x Knape, rostfri
2 x Springknape, rostfri
4 x Förtöjningslinor
6 x Fendrar
Båtshake
Stävstege (Timo) fast monterad
Mantågsportar sb+bb
Lanternor på pull- och pushpit
Ankringssystem
Fören: Elektrisk ankarvinsch (Lofrans Project 1000) med Capstan, 70 m x 8mm kalibrerad rostfri
kätting, Delat 25 kg, manöverbox med kättingräknare
Aktern: Elektriskt ankarspel (Engbo) Bruce 15 kg rostfritt, 40 m blyad lina
Extra paraply ankare 15 kg med 50 m lina

Skylights, portlights, vindruta, ventilation
Vindruta med öppningsbar ruta i mitten
2 x skylights (renoverade -2018)
8 x portlights (öppningsbara i akterkabin, pentry, toa och förpik)
2 x Dorado ventiler med rostfria bågar
Teak
Teak på däck, sittbrunn och badplattform
Sittbrunn
Högglanslackerade nedgångsluckor och grabbräcke
Sittbrunnsbord
Ratt, rostfri, klädd med älghud
Rostfritt grabbräcke vid pedistal
Stor bänkkista till sb
Sprayhood med öppningsbar mitt - 2017
2 x stora sittbrunnskapell
Litet sittbrunnskapell
Grabbräcke akterkant sprayhood, rostfritt, klätt med älghud
2 x Rostfria stereohögtalare
12 V uttag
Övrig däcks utrustning
Landgång (akter) 2,5m glasfiber
Livflotte 4 pers i fack på badplattform (Service bör göras)
Livband på däck och wire i sittbrunn + stor wichardögla för livlina rorsman
Diverse solskydd vid ankarliggning.
Komplett båttäckning
Säkerhets-/badstege
Integrerade teaksittsar i pushpit
Fotstöd för rorsman
Teakplatta på akterpulpit för utombordare
G&T sittsar på akterpulpit

INREDNING
Allmänt
Handgjord inredning i mahogny, durkar av Jatoba
Inspektionsluckor i durkar
Innertak av ljusa klädda paneler
Layout
2-kabiner med dubbelkojer, stor toalett med separat duschutrymme, pentry och salong med navbord
Salong & Nav
Exklusiv nedgångstrappa med böjlimmade steg. 2 x soffa, fällbart salongsbord, navigationsbord till sb,
rikligt med skåp och hyllor för förvaring, Inrett stuvfack SB i salongen, 2x luckor i skåp i salongen mot
skott
2x lådor under kartbord
Pentry
L-format pentry, placerat till bb om nedgångstrappan. Mycket goda förvaringsutrymmen.
Gasspis med 2 plattor och ugn (Force 10)
Fjärrmanövrerad gasventil
Kylbox 75 L
Corian bänkskiva
Extra fällbart bord/avlastningsyta
Engrepsblandare, varm och kallvatten
Filter på inkommande vatten i pentry

Akterkabin
Rymlig akterkabin med stor dubbelkoj, garderob/skåp med hyllor och stuvfack
Förpik
Förpik med dubbelkoj, sittplats, garderob, skåp med hyllor
Toalett / Dusch
Ljus och mycket rymlig toalett med separat dusch utrymme
Corian bänkskiva och durk, garderob, och skåp för förvaring
Toalett Renoverad (Stol, nya kranar komposit-kopplingar och avloppslang -2018)
Inredningsdetaljer
Skyscreens vid samtliga skylights
Takbelysning med dimmerfunktion
Nattbelysning

TEKNISKA SYSTEM
Motor och framdrift
Välisolerat motorrum
Förstärkt motorrums lucka - 2016
Volvo D2-40 40Hp, ca 2100 tim
Renoverat segelbåtsdrev / byte bälg - 2014
Ny vattenpump kylvatten - 2018
Diesel förfilter
Sjövattenfilter
3-bladig folding propeller (Flex & Fold)
Påfyllnadsskydd för (Overflow) diesel under däck
Tankar
Bränsle 150 L
Färskvatten 250 L
Septiktank 60 L med sjö- och däcksutlopp
Varmvattenberedare 40 L
Pumps
Manuell länspump
Elektrisk länspump, hög kapacitet (Rule)
Elsystem
Solceller 2 x 100W (12 V Solpanel med regulator)
220 V landströmsystem, 4 x uttag
Laddningsregulator med fjärrbevakning - 2015 (Sterling)
Isolationstransformator (Victron) 3600 W 230-240 V
Batteriladdare / Inverter 12V/100A/2000W - 2016 (Mastervolt)
3 x 12 V service batterier AGM 130 Ah - 2019
12 V start batteri AGM 75 Ah - 2017
12 V / 115 generator
Navigationssystem
Kompass med ljus
Furono Navigations system (Navnet Vx2)
Plotter/Radar (Furuno Nav Net C-map NT MAX S 12,0)
Vindinstrument (Furuno F1-30)
2 x Multi instrument (Furuno F1-30 multi)
Multi instrument XL (Furuno F1-30 Multi XL)
Navtex
AIS klass B transponder
Autopilot (Furuno Nav Pilot ) 2 x manöverenheter

Kommunikation
VHF (Furuno)
Antenn för VHF, TV and FM/AM (RR)
Hi-Fi
CD/Radio, 2 x högtalare i salongen + 2 högtalare i sittbrunnen
Möjlighet till TV via digitala marksystemet
Övrig teknisk utrustning
Eberspracher diesel värmare, utlopp i kabiner och toalettutrymme
Integrerat åskskydd
Larm (Funktion osäker)
Övrig utrustning ombord och åtgärder
3 x Brandsläckare
Roder - 2018
Underhåll i Turkiet (foto finns)
Förstärkt rostfri akterpulpit
Diverse vatten och el kopplingar
Löst vattenfilter vid påfyllning med slang
2 x 2,8 Gasoltuber (Camping Gaz) med fjärrstyrning från pentry
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 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 samt båtens allmänna skick. Köparen ansvarar för
att besiktiga båten och för kontroll av att uppgifter i denna specifikation är riktiga.

