Najad 391, EARRAMEA / 1999
Beskrivning

Info

Najad 391, EARRAMEA är en robust,
välseglande, vacker båt av absolut högsta
kvalitet. Byggd och anpassad för
komfortabel segling under såväl
skandinaviska förhållanden som på de stora
haven.
Båten har haft en tidigare ägare fram till
våren 2020, då den nuvarande ägaren köpte
båten. Pga. olyckshändelse för nuvarande
ägare är EARRAMEA nu till försäljning.

Modell
Varv
Konstruktör
Segelbåtstyp
Årsmodell
Antal ägare
Hemmahamn
Pris, SEK

Nyckelfakta

Längd
LVL
Bredd
Djup
Deplacement
Material
Motor
Bränsle
Vatten
Septiktank
Varmvatten

Seldén rullmast, sittbrunnsmanövrerad
Yanmar 62 hp, stor motorservice - 2014
Bogpropeller
Radar och Plotter (Raymarine) - 2016
Teakdäcket renoverat – 2016
Batterier – 2016
Nytt roderlager - 2016

Najad 391- byggnr. 060
Najadvarvet AB
Najadvarvet
Centre cockpit cruiser
1999
2
Göteborg
1.675.000

Dimensioner/data
12,10 m
10,10 m
3,63 m
1,90 m
10 ton
GRP/Composite
Yanmar 4JH2-TE, 62 hk
270 lit.
c:a 300 lit.
55 lit.
40 lit.
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NAJAD 391, EARRAMEA / 1999
Detaljerad specifikation

Rigg & Segel
Rigg
Rullmast, sittbrunnsmanövrerad (Seldén)
Vantskruv skydd, aluminium (Seldén)
Rodkicker med gasdämpare (Seldén)
Mekanisk akterstagsträckare (Seldén)
Förstag med FURLEX för rullgenua (Seldén)
3-färg masttopplanterna
Däcksbelysning monterad på masten
Segel
Rullstorsegel
Rullgenua
Kryssfock - 2005
Gennaker

Däcksutrustning
Winchar
2 x Genua-winchar. Elektriska, rostfria, 2 speed (Andersen 52 ST)
1 x Storskot-winch. Manuell, rostfri, 2 speed (Andersen 40 ST)
2 x Fall-winchar på masten. Manuella, rostfria (Andersen 28 ST)
Däck/seglingsutrustning
Lewmar däcksutrustning
Spinnlock avlastare
Förtöjningsutrustning
4 x aluminiumknapar
2 x aluminiumspringknapar
Förtöjningslinor
Fendrar
Ankringssystem
Fören: Elektrisk ankar-winch, Bruce-ankare, 20 kg, 40 m x 8 mm kätting
Akter: Elektrisk ankar-winch, "plätt ankare”, 40 m x 8 mm kätting
Rutor, skylights, portlights
Fast monterad vindruta
5 x skylights på däck och överbyggnad
Portlights (öppningsbara i bl.a. toalett och pentry)
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Teak
Teak på däck, sittbrunn, sittbrunnssarg samt badplattform (skuret nåten - 2016)
Sittbrunn
Högglanslackerad nedgång, instrumentpanel och kartbord med integrerade grabbräcken
Ratt klädd med älghud
Sprayhood med grabbräcke på akterkant - 2017
Sprayhood förlängning - sittbrunnstält - 2017
Kompass med belysning
Mycket rymlig, torr, sittbrunnsstuv
Handskfack
Övrig däcksutrustning
Dusch vid badplattformen (vv/kv)
Rostfria grabbräcken utsida av vindruta
2 x Dorado ventiler med rostfria skyddsbågar
G&T- sitsar i teak, integrerade i pushpit
Akterdäckstuv
Ankarbox
Säkerhets-/ badstege
Stävstege

Inredning
Allmänt
Handgjord inredning tillverkad av mahogny
Inspektionsluckor i durkar
Innertak av klädda vita paneler med mahognylister
Inrednings-design likt Najad 511:an
Planlösning
Obs!
• Navigationssitsen avviker från skissen nedan. Sitsen är placerad mellan nav-bordet och
skottet mot toaletten, så att man sitter vänd förut.
• Ej sits på stb.sida i akterhytten. Istället är kojen extra lång (2,46m) och bred till dubbelkoj.

Sida 3 av 6

Salong
Väl tilltagen salong med salongs/ soffbord med fällbar klaff för lätt passage genom salongen.
Soffor på båda sidor och rikligt med skåp och bokhyllor
Navigationsplats
Välutrustad navigationsplats till sb om nedgången. Väl tilltaget navigationsbord med lådor och
plats för utrustning. Navigationssits riktad förut
Akterhytt
Rymlig akterhytt med en dubbelkoj på stb.sida och en enkelkoj på bb.sida, Resårmadrasser.
Sittplats på bb sida framför kojen. Mycket goda förvaringsutrymmen
Förlig hytt
Förlig hytt med kojer på var sida och med iläggsskiva för att kunna bli en bred dubbelkoj.
Garderob, skåp och hyllor
Toalett / Dusch
Ljus och fräsch toalett med dusch. Durk och handfatsskiva i Corian. Sjöställsgarderob och goda
förvaringsutrymmen
Varmluftsutsläpp
Manuell toalett (ej pålitlig funktion, behöver service eller bytas)
Separat dusch på bb sida mellan salong och förlig hytt
Teak-sits
Durk i Corian
Duschpump
Pentry
Pentry till bb om nedgångstrappa och akterut. Rikligt med förvaringsutrymme. Skåp, lådor,
torrförvaring, hyllor
Gasolspis med 2 brännare och ugn (gasol systemet översyn - 2018)
Fjärrmanövrerad avstängningsventil för gasolflaska
Kylbox 92 L
Dubbel diskho med engreppsblandare
Bänkskiva i Corian
Täckskivor i Corian över diskhoar
Inredningsdetaljer
Mörkläggning/myggnät vid skylights i förliga hytten och akterhytten
Dynor klädda med blått tyg av god kvalitet
Komfortabel resårmadrass (pocket spring) i akterhytten
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Tekniska system
Motor och bogpropeller
Yanmar 4JH2-TE, 62 hk
Total genomgång service, top, ventiler mm - 2014
Propelleraxel
Motortimmar c:a 2000
Bogpropeller, Vetus med 80kg tryckkraft
Tankar - volym
Bränsletank – 270 lit.
Färskvattentank – c:a 300 lit.
Septiktank - 55 lit.
Varmvattenberedare 40 lit.
Elsystem
220 V landströmsystem
220 V uttag i salong och nav
220 V Batteriladdare med kontrollpanel
Service batterier 12 V/480 Ah (4 x 6 V batterier) - 2016
Starter batteri - 2016
Navigationssystem
Plotter vid styrpiedestal (Raymarine Hybrid Touch) - 2016
Radar digital - 2016
Logg, lod och vind vid nedgång (Raymarine multi-instrument)
Radar antenn (Raymarine) monterad på stolpe på akterdäck + GPS antenn
Autopilot (Raymarine)
VHF (Raymarine)
Kombi-antenn i masttoppen för FM/TV/VHF (RR)
Hi-Fi
Radio/CD spelare Pioneer - 2015
Högtalare i salongen och sittbrunnen
Övrig utrustning
Dieselvärmare med utblås i samtliga hytter och toalett (Eberspächer)
Gasolflaska
Brandsläckare
Manuell länspump
Elektrisk länspump
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Typgodkännande
CE certifierad kategori A (unlimited ocean voyages)
Båten är byggd i överensstämmelse med GL 100 A5
Förbehåll:
Berthon Scandinavia har sammanfattat information från säljaren avseende båten och
utrustningen i detta dokument. Vid upprättande av specifikationer kan fel uppstå, som t.ex.
missförstånd eller felskrivning. Köparen ansvarar för besiktning av båten och kontroll av att
uppgifter i denna specifikation är riktiga.
Berthon Scandinavia uppmanar och rekommenderar därför köparen att själv noggrant
kontrollera båten och utrustningen samt att anlita en auktoriserad besiktningsman för kontroll av
båtens utrustning och kondition.
För ytterligare information och bokning av visning vänligen kontakta:
Berthon Scandinavia
+46 304 694 000
info@berthonscandinavia.se
www.berthonscandinavia.se
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