
 

 

 

 

Utrustningslista Najad 391 – 1999  

SE-NAJ39063H899 
 

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  

Aron Borg 

Mejl: aron@batagent.se   

0046(0) 762-72 45 64 

 

 

Motor  

o Yannmar 62 hk  

o Extra isolerat motorrum med 3mm blymatta, 30 

mm skumgummi och 1,5 mm rostfri perforerad 

plåt 

o Skatraknut på Propelleraxel 

o Folding Propeller 3 Bladig (ny 2016) 

o Bogpropeller Vetus 7 hk 

 

Segel och rigg  

o Nya Segel 2009 Stor +Genua från Lundh Vectran 

armering crosscutväv  

o Genomgångna servade årligen mycket gott skick 

o Rullmast Seldèn  

o Förstagsprofil Furlex 

o Rodkick Seldèn Gas nr 20  

o Spirbom monterad på mast  

o 2st. genua vinschar Andersen 52 el  

o 2st. 40 storskot/spinnackervinschar 

o 2 st. fallvinschar monterade på mast 

o Isolerat Akterstag  

o Mekanisk Akterstags sträckare 

o 4st fallavlastare i sittbrunn  

o Vansskruvskydd Aluminium inklusive 

vantskruvsklipps 

 

Komfort  

o Värmare Ebersprächer D5L med 5 st. 

värmeutsläpp 

o Spolpump för Saltvatten samt varmt och kallt 

färskvatten på Akterdäck 

o Manuell och elektrisk länspump med automatisk 

och manuell brytare 

o Nödlänspump med manuell brytare 

o Kylbox 80 liter 

o Rostfri spis med ugn (ny 2015) 

o Separat Frys egen Kompressor Friggomatic 

omkopplingsbar till kyl 35 lit 

o Landströms anslutning 220v med 20 m kabel och 

jordfelsbrytare 4 uttag Pentry Zinksaver 

jordplatta för signaljord 

o Batteriladdare 40 ah (ny 2008) 

o Batterikontrollinstrument DCC4000 

o 3st Förbrukningsbatterier + 1 Startbatteri 

o Solpanel med fäste på Radarstolpe 100 watt  

o Magnetventil på Gasolflaska med fjärrkontroll 

o Extra stor vattentank 

o Holdingtank med manuell pump 200 lit  

o Extra skåp i akterkabinen 

o Resårbäddmadrass i akterkabinen 

o Klocka, barometer etc.  

 

Instrument 

o Logg och ekolod  

o Vindinstrument Autohelm 60ST 

o Autopilot Auotohelm 6000 

o Radar/ Plotter Reymarine C80 (ny 2005) 

o PR antenn modell Amtigua för VHF och radio  

o Radio CD spelare med högtalare i salong och 

sittbrunn (högtalare går även till VHF radion) 

o 100 watts solpanel monterad på radarstolpe med 

regulator 

http://www.batagent.se/
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Däck 
o LED lanternor 

o Mantågsöppningar SB& BB  

o Stävstege fast monterad 

o Pollare för och akter samt dubbla pollare 

midskepps 

o 20kg ankare Bruce på stävbeslag med 60m 8mm 

kätting  

o Elektriskt ankarspel i fören  

o Extra ankare i aktern på fäste med 10m kätting 

och Ankarolina 

o Ratt klädd med skinn 

o Teak på däck, rufftak, sittbrunn och badplattform 

o Sittbrunnskapell (nytt 2012) 

o Sprayhood (ny 2012) 

o Förtöjningsutrustning, fendrar, tampar, mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Båtagent Sverige – www.batagent.se 

 


