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Olle Enderlein
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Najadvarvet

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
Mariusz Kociolkiewicz, e-post: mk@batagent.se, +46 (0)765522174

”Långfärdsbåt för finsmakare” med endast en tidigare ägare.
Specialbyggd (nr 353 -85) av Najadvarvet 5 år efter att serieproduktionen upphörde.
Båten byggdes med extra förstärkningar vad gäller skrov, däck och rigg.
Extra kraftiga röstjärn, 8mm vant och stag, ½” vantskruvar med toggles på alla vant.
Kutterrigg med självslående fock. Lewmar selftailing winshar (6 st ), Kraftig akterstagssträckare (Nemo Baron). Hood rullfocksystem. Blyköl. Epoxybehandlad botten.
Teak på däck o rufftak i mycket gott skick, samtliga pluggar bytta, ny nåtmassa. Teaken
behandlas årligen med Boracol. Teak i sittbrunn i nyskick.
All ytfinish invändigt på toppskick.
Båten har mestadels seglats i Vättern (sötvatten) av nuvarande ägaren sedan 1995.

FAKTA
Längd: 10,45 m
Längd i vattenlinjen: 8,40 m
Bredd: 3.1 m
Djupgående: 1,60 m
Deplacement: 6000 kg
Fenköl: (bly): 2600 kg (100kg mer än std.utförande)
Lystal: 1.06
Motor: Yanmar 4 JHE , 4-cyl. 44 hk.
Antal platser: 6 st
Bränsletank: 180 liter
Vattentank: 330 (80+250) liter

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR:

Segel & rigg:
Nya Segel (2010) : HK Syversen : Storsegel, S-Wishlaminat, Triradial, fullatte, 2 rev
Inbyggt bomkapell (Stackpack) Lazy Jacks
HK Syversen : Rullgenua, S-Wishlaminat, Triradial, Rullkompensator,
UV-skydd, Rullkapell
Nytt ( 2013) : Harken, kullagrade mantågsblock för Hood rullsystem

Äldre segel: Storsegel (bra skick) Syversen , Rullgenua (lite sämre) Syversen
Självslående kutterfock 15 m2 genomgående lattor (bra skick) Syversen
Stormfock 8 m2 (bra skick) Bo Syversen Smögen

Motor:
Yanmar 4 JHE , 4-cyl. 44 hk , rak axel, 3-blad. fast propeller
Scatra-knut mellan backslag och propeller (= vibrationsfritt )
180 liter dieseltank

Färskvatten system & komfort:
Rostfria tankar: 330 liter vatten (2 tankar: 80+250) , 120 liter septic-tank med sugtömning
från däck, samt manuell tömning i sjön.
Toa: Baby Blake ( porslin + brons ) nyservad med nya delar och packningar samt slang
(2010)
Tryckvattensystem: varmt o kallt vatten vid pentry, toan och badplattform (dusch)
Varmvattenberedare med elpatron. Dubbla diskhoar. Sjövatten (fotpump)
Kylbox (Isotherm) kompressor, kylplatta och automatikpanel
Gasol : 2 st P6:or, avstängning med magnetventil. Gasolspis med ugn
Värmare : Luftburen dieselvärmare ( Webasto , Air Top 2000 s) ( 2003)
TV Led 16” LTC (2012)
Radio med CD-spelare (Sony) (2012)
Nytt i masttoppen: TV-antenn, VHF-antenn, kombi-lanterna BB+SB+ankarljus, Windex
(2012)

Navigation
Garmin GPS MAP 3006c (2009)
Garmin GPS MAP 215 (2001)
1 st Kupolkompass ( Plath ) monterad på styrpedistal
VHF (Cobra MR F75, DSC-D) (2012)
Ekolod (Seafarer)
Logg (Dana)
Vindinstrument trådlöst ( Tack Tick ) (2012)
Navtex (Nasa)
Ny trådlös vindgivare (Micronet Tack Tick) (2012)
Ny kabeldragning i masten (2012)
Autopilot (Raymarin, S1 Wheel Pilot) (2007)
Nödrorkult i rostfritt

Däck:
Rattstyrning (Ital Nordic) Läderklädd ratt
Manuell länspump samt el-länspump med nivåvakt (2011)
Ny Sprayhood , rostfria bågar (25 mm) (2011)
Nytt Sittbrunnskapell, rostfria bågar (25 mm) avtagbara sidostycken runt om (2011)

El:
El-ankarspel i fören : (Sprint 1000) 40 m kätting med Bruceankare 15 kg
El-ankarspel i aktern : (Power il, Inside) 50 m kätting med Bruceankare 10 kg
Bogpropeller : ( SidePower,4 hk)
Vindgenerator : Awimex Aerogen 4, med regulator och dumpmotstånd
Batterier : 3 st förbrukningsbatterier, Tudor Marin 80 Ah (2012), 1 st startbatteri, 115 Ah
Batteriladdare : 2x10 A med fördelare mellan motor/förbrukningsbatteri, laddningsregulator
Landströmcentral : FVE 312 , IP-44 –klassad, jordfelsbrytare, automatsäkring, (2009)
El- intag för+akter ( 2009 )
230 V –uttag + 12 V – uttag vid pentry, toan samt navbord (2009 )

Ny Ledbelysning: Led utbyteslampor i befintlig armatur i hela båten + 3 st nymonterade
Nova Led downlights med dimmer vid pentry,
2 st Nova Led downlights Red/White- light , vid navbord, 2 st ledrails i bokalkov i salongen
samt 2 st nya led spotlights i förpik + 2 st nya led spotlights i salongen.
Allt belysning nymonterat år ( 2013)

Övrigt:
Täckställnig: (NOA) med utliggare, 2 st presenningar (kraftig PVC)
Sittbrunnsbord (lackad mahogny), bäddmadrasser (2 st), brandsläckare (2 st)
Kokkärl,stekpanna, glas och porslin, bestick , fendrar, förtöjningsgods, båtshake, flagga, mm .

