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Najad 340; nr 44; byggd 1992 

 

Interiör 

 Inredning i förpik enligt Najad 360 med garderober på sidorna, "byrå" med avlastning på 

styrbordssidan. Skåp på sidorna istället för hyllor. 

 Förvaringslådor mellan förpikskojer. 

 Luckor för åtkomlighet under alla kojer 

 Akterruff är större än standard 

 Salongen flyttad 15 cm föröver - vilket ger rymligare nedgång och toalett 

 Bord med stuvfack modell 360 

 Tryckvatten. Även manuell sjövattenpump. 200 liter tank. 

 6 Kg Gasolflaska PA6 

 Septiktank 

 Nytt kylaggregat, Supercool (2007) 

 Landströmaggregat 30 A 

 2 st belysningsbatterier (2011); separat startbatteri (2012) 

 VHF; ny 2011; IC-M505 med command mic till sittbrunnen 

 Navtex Furuno NX-300; ny 2012 

 Stereo; ny bilstereo 2009 med högtalare i salongen 

 Dynor utbytta 

 Dieselvärmare, Ardic 

 Varmvattenberedare 

 Mattor på alla durkar 

 

 
 
 
 
 

Exteriör 

 Teakdäck och teak på rufftak (välskött) 

 Ny solcell på rufftak; 2009 

 Dubbla skotskenor och indragna röstjärn jmf med standardmodellen. Ger bättre 

höjdtagningsförmåga 

 Andersenvinschar; rostfria 

 Spinnakerbom mot mast 

 Raymarine ekolod, vindinstrument och GPS. Ny NX Sea Data Log 2011. 

 Plotter Raymarine RC 435i med inbyggd antenn. 

 Häckstagsträckare med isolerat akterstag 

 Radar på stolpe. 

 Autopilot - AH 4000
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 Sprayhood med rutor; ny 2014. Nytt sittbrunnskapell/sprayhoodförlängning 2011. 

 Sittbrunnsbord. Separat mindre ”kaffebord”. 

 Genua, stormfock (med hakar för babystag) och gennacker med strumpa (nyskick) 

 2 storsegel Ett med fullattor - Syversen; ett med partiella lattor, North Sail 

 Fast bomkapell med lazy jacks (2009) 

 Spinnackerwinchar, Andersen, rostfria 

 Babystag för stormfock 

 Furlex typ B Mk II; underhåll lager m.m. 2014 

 Elektriskt ankarspel från 2009 med 40 m ankarkätting i stuvbox 

 Ankarlanterna & däcksbelysning 

 Dubbla Bruce-ankare 

 Stävstege 

 6 fendrar; 2 kulfendrar 

 Förtöjningsmaterial 

 

Motor mm 

 VP 2003 Turbo 45 hk (turbo bytt hösten 2007); 1992. Nr 2300056407 

       S-Drev (damask bytt 2009). S-drev är inte standard på denna båtmodell utan en 

prestandahöjande modifiering. 120SC, nr 3101056208 

 Bogpropeller, Vetus BOW45. 6-bladig propeller (2012). 

 Penta 3-bladig foldingpropeller (2011) 

 Noa däckställning (2009). Presenning; 680 g/m2 (2015) 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 


