Utrustningslista
Båtmodell: Nord West 390
Åsmodell: 2003
WIN: SE-NWY39003C303

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.
www.batagent.se
____________________________________________________________________________________________________

Motor
2 x Volvo Penta KAD-300 (285 hk)
Bogpropeller samt akterpropeller
Historik service motorer:
2007
2013
2014
2014
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2020
2020
2021
2021

Fick nytt BB drev av Volvo
Naven bytta i alla propellrar
Ombussning gaffel SB drev
Bytt växelvajer BB drev
Växelkona i SB drev utbytt
Växelkona i BB drev utbytt
Justerat motorernas alla ventiler
Bytt axeltätningar sjövattenpump SB motor
Båda turboaggregaten renoverade med rostfria hylsor på avgassidan.
Nytt avgasknä på den ena motorn
Laddluftkylarna rengjorda
Alla insprutare renoverade
Bytt axeltätningar i SB drev
Bytt axel och axeltätningar sjövattenpump BB motor
Magnetkoppling bytt i BB kompressor
Bog- och häckpropellrar är utbytta till 6-bladiga

Skrov & Däck
Elektriskt ankarspel för och akter
Ankarspel fram -2006
15kg rostfritt ankare med 50 m lina
Flybridge- och akterkapell -2012
Bottenfärg bortblästrad -2020
Botten struken med epoxi (Coppercoat) -2021
Bordläggningens blåa färg är bortslipad, ny epoxi pålagd samt struken med blå De IJssel Coating.
(Ingen polering/vaxning längre, bara att tvätta av.)
Fendrar
Förtöjningskilar och hammare
Förtöjningslinor
Teakbord + 2 teakstolar
Strålkastare

Instrument
Simrad Logg/lod IS 15 inne
Simrad Logg/lod IS 15 slav flybridge
Simrad AP 20 inne+ Gyro (RFC35Rate)
Simrad AP 20 slav flybridge
Simrad DGPS Plotter/Ekolod CE44 färg inne inkl. Lodgivare
Simrad instrument från 40-serien nedfällt i kartbord
Simrad DGPS Plotter/Ekolod repeater DS44 färg flybridge
Simrad VHF Shipmate RS 8300 Dual i salong+ flybridge
Elektronik
Landström
Victron Phoenix Kombi laddare med inverter
2 x GEL batterier 210Ah -2015
2 x GEL batterier 210Ah -2017
4st nya startbatterier -2021
Flexibla solceller, 2st a 100W. Anslutning på flybridge och akterdäck -2015
Stereo i salong (bluetooth) -2015
Dieselburna generatorer för 220 volt Panda (Elverk Panda under renovering)
Komfort
Varmvattenberedare
Dusch med varmt och kallt badrum + badplattform
Dieselvärmare Eberspächer 5 DL, termostatstyrd
Vattenkyld frysbox 53L
Kylbox i sittbrunn SB, 12 volt har utgått
Bäddmadrasser (IKEA Tussöy) i alla kojer -2017
Toalett med elektrisk spolning med sötvatten, Jabsco Par
Bytt till Ultrasonic nivågivare septik tank -2008
Inredning
Nord West Collection: servis (Inte helt komplett)
Säkerhet
Boatguard larm med GPS och SMS -2005
Behov för nästa år (2022)
Omlackering vissa utvändiga trädetaljer
Byte av drevbälgar samt drevolja.
Motorolja, oljefilter, dieselfilter
Kapelltvätt
Egenheter
BB gasreglage på flybridge tappar någon gång per säsong kontakten med EDC. Åtgärdas med att
sätta den i neutral och aktivera den igen. Kontaktstycken kontrollerade. Kan bero på
potentiometern.
Det aktre ankaret faller inte alltid ut vid nedsläpp då ankarlinan är stel. Vid uppmatning av
ankarlinan kan den ibland ”kliva ur rullen” då linan träffar hålets kant till ankarboxen.
Drevtiltarna klarar inte att hålla dreven på inställt läge, får justeras under gång. Beror troligen på
interna ventilläckage då det vid sjösättning 2021 inte fanns några synliga läckage.

Övrigt
Gummibåt Zodiac 275 av årsmodell 2003 med pyspunka
Utombordare Mercury 8 hk 4-takt av årsmodell 2005
Namnskylt ingår ej
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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.

www.batagent.se

