
NAJAD 370 - årgang 1993  kr. 985.000

Najad 370  giver dig mulighed for at indfri dine drømme om frihed og lang distance 

cruising i fantastiske omgivelser. Båden har alt det som Najad står for - gennemført 

håndværksmæssig kvalitet, meget gennemtænkt indretning og ikke mindst Najads 

sædvanlige høje kvalitet i apteringen. En båd man ønsker at blive i og bare sejle...

Faktaboks - om denne båd

Denne Najad 370  er i en meget velholdt stand. Der er en stor salon med hele 2.0 meter i 

ståhøjde. Den har også ekstra høj kvalitet i gardiner og hynder. Alt i alt en båd til længere ture, 

hvor man føler sig hjemme og godt tilpas.

Ebbe Borg: 2047 2190

Med forbehold for fejl og ændringer i specifikationen.

Kontakt os for mere information
KMC Boats V/Ebbe Borg  mail: sales@kmc-boats.dk Torben Borg: 6137 0000
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         Længde: 11,25 m           Bredde: 3,63 m Dybdegang: 1,80 m Vægt: 9.700 kg

MOTOR SEJL OG RIG NAVIGATION

Volvo Penta MD 22 A Selden rullemast til storsejl Raymarine a97-eu

Ferskvandskølet med 59 HK Furlex Genua søkortplotter farve

Bovpropel 7,0 HK Furlex Spiler Raymarine i50 log, vindmåler

Spilerstage med hejs på mast og ekkolod

Agterstagsstrammer Silva kompas i ratpiedestal

Raymarine Autopilot p70

Raymarine Ray 50 VHF

Raymarine ais 650 sende/

modtager

INDENBORDS COCKPIT DÆK

Stor salon med pantry Nyere sprayhood Teak på dæk og ruf

Ståhøjde i salon 2 meter Nyere agterkaleche Skødespil 2xAndersen ST 52 to speed

Forpik med bruserum Højtalere fra radio/CD i cockpit 2 x ST40 to Speed

Navigationsplads 1 x 28 to speed

Toiletrum med el-toilet 2016, bruser Dejlig stor badeplatform

Stor agterkahyt med adgang fra salon

Aptering i kendt Najad kvalitet

ØVRIGT UDSTYR

Landstrømsanlæg

Batterilader

Safetyboks

Eberspäcer bådvarme  

Varmt vand via motor eller 220v el patron

Radio og CD med høtaler i salon og cockpit

El-ankerspil med fjernbetjening

Væsentlige detaljer

Denne båd er virkelig velholdt. Den har et fint udstyrsniveau og 

er meget rummelig. Især ståhøjden på 2.0 meter i salonen er 

en oplevelse. 
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