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Med Najad 360 har værftet konstrueret en båd med gennemtænkt udnyttelse af 

pladsen og mulighederne. I en enhver detalje i båden oplever du den kendte Najad 

kvalitet og det har gjort Najad 360 til en af de mest populære både fra det 

traditionsrige værft. Udover at være en søstærk båd i al slags vejr, har båden 

samtidig nogle meget fine designlinjer, der gør den yderst elegant.

Faktaboks - om denne båd

Denne Najad 360 er en velholdt Najad med centercockpit. Den har et pænt teakdæk. 

Båden bærer positivt præg af at have haft de samme ejere de sidste 23 år, som nænsomt 

har passet på båden, så den fremstår i absolut meget flot stand. Blandt andet har de 

originale hynder altid været beskyttet af et dækken. Båden er en velsejlende langkølet 
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         Længde: 10,75 m  Bredde: 3,4 m  Dybdegang: 1,75 m  Vægt: 7.000 kg

MOTOR SEJL OG RIG NAVIGATION 

Yanmar 4JHE  44 HK Storsejl med Lazyjack Gamin GPS Map 720 fra 2013

Ferskvandskølet Rullegenua stor (type Seldén) Garmin GWS 10x2+GMI 10 fra 2013

Lille fok passer til genua Autopilot Autohelm 3000

Spilerbom på mast Vindinstrument

Spilerudrustning

Spiler kun brugt få gange

INDENBORDS COCKPIT DÆK 

6 sovepladser Cockpitbord med forlænger Teak på dæk, pæn stand

Dejlig stort pantry Sprayhood fra 2016 Stævnstige

Hynder blå draponlys. Cockpittelt Søgelænder

Varmt vand via motor + 220 V Nyere Garmin instrumenter integreret 2 stole agter integreret i søgelænder

Trykvand Cockpithynder Windex

Landstrøm på eltavle m/HFI relæ

Køleaggregat

Ur, barometer, UFO Antenne til TV

ØVRIGT UDSTYR 

Batterier 2 stk. 90 amp lys 2015

1 stk. 60 amp motor 2014

12V til 220V omformer til mobillader

15 kg Bruce anker manuel 45m kæde

Seagrip hækanker

Radio med cd

Væsentlige detaljer

Denne 360 er en velholdt og fin båd. Haft samme ejere de 

seneste 23 år som løbende har vedligeholdt og opdateret 

båden, således den i dag fremstår i absolut meget fin stand. 

Båden er klar til at gå ombord i og sejle i for den nye ejer. En 

absolut fin båd der bør ses i den meget eftertragtede 360 

serie fra Najad.
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