NAJAD 332 ‐ årgang 2006

Najad 332 med den nye tynde striber på fribord og dobbelte vandlinier, hvilket giver
indtrykket af et lavere fribord og meget rene og skarpe linier. Cockpittet har
fremragende beskyttelse og masser af plads. Generelt er der brugt lysere farver end
tidligere og det skaber en dejlig og behagelig båd at opholde sig i med masser af lys fra
vinduerne.

Faktaboks ‐ om denne båd
Denne Najad 332 er meget velholdt og godt udstyret. Den har bl.a. stort toiletrum med dusch
og holding tank. Ekstra høj kvalitet i gardiner og hynder. Desuden er bovpropellen udskiftet i
2016. Generelt er båden i den fine og høje kvalitetsaptering fra Najad. Bemærk også at den
kun har en dybdegang på 1,50 m. som er fint til de dansk farvande.

Med forbehold for fejl og ændringer i specifikationen.

Kontakt os for mere information.
Ebbe Borg: 2047 2190

KMC Boats V/Ebbe Borg

mail: borg@kmc-boats.dk

NAJAD 332 ‐ årgang 2006

Længde: 9,98 m

Bredde: 3,26 m

Dybdegang: 1,50 m

Vægt: 5.300 kg

MOTOR

SEJL OG RIG

NAVIGATION

Volvo Penta, D 1‐30B med 28 HK

Storsejl med Selden sejlslæder m/hjul

Raymarine E 80 kortplotter farve

Flex‐o‐fold foldepropel

Storsejl Tape Drive UK

plus radar 2kW + radarreflektor

Vetus Bovpropel skiftet i 2016

Rullegenua Tape Drive UK

Raymarine Log, vind, dybde ST 60

Brændstoftank 92 liter

Gennaker 72 kvm Fullradial, stormfok

Kompas på piedestal

Spinakerudrustning

Autopilot Raymarine ST 6002

Spilerbom justerbar på masten m/hejs

Raymarine AIS, Radio,

Agterstagsstrammer Selden

Antenne RR for VHF, FM/AM og TV

Rodkick med gasdæmper Selden

VHF Simrad RS 87 med højtaler

Søgelænder med åbning i begge sider

Navtex ICS 6 plus

INDENBORDS

COCKPIT

DÆK

Salon med to sofaer samt nav.plads

Sprayhood

Teakdæk samt ruf og badeplatform
Andersen spil på mast 12 ST

Forsalon m/dobbeltseng m/extra lamel

Cocktailbord

Agtersalon m/dobbeltseng extra lamel.

Sprayhood + agterkaleche ny 2014

Lanterner LED

LED lamper overalt i båden

Høtaler fra radio og VHF

Simrad højtaler på mast med horn og

Pantry med dobbeltvask samt V/K vand

RF Ramme for vinduerne sprayhood

speaker funktion

Gasovn og 2 blus

RF stævnstige

Køleboks 40 liter

Badeplatform m/stige og dusch V/K
Redningsflåde medfølger, ikke ompak.

ØVRIGT UDSTYR
Landstrømsanlæg 220 Volt MARINCO
Mastervolt battericontroller MT‐M3
Startbatteri 12v/75 amp
Ekstra forbrugsbatteri 75 amp
Eberspäcer bådvarme
El‐ankerspil forrest med Delta 15 kg 40m

Væsentlige detaljer
På denne båd skal fremhæves både standen generelt men også
det gode udstyr. Blandt andet foldepropel fra 2016. Båden har
en dybdegang på blot 1,50 meter, hvilket gør den rigtig god i
danske farvande. En båd i en god størrelse, stand og alder.
Den bør absolut ses.

ankerkæde galvaniseret 8 mm

Med forbehold for fejl og ændringer i specifikationen.

Kontakt os for mere information.
Ebbe Borg: 2047 2190

KMC Boats V/Ebbe Borg

mail: borg@kmc‐boats.dk
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