
Najad 37 Ketch Cutter s/y Nanja  
    
sjösatt:  1982,  
segelnummer: FIN 8465 reg. nr. A52280 
skrovfärg:  vit ränder:   rött 
motor:  Volvo Penta MD21B 65 hk, Rak axel, 2296h renoverad 2004 
segel:  - Genua 2010 på rulle Furlex 

- Fock använd sedan 2009 på rulle furlex 
- Storsegel 2008, sailstack, genomgåene lattor  
- Mesan 2011 
- Gennacer 90 m2 

     
 
inredning:  teak. 
 
Utrustning 
däck:  teak-däck 2004 samt i sittbrunn durk och bänklock i teak. 
mast:  Selden masthead, steg till toppen  
rulle för försegel och Genua: Selden Furlex roder:   

Ø 90 cm skinnbeklädd rostfri ratt, Silva kompass 
vinch:  2 Lewmar 30 självskotande +2 Lewmar 44’  3 speed 
Sprayhood:  1+2 delad, sittbrunnstält 
sittbrunnsbord: löstagbart,  
ankare:  -     kg bruce ankare på akter, ankarwing el kätting 

-  kg ”Plogankare” ankure elwinch i för 2013 50 m kätting 
- handankare kätting + lina 

Bogpropeller: Sidetruster 
räddningsflotte: 6 pers 
mätarkonsol : Plotter, Raymarine RC435 kartor hela Östersjön 

Autohelm Sea Talk, ovan nedgång till ruff. 
- Cetrec autopilot hydraulisk 
- Silva NEXUS Ekolod och log 
- Vindinstrument  

 
mätare vid kartbord: -     VHF 
  -     bränslemätare - dieseltank ca. 300 l. 
  -     vattenmätare - vattentank ca. 300 l. 
  -     radar Raymarine 
  -     batteriens laddningstillstånd - 1 startbatteri 120 Ah  
   - 2 bruksbatterier á 180 Ah, tot 300 Ah ( 
  -     solpanel  
   
  -     klocka och barometer i mässing. 
VHF :    
Landström   
inverter:  -12V / ~220V för TV och laddning av apparater. 
radio:  stereo / CD-spelare,  högtalare i salongen samt i sittbrunn. 
landström:  220 V / 10 A med felströmsbrytare.  2 st ”shucko” strömuttag. 
solpanel:  automatisk. 
värmare:  Eberspräher 
varmvattenberedare: ( värms av motor) 
tryckvatten:  v/k vatten i pentry och toa. 
dusch:  1 st i toa och 1 st i sittbrunn. 
pilspump:  el i toalett, 2 st handlänspump i sittbrunn, elpump vid behov 
kyl:   



gasol:  -      i ankarbox i fören plats för  18 kg:n flaskor.  
-  i pentry tv två lågor, kardanupphängd gasspis med ugn 

övrigt:  finsk A2 besiktningsutrustning, jolle på dävert 


