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NORD WEST 390 - 2004  

 

 

 INFORMATION 

Årsmodell: 2004 

Längd: 11,90 m. 

Bredd: 3,70 m. 

Djup: 1,10 m. 

Vikt: 10 200 kg. 

Skrovtyp: Glasfiber 

MOTOR 

2x Volvo Penta D6-310 

Ca. 1000 gångtimmar  

Bränsle: Diesel 

PRIS 2 295 000  KR 

 

UTRUSTNING Sveriges absolut finaste och påkostade NW390 nu till salu! Måste ses! 

Förlängd badbrygga med infälld ankare i aktern med rostfria beslag.  

Rostfria detaljer genomgående i båten skinnbeklädda 

Helt ny navigation Raymarine E125 x 2 samt I70 log o lod, Radar 

Omgjord flybridge konsoll med NW430 design. 

Antracit klädsel i sittbrunnen i aktern samt uppe på flybridge 

Special designat bord i sittbrunnen samt kompass ros infälld i salongsbord 

Halkskydd i rostfritt i fören och aktern samt ny steg i akterns SB & BB sida 

Nya kapell i svart, samt nytt flykapell och frontrutekapell samt sidoskyddkapell i nät 

Alla motor uppdateringar utförda som avgasraisers, trimslangar, kyllock etc. 

TV på Hiss i pentry ny 2017 samt DVD, TV antenn Glomex, Radio Stereo inkl. högtalar 

Alcantara klädsel(blå) i salong samt förarplatsen 

Ankarspel i aktern med fasta stationer samt fjärrkontroll, rostfritt ankare, blyad lina 

Ankarspel i fören med rostfritt ankare ochrostfri  kätting 

Komplett teak däck, flybridge, aktersittbrunn och badbrygga 

Bogpropeller och akterpropeller med fjärrkontroll samt 3 stationer 

Kylskåp rostfri front, Gasolspis med ugn, Frysbox under förarplatsen 40L 

TV i förpiken 

Diverse rostfria grabbräcken skinnklädda, ventilspeglar, toalett med eltömning 

Septictank med eltömning samt däckstömning 

Langeterad matta beige i hela båten, Cotodurkar under i hela båten 

Inverter 2500kw samt laddare 120amp, Komplett landströmsanläggning, 

isolationstransformator samt blixtskydd 

Motorluckor hydrauliska med kraftig belysning 

Dieselvärmare Eberspächer samt gångvärmare samt utblås i sittbrunnen 

Rostfria detaljer i sittbrunnstaket istället för mahogany. 

Zipwake trimsystem, centraldamsugare, ny sopnedkast som på NW430, Efoy 210 

bränslecell, Alla batterier bytta 2017, Redknows larm, Alla sjökort gäller hela Norden, 

Komplett Nord West porslin, bestick samt kristallglas 

 

Denna specifikation förmodas vara korrekt men köparen uppmanas att vid inspektion försäkra 

sig om detta. Fotografier av objektet kan visa föremål som inte ingår i köpet. 

 


