Najadklubben Väst
Najad i Uddevalla
Lördagen den 16 dec. 2017 var vi inbjudna till Najads produktionslokal i Uddevalla.
Här byggs de nya båtarna N395 AC och N395 CC.
Det var 30 förväntansfulla medlemmar som samlades denna snöiga vintermorgon.
Najads marknadsansvariga Frida Osbeck och vd Jörgen Ottosson tog emot oss, och bjöd på
fika. Jörgen berättade om strategin med de nya båtarna och om uppgraderingen av de äldre
modellerna.
Vi fick en ingående beskrivning av byggmetod och skrovform.
Skrovet är i vinylester och distansmaterialet är tjockare än tidigare för att öka styvheten.
Skrovet vakuumsugs för att bl.a. få en slätare yta.
Däcket monteras separat och läggs på efter att en stor del av inredningen är på plats.
Optionslistan för de nya båtarna är lika omfattande som för de större båttyperna.
Ett skrov med balksystemet monterat, och en nästan färdigbyggd N395 AC stod i
monteringshallen, så vi fick tillfälle att studera båten närmare i detalj.
Intresset var stort och Jörgen och Frida fick svara på många frågor.
Försäljningen börjar nu ta fart, och framtiden ser ljus ut för dessa nya båttyper.
Allt verkar genomtänkt på den tya båttypen, och är gjord för en behaglig och komfortabel resa
på de stora haven.
Lotta o Kenneth
Se även länk; https://najad.se/sailing-yachts/najad-395-ac/

Frida Osbeck och Jörgen Ottosson tar emot Najadklubben Väst, och bjuder på fika.

Ett nytt skrov har anlänt monteringshallen för fortsatt byggnation i Uddevalla.

Jörgen Ottosson beskriver här uppbyggnaden av skrovet som bl.a. har ett
omfattande balksystem för att ge maximal styrka och vridstyvhet.

Skrovsidorna är lite ”rakare” än tidigare modeller för att bl.a. ge ytterligare
volym inuti båten.
Den ”förliga delen” är lite rundare för att ge en behaglig gång i vågor.

Förpiken är rymlig och med olika valmöjligheter på utförande.

Pentryt är stort och välutrustat med bra ståhöjd.

Om några veckor är båten klar för båtmässan i Düsseldorf.

Kenneth och Björn inspekterar detaljerna på båten

Najad 395AC har en stor sittbrunn, bra för både segling och umgänge.

