
Mainship 390 Trawler 
 

 

 

 

Den perfekta kompromissen mellan en stor familj båt, fantastiska prestanda till sjöss, och 

mycket låg bränsleförbrukning. 

Stor och ljus salong med god plats för 6 personer runt salongsbordet, inredning i varm 

teak belyst av designade tyger och öppningsbara rutor, manöverplats med komplett 

instrumentering. 

 

Utrustad för komfortabel cruising med bla ugn, en mikrovågsugn, stort normalt kylskåp 

med frys, stor diskbänk, rymliga skåp och bänkskivor i Corian .  

Förpiken rymmer en komfortabel dubbelbädd placerad i mitten.  

Två separata bäddar i Midkabin, bra med stuvmöjligheter i garderober/lådor.   

Stor skjutdörr mellan salong och akterdäck, med enkel tillgång till den stora badbryggan. 

Fantastisk rymlig flybridge för middag eller avkoppling i solen. 

 

 

 

 

 



 

Båt data: 
Längd: 12,00 Meter 

Bredd:  4,32 Meter 

Djupgående: 1,00 Meter 

Vikt: Ca 10 ton. 

 

Motorer 
2xYanmar 4LHA-STP á 240hk 

 

 

Tankar 
Färskvatten: 450 liter 

Fuel Tanks:  1150 liter 

Septictank: 120 liter 

 

Pentry:  
Gasolspis med 2 brännare, Ugn   

Mikrovågsugn 

Isotherm kyl-frys  

Brödrost 

Kaffebryggare  

Tyckvatten, Varmt och kallt vatten. 

 

 

Navigation / Elektronik  
Nedre Styrplats:  

Garmin 3210 GPSMAP plotter  

Raymarine ST-60 Djup 

Raymarine Ray53 VHF  

 

Flybridge:  
Garmin 3210 GPSMAP plotter  

Raymarine ST-60 Djup 

Raymarine Ray215 VHF  

 

Däcksutrustning: 
Lewmar ankarspel i fören, extra 

ankare i akern. 

Sötvatten spolning i för och akter. 

 

Övrigt: 
Dieselvärmare 

Bogpropeller  

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uthyres veckovis Lördag 16:00 till Lördag 10:00, alternativ weekend/dag på förfrågan. 

Wallhamn Marina brygga A 

 

 

Pris: 

Högsäsong: Vecka 28,29,30,31,32,                        20 000 kr per vecka. 

Mellansäsong: Vecka 26,27,33,34                         16 000 kr per vecka. 

Lågsäsong Övriga veckor:                                     12 000 kr per vecka. 

Deposition, erlägges vid hämtning av båten            20 000 kr 

Slutstädning (Obligatorisk)                    1 500 kr 

 

Priserna inkluderar komplett båt inkl dess utrustning samt full försäkring. 

Båten omfattas av assistans-paketet, vilket innebär garanterad hjälp/åtgärd på plats inom 

24 timmar vid haveri eller andra problem. 

 

 

Tillval som kan köpas till på plats: 

 

Sängkläder inkl handduk              200 kr/pers/vecka 

Gummibåt              800 kr / vecka 

Utombordsmotor            800 kr / vecka 

 

 

 

 

 

Marine Support SWE AB 

Rödvägen 11                                       Telefon: +46 706 052848       

47198 Fagerfjäll                                       Email: henrik@marinesupportab.com 

 

www.marinesupportab.com 

mailto:henrik@marinesupportab.com

