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Stor Daycruiser, liten Cabincruiser
SeaRider 820W er idéen om kombinasjonen 
stor Daycruiser/liten Cabincruiser med opti-
male sjøegenskaper og med gjennomtenkte 
og effektive løsninger ombord. 
Både skrog og innredning er meget solid byg-
get og er utstyrt med det meste som stand-
ard.

Jahn Vestli har designet og  konstruert båten 
som bygges i Arendal av fagfolk med lang er-
faring.
Da store deler av norsk båtproduksjon ble flyttet 
til bl.a Polen, resulterte dette i at svært mange 
dyktige norske båtbyggere ble ledige i mar-
kedet.

Med så mye frigjort ekspertise, erfaring og 
dyktige fagfolk fant vi det derfor naturlig å 
bygge våre båter i Norge. Korte avstander og 
enklere kommuniksjon for øvrig følte vi også 
var et stort pluss.
Resultatet blir høyeste kvalitet på både mate-
rialer og håndverk.

«Etter mange år med stor båt, (bl.a Najad) valgte vi 
å være uten og bare farte rundt med vår nye Anytec 
620  med 150 hk  E-tec to-takts motor når vi var på 
hytta.»

«Savnet etter å kunne ligge over noen dager ute i 
skjærgården ble for stor. Vi begynte å se etter Day/
Cabincruiser  str 26–28 fot. Øynene falt på SeaRid-
er 820W fra Nor-Dan. Fabrikken lot oss teste denne 
en weekend og begeistringen var stor. En meget god 
sjøbåt med en v-bunn som oppførte seg eksempla-
risk både i bølger - og med sidevind.»

«I god marsjfart oppførte den seg bra i raske kurver 
og akselerasjon. 
Motoren, en Mercruy Verado 300 hk gikk så stille 
på tomgang at vi faktisk flere ganger trodde den 
hadde stoppet.»
       
        Laila og Bjørn, juli 2013.

Vi ønsket en tilbakemelding om denne båtens størrelse 
og egenskaper hadde svart til deres forventning og behov.
Våre argumenter om båtens egenskaper (og litt skryt) 
følte begge familier  stemte godt med deres opplevelser 
i en SeaRider 820W. 

«Vi har hatt båter i flere forskjellige størrelser de 
siste årene. Selv om hytta er en god base, vil vi 
gjerne ha muligheten til å pakke en bag, ta med 
barna og reise ut på en overnatting eller to når først 
sommerværet slår til.

SeaRider 820W gjør dette enkelt for oss, med  
4 sengeplasser og alt utstyr på plass. Alternativet vil 
være enten en daycruiser med begrensede overnatt-
ingsfasiliteter eller en større båt på ca 30 fot, 

men det betyr et mer komplisert og kostbart båthold 
i forhold til service, opplag etc. Denne båten frem-
står derfor som et meget godt valg til vårt behov»
 

Kristin og Lars, juli 2013.

Vi har latt to familier disponere båten en weekend hver. 
Den ene familien er godt voksne uten små barn og med 
egen hytte. Den andre familien har to små barn og egen 
hytte. Felles for begge er at de har lang erfaring med 
forskjellige båter og har vært aktive ved og på sjøen 
i mange år. 

Kristin, Lars, Sofie og Karen juli 2013. Laila og Bjørn juli 2013.



SeaRider 820W
God oversikt til instrumenteringen og god plass til sjøkart er heller ikke vanlig 
i en båt av denne størrelsen. Kahytten hadde god plass til to med bagasje. 
Her kunne vi også ta med barnebarna. Fint toalettrom med vask og toalett. 
Båten virker veldig solid og har med nesten alt man trenger som standard-
utstyr. 
                                                                 Laila og Bjørn, juli 2013.



«Løsningen med utslagbart bord gjorde at her hadde vi god plass. Dette er 
båten som også min kone falt for. Det skyldes bl.a. et høyt fribord som gir 
en ekstra god trygghetsfølelse ombord. God plass rundt bordet i cockpit når 
man skal innta et måltid og et praktisk pantry med kjøleskap ute var også 
med på den positive opplevelsen.» 
                                                                 Laila og Bjørn, juli 2013.



SeaRider 820W
«Under vannlinjen er den spennende. V-bunnen 
skjærer 22,4 grader, i tillegg til at den mellom bunn og 
skrogside har et utvidet chine, en sprutlist som tjener 
som kraftig bæreflate. Den hindrer sjøsprøyt og gir 
båten et godt løft i stor fart. Listen har i tillegg 
en antydning til en bue, en konstruksjon som 
medvirker til en ytterligere demping av krengningen 

ved kjøring i krappe kurver. En slik overgang mellom 
V-bunn og skrogside vil være enhver konstruktørs 
utfordring. 
Balansegangen er hårfin, men her synes det som om 
konstruktøren har landet på den rette siden av streken, 
bokstavelig talt.»  

Båtmagasinet



«Båten oppleves meget trygg og stabil i fart, 
men allikevel med gode fartsressurser slik at 
vi kan utnytte de fine sommerdagene.
 
Searider 820W er en perfekt kombinasjon av dags-
tur og overnattingsbåt til vårt bruk. Den er  enkel 
og oversiktlig til de korte turene og samtidig trygg 
og innholdsrik nok til et par overnattinger i den 
svenske skjærgården - eller på besøk hos venner.
 
Båten er særdeles enkel å manøvrere i trange 
havner takket være baugpropell som er standard 
i båten.

Båten er godt utstyrt også som standard, og har 
gjennomtenkte løsninger også til overnatting og 
oppbevaring.»

                Christin og Lars, juli 2013.

«Mercury Verado, som vi ikke hadde noen kjennskap til fra tidligere, var også en behagelig 
opplevelse. En så særdeles stillegående og vibrasjonsfri motor gjorde våre dager ekstra 
hyggelige på sjøen. 300 hk Verado gir følelsen av rikelig med krefter i alle fartsområder, 
men båten virker allikevel alltid trygg og stabil.»

«Vi opplevde en båt som tilfredsstilte vår bruk og våre behov
til dagsturer med bading og hyggelige lunsjer langt til havs.»



«Planløsningen under dekk, med fire faste sengeplasser og eget toalettrom, 
er optimal til vårt bruk. Fokuset i det daglige er allikevel på uteplassen 
- med god plass til både soling, bading og måltider. Denne båten dekker 
alle disse behovene uten å bli unødvendig stor eller komplisert i forhold 
til service og opplag.»       Lars og  Christin, juli 2013.

«Plassmessig byr nykommeren på en nytenkende planløsning i kabinen.
Med denne smarte planløsningen får båten fire faste køyeplasser, og dette arrangementet 
har vi ikke sett tidligere. Vi vil anta at denne løsningen vil passe fint for en familie med 
to barn, og at det beste er at man kan ha køyene oppredd døgnet rundt.»

                     Vi Menn Båt  2011



«Og hvor ofte har vi ikke sett for trange kalesjebrønner? Denne båten er et solid unntak. 
Her snakker vi om en ordentlig brønn, plass nok til å legge ned kalesjen uten å stappe. 
Alle lukene i båten har gassdempere. I standardutrustningen følger også gassdempende 
kalesjestenger  med, som vi vil tro sparer sjølivet for mange ergrelser. 
Standardutrustningen er i det hele tatt god på denne båten.»      Båtliv 3/2011

Enkel kalesjeløsning. Én person håndterer fint dette alene.



«Da Nor-Dan skulle på markedet igjen, måtte det tenkes 
nytt. Sjelden har vi sett maken til plassutnyttelse.»

Båtliv 3/2011, Jørn Finnsrud

«Føreren har fått hedersplassen i båten. Vi sitter i en god stol foran et velutstyrt 
og gjennomtenkt førermiljø. Legg spesielt merke til bryterpanelet på babord 
side av rattet, Racing-knapper som er lette å betjene og forteller at båten er 
ment til noe mer enn dorging etter makrell.»

Båtmagasinet, B.M.



Oppgradert interiør
Fra 2015 leveres SeaRider 820W med oppgradert interiør.
Nye og smarte løsninger vil - sammen med videreføring 
av eksisterende og velprøvde løsninger - gi økt funksjonalitet 
og komfort ombord. Samtidig vil det nye formspråket bidra 
til at interiøret fremstår moderne og i tiden – også i årene 
fremover. 

Enklere båthold er også ivaretatt ved å tilby et syntetisk 
alternativ til teak/kebony i dørken. Dette gir et enklere 
renhold og vedlikehold – samtidig som det er et miljøvennlig 
alternativ.

Nyhet 2015



Skreddersy din SeaRider
Med to nye og spennende fargekombinasjoner på interiøret 
kan man få levert SeaRider 820W i den utførelsen man 
foretrekker.

Den nye versjonen med grått interiør og innslag av røde 
striper gir et elegant preg og harmonerer med båtens 
sportslige egenskaper.
En mer avdempet og nedtonet versjon der lyse farger 
dominerer blir også tilgjengelig.
Selvsagt vil modellen fortsatt kunne leveres i den veletablerte 
versjonen med grå puter og teakfarget dørk.

Twin-installasjon
Nå tilbys SeaRider 820W med twin-installasjon som nytt 
motor-alternativ. Med to stk. Mercury Verado vil man oppleve 
økte ytelser og muligheter til å utnytte både fartspotensialet 
og sjøegenskapene som er bygget inn i skroget. 

Nyhet 2015

Valget mellom en Mercury Verado motor i svart 
eller hvit utførelse gir sammen med de nye farge-
kombinasjonene muligheten til å skreddersy 
en SeaRider 820W etter egen smak.



Viktige funksjoner
• Enkel joystick-docking og manøvrering

• Roligere og mer kapable enn baug- og akterthruster

• Proporsjonal joystick muliggjør kontroll av både gass og styring med én hånd

• SmartCraft® Digital Throttle & Shifts (DTS) og elektrohydraulisk servostyring

• Mercury motor-matchet garanti gir deg et trygt båtliv i årene som kommer

• Alle komponenter er produsert av Mercury

Total kontroll
med fingertuppene
Ved å bevege en joystick på forskjellige måter kan båten 
manøvreres i alle retninger – sideveis, snurres rundt sin 
egen akse og bakkes diagonalt mot brygga.
Joysticken kan kontrollere to, tre eller fire Verado 250 hk 
eller 300 hk under krevende forhold som sterk vind og 
strøm.

Sett giret i fri og bruk joysticken til å flytte båten.

Vri på styrespaken for å snu båten 
i dens lengde. En ideel manøver for 
å skifte retninger på trange steder.

Skyv styrespaken mot baugen eller 
akterenden av båten for å bevege
direkte fremover eller bakover.

Flytt styrespaken til venstre, 
høyre eller i alle vinkler for å flytte båten
din med presis manøvrering.

Nyhet 2015



Idéen bak SeaRider 820W
Idéen bak Searider 820W har vært å benytte de 
beste fagfolkene innen de ulike fagområdene 
som omfattes ved å konstruere og bygge en 
moderne båt. Dette gjelder alt fra design og 
konstruksjon, til bygging av hver enkelt båt.

Vi benytter kun norske underleverandører med 
lang og solid erfaring innen sitt håndtverk. Ikke 
minst gjelder dette selve produksjonen av 
båtene, som utføres av Nilsen Båtbyggeri AS 
utenfor Arendal. 

Nilsen Båtbyggeri AS har stolte tradisjoner in-
nen båtbygging helt tilbake til 1929, og har 
opp gjennom årene blitt kjent for høyeste 
kvalitet med sine solide og velbygde båter. 

Ikke minst har de med sine Nidelv-båter gjen-
nom flere tiår bidratt til utallige gode båtopp-
levelser for et stort antall mennesker både i 
Norge og i utlandet. Gjennom alle disse årene 
har de bygget kompetanse innen utvikling og 
konstruksjon, samt stabil og effektiv serie-
produksjon av fritidsbåter. 

Det er nå tredje generasjons båtbyggere som 
driver det tradisjonsrike båtbyggeriet ved Nid-
elvas bredder, og vi vet at all denne kunnskap 
og tradisjon innen båtbygging sørger for at 
kvaliteten på Searider 820W er på høyeste nivå.





Hvorfor vi valgte Mercury Verado!

Uanstrengt styring
Nå slipper du å bruke krefter på å styre 
båten din. Elektrohydraulisk servostyring 
eliminerer all motstand, uansett forhold 
– men «rattfølelsen» er der fortsatt.

Konstruert for ytelse
Vi har konstruert et helt nytt, kraftig 
undervannshus for trygg overføring av 
det enorme dreiemomentet fra den kraft-
ige Verado-motoren og for å sikre topp 
ytelse og driftssikerhet.

Mindre vibrasjon
Et eksklusivt firepunkts-progressivt 
motoropphengssystem bidrar til 
å eliminere vibrasjonsoverføringer til 
båten. Du skal kunne føle EFFEKTEN 
i utenbordsmotoren, ikke vibrasjoner 
fra gammeldags teknologi.

Utrolig stillegående
Effektiv isolasjon av motordekselet og 
en kombinasjon av andre støyreduserende 
tiltak gjør Verado til en utrolig stillegående 
motor.

Kompressormatede krefter
Verado-konseptet er en enestående 
konstruksjon som benytter kompressor-
mating og mellomkjøling. 
Motorene har et utrolig dreiemoment og 
gnistrende akselerasjon. Tradisjonelle 
motorer av samme størrelse er ikke en gang 
sammenlignbare.

Teknologi som gir deg kjøreglede
Mercurys ingeniører vet at alle ønsker seg lette, effektive motorer. 
En firetaktsmotor med kompressormating av ladeluften var løsning-
en. Ingen andre fabrikker bruker en like avansert teknologi for å 
produsere pålitelige motorer med høy ytelse og lavt forbruk som 
gir fantastisk kjøreglede. Vi våger å påstå at en kompakt Mercury 
Verado er verdens mest sofistikerte marinemotor.

Utviklet og produsert for et langt båtliv
Kvalitet og pålitelighet er alltid vår overordnete målsetting. Her er viktige 
argumenter for vårt valg. Verado-motorene har lange, sammenheng-
ende bolter som går gjennom hele motorblokken og sylindertoppen. 
Det gjør motoren stabil, også under ekstreme belastninger. Mercurys 
integrerte oljekjøler sikrer Verado-motorene riktig smøreoljetemperatur 
og reduserer urenheter i oljen. Det opprettholder korrekte driftsforhold 
uansett belastning og gir motoren et langt liv.

Riktig giring
Mercurys Verado-motorer leveres med et undervannshus som er 
tilpasset en rekke bruksområder. Du kan også velge å ha to motorer 
på hekken av båten din. Med over 70 års erfaring, vet Mercury hva 
som skal til for å bygge en optimal utenbordsmotor.

Lyden av stillhet
En kompressormatet Mercury Verado-motor har ikke bare et behagelig 
lydnivå, den føles også rolig og velbalansert. Motorblokken med 
sylindrene i rekke gir en mer harmonisk gange enn V-motorer. 
Verado-motorer med seks sylindre er i tillegg utstyrt med et avansert 
monteringssystem som isolerer motorblokkens vibrasjoner fra resten 
av motoren og båten.

Den avanserte motorteknologien Mercury
utnytter i sine Veradomotorer - med lav vekt 
- massive krefter - i en kompakt motor - er en 
teknologi også Porsche og Mercedes Benz 
benytter i noen av sine motorer i dag.



98 Mercury-forhandlere og 105 servicepunkter i Norge 
representert langs hele kysten, sørger for at du til enhver 
tid har kort vei til nærmeste Mercury-forhandler.

Forhandlernettet til Mercury er meget 
godt utbygd – for best mulig service.



«Även om båten är snygg att se på när den ligger vid bryg-
gan är det ute på sjön båtens sanna skönhet framträder i sin 
fulla prakt. Den är helt enkelt väldig stabil och rolig att köra. 
Trots att det blåser nio meter per sekund och det är krabb 
sjö på Oslofjorden under vår testtur är det inga problem att 
ge full gas och susa fram i stadiga 45 knop.» 

«Det är en mäktig känsla att ratta båten på Oslofjordens 
upprörda vatten. Jag söker upp höga svallvågor efter andra 
båtar och vattnet stänker och sköljer över fördäck men  
i sittbrunnen står jag torr. Det är nästan magiskt.» 

«Vattnet är som en vägg men jag klarar mig undan med 
några salta stänk i håret. Båten lyder mina minsta   
önskningar. Den tuffar på som ett väleldat lokomotiv och 
klyver vågorna utan att den stampar eller skär ner. 
I tvära girar biter den sig fast i vattenytan och känslan av 
kontroll är total.»

«Krascha in i en våg och du går torr ur striden.»

                                                            Vi Båtägare 1/12 av Samuel Karlsson

Lengde m/badeplattform 8,28 m        
Bredde 2,68 m        
Vekt uten motor 2500 kg       
Vekt med motor 2800 kg       
Dyptgående med motor 80 cm        
Drivstofftank 295 liter        
Vanntank 53 liter        
Antall sitteplasser  8 personer       
Motor(er) anbefalt  300 hk        
Selvdrenerende cockpit 
        

Tekniske data

Nedfellbar badestige på badeplattform
Bryterpanel m/syrefaste brytere og automatsikringer
Defroster 
Separat toalettrom med el-toalett og vask
Elektrisk tømming av septiktank 
Hydraulisk styring m/tiltratt (elektrohydraulisk)
Høy pulpit
Instrumentpanel i karbon-look
Isboks i akterbenk m/drenering
Kalesje med gassdempere (meget lett ta ned/opp)
Klargjort for varmeapparat 
Kebony/teak på dekk, i cabin, cockpit og på badeplattform
Manuell og elektrisk lensepumpe
Meget stort stuverom under akterbenk
Store skuffer i cockpit og cabin
Brannslukningsapparat
Kompass
Pantry med vask og portabelt gasskokeaparat
Selvdrenerende cockpit
Stor takluke i cabinen 
Store rom for anker, tauverk og fendere i baug og akter
Syrefast vindskjerm med sotet herdet glass og griperekker
Vindusviskere 2 stk
Stå-/sittestoler i markilux 308
Trailerkrok i rustfritt stål
2 batterier
4 åpningsbare lysventiler i cabinen 
6 fortøyningsbeslag i rustfritt stål
12V strømuttak på dashbord
49 L flushmontert kjøleskap 
53 L vanntank m/måler
53 L septiktank m/måler
295 L bensintank m/måler

Ankervinsj 
Fjernkontroll til vinsj og baugpropell
Baugstige 
Dusj på badeplattform
Fortøyningspakke
Kartplotter Garmin 4008
Kartplotter Garmin 4010
Kartplotter Garmin 4012
Kartplotter Garmin 6012
Kart g2 Xtra large brikke
Ekkolodd GSD 24 m/svinger
NMEA 2000 motorstyring til plotter
Havnepresenning 
Stereo/radio
2 Høytalere i cabinen
Fjernkontroll til radio
Landstrøm m/lader
Uttak for landstrøm i cabinen
LED-pakke
Primer og bunnstoff
Reg. skipsregisteret
Solsengputer i cockpit
Securemark tyverimerking
Gass kokeapparat
Transportkrybbe
Transportpresenning
Trimplan Lectrotab 12V, 9 x 12”
Trimplan panel oval m/indikatorlys
Vannskikrok
Varmer Eberspächer D2 2200W
Ekstra varmeuttak i cabinen
Varmtvannsbereder Isotherm 15L

Standardutstyr Ekstrautstyr

Mercury Verado     250 hk        
Mercury Verado 300 hk        
Mercury Verado 350 hk                                    
Mercury Verado 2x200 hk                                   
Mercury Verado 2x225 hk        
Mercury Verado 2x250 hk              

Motoralternativer

Nor-Dan Boats Norge AS
Telefon: +47 63 95 90 20  |  Mobil: +47 478 60 780
post@nordanboats.no
www.nordanboats.no  |  www.searider.no

Återförsäljare i Sverige:
Oceanmarine Nordic AB
Tel: 0768-13 59 50  |  info@oceanmarine.se
www.oceanmarine.se  |  www.searider.se

Vi tar forbehold om evt. endringer i standardutstyr og spesifikasjoner
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Made in Norway




