TEST: SEARIDER 820 W

Bør frem i lyset
Til tross for sitt anonyme navn, er Searider 820 W
en båt som fortjener oppmerksomhet. Den har stort
sett alt det en weekendcruiser skal ha.

Og den bygges i Norge!

TEKST OG FOTO:
ATLE KNUTSEN
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2009 OVERTOK EN GJENG entusiaster rettighetene til Nor-Dan og utviklet Nor-Dan 820 W.
Fra 2013 ble navnet forandret til Searider by NorDan, men båten er den samme. Båtene produseres i Arendal. Oppstarten av det nye selskapet, fant
sted i tidenes motbakke i norsk båtbransje, noe salgstallene bærer preg av. Ni produserte båter siden 2009
er ikke mye å leve, men det går så lenge eierne av
selskapet nøyer seg med å ha prosjektet som en hobby. Siden 2008 har det vært temmelig stille i markedet

for større weekendcruisere med utenbordsmotor. Men
det beskjedne antall solgte Searider 820 W må etter
vår mening forklares med helt andre årsaker enn selve
produktet. Båten fortjener å løftes frem i lyset både
på grunn av praktisk design og layout, men også som
en kvalitetsbåt med tanke på teknisk utførelse.
Sjøegenskaper: Alle tanker og batterier på

Searider 820 W er plassert lengst ned og i senterlinjen.
Til tross for at båten er relativt høy, har den meget
www.batmagasinet.no

harmoniske kjøreegenskaper. Planingsterskelen er
moderat og båten er svært godt sammenskrudd og
velbygget. Båten er kompakt og stille, og sjøegenskapene er trygge, forutsigbare og byr på en komfort i
toppsjiktet. Jan Vestli har designet skroget med 22,4
graders bunnvinkel akter. Det går som på skinner, og
med en 300 hk på hekken oppnår man 40 knop toppfart.
Uteplassen: Searider 820 W er en weekendcruiser

– med utenbordsmotor. Det gir flere fordeler: Mer
www.batmagasinet.no

plass under dekk, lavere vekt og gunstigere vektfordeling. Hele uteplassen er på ett nivå, uten terskler
eller snublefeller. Flyten fra for til akter er meget bra,
og takket være den romslige motorbrønnen i kombinasjon med passasjen på babord side med et trinn i
sofaen, er det enkelt å ta seg om bord i båten. Den
sosiale disponeringen er meget bra, med en L-sofa i
kombinasjon med to andre benker gjør at riktig mange kan sitte rundt bordet. Bordet kan senkes slik at
man får en stor solseng her samtidig som man 

PRIMA KOMFORT:
Vi savnet ingenting ved
førerplassen. Den har
førsteklasses ergonomi.
Stolene er dessuten meget komfortable.
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MANGE KØYER:
Hele tre separate
køyer er det i
Searider. Det gir
totalt køyeplass
til fire personer.

FULLT UTSTYRT: Byssa er stor nok til å
fungere på en ukes tur. Vi savnet imidlertid mer avsettinsplass, noe man enkelt
kan få til ved å hengsle lokkene annerledes.

EGEN KASSE til puter som også fungerer
som sittebenk akterover og som fører- og
passasjerstol er montert på er en smart
løsning.

STOR LUGAR: Foruten de to stikkøyene,
har båten en meget romslig dobbeltkøye
under dekk. Belysning og ventilasjon,
samt stuveplass, er det rikelig av.

beholder komfortable sitteplasser ved fører- og passasjerplass, samt på babord side forenom byssa. Det
er svært mange flotte stuverom i båten og alle benker
er godt utnyttet. Foruten en mengde skuffer og smårom, er det også en stor kasse under fører- og passasjerstol hvor det blant annet er plass til puter. Alle
luker av noe størrelse holdes oppe av gassløftere.
Rundt sofaryggen akter er det en kalesjegarasje,
og lokket på denne fungerer som et utmerket trinn.
Selve kalesjeløsningen er smart, og bøylesystemet
holdes oppe av en gassløfter, noe som gjør håndteringen adskillig enklere.
Førerposisjon: Ved førerplassen er det en dobbel

stol, med oppvippbar lårpute, høye rygger og god
sidestøtte. Førerkonsollens ergonomiske utforming er
meget bra. Den har god plass til en 12 tommers kart-
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plotter og øvrige instrumenter og brytere er montert
logisk og lett tilgjengelig. Det er god plass mellom
rattet og plotteren til å legge fra seg småsaker. Her er
også 12 volt uttak. Foran konsollen er det et rom for
sjøkart, og her sitter også kompasset montert i siktretningen. Motorinstrumentene er lettleste og er ryddig
plassert på hver side av plotteren. Mellom skyveluken
og konsollen er det en trapp med trygg bredde på
trinnene som leder opp på fordekket via en stor luke
i den solide vindskjermen.

skuffer i forkant, og i tillegg en singelkøye inn under
hovedkøya på styrbord side, samt en stikkøye inn
under uteplassen. Dermed er det utmerket soveplass
til fire voksne personer om bord. Også her på lugaren er det bra med stuveplass, blant annet i form av
to dype skuffer under hovedkøya. Ventilasjonen er
ivaretatt gjennom tre koøyer samt en dekksluke som
kan åpnes. Tre downlights pluss leselamper gir god
belysning. Bryteren til belysningen er montert oppunder dekk like ved nedgangen og er dermed lett
tilgjengelig når man skal ned her på kvelden. En stor
plastluke gir god teknisk adkomst til førerkonsollen.

Hovedlugar: Man entrer avdelingen under dekk

via en bred, frostet skyveluke og konstaterer at her er
det rikelig med plass. Det store volumet under dekk
løfter båten opp fra daycruiser-kategorien og gjør den
til en båt som egner seg for overnattinger utover et
par netter. Her er det en stor dobbeltkøye forut med

IKKE STÅHØYDE: Sittehøyden
er god på toalettrommet. Det
samme er fasilitetene, som
dekker alle behov unntatt dusj.

www.batmagasinet.no

Byssa: På babord side på uteplassen er det en bys-

sebenk med tre romslige skuffer og kjøleskap i front,
og under lokket skjuler det seg kokeapparat og en dyp
stålvask med varmt og kaldt vann. Arbeidshøyde på
www.batmagasinet.no

benken er bra, og byssa er stor nok til at man kan lage
dugelige frokoster her. Vår testbåt hadde også landstrøm med 220 volt uttak i tilknytning til byssa. Det
eneste negative med byssa, er at den helt mangler
avsettingsplass. Ved å hengsle den ene av de to lokkene på siden, ville man ha fått litt ekstra arbeidsplass.

SOSIAL UTEPLASS:
Det er lett å bevege seg
fra for til akter, uten hindrende terskler eller høydeforskjeller. Trinn i sofaen akter underletter adkomsten til badeplattformen.

Toalettrom: Bak en frostet glassdør, på babord side

av lugaren, er det et skikkelig toalettrom med sittehøyde. Her er det sjøvannstoalett og helt akseptabel
plass. Rommet er komplett utstyrt med skapplass og
slingresikker avsettingsplass langs skroget og en servant med varmt og kaldt vann. Her er knagger og
toalettrullholder. Tre downlights oppunder dekk gir
god belysning. Et koøye som kan åpnes sørger for
ventilasjon.
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TESTFAKTA: SEARIDER 820 W
SPESIFIKASJONER
Største lengde:
Skroglengde:
Største bredde:
Vekt tørr båt:
Vekt fullastet båt:
Største dyptgående fullastet:
Kapasiteter i liter
- Ferskvann:
- Drivstoff:
- Septik:
- Varmtvann:

TESTRESULTAT ³)
8,28 Meter
6,53 Meter
2,68 Meter
2.800 Kg
4.000 Kg
0,80 Meter
53
290
53
15

MOTOR OG FREMDRIFT
Motorfabrikat:
Modellbetegnelse:
Årsmodell:
Drivstofftype:
Ytelse ahk:
Ytelse kW:
Antall sylindere:
Max turtall ihht produsent:
Max turtall i test:
Motoralternativer
- Alternativ 1
- Alternativ 2
- Alternativ 3
Type fremdrift:
Propeller:
- materiale:
- stigning i tommer:
- antall blad:

Mercury
Verado
2013
Bensin
300
220,65
V6
5.800 – 6.400 omdr./min
6.000 omdr./min.
350 hk
300 hk
250 hk
Utenbordsmotor
Stål
14,5x17
3

ELEKTRISK ANLEGG
Batteribank
- type og størrelse:
- antall standard:
- antall testbåt:
Ladespenning forbruk i volt¹):
Ladespenning start i volt¹):
¹) Anbefalt ladespenning:

3 x 110 Ah
2 x 110 Ah
2 x 100 Ah
13,9
13,9
14,4 volt

MÅL I CM
Badeplattform:
Arbeidshøyde bysse:
Akterdør
- bredde:
- terskelhøyde:
Ståhøyde
- under kalesje:
- hovedlugar:
- på toalett:
Køyemål
- hovedlugar:
- stikkøye:
- solseng:

CE-MERKING
Designkategori:
HIN-nummer:
Samsvarserklæring:
Brukerhåndbok:

200x130 (minus motor)
90
52
12
200
155
134
210X180
200X90
193x250
I ORDEN
C
OK
OK
OK

FRA CE-SKILTET
Max antall personer:
Max antall pers. og last i kg:
Max motorstyrke:
PRIS OG OPPLYSNINGER
Pris standard (inkl. avg.)
Pris testet båt (inkl. avg.)
Konstruktør:
Produsent:
Produksjonsland:
Ytterligere opplysninger:
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8
1.200
261 kW
955.000 kroner
988.000 kroner
Jan Vestli
Nor-Dan Boats AS
Norge
www.searider.no

Turtall (omdr./min)
Fart (i knop)
Støy (i dBA)
6.000
39,5
79
5.500
36
78
5.000
31
77
4.500
25
76
4.000
19
75
3.500
13
73
3.000
9
72
2.500
8
68
2.000
7
63
1.500
6
60
1.000
4
55
550
2
50
(Reduksjon med 500 omdr./min.) ³) Målingene er utført med en Mercury Verado 300.
UTSTYR
STANDARD
EKSTRA
I TESTBÅT
Kartplotter
X
X
Dieselvarmer
X
X
Kokeapparat
X
X
Radio/CD
X
X
Havnetrekk
X
X
Kjøleskap 49 liter
X
X
Kalesje
X
X
Toalett
X
X
Vindusviskere
X
X
Dekksluke
X
X
Teakdekk
X
X
Syrefast vindskjerm
X
X
Varmtvann
X
X
Landstrøm 220 volt
X
X
TESTBETINGELSER
PLUSS

Temperatur
Sosial uteplass

- Luft:
20˚C
Romslig under dekk

- Sjø:
16˚C
Gode sjøegenskaper
Vindstyrke:
0-2 m/sek
MINUS

Tankinnhold ved test
Lite benkplass i byssa
- Bensin:
150 Liter
- Ferskvann:
53 Liter
- Septik:
0 Liter
Antall personer om bord:
2

FART OG STØY

I følge produsent
Testet
Merknad
Max turtall:
5.800-6.400 omdr./min 6.000 omdr./min
Max fart:
39,5 knop
Marsjfart:
36,0 knop
Max støy²):
79 dBA
Støy ved marsjfart:
78,5 dBA
²) Merknad: 84 dBA er Arbeidstilsynets øvre grense for tillatt gjennomsnittsstøy på en
industriarbeidsplass.

KONKLUSJON:

MANGELFULLT

Searider 820 W er
kort og godt en riktig
bra weekendcruiser.
Den har en god balanse mellom bokomfort
under dekk og en hyggelig, komfortabel og
sosial uteplass. I tillegg har den en reell
bysse og et utmerket
førermiljø. Kalesjen
har god ståhøyde og det er rikelig med lagringsplass om bord. Teknisk er båten meget velbygget og sjøegenskapene er utmerkede.
KONKURRENTENE:

Ibiza 28 Touring
Testet i BM nr 11/2008

Yamarin 76 DC
Testet i BM nr 09/2006

Båtmagasinet

