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Nordic Seahunter 2-skrogs arbeidsbåt - Kystverketmodellen 

Nordic Seahunter er et katamaranskrog i rotasjonsstøpt polyetylen (PE). 

Nordic Seahunter er en arbeidsbåt designet for krevende oppgaver i havner og strandsone. 

2 eller flere skrog kan kobles sammen i lengde eller bredde med hurtigkoblinger. 

Skrogene er ekstremt stabile og kan lastes med opp til 1500 kg pr skrog. 

Skrogene kan utstyres med ulike typer utstyr som kan festes i skrogenes mange koblingspunkter. 

Nordic Seahunter leveres normalt som: 

 2-skrogs arbeidsbåt 50 HK (NOFO-modell)
 2-skrogs arbeidsbåt 25 HK (Kystverket-modell)
 2-skrogs arbeidsbåt 10 HK (Entreprenør-modell)

Nordic Seahunter produseres og CE-merkes i designkategori C ihht til EUs direktiv 94l25lEF og 
2003l4/'lEF. 

Nordic-Seahunter 
Lengde Lh 560 cm enkelt eller sidekoblede skrog 
Lengde Lmax 10900 cm 2 lengdekoblede skrog 
Bredde Bmax 210 cm enkelt eller lengdekoblede skrog 

435 cm 2 sidekoblede skrog 
Lettskipsvekt (netto skrog lett utrustet) Ca 450 kg (pr skrog) 
Lettskipsvekt (m/motor) 25-50 HK Ca 550 kg (pr skrog) 
Maks motor  
Anbefalt motor ”skjærgårdstraktor” 
Anbefalt motor ”arbeids- og transportflåte” 

50 hk 
25 hk 
10 hk 

Anbefalt maks antall personer 2 x 7 personer (7 pr skrog) 
Maks last på produsentskilt 
Eksempelvis: 4 personer + 600 kg dørklast + 500 
kg dekkslast + motor og tank 

1500 kg pr skrog  
Ved sammenkobling av flere skrog og 

avstivning (plattformdekke) kan dette økes 
Styrekonsoll Anbefales for motor fra 25 hk 
Motor 50 HK påhengsmotor, lang stamme 

Arbeidspropell og propellbeskytter  

Nordic Seahunter  2-skrogs arbeidsbåt  Kystverketmodellen er utstyrt med 25 HK (eller 50 HK) 
påhengsmotor og propellbeskytter. 

1. Motorskrog - Båten styres fra midtmontert styrekonsoll – i den er også bensintanken lagret.

2. Lasteskrog - er et ”tomt” skrog som kan kobles til Motorskrog foran eller på siden med 
hurtigkoblinger eller det kan operere frittstående. 

Sleping: 
Sleping fører normalt til at båter endrer sine egenskaper vesentlig og det kan oppstå farlige situasjoner 
dersom mannskapet ikke har fått nødvendig opplæring og trening. 

Nordic Seahunter med slepearrangement TUG2 er beregnet på lette slep beskyttede farvann. 
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Transport, lasting, lossing og utsetting av skrog. 

 Prioriter HMS, bruk godkjent løfteutstyr og verneutstyr.

2 skrog kan normalt stables i høyden for transport på henger, lastebil eller container. 

Skrog løftes sikrest ved bruk av 4-punkt løftestropp med kroker. 

 Motorskrog veier ca 600 kg
 Lasteskrog veier ca 500 kg

Løftestroppene hukes i mindre stropper (slingser) som festes i festepunktene på skrogets sider. 
Plassering av slingser er ulik fra motorskrog til lasteskrog.  

 Bruk kun godkjent løfteutstyr
 Husk lastsikring og stropping løse deler ombord - både under transport og bruk
 Unngå å løfte skrog med løst utstyr om bord
 Skrog skal ikke benyttes som løftepall for annet utstyr.

Skrogene kan også løftes med truck (langgafler over 200 cm). Det er ikke egnede gaffellommer på 
skroget med mindre skroget er stroppet fast i palle - Det må i slike tilfeller utvises stor forsiktighet i 
forhold til uhell med risiko for skader på mennesker, skrogene og annet utstyr. 

Sett ut ett og ett skrog og sikre dem mot avdrift med fortøyningstau til land og mellom skrogene. 

Lagring av båter 

 Bruk stable-strø mellom (og under) skrogene ved transport og lagring:
 Kortidslagring og korte transporter – 4-6  isoporklosser t=100mm  bxh 300x300
 Transport og langtidslagring – 5 stk Stable-strø som går over rekka (f eks 2”/4” a 2100

mm). leveres med nye båtsett. 

Selvlensing: 

 Skrogene (lasterom) er utstyrt med selvlensende-ventiler i hekken og vil lenses automatisk
forutsatt at skrogene er vannrett eller hellende akterover og at ventilen er over havflaten. 
Tomme skrog (lasteskrog) er normalt lette bak og det vil hindre lensing gjennom
selvlense-ventilen i hekken. Sørg for ballastering av skrog i bruk, fortøyning og opplag.

 Skrogene er doble (rotasjonsstøpt) og utgjør ett luftfylt kammer. Vann vil kunne trenge inn 
i disse luftkammerne (kondens og lekkasjer). Luftkammerne kan lenses med slange
gjennom 2 ulike 4” skrulokk bak på pontongene.

 Ved opplag på land ute, må skrogene lagres med fall bakover for å sikre lensing av 
nedbør og unngå frostsprengninger.
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Lasting, ballastering og sikring: 
 Godt sjømannskap er grunnleggende.
 Skrogene har stor lastekapasitet og stabilitet.
 Skrogene er fleksible og kan endre form ved høy lufttemperatur og tung last.

Generelt for enkelt skrog: 
 Last plasseres lavest mulig.
 Last plasseres lengst mulig bak mot styrekonsoll og fremover.
 Last plasseres i sentrisk bredde.
 Last sikres med stropper.
 Personer lengst mulig bak sammen med fører på rekka.
 Sertifiseringen: - 8 personer eller opp til 1500 kg last.
 Skrog med last på dekkeplater aluminiumpanel må sikres mot utgliding (Se eget pkt 

”sikkerhet ved bruk av dekkeplater aluminiumpanel”)
 NB Lagret eller utlagt dekkeplater aluminiumpanel utgjør ekstra tyngde i front.

2 skrog koblet sammen i bredde: 
Sikring og lasting som for enkelt skrog. 

2 skrog koblet sammen i lengde:  
Lasteskrog bør trimmes med 100-200 kg ballast/last akter. Kan også plasseres foran i 
motorskrog eller delvis bakerst i lasteskrog. (For eksempel hvis de kan kobles fra hverandre 
under operasjon i felt). 

Sammenkobling 2 eller flere skrog. 
Forutsetter godt sjømannskap, trening og erfaring med systemet. 

1. Sammenkobling i lengde.
- 2 koblingsstykker -   består av 30 mm rørbolter med låseanordning.
- Skrogene bør ligge i ro og sikres mot avdrift (fortøyning).
- Manøvre motorskrog inn i lasteskrog – stå helst i lasteskrog under sammenkobling.
- Plasser boltene og lås dem av med sikring.

o Stå gjerne med en fot på hvert skrog båt, avhengig av ballastering for å balansere og
nivellere. Unngå flere personer i bevegelse.

o Pass fingrene.
o Bruk alltid begge bolter.

2. Sammenkobling i bredde.
- 3 koblingstykker - massiv stålbolt formet som en hestesko.
- skrogene må ligge i ro.
- Koblingene (3) tres på skrog A og sikres med skiver splint.
- Manøvrer skrog B inntil skrog A og tre koblingen inn i tilsvarende fester.
- Monter skiver og splint.
- Operasjonen bør øves på før behovet oppstår .
- Rolig bevegelser ved kobling for å unngå klemskader.

3. Sammenkoble flere enn 2 skrog:
- Koble skrogene i lengde først. Deretter sideveis.

NB Ved frakobling er det viktig at lasting/vektfordeling er som den var ved sammenkobling. 
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Oppstart – Nøkler – Sikkerhetsnøkkel – Hovedstrømbryter 
Nordic Seahunter leveres normalt med standard utenbordsmotor fra anerkjent produsent levert og 
montert av godkjent forhandler. Det medfølger garantibevis som bekreftelse på at motor og utstyr er 
montert og testet ihht produsentens forskrifter. Våre kunder skal ha en produktgjennomgang og 
prøvekjøring sammen med oss. 

Hovedstrømbryter er montert inne i styrekonsoll på batterirom-vegg. 

Startnøkkel og sikkerthetsnøkkel settes i girboks/kontrollboks. Motor startes og brukes som standard 
påhengsmotor. 

Vær obs på propellbeskytter, hekkplattform og dykkerstige. 

Sikkerhet ved bruk av dekkeplater aluminiumpanel 
Dekkeplater aluminiumpanel er ekstrautstyr som kan legges i utsparringen i skroget for å oppnå en 
stor og slett lasteflate. Ved bruk av lastedekke må følgende veiledende sikkerhetsregler følges: 

1. Aluminiumspanel må alltid være klikket i hverandre for å sikre funksjon og bæring som dekke.
2. Siste aluminiumspanel må ha anlegg mot skroget for å unngå vipping
3. Skroget må sikres med stropp for å hindre deformering og utglidning av aluminiumpaneler.

o For lette laster (håndlastede) og personell skal det brukes en jekkestropp med 
minimum 1 tonns kapasitet (liten jekkestropp). 

o For tyngre laster skal det brukes en jekkestropp med 5 tonns kapasitet.
4. Jekkestroppen plasseres omtrent midt på skroget og skal gå fra rekke til rekke (dobbelt) og tre

den gjennom rekka i de store utsparingene.
5. Jekk skroget sammen (0-2 cm) for å hindre at aluminium dekkeplatene sklir ut av sporene.

o For tyngre punktlaster - enheter som må lastes med kran eller selvgående maskiner 
og lignende - må det i tillegg etableres en egen selvbærende dekkeplattform som har 
bæring helt ute på rekka) i tillegg må skroget stroppes sammen fra rekke mot rekke
som vist i pkt 3. 

Reparasjoner 
Båtene er produsert i PE (polyetylen) og enkle feltreparasjoner kan gjøres med varmluftpistol og rett 
trådmateriale. 

Reparasjoner av større skader gjøres av verksteder med sveiseutstyr for plast (PE-ekstruder). 

Kontroll luftkammer i skrog 
Skrogene er rotasjonsstøpte og gir i prinsippet et lufttett kammer i hvert skrog. Hvert skrog er 
trykktestet før utstyrsarbeider påbegynnes og før båtene sendes ut til kunde. 

Det kan forekomme fukt eller vann inne i skrogets luftkammer. Dette skyldes enten: 
 Kondens
 Lekkasjer over vannlinje (slitasje og skader) 
 Lekkasjer under vannlinje (slitasje og skader)

Skrogets luftkammer kan inspiseres gjennom 2 skrulokk bak på skroget. Gjennom disse kan også 
skrogets luftkammer tømmes med lensepumpe. 
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The ISO3 – SHORE LINER - is based on the Nordic-
Seahunter hull – with many years of experiences from 
the roughest arctic conditions.

2 or more boats can easily be connected in length or 
side by side.

The “tractor” is powered by a 25 Hp High Trust 
outboard which allows swift transportation and unique 
maneuverability in shore line operations.

The “trailer” is equipped with proper tools and IPC-
containers to manage different tasks during the 
roughest operations.
We are presenting Sala Roll pump which has 
outstanding capabilities when it comes to suction 
operations of oil spill of all viscosities.

The “tractor” is also equipped with lenses (up to 100 
metres) and light oil pumps and tank capacity.
The boats are designed for heavy loads and quick shift 
of on board equipment.

The boats are rotation moulded polyethylene 
catamarans. The material is perfect for rough operations 
even in temperatures varying from – 50 to + 50 degrees 
Celsius.

Our boats are currently operating in areas from the 
arctic north to the Dead Sea in Jordan.

...Other boats just dream of having these 
capabilities...

The ”Tractor”  is released and operates lenses and light 
oil skimming.

The “Trailer” is left on the beach and performs suction 
operations of heavy viscosity oil spill on shore.

Sala Roll pump is probably the world’s most effective 
pump in this kind of operations.

The boats are equipped with LED-flow lights allowing 
24H operations.

After successfully operations the boats are easily 
hooked up and ready to return to depot or mother ship 
for emptying of on board tanks or reconfiguration of 
equipment.

ISO3 – SHORE LINER is a revolution regarding on shore 
oil spill operations – all kind of equipment are able to fit 
in.

You will be able to perform swift and safer than ever 
done before.

…it’s a dirty job, and you have to do it……

Container sized 6x2 Meters Max load 1.500 kg (single hull)






