
VÅR VISION 

Vår vision är att utveckla och bygga brand och räddningsbåtar som gör släcknings- och 
räddningsarbetet enklare för både räddningstjänst och sjöräddning. 

Vi bygger våra båtar med välrenommerade komponenter från kända märken, allt för att kunna 
garantera kvalitet och låga underhållskostnader. 

Våra båtar måste vara starka, stabila, hållbara och lätta att använda. Vid leverans ska de vara klara 
för insats. 

NORDIC RESCUE SAR/FIRE BOAT XL PRO

Är en brand och räddningsbåt med köregenskaperna som en vattenjet båt och med lastkapacitet som 
en vanlig båt. Nordic Rescue  gör ca 30 knop med fyra vuxna ombord. Båten är byggd på Buster XL 

2021 års skrov med en YAMAHA Four Stroke utombordare på 200 HP.(140 jet HP) 

Nordic Rescue  boat är ett perfekt alternativ för räddningstjänst eller sjöräddning 
när man vill ha en båt för alla uppdrag. 



NORDIC RESCUE SAR/FIRE BOAT XL PRO

Flyter på ca 30 cm och har en stabilitet och manövrerbarhet som uppfyller alla tester i de olika 
direktiven som finns tillgängliga.  

En lätt och snabb båt som kan köras efter personbil och framföras utan att behöva inneha 
t. ex. fartygsbefäl klass 8.

Vår båt klarar vikt, längd och hastighets gränserna för detta. 

(På båtar som är mindre än sex meter ställs inga formella krav på behörighet när dessa nyttjas 
yrkesmässigt. Men den som framför båten är skyldig att se till att den är sjövärdig och framförs på ett 
sätt som är förenligt med gott sjömanskap. För större båtar finns däremot krav.  
Med ett snabbt fartyg avses ett fartyg som kan framföras i 35 knop eller mer.( Gäller Sverige ) 
https://www.transportstyrelsen.se  

Det som är unikt med vår båt är att den drivs med en utombords vattenjet som även fungerar 
som brandvatten pump ( ca 3500 l/min vid 8- 9 bars tryck vid grenröret). 

Så det är inte bara en båt utan det motsvarar även nästan en klass III pump som man kan 
räkna med i sitt taktiska tänkande vid bränder i närheten av hav och sjö. 

En vanlig vattenjet ( jetski båt ) har flöde men för lågt tryck för brandbekämpning ( endast 2-3 bar ). 
Vi bygger om utombords jet aggregatet så vi kan ta ut ett högt tryck. ( 8-9 bar ) när båten ska 
användas vid brand bekämpning. 

Vi har inombords vattenjetens fördelar men inte dess nackdelar.  
Vi har ingen axel som sjögräs och dylikt kan linda upp sig efter, händer det på en inombords jet så 
måste båten in för service. Fastnar något vid intaget så måste man lyfta den eller dyka under båten. 
(På vår SAR båt har vi löst detta med en sk stamp för snabb rengöring) 

Med vårt aggregat på XL Pro tuggas det mesta som åker in sönder och spottas ut direkt, fastnar 
något så stannar man till och tilltar upp motorn avlägsnar det eventuella hindret  och kan fortsätta 
direkt. 

Djupgåendet är ca ca 0,3 m. Aggregatet sitter en bit ovanför själva kölen på båten så vid påkörning 
av t. ex. en stock så glider båt och aggregat över. 
Vid vatten pumpning på grunt vatten tilltar man upp motorn så insuget ligger vid ytan och inte rakt 
ner. Skulle det ändå vara för grunt så använder man dragg för att hålla båten på lite djupare vatten, 
slang systemet håller den mot land.  

Det går även att köra sakta framåt och använda slang i fören ( se https://youtu.be/A82c_DZch9g  
https://youtu.be/LWAkx7zL2b0  ) Man släpper lite tryck för driften framåt. Detta kräver dock att båt 
och strålförare är samspelta 

Vi bygger om botten och akterspegel på båten så det blir maximalt flöde till intaget för jet aggregatet. 
Vi gör även en större öppning framme mellan pulpit så man lättare ska kunna ta ombord en 
ambulans bår t. ex. 

https://www.transportstyrelsen.se/
https://youtu.be/LWAkx7zL2b0


Service blir billigare och enklare  då motorn och båt är standard i övrigt och service kan göras hos 
vilken Yamaha handlare som helst. 

Skulle något mot förmodan hända med t ex impellern så byter man den själv på ca 10-15 min i fält.. 
Vid köp brukar vi informera om närmsta verkstad och även prata med dem så de vet vad ni har för 
utrustning. 

Se gärna filmer och bilder från olika övningar på https://www.nordicrescue.com/ eller på facebook 
https://www.facebook.com/NordicRescue/ 

NORDIC RESCUE AR/FIRE BOAT XL PRO 

NORDIC RESCUE SAR/FIRE BOAT XL PRO 

Leveransen inkluderar 
Yamaha utombordsmotor (stad 200 hk) konverterad till jet. (140 jet 
HP) Jetenhet med integrerad brandvattenpump (ca 3500 L vid 9 Bar) 
Ullman jockeystol (fjädrad) för föraren. 
Grenuttag med 2 76 mm uttag 
Blå utrycknings ljus 
Arbetsbelysning fram och bak. 
Targa båge. Arbetsbelysning  
Topplanterna 
Röd interiörbelysning (för att upprätthålla nattsyn) 
Två monterade 6 kg brandsläckare 
Buster Q med 10-tums skärm. 
AIS-mottagare för Buster Q. 
5 aluminiumlådor med förvaring: Rymmer cirka 50 liter / st. 
Integrerad bränsletank på 160 liter 
Lådor för ankare och rep  
Dykstege 
Badplattform 
Badstege 
Durk i aluminium 
Räcken och däckbeslag i rostfritt stål 
Brandsläckare 
Batterilåda 
Huvudströmbrytare med säkringar 
Automatisk länspump 
Eluttag 12V / USB 
Regnvattendränering (självdränering)  
Yamaha Y-COP-startspärr 
CE-godkänd 
2 års garanti 
Bromsad släpvagn 2000 V712 Multi från Respo

https://www.nordicrescue.com/
https://www.facebook.com/NordicRescue/


 

Data  
Manufacturer: BUSTER  
Model: XL 2020  
Boat Type: Steering console 
Year models: 2021  
Length (m): 5,98 
Width (m): 2.20  
Weight (kg): 740  
Max persons (st): 7

Motor: Yamaha 4-cylindrig,  4-takt, 200 HP. 
Konverterad till vattenjet 140 HP 

Bränsletank, fast 160 L. 

Jet aggregat.  (Outbords Jets) 

Pump konvertering 



Scoop bår  ( FERNO ) 

Markus Life NeT 
MOB nät (Man overboard Recovery System) 

2 X 6 kg pulversläckare 

Vid sidan om styrpulpeten finns plats att ha 
liggande nödställda 

Navigationsljus     

Fasta arbetsljus runt båten (LED) 

Intern belysning mot båtdäck (Röd LED) 

Blåljus, Synlig i alla riktningar (LED) 

Styrkonsol med vindruta. 

Navigation kompass 

Navigation, Modell efter kundens önskemål. 
Max 12” skärm  (Ev pristillägg ) 

Strömuttag 12V / USB 



 
 
 
 
Akterstege 
Akterplattform 
 
Dykarstege 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grenrör monterat i fören 
 
 
 
 
 
 
 
Manometer på tryckledningen. 

 
 



 
 
 
 
 

Vi levererar båten med sidofält i den färg som 
önskas.  
 
Märkning (Logga) och text tillhandahålls av 
kund för montering.  
Pris enligt överenskommelse. 
 
 
 
Leverans till angiven plats & Utbildning enligt 
upphandlingen. ( Fritt Kiruna ) 

 
 

 

Båttrailer 

RESPO 1800V662T209 5509 

En två-axlad bromsad trailern med professionell 
utrustning. Urstark varmgalvad svetsram är lämplig 
för båtar upp till 21 fot. Trailern har mitten 
gångplattor som standard. Den inbyggda 
gångvägen gör lastningen av båten säkrare och 
bekvämare. 

*Varm galvaniserad chassi 
* Vinschtorn komplett med vinsch 
* Vattentäta nav 
* Lätt justerbara sidorullar 
* Tippvagga med sidorullar 
* Bindöglor 
* Gå på stänkskärmar 
* Gångbord 
* Vikbara ljusenheter 
 

 



 

  
 
 

 

 

  

Uppsala fick sin andra NORDIC RESCUE FIRE BOAT XL PRO sommaren 2019. 




