
Myra 820 Combi/Sport
EN IDEELL FRITIDSBÅT



Myra 820 Combi

Myra 820 Kombi er en norskutviklet fritidsbåt av 
ypperste kvalitet!
Båten kan leveres til privat- og også proffmarkedet. 
Myra 820 Kombi er konstruert og bygget i henhold til CE: 
C eller Nordisk Båtstandard om ønskelig. Dokumentasjon 
medfølger båten.

Myra 820 Kombi
For alle fritidsfiskere som er på jakt etter den den 
optimale kombinasjonen av ytelse og komfort er Myras 
modeller den perfekte båten. Det er en kraftig, trygg og 
robust båt utstyrt slik brukeren forventer.

Bruk
Styrhuset er utviklet over mange år og i samråd med 
brukere som gjør det enkelt for flere å være med å fiske 
samtidig. LED-arbeidslys gjør at du kan fiske og jobbe på 
dekk, også etter at det er blitt mørkt.
Myra 820 Kombi kan leveres med utvendig styreposisjon 
med plass for elektronikk for mer kontroll når man er ute 
og fisker eller under manøvrering i havna. Dette er en 
svært solid glassfiberbåt av høy kvalitet, med en 
skrogform som representerer Myramodellenes moderne 
design.
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Sjøklar
Båtene leveres sjøklar, bare å sette seg i kapteinsstolen, og vri på nøkkelen. Eventuell 
hydraulikk eller annet utstyr må velges etter behov, vi kan levere utstyr fra Solent Enginering, 
Lorentzen, Maydam og Hydema med flere.

Myra 820 Combi

Myra Plast as, Valhallveien 17, 1445 Drøbak, Norge. Tlf: 96643535, epost: salg@myraplast.no, web: myraplast.no

mailto:salg@myraplast.no


Sjøklar
Båtene leveres sjøklar, bare å sette seg i kapteinsstolen, og vri på nøkkelen. Eventuell 
hydraulikk eller annet utstyr må velges etter behov, vi kan levere utstyr fra Solent Enginering, 
Lorentzen, Maydam og Hydema med flere.

Myra 820 Sport
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Myra 820 Sport

Myra 820 Sport er en norskutviklet fritidsbåt av ypperste 
kvalitet!
Båten kan leveres til privat- og også proffmarkedet. 
Myra 820 Sport er konstruert og bygget i henhold til CE: 
C eller Nordisk Båtstandard om ønskelig. Dokumentasjon 
medfølger båten.

Myra 820 Sport
For alle fritidsfiskere som er på jakt etter den den 
optimale kombinasjonen av ytelse og komfort er Myras 
modeller den perfekte båten. Det er en kraftig, trygg og 
robust båt utstyrt slik brukeren forventer.

Bruk
Styrhuset er utviklet over mange år og i samråd med 
brukere som gjør det enkelt for flere å være med å fiske 
samtidig. LED-arbeidslys gjør at du kan fiske og jobbe på 
dekk, også etter at det er blitt mørkt.
Myra 820 Sport kan leveres med utvendig styreposisjon 
med plass for elektronikk for mer kontroll når man er ute 
og fisker eller under manøvrering i havna. Dette er en 
svært solid glassfiberbåt av høy kvalitet, med en 
skrogform som representerer Myramodellenes moderne 
design.
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Myra 820 Combi & Sport 
Sikkerhet
Myras båter har et robust, sjøsterkt skrog 
som er godt utprøvd. Båten kan også 
leveres med baugpropell som gjør det 
enkel å manøvrere i havner og andre 
trange farvann. De store vinduene i 
styrehuset er av glass. Du har 360-graders 
sikt uansett vær og vind. Førerplassen er 
utstyrt med hydraulisk styring og god 
oversikt over instrumenter, kartplotter og 
ekkolodd. Alle dekksflatene har forbedret 
sklisikring.

Bruk
Styrhuset er utviklet over mange år og i 
samråd med brukere som gjør det enkelt 
for flere å være med å fiske samtidig. LED-
arbeidslys gjør at du kan fiske og jobbe på 
dekk, også etter at det er blitt mørkt.
Myra 820 Combi kan leveres med utvendig 
styreposisjon med plass for elektronikk for 
mer kontroll når man er ute og fisker eller 
under manøvrering i havna. Dette er en 
svært solid glassfiberbåt av høy kvalitet, 
med en skrogform som representerer 
Myramodellenes moderne design.

Beskrivelse
Vinduer 5mm. Herdet glass 7 stk m/Arbeid
Rekkverk.
Roranlegg m/arbeid
Hydraulikstyring 1 pos. m/arbeid
Innredning m/arbeid
Vann/ dieseltanker med måler m/montering
Godkjent lysføring el anlegg 12V m/montering
Batteri fundament
VVS utstyr med varmtvann og trykk, uten septiktank
Pullerter m/montering
Takluke m/montering
Ventiler m/Montering
Førerstol
Ballast m/Arbeid
Bunnsmøring
Fast propell aksel, m/Arbeid
Montering av motor 

Skrog
Skrog innstøpt langs- og tversgående avstivere
Overbygg/ styrhus/ Tak/ isolert
Montering av skrog og overnevnte
Overbygg sammenstøpt innvendig
Fugemasse utvendig samt montering av fenderlist

Tilpasning
Hver kunde har mulighet til individuell tilpasning av sin 
nye båt.
Fiskeutstyr og elektronikk fra anerkjente produsenter.
Hos oss har du muligheten for å skreddersy egen båt.

Standard utstyr
• Motor Yanmar, Volvo Penta 230 hk
• Gir, aksling, propell
• Trimplan
• Bow thruster – Side power SE60 4hp
• Service batteri (225A x 1)
• Start batteri (180A x 1)
• Automatisk brannslukker-baller
• Brannapparat (2L, 6L)
• DAB Radio med Bluetooth, USB, AUX
• 2 x høyttalere
• 2 x Automatisk lensepumper og kontrollpanel
• Spylepumpe
• Manuell WC
• Septiktank med pumpe (70L)
• Kompass
• Vanntank med pumpe (120L)
• Diesel tank (2 x 150L)
• Bunnsmørning
• Defroster – varmer 4kW
• 12V uttak
• 5V USB uttak
• Hovedbryter
• Minibysse, vask og kokeapparat
• Hydraulisk styring
• Vindusviskere
• Redningsstige akter
• Navigasjonslys
• Kjøleskap 49L
• 220V uttak
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Myra 820 Combi & Sport
Plassering av styreposisjon på dekk (tillegg)
Etter avtale.

Pumper
Auto/manuell pumpe m/ nivåvakt og 
mulighet for tvangskjøring som går på 
konstant strøm (virker uansett om alt av 
brytere er slått av).
Monterinsplate for radar evt. lyskaster samt 
tverrstang i topp med feste til antenner.

Nødleider
Montert på hekken og i rustfritt 
stål/aluminium.

Brannapparater (tilleggsutstyr)
3 stk skumapparat
Manuelt brannslukkingsanlegg 
Brannslukningsanlegg i maskinrom + 
manuell utløser

Redningspakke (tilleggsutstyr)
Redningspakke, inkluderer:
• Redningsflåte
• 1 stk overlevelsesdrakt
• 2 stk vest
• Livbøye m/1 stk lys montert
• Skipsmedisin
• Håndholdt VHF Radartransponder Epirb

Leveringsbetingelser
Leveres Drøbak. Kjøper har alt ansvar 
for videre transport

Forsikring
Båten er forsikret av båtbyggeriet 
inntil den blir sjøsatt. Forsikringsansvar 
går fra dette øyeblikk over på kunde. 
Når båten er plastferdig, motor 
installert og byggebekreftelse
registrert skal båten forsikres av 
kjøper. Forsikring skal også gjelde 
transport.

Tilvalg/ekstrautstyr
Endringer i tilvalg kan gjøres så lenge 
det ikke påvirker byggeprosessen, og 
at de kommer tidsnok i forhold til 
frister for innkjøp.

Tilleggsustyr• Varmtvannstank (20L)
• Tekstilputer I lugar
• 220V uttak/landstrøm
• 2 x vanntette høyttalere ute
• Elektrisk WC
• Landstrøm med lader, 25m kabel

Fakta
Lengde: 8,20m
Bredde: 3.06m
Dybde: 0.85m
Vekt: 3200kg
Dieseltank: 300L
Vanntank: 120L
Septiktank: 70L
Motor: 230 – 250hp
Materiale: Fiberglass (GRP)
Knop: opp til 22
Sertifisering: CE: C / NBS1990
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