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En kompromissløs 
KJØREMASKIN

EN BÅT ALLTID ER ET KOMPROMISS. OG JO FLERE BEHOV EN BÅT SKAL DEKKE, 
DESTO DÅRLIGERE BLIR DEN. OFTE. VIGGO C8 ER ET EKSEMPEL PÅ DET MOTSATTE: 

EN KJØREMASKIN SOM ER LAGET FOR TØRR, KOMFORTABEL TRANSPORT AV FOLK OG 
BAGASJE PÅ SJØEN ÅRET RUNDT.

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN
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På samme måte som kulturkritikere, 
matskribenter og biljournalister fra tid 
til annen blir euforiske, kan en sjelden 

gang også sedate båtjournalister kjenne at 
entusiasmen våkner. I vårt møte med Vig-
go C8 konstaterte vi raskt alle forutsetnin-
ger for å la seg begeistre var på plass: Et 
tydelig definert konsept, en kompromissløs 
vilje til å utvikle produktet til det er ferdig 
og høy håndverksmessig stolthet og kom-
petanse, har resultert i en båt som virkelig 
lokker frem smilet. Denne båten utgir seg 
ikke for å være noe annet enn det den er, 
men til gjengjeld er ekstremt bra innenfor 
sin smale nisje. 

SJØEGENSKAPER
Viggo C8 er basert på samme skrogplatt-
form som Viggo X8 som ble lansert i 2014. 
Styrhusbåten C8 er en nyere konstruksjon 
som bygger på de samme idéene, men som 

DIMENSJONER: 
Rekker, pullerter 
og øvrige detaljer 
er svært solid 
dimensjonert.

BRA SIKT: Store 
vindusflater gir god 
oversikt både for 
førere og passasjerer.

TEST: Viggo C8
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UTEPLASSEN
C8 er en rendyrket styrhusbåt med åpent 
fordekk og gjennomgang via styrhuset fra 
for- til akterdekk. Den har en svært funksjo-
nell dekkslayout og det er enkelt å ta seg om 
bord og bevege seg rundt i båten. I forkant 
av styrhuset er det en gedigen dør som fører 
inn i styrhuset. Kraftig dimensjonerte rekker 
og kryssholt finnes over alt, og sveisearbei-
dene er førsteklasses. Mens akterdekket er 
lite, byr fordekket på rikelig med lasteplass 
og tørr stuveplass. Alle stuverom har støt-
absorberende matter i bunnen, skikkelig 
pakninger og solide luker med gassløftere. 
En elegant bruk av antisklitape og tape som 
skal fjerne gjenskinn i rekker vitner om 
inngående kunnskap om båtbruk under alle 
forhold. Kvaliteten viser seg gjennom de-
taljene. Viggo C8 er gjennomgående preget 
av sjømannsmessig tankegang, komponenter 
av høy kvalitet og intelligente løsninger som 
er laget for å vare over tid, tåle mye bruk og 
krevende forhold året rundt.

STYRHUSET
Den svenske produsenten bak Viggo, som 
produserer rundt 35 båter per år ved sitt verft 
i Öregrund nord for Stockholm, har lykkes 

er modifisert på en rekke punkter. Blant 
annet har styrhusmodellen fått 100 kg med 
lyddempende materialer i skroget. Det er 
en klok investering siden mange styrhus-
båter har en tendens til å bli resonanskas-
ser i sjøen. 

Viggo C8 er en kjøremaskin med et skrog 
som er rendyrket for å gå høyt og mykt spe-
sielt i typisk krapp fjordsjø. Kraftige steglis-
ter gir mye løft. Båten har i tillegg en skarp 
V-bunn. Den går tørt og komfortabelt selv i 
høye hastigheter og utfordrende værforhold. 
Konstruktøren Håkan Petterssons skrog er 
svært vellykket. Med 400 hk utenbordsmo-
tor havner det gjennomsnittlige forbruker 
på under 1,5 liter per nautisk mil med en 
snittfart på snaue 40 knop. Toppfarten målte 
vi til 58 knop, noe som også er imponerende 
med tanke på at dette er en åtte meter lang 
styrhusbåt. 

På testdagen blåste det en del og vi fikk 
satt båten på prøve både i åpen sjø, men 
også i typisk, krapp fjordsjø. Takket være 
de kraftige steglistene går båten høyt når 
den kommer opp i fart. Båten krever en 
aktiv fører for at dens potensiale skal kom-
me til sin rett. Her gjelder det ofte å øke 
farten for å få båten til å gå på bølgetop-
pene og trimme riktig, snarere enn å dra av 
på gassen. Da kan man holde en vesentlig 
høyere marsjfart med Viggo C8 enn svært 
mange andre styrhusbåter under tilsvaren-
de forhold. 

GOD PLASS: Det er 
rikelig med stuveplass 
på det åpne, romslige 
fordekket.

BENK: Akterbenken 
gir god plass til tre 
personer. Under 
benken på styrbord 
side er det en liten 
kjøleskuff. 

svært godt med C8. Styrhuset har to meget 
komfortable stoler med demping i fartsret-
ningen og en tverr benk akter. Støynivået i 
styrhuset er lavt, og man kan enkelt føre en 
vanlig samtale uten anstrengelse selv i høy 
marsjfart. Material- og fargevalg innvendig 
vitner også om at båten er designet med tan-
ke på at man skal ha optimale forhold om-
bord også ved navigering i mørke. 

Det er enkelt å ta seg inn og ut av styr-
huset, ikke minst gjennom den gedigne 
døren i forkant av styrhuset. Her sitter man 
komfortabelt og godt beskyttet, samtidig 
som man har svært god oversikt gjennom 
store vinduer. Selv en person på 1,90 har 
full ståhøyde midt i styrhuset takket være 
den nedsenkede dørken. Alle detaljer er 
imponerende godt gjennomtenkt og solid 
utført. Når man beveger seg rundt i båten, 
sitter ting der man forventer slik at bruker-
opplevelsen er intuitiv. Det er et tegn på 
inngående kunnskap både hos konstruktør 
og i produksjonsleddet.

Hovedsakelig produserer Viggo båter til 
fritidsmarkedet, men til en kundegruppe som 
er både kunnskapsrike og krevende og som 
gjerne bruker båtene året rundt. C8 er skred-
dersydd for brukere i denne kategorien.
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ANTI-SKLI: Alle 
tråflater om bord 
er belagt med anti-
skli-tape, som her på 
akterdekket.

FØRERPOSISJON
Førerplassen er viktig i en båt som Viggo 
C8. Dette er en båt som skal kjøres under va-
rierte værforhold. De dempede stolene med 
god sidestøtte gjør det uanstrengt å sitte selv 
i mye sjøgang og i høy fart. Oversikten fra 
førerplassen er meget bra, og organiseringen 
av førermiljøet førsteklasses. Alle tre front-
vinduer er utstyrt med kraftige vindusviske-
re. Viggo leveres også med spesialutviklede 
trimspaker ved rattet. Trimflapsene betjenes 
med en spak på hver side av rattet, mens 
Mercurys autotrim tar seg av motortrimmen. 
I tillegg har Viggo utviklet sine egne, svært 
effektive trimflaps som reagerer raskt. Opp-
settet med spaker rundt rattet ser avansert ut, 
men etter en kort stunds tilvenning oppleves 
systemet som intuitivt og smart. 

KONKLUSJON
Viggo C8 er en rå aluminiumbåt som sik-
ter seg inn mot en smal nisje. Den tekniske 
kvaliteten, det svært bevisste og funksjo-
nelle designet, og kompromissløse tekniske 
kvaliteten ned til minste detalj, gjør dette til 
imponerende båt. Selv om det er en båt som 
henvender seg til de få, så er det et produkt 
som viser med tydelighet at kombinasjonen 
av høy kunnskap om design og materialer 
sammen med ærgjerrighet hos produsenten, 
resulterer i et båtprodukt som knapt kan bli 
bedre i sin nisje. 

FUNKSJONELL: 
Førerplassen er svært 
komfortabel og trygg 
med intuitiv plasse-
ring av funksjoner.

HØY KVALITET: Detaljene er meget forseggjort 
i C8. Tette luker og støtabsorberende matte 
i stuverommene vitner om gjennomtenkte 
løsninger.

TEST: Viggo C8
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IMPONERENDE: Den tekniske kvaliteten 
ombord er kompromissløs. Viggo har valgt kom-
binert forbruks- og startbatteri med batterivakt 
som sikrer at man alltid har startstrøm.

DEMPING: Solide stolsøyler med kraftig dem-
ping inngår som standard i Viggo C8.

SPESIFIKASJONER: 
STØRSTE LENGDE: 8,20 meter

SKROGLENGDE: 7,60 meter
STØRSTE BREDDE: 2,30 meter

VEKT TØRR BÅT: 2.000 kg 
VEKT FULLASTET BÅT: 2.850 kg

KAPASITETER I LITER
DRIVSTOFF: 350

MOTOR OG FREMDRIFT:
MOTORFABRIKAT: Mercury

MODELLBETEGNELSE: Verado 400R
ÅRSMODELL: 2019

DRIVSTOFFTYPE: Bensin
YTELSE HK: 400

ANTALL SYLINDERE: 6
MAX TURTALL IHHT. PRODUSENT:  

6.400-7.000 o./min.
MOTORALTERNATIVER: Fra 300 til 400 hk

TYPE FREMDRIFT: Utenbords
PROPELLER: Tempest Pluss
MATERIALE: Rustfritt stål
STIGNING I TOMMER: 21’’

ANTALL BLAD: 3

BATTERIBANK
FORBRUK: 165 Ah, AGM

START: Kombinert med forbruk inkl. batterivakt
EKSTRA: Nei

LADESPENNING FORBRUK I VOLT: 14,4
LADESPENNING START I VOLT: 14,4

VIKTIGE MÅL I CENTIMETER
DOLLBORD, BREDDE: Kommer

UTEPLASS AKTER: Kommer
BADEPLATTFORM: Kommer

STÅHØYDE: 
I SALONG: 190

VED FØRERPLASS: Kommer

DESIGNKATEGORI: C
MAX ANTALL PERSONER: 6

MAX ANTALL PERS. OG LAST I KG: 2.850

FART OG STØY
MAX TURTALL: 6.959 o./min.

MAX FART: 57,8 knop
MAX STØY: Kommer dBA

STØY VED MARSJFART: Kommer dBA

Turtall       Fart       Støy
6.950       57,8       ??,0
6.500       53,4       ??,0
6.000       50,3       ??,0
5.500       45,4       ??,0
5.000       39,4       ??,0
4.500       34,5       ??,0
4.000       30,7       ??,0
3.500       25,7       ??,0
3.000       16,0       ??,0

TEMPERATUR
LUFT: 12°C
SJØ: 6°C

VINDSTYRKE: 5-8 m/sek
TANKINNHOLD VED TEST

DIESEL: 290 liter
FERSKVANN: 0 liter

SEPTIK: 0 liter
ANTALL PERSONER OM BORD: 2

PLUSS
Sjøegenskaper
Dekkslayout

Teknisk kvalitet
Drivstofforbruk

MINUS
Kostbar

PRIS FRA (INKL.AVG.): 1.515.000 kroner
PRIS TESTET BÅT (INKL. AVG.): 1.905.000 kroner

KONSTRUKTØR: Håkan Pettersson
PRODUSENT: Viggo Boats

PRODUKSJONSLAND: Sverige
YTTERLIGERE OPPLYSNINGER: www.viggoboats.se

STØRSTE MOTOR: Verado 400 R er 
det største motoralternativet, som gir 
en toppfart på nærmere 60 knop.


