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J  oda, du hørte riktig. En over ti 
meter lang bobåt uten innen-
dørs salong kan kanskje høres 

merkelig, men for den norske pro-
dusenten Marex er dette en bevisst 
prioritering.

– Vår erfaring er at folk som har 
båter på denne størrelsen aldri bru-
ker salongen under dekk, forklarer 
Espen Aalrud hos Marex. Han har 
gjort store deler av arbeidet med å 
lage det han kaller en ”cabriolet-
cruiser” – derav navnet ”CC”. 

Ess i ermet
Å lage en stor båt uten innesalong 
kunne vært ganske naivt. I et land 

Marex 330 CC

INNEPLASS ER OPPSKRYTT
Det finnes enkelte 
som påstår at båtene 
deres ”har alt”. Det 
gjør ikke Marex. I 
sin nye båt-kabriolet 
har båtbyggeriet like 
godt gitt blaffen i hele 
innesalongen. 
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PRØVEK
JØRT

Aktersofaen er 
diger, og det er 
store stuverom 
under. Kunden 
kan også velge 
å få den levert 
i marineblå 
tekstiler.

I Marex 330 
CC slipper du 
å balansere 
med tunge 
bæreposer på 
rekka. Nå kan 
du gå enkelt fra 
baugen og rett 
ned i cockpiten.
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som vårt er det betimelig å spørre: 
Hva hvis det begynner å regne? 

Marex-folket har et ess i ermet. 
De har utviklet en løsning med en 
kalesje som går på skinner og som 
kan tas av og skyves inn i targa-
bøylen. Skinnene er av den typen 
man finner på seilbåter, og for at alt 
virkelig skal gå på skinner brukes 
kulelagre og syrefaste bøyler. Kale-
sjen er delt opp i tre deler: Én over 
førerposisjonen og passasjersetet, 
én som også fungerer som mar-
kise plassert over sittegruppa bak 
targabøylen, og til slutt en duk som 
lukker båten bak. 

Etter en raskt demonstrasjon av 
prototypen er det bare å konstatere 
at kalesjen faktisk fungerer. Den er 
lett å ta av og på, og lar seg enkelt 
stramme slik at det ikke blir noe 
blafring eller unødvendige slag i de 
friske bølgene i indre Oslofjord. 

Det er full ståhøyde hele veien, 
og båten går til og med et par–tre 
knop fortere med kalesjen oppslått. 
At Helly Hansen-duken holder godt 
nok på varmen til at båten kan bru-
kes en kjølig høstnatt, har vi bare 
produsentens ord på. Støyen i 330 
CC er naturligvis mer påtakelig enn 
i en helt lukket båt – uten at det bør 
komme som noen overraskelse. 

En annen fordel med 330 CC er 
at cockpiten, og alt i den, er stort. 
En diger U-sofa med sitteplass til 
rundt ti personer, et kjøleskap på 
130 liter og en ordentlig rommelig 
bysse med dobbelt gassbluss, ovn 
og fryseboks er standardutstyr vi 
ellers bare er vant til å finne i båter 
over 40 fot.

Lettere å bruke
En rask tur med 330 CC avslører 
store likheter med en annen Marex. 
Skroget, de to lugarene og det aller 
meste av førerposisjonen er iden-
tisk med Marex 330 Scandinavia 
(se langtest i Vi Menn Båt 5-03). 
En markant endring er derimot luka 
i vindskjermen som nå gjør det mu-
lig å bevege seg opp på dekk uten å 
balansere på dollbordet. En lur løs-
ning som gjør båten lettere å bruke, 
også for dem som ønsker å ta seg en 
fredelig tur på fjorden alene.

Testbåten vår er utstyrt med 
to Steyr-dieselmotorer med til 
sammen 428 hester. Med kalesjen 
slått opp og to mann om bord note-
rer vi en toppfart på rundt 39 knop. 
Båtens kjøreegenskaper er omtrent 
som i 330 Scandinavia, med et sta-
bilt skrog som tåler mye sjø, og el-
lers trives bra i rundt 27–28 knop.

Marex 330 CC vil også bli å få 
tak i med de nye motorene fra Volvo 
Penta. Thomas Ekholt Aalrud tror 
disse vil gjøre båten godt.

– Med den nye D6’en til Volvo 
blir prisen noe høyere enn med 
for eksempel en KAD 300. Men 
samtidig er det forventet at den går 
et par–tre knop raskere, forklarer 
han.

Noe som ikke er å forakte når 
man tross alt kjører kabriolet.

david.brandeland@hm-media.no

Marex 330 CC
Lengde:        10,26 meter
Bredde:         3,31 meter
Vekt:             5200 kg
Motor:           2 x Steyr 246 TD (428 hk)
Maks motor: 544 hk
Toppfart (m. 2 x Steyr): ca. 39 knop
Pris (m. 2 x Steyr): 1 765 500*
Dieseltank:   670 liter
Vanntank:     350 liter

* Båten anbefales også med blant 
annet Volvo Penta D6 eller 2 x D4. 
Prisen ligger da på henholdsvis 
1 530 900 og 1 663 500 kroner.

Produsent
AS Marex
Tlf. 66 76 27 90
www.marex.no

CC står for 
cabriolet-
cruiser. Den nye 
kalesjeløsningen 
i båten skal 
gjøre innesalong 
overflødig.

Den rommelige 
byssa har stor 
gasskomfyr med 
gassapparat 
på bade-
plattformen. 
Det er dessuten 
god plass til 
gryter og kjeler, 
og vasken vil bli 
laget større og 
mer firkantet 
enn på denne 
prototypen.

For å få vite din nærmeste forhandler kontakt:

Semitronic AS
Stanseveien 25
0903 Oslo
Tel. 22 80 49 20 
firmapost@semitronic.no

Den beste måten å navigere med våre 1:50000 topokart,
er med  Magellan fargemodeller


