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Marex har vokst frem til å bli en av landets største og ledende produsenter i 
bransjen. Båtprodusenten i Arendal er fokusert på god finish, kvalitet, stilig 

design, samt gode sjøegenskaper. Marex 37 ACC er et godt eksempel på 
nettopp dette. 37 foteren er deres nyeste stolthet. - En 

perfekt familieskute med en gedigen akterkabin.
[Tekst: Marius Magnussen, foto: Vetle Børresen]
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Marex har produsert tusenvis av 
glassfiberbåter siden oppstarten, 
helt tilbake til 70 tallet og frem til 

i dag. Produsenten i Arendal bygget den 
første akterkabinbåten allerede i 1975. I 
2008 ble det for første gang lansert en ny 
akterkabinbåt i Europa på mer enn ti år, 
dette fra norske Marex. — Det hele star-
tet egentlig med et ønske om en mindre 
båt på 32 fot, men det ble raskt en større 
båt når vi tenkte på hva man måtte ha om 
bord, sier deleier og konstruktør Espen 
Aalrud. Marex 370 ACC er den perfekte 
familie- og feriebåten som appellerer til 
en bred kundegruppe. 37 foteren har fått 
mange gode tilbakemeldinger fra både 
den yngre og den eldre garde. Marex har 
også fått en rekke anerkjennelser og priser 
for sin 37 foter. I fjor ble Marex 370 ACC 
kåret til «Power Boat of the Year 2009» på 
båtmessen i Düsseldorf.

Miljø i tankene
Konstruktør Espen Aalrud har lang erfaring 
innen bransjen og er selv en aktiv båtbru-
ker. Marex 370 ACC er definitivt en båt som 
er gjennomført helt ut i fingerspissene. 
Båtbransjen er i dag fokusert på miljøet 
som aldri før, og under utviklingen har Es-
pen og kollegene hatt miljø i tankene. — 
Vi har utviklet en miljøvennlig båt med et 
tidløst design som gir en god annenhånds-
verdi, fortsetter Aalrud til Båtens Verden. 
37 foteren er ikke bygget for høy fart og 
båten er utstyrt med en enkel Volvo Penta 
D6 på 435 hk. — Vi har valgt strak aksling 
og en motor om bord med tanke på mindre 
drivstofforbruk og kostnader, understreker 
konstruktøren. - Du sparer masse penger og 
ikke minst miljøet. Marex har også unngått 
materialer som teak og mahogni. Innred-

ningen om bord er bygget i varmebehand-
let ask, og de har brukt eik på listverket. I 
tillegg har de brukt strømsparende LEDlys 
rundt i hele båten. De 30 lampene som er 
om bord bruker faktisk like lite strøm som 
en vanlig lampe på 15 W.

Gigantisk akterkabin
Alle som går om bord i Marex 370 ACC leg-
ger merke til den gigantiske akterkabinen. 
Det er ingen tvil om at denne preger bå-
ten, men selv om kabinen akter er enorm, 
er den allikevel ikke ruvende. — Vi har 
brukt mange år på utviklingen, og det har 
kostet oss mye, sier Aalrud. Inngangen til 
akterkabinen er på styrbord side i cockpi-
ten, og det gjør at man føler seg under ett 
og samme tak. Det første som møter oss 
når vi tar steget inn i akterkabinen er tre 
breddfulle senger. Kabinen har en dobbel 
og en enkel køye, og ståhøyden er faktisk 
1,90 meter. I tillegg har kabinen vask og 
speil, slik at man kan gjøre det daglige 
morgenstellet. Et avlangt vindu rundt hele 
kabinen gir godt dagslys, og belysningen er 
generelt god. Den gigantiske akterkabinen 
er nok en av de største i sin klasse som er 
bygget.

Sittegruppe for ni
37-foteren har rikelig med sitteplasser. 
Marex ønsker å sikte mot småbarnsfami-
lier og eldre ektepar som kan ha med ven-
neparet på tur. Dette kan vi for øvrig se 
i cockpiten. En romslig og behagelig sit-
tegruppe til ni personer. Seteryggen lengst 
frem kan skyves frem og tilbake, slik at 
det også fungerer som et passasjersete for 
to i kjøreretningen. Et solid bord med klaf-
fer sørger for at man kan by opp til fest. 

Lyse puter og lekkert interiør preger båten 
og dette er med på å skape en trivelig at-
mosfære om bord.

Byssa ute
Langs styrbord side finner vi byssa som er 
plassert ute i cockpiten. — Det er mange 
av våre kunder som ikke liker å lage mat 
nede under dekk, legger han til. Byssa har 
en harmonisk høyde, og en god arbeids-
benk gjør det mulig å lage de fleste retter 
om bord. Et mangfold av skuffer og skap 
gir plass til mye tørrmat og kjøkkenutstyr. 
De har også vektlagt å ha et kjøleskap som 
rommer 130 liter og samtidig en fryser på 
35 liter. Byssa byr også på andre smarte 
løsninger. De har utnyttet hvert minste lil-
le hjørne i byssa, og på enden av pantryet 
er det plass til søppelpose. Marex 370 ACC 
er også utstyrt med hard-top, men likevel 
er det veldig åpent. Takluka kan åpnes 
helt, og det er vel og merke seg at denne 
ikke er elektrisk. — I Marex 37 ACC kan 
man faktisk lage mat under åpen himmel.

Førerplass for sjefen
I Marex 370 har produsenten også lagt 
vekt på en komfortabel og godt utstyrt 
førerposisjon. En spesiallaget og behage-
lig førerstol for sjefen om bord. Denne kan 
justeres slik at man både kan stå og sitte. 
Dashbordet er forholdsvis enkelt og ryddig 
innredet med de nødvendige instrumente-
ne. På førerplassen er det plass til en stor 
kartplotter, knopmåler, turteller og sjø-
kart. Dashbordet er sprayet med «Nxtell» 
for at det ikke skal reflektere 
sollys når man kjører. Det elek-
triske anlegget om bord er også 
i god orden. Både sikringsska-
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GIGANTISK: Akterkabinen må oppleves før bedømmelsen kan 
gis. Her er det dessuten vannkran og benkeplass.

IKKE-REFLEKSJON: I denne båten skal du kunne kjøre langt 
uten å få vondt i ryggen eller bli solblind, sier Espen Aalrud.

LEKKERT: Midtglasset i dørene gir et 
lekkert preg.

FOR FAMILIEN: Ferdsel på dekk er trygt 
selv for minstemann, med høy pulpitt og 
brede dollbord med høy kant. Dette er noe 
av det bedre vi har sett.

VELUTSTYRT: Pantryet er godt utstyrt 
med kjøleskap, bluss, ovn og en stor og 
dyp kum. Det er god ergonomisk høyde, og 
på hjørnet er det plass til søppelsekken.
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pet og bryterne er godt merket og er lett 
tilgjengelig fra førerposisjonen. Marex 37 
ACC leveres med baugpropell, både foran 
og bak som standard. 

Sterkere og lettere skrog
Marex 370 vacumstøpes og produseres i 
Litauen, men det finnes også en fabrikk 
i Arendal. Båtene produseres i en kom-
binasjon av vacumstøp og multiaksielle 
glassfibermatter. Dette er en kostbar pro-
duksjonsmetode, men skroget blir både 
sterkere og lettere. Marex 370 ACC har 
et helplanende skrog, men båten er ikke 
konstruert for høy fart. Skroget er solid 
bygget, og 37 foteren virker både stabil 
og presis i sjøen. Med en Volvo Penta D6 
på 435 hk gjør båten en toppfart på nær-
mere 31 knop, og en marsjfart på 25 knop. 
— En god økonomisk hastighet ligger på 
rundt 18 knop, sier Aalrud. Båten er utro-
lig kompakt og retningsstabil i svinger. Fa-
milieskuta har et grunnleggende støynivå 
på 80,5 db ved maksfart, og 5 db mindre 
ved marsfart, mens den ved sakte fart lig-
ger på 68 db. Under marsfart hadde vi et 
forbruk på 1,8 liter per nautiske mil.

Kalesjen borte på ett minutt
En romslig solseng med en praktisk kale-
sjegarasje er plassert over akterkabinen. 
Med kalesjen på kan man fint ligge på sol-
sengen og fortsatt beholde den gode plas-
sen. Den enkle kalesjeløsningen gjør det 
mulig å få ned kalesjen på under ett mi-
nutt. I kalesjegarasjen akter blir den helt 

gjemt under solsengen. Det er rett og slett 
en lek å ta av og på kalesjen.

Eget dusjrom
Toalettløsningen om bord er todelt. Marex 
har valgt å innrede båten med et eget se-
parat dusjrom, samt et eget toalettrom. 
Denne løsningen er svært praktisk med 
tanke på at man da slipper vannsøl og lig-
nende på toalettet og kan dermed holde 
dette tørt og rent til enhver tid. Både du-
sjrommet og toalettrommet er romslige 
nok for flere ukers ferie. Det er samtidig  
engod kombinasjon av tre- og plastbruk. 
Soveplassene er mange om bord i Marex 37 
ACC. Båten er utstyrt med en dobbeltlugar 
forut, samt en liten midtkabin med en en-
kelt køye. Totalt sett har familiebåten fas-
te køyeplasser til seks personer, men dette 
er ikke medberegnet solsengen akter som 
også kan benyttes som køyeplasser. Det er 
derfor gode muligheter til å be med både 
familie og venner på tur. Kabinene har ge-
nerelt godt lys, både fra de store vinduene 
i dekket og spotlights i taket.

Skipsfølelse på dekk
Når man spaserer på dekk, får man følel-
sen av å være på et skip. Brede, nedsen-
kende dollbord med plass til begge beina, 
og høye, solide rekker skaper en trygg-
hetsfølelse også for de helt minste i fami-
lien. Det er en enkel ombordstigning både 
på baugen forut og akter på badeplattfor-
men. Bak på badeplattformen har Marex 
laget en praktisk sittebenk med plass til 
fendere og tauverk. Badeplattformen er 
romslig, og her kan man fint nyte kaffe-
koppen om morgenen. På dekket har Ma-
rex utviklet en solseng med puter som ikke 
trekker vann. På varme og solrike sommer-
dager har 37 foteren god solsengsplass til 
fire personer.

 marius@batensverden.com

FOR SEKS: Her kan seks personer fint spise middag. Legg merke til puffen som er 
festet til bordstolpen.

 BV Mener

Marex 370 ACC kan 
godt beskrives som en 
familieskute på sjøen. 
37 foteren er spek-
ket med innovative og 
smarte løsninger. En gi-

gantisk akterkabin som preger båten, 
dobbeltkabin forut, og en liten midt-
kabin utgjør seks faste sengeplasser. 
Marex 370 ACC har gode sjøegenskaper 
og er konstruert slik at selv den minste 
i familien kan føle seg trygg på dekk. 
De har også tatt hensyn til miljøet og 
brukt alternative materialer for teak, 
samt LEDlys. Cockpiten om bord er 
utstyrt med en romslig sittegruppe til 
hele ni personer. Etter stor etterspør-
sel fra kundene har Marex også valgt å 
plassere byssa ute under friluft.  Det er 
ingen tvil om at 37 foteren er enestå-
ende i sin klasse, og båten har imponert 
en hel båtverden.

          + Gigantisk akterkabin
          + Sjødyktig
          + Trygg og stilig konstruksjon

          - Kunne vært flere lufteventiler

 Spesifikasjoner

Lengde 11,37 m | 37,5 fot
Bredde 3,50 m | 11,6 fot
Vekt 7 tonn

Drivstofftank 650 l

Vanntank 300 l

Septiktank 180 l

Pris (testbåt) 3 150 000 NOK

 Alternativer

Nord West 370 Coupé
Lengde (LOA): 11,8 m | 38 fot
Bredde: 3,5 m | 11 fot

Nimbus 365 Coupé
Lengde (LOA): 10,9 m | 35,9 fot
Bredde: 3,50 m | 11,4 fot
Pris (fra): 2 610 800 NOK
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