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T /i er på Sørlandet, der Marex fortsatt holder hjulene i gang,

\/ med rrorsk produksjon. Selv om de øvrige modellene i sin
Y helhet produseres i Litauen, er Marex fast bestemt på at

den nye 320 Aft Cabin Cruiser skal forbli helnorsk og lages ved
derr tradisjonsrike båtplodusentens fabrikk i Fevik. Allerede er
byggenummer tre av 32-foteren satt i produksjon, men prosessen
har vært tidkrevende og kostbar.

Begynte med 370
Marex er kjent for å produsere akterkabinbåte(, men
de siste årene har kun derr klassiske 280 Holiday
representert lugaren som blir elsket av barn. Derfor
vakte Marex 370 Aft Cabin Cruiser stor oppmerk-
somhet da Marex, som første produsent på ti åa
tok med akterkabinen i en helt ny og moderne
båt. Tanken var å lage en båt på rundt 32 fot som
skulle være solid, ha aksel og generelt være en
praktisk familiebåt. Med unntak av størrelsen
lykkes de godt, for siden båten ble lansert i 2008,
har prisene og medieomtalene haglet. Den vant

"Motor Boat of the year Award" i 2011 og har
vært på forsiden til mer enn ni store båtblader.
Etterspørselen har vært god, men for mange
familier ble prislappen og lengden i drøyeste
laget, og nå har akterkabinbåten fått en
lillesøster.

Kort tid
Siden 370 opprirrnelig skulle vaere litt

mindre, var det kanskje naturlig at
Marex allerede i 2009 vurderte å lage

en lillesøster. Den skulle ta vare på
de gode detaljene og konseptet i seg
selv, men målsetningen var å holde
en prislapp på rundt to millioner
kroner, og viktigst av alt - ta vare
på designet - i en satt ramme på
32 fot. Etter om lag 10 000 timer

var første båt ferdig i juni denne
sommeren. Den fungerte over
all forventning, i fø\ge daglig
leder Stian Wesøy, som fikk teste
båten langs sørlandskysten en
uke. - Den stØrste utfordringen
har vært å få alt til å passe,

og totalt består båten av ikke
mindre enn 54 former, forteller
Wesøy til Båtens Verden. Han
tror de har klart å lage en båt
for de som ønsker en praktisk
og romslig bobåt, og trekker
frem detaljer som brede,
nedsenkede dollbord, bra
adkomst og sikkerheten ved
å ha en motor med aksling
- både for nordmenn, men
også for det utenlandske
markedet. - Som kanalbåt
kommer denne til enda flere
steder enn storesøsteren, for
eksempel i Holland, tllføyer
WesøY'

Likheter
At Marex har klart å lage
en båt med samme form-
språk som 370, er det ingen
tvil om. Designet er nesten
identisk, med store vinduer
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FULL KONTROLL:
Fra førerposisjonen
har man god oversikt
over båten, både til
siden, fremover og
bakover. Det er god
plass til både karptlot-
ter og instrumenter,
og ratt og girlgass
er hensiktsmessig
plassert.

BYSSE MED
SJøUTSIKT
Bysseseksjonen er
plassert på styrbord
srde etter førerpo-
sisjonen, og gjør at
man har god utsikt til
sjøen. Høyden er god,
og det er tilstrek-
kelig arbeidsflate og
dype skuffer. I enden
på høyre side finnes
en praktisk søp-
peldunk integrert i

innredningen.
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gått på bekostning av skapplass eller av
ror-niølelsen. Det el ikke trarrgt om bord,
og både senget bvssa, salongen og dusjen
virker romslig.

lnnholdsrik
Planløsningen i uteplassen er vi vant
med. Byssa ligger på styrbord side rned
overraskende- god høyde i iorhold til flere
alternative båte-r vi har vært om bord i
på clenr-re størrelsen, der marr rrærmest
må bøve rvggen for å vaskc opp. Det lrar
blitt plass til en dyp kum, to bluss og bra
med benkeflate. Mer enn seks skr-rffer
gir plass til båc1e bestikk og tØrrvarer, og
kjøleskapet har fått plass under førersetet
for å spare plass. Fra seksjonen har marr
god sikt ut, og står åpent og luftig, og
clen smarte holderen for søppelpose har
selvfølgelig fått plass i enclen av byssa.

Noe av det som or.erraskct oss mest
med denne Lråte-n, er den store salongen.
Rundt åtte personer får plass rundt et
bord rned to store plater sor.n felles ut, slik
at le-ngden blir på 1,7 r.neter; som gjør at
nesten sanrmc'antall mennesker kan spise
en god midclag. Det eneste som er negativt
med denrre løsningen er at bordet ikke er
så brukbart mccl klaffene oppc'.
Man sittel høvt og sel goclt ut til siderr,
men sikten ove'r clekk kan bli redusert,
cla frontvir-rclucne L-r høyt oppe og smale.
For at to meclpassasjerer skal iå se over
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dekk, har Marex inricllertidig løst clette
på en ekscrnplarisk rnåte, ved at mar-r

kan vri sctcryggen bakover; slik at r-rrarr

også kommel høyere opp, cla hele benkerr
heises opp.

Når clet regner er hard-top-løsningen
med skyvetaket ger.rialt, og like smart er
det på solskinnsdager - hvor marr så å
si plutselig får en åperr båt ved er.r enkel
operasjon.

Trongere under dekk
Vi merker at vi er om bord i 32-foteren, og
ikke i strlresøsteren, i clet vi beveger oss
lenger frem og under clekk. I 37-fotererr er
det mer armsleng, mens vi i denne båterr
enterr må ta til babold - til badet, ellc-r gå
inn i en stor rederlrrgar. I lugaren møter
vi en stor dobbeltseng rlecl lengde på 2,2
meter. Dct er god stål.røycle med 2,2 meter
under taket. Spotlights i taket, leselvs og
et stort vindu ut til sjøe'n gir mve lys og en
luftig følelse.

Samme, store skrogvirrclu møter oss på
badet. For de som ønsker å bo komiorta-
belt vet at det ofte er en dårlig løsning å

dusje rrten iorheng, og clette har Marex tatt
på alvor ved å lage et stort dusjkabinett
- hvor ståhøyden faktisk er på to mcter.
Denne løsrrirrgen er gjennomtenkt, og
gjør at det ikke blir sprut eller klin ellers
på badet. To store skap i innrednirrgerr og

tre hyller gir mye plass til å plassere både
toalettmapper og utstyr, og heller ikke her
er det trangt.

Retningsstobil
Marex 320 går pent og stabilt i sjøen. Vi
trenger ikke å trimme aktivt, og fra lav
til høy hastighet er båten retningsstabil,
noe som kan være deilig om familien skal
legge ut på langtur. Føreren sitter høyt og
har tilstrekkelig sikt gjennom de forhold-
svis smale frontrutene. Et stort vindu
akter i kalesjen gjør også baksikten god.
V-bunnen på17 grader tar godt i mot den
lille sjøen vi møter på turen, og vi hører
ingen skrangling eller ulydeq, verken fra
skrog eller innredning - mye på grunn av
vakumstøp. I vår testbåt satt en Yanmar
320 hk, en motor produsenten anbefaler
for denne båten. Vi måler en toppfart på i
overkant av 26 knop ved 3 600 omdrein-
inger, og måler et forbruk på cirka 60 liter i
timen. Dette synker ettersom vi slakker av,
og marsfarten finner vi et sted mellom 19
og 21 knop, hvor skrogetjobber fint i sjøen
Ved 19 knop måler vi et forbruk på 45 liter
i timen, hvilket er gode målinger for en
familiebåt på denne størrelsen.
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A ROMSLIG BAD: Vi er imponede over hvor
stort badet har blitt, med dusjkabinett, godt
med skapplass og et stod skrogvindu som gir

utsikt til sjoen.

Over til hoyre:
SALoNG FoR ÅTTE: Med begge bordpla-
tene ute kan så mange som åtte personer

spise middag i salongen.

TO KABINER: | 32-foteren finnes to kabiner,

med en stor dobbeltseng i lugaren i front, og
en akterkabin med to enkeltsenger.
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