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NORSK AKTERKABIN: Marex 320 ACC kan 
mot et pristillegg leveres med rødt skrog. 

Bella leveres standard med blått skrog.
prøVekjørT: Bella 9000 Hybrid Vs. Marex 320 ACC

–Hvor stor er denne båten? spør 
en forbipasserende på brygga i 

Kragerø. 
– Den er 32 fot, det er en mindre 

utgave av akterkabinen til Marex på 37 
fot, forteller vi.

– 32 fot, det kunne jeg aldri gjettet.

krympet prisvinner
Marex har produsert glassfiberbåter 
siden 1973, og produserte den første ak-
terkabinbåten allerede i 1975. I 2008 ble 
Marex 370 ACC lansert, og det var den 
første akterkabinbåten i glassfiber lansert 
i Europa på ti år. Akterkabin-båten har 
høstet mange priser, deriblant for Årets 
motorbåt i klassen over 30 fot i Düssel-
dorf i 2009. Marex har siden blitt en av 
de mest omtalte båtene i Europa, og har 
prydet mange forsider.  Hva var vel da 
mer naturlig enn å krympe 37-foteren 

til et mindre og rimeligere alternativ? I 
tillegg til at båten er fem fot kortere er 
den naturlig nok rimeligere. Grovt sett 
kan du spare 700 000 kroner på å korte 
ned fem fot på din ønskeliste, så sant du 
klarer deg med to kabiner i stedet for  
tre. Prisen for Marex 32 ACC starter på 
2 050 000 kroner, og velger du eksklusiv 
utgave må du punge ut 2,7 millioner 
kroner.

Føles større
Vi er om bord i Marex 32 ACC Deluxe 
Edition, og kaster loss. Den forbipas-
serende på bryggekanten har rett. Hadde 
vi ikke visst at denne båten «bare» er 32 
fot, ville vi trodd den er mye større. Når 
vi er om bord i den nye båten er det som 
å være i 37-foteren, men med noe mindre 
armsleng.

Salongen og hoveddekket er slik vi 

husker fra Marex 370 ACC. Spisebordet, 
med sin lengde på 1,7 meter, er fortsatt 
stort, og veldig stort sammenlignet med 
spisebord i andre båter. Her er det plass 
til å dekke på og spise for opptil åtte per-
soner. Det eneste vi savner er stolene som 
kan skyves ut fra bordbeinet, slik som 
på 37-foteren. Selv om båten er på 32 
fot, ville det fortsatt vært plass til denne 
funksjonelle løsningen.

Når salongen ikke er i bruk, vippes 
sidene på bordet opp på hver side. Bor-
det er ikke så brukbart da. Videre kan 
vi vippe tilbake seteryggen og heise opp 
benken foran, slik at den blir en benk i 
kjøreretningen, parallelt med førerben-
ken, og i riktig høyde. Dette er en vellyk-
ket og smart løsning som vi vet Marex-
konstruktøren har grublet mye på.

Båtens store takluke gir oss sol inn i 
salongen. Takluka lukkes og stenges ved 

Rommelig 32-foter med akterkabin

Marex har krympet sin kritikerroste 
akterkabin-båt med fem fot, og har 
fått det som må være markedets 
mest rommelige 32-foter. 
TeksT og foTo: Jørn finsrud
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UTSIKT: Barna nyter panoramautsikten fra forkabinen. ÅPENT: Når vi åpner taket kan vi nyte sommeren.

BAD: Dusjkabinett og god skapplass. BYSSE: Liten, men godt utstyrt bysse med store skuffer.

Rommelig 32-foter med akterkabin
at vi skyver den med håndkraft, noe som 
fungerer bra. Hadde den vært elektro-
nisk eller hydraulisk ville det bare vært 
enda mer å bekymre seg for; noe som 
kan ryke. 

I salongen er det et pantry med to 
gassbluss, stekeovn, vask og kjøleskap. 
Pantryet er noe mindre enn i 37-foteren. 
Store skuffer og skap er gjennomgående 
i hele båten, både på hoveddekk, i forka-
binen og i akterkabinen. 

Færre soveplasser
Den største forskjellen fra Marex 370 
ACC er at det er to soveplasser mindre. 
Marex 32 ACC har ikke stikkabin med 
dobbeltkøye, slik som sin storesøster. 
Lugarene er store i den nye båten, og 
begge har dobbeltkøyer. Da vi prøve-
kjørte båten var også ungene med, og 
eldstemann på ti fant raskt sin plass i 

forlugaren, som også har en flatskjerm 
festet til skottet mot badet. Men også 
panoramavinduene bidrar til at denne 
lugaren føles trivelig under båtturen. Vi 
trekker til side gardinene, og ungene blir 
nærmest hyponisert av utsikten gjen-
nom de sotede vinduene mens vi kjører i 
Kragerø-skjærgården. 

Akterkabinen er noe mindre sammen-
lignet med 37-foteren, men den er rom-
melig. Det som mangler er vasken. Men 
hvor viktig er en vask i en kabin, når 
pantryet er bare et par armlengder unna? 
Akterkabinen har bra med vinduer som 
slipper inn godt med lys, og som kan 
trekkes for med gardiner. Begge lugarene 
har uvanlig godt med stuveplass, sam-
menlignet med tilsvarende båter.

Båten har gjennomgående full stå-
høyde, og selv inne i dusjkabinettet er 
det en høyde på to meter. I forkabinen 

er det en høyde på 2,2 meter. Sengene 
i forkabinen er 2,2 meter lange, mens 
sengene i akterkabinen er to meter lange, 
og ståhøyden der er 1,95 meter. 

Aksel og ror
Førerplassen er behagelig, men det kan 
oppleves at man sitter litt lavt. Dette 
løser produsenten med et førersete som 
også kan justeres i høyden i den kom-
mende produksjonen. Vindusflaten på 
sidene er grei, men det er noe trangere 
når man ser framover. Og når man kjø-
rer, og skal se på skrå til babord side, må 
man være oppmerksom på krummingen 
i vinduet som gir et forvrengt bilde av 
virkeligheten, bokstavelig talt. Så lenge 
man er oppmerksom på dette bør det 
ikke være et stort problem. Instrument-
panelet er oversiktlig. 

Båten har strak aksel og ror, så den vil 
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GOD FART: Marexen klarer 
25,5 knop, og med en enda 
mer riktig propell går den 

nok over 26.

prøvekjørt: Bella 9000 Hybrid VS. Marex 320 ACC

normalt ikke score så godt på vår åtte-
tallsmanøver akterover i vårt testskjema. 
Men den er utstyrt med både hekk og 
baugtruster, så finmanøvrering – og åtte-
tallsmanøver akterover om man vil, skal 
ikke være noe problem. 

Vi prøver båten i alle hastigheter, og 
måler drivstofforbruket. Fra vi setter 
den i gir, og den går i 550 omdreininger 
i 2,4 knop, opplever vi hvor godt det er 
med aksel og ror. Når vi kjører båten 
oppleves den større enn 32 fot, og vi 
glemmer nesten at dette ikke er 37-fote-
ren. Svingene tar den fint, uten overras-
kelser. Med litt over halvfull tank måler 
vi en toppfart på 25,5 knop, med 3639 
omdreininger. Turtallet viser at propel-
len er litt stor. Med litt mindre propell 
og høyere turtall vil knopmåleren trolig 
vippe over 26 knop. Forbruket med 
full gass er 63,2 liter i timen. Trekker vi 
ned til 3500 omdreininger, som gir 24,4 
knop, er forbruket 58 liter i timen.  Fin 
marsjfart ligger på rundt 18 knop, med 
3000 omdreininger, og et forbruk på 43 
liter i timen. Yanmar-motoren er godt 
støyisolert, og vi kan fint snakke i alle 

turtallsområder uten å heve stemmen. 
Og selv om vi kjører med takluka oppe 
er det ingen vindstøy i cockpiten.

Standard eller Deluxe?
Båten har en bredde på 3,3 meter, altså 
20 centimeter mindre enn sin storesøster, 
men har fått like store dollbord som 
sin storesøster. Og det er nettopp brede 
dollbord som er noe av konseptet til 
akterkabinbåtene til Marex; at det skal 
være lett å gå rundt båten. 

 – Mange eldre båtfolk liker ikke å  
balansere rundt båten. Det skal man 
slippe her, sier Stian Wesøy, som er daglig 
leder på fabrikken til Marex. 

For kalesjen bak er det ferdig kalesje-
brønn. Når sola gløtter fram er det fort 
gjort å pakke ned kalesjen, noe Stian 
Wesøy demonsterer for Båtliv under vår 
prøvetur. 

– Med denne båten har vi prøvd å få 
frem løsninger som skal tilfredsstille alle, 
sier han. 

– Hvem er den typiske kjøper av Ma-
rex 32 ACC?

– For Deluxe-modellen er den typiske 

kjøper i alderen 40 pluss, mens de under 
40 gjerne velger standardpakken som er 
rimeligere, sier Wesøy.

Selv om Bella 9000 er blitt beskyldt 
for å ligne Marex sin ACC frykter ikke 
Wesøy at de skal konkurrere om samme 
kjøpegruppe. 

– Vi konkurrerer om helt forskjellige 
kjøpegrupper, sier Wesøy, som mener 
Marex og Bella ikke har den store likhe-
ten.

Marex har allerede fått inn flere 
bestillinger. Allerede i sommer hadde 
den norske produsenten et møte med 
forhandlere fra 11 land.  Når vi pøvekjø-
rer bygg nummer to i slutten av juli har 
Marex fått inn forhåndsbestillingen på 
syv båter.

Prisen på testbåten er 2 380 000 
kroner, men den er godt utstyrt og har 
en 320 hk Yanmar V8-er diesel. Pris 
for standard båt med 300 hestekrefters 
motor er 2 050 000 kroner. 

jorn@batliv.com

Marex 320 ACC

 Tekniske data 

Lengde:  9,99 meter
Bredde:  3,3 meter
Vekt:  5 300 kilo
Drivstofftank:  490 liter
Motor fra til:  260-300 hk
CE-kategori:  B
Pris, standardbåt: 2 050 000 kr Omdr.
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