
W-:"

3
cv
3-)
,n

3

3



Norske Marex 350 GG 0pen Lounge er nyeste version af Marex-værftets
succesfulde 35 fods planende skrog. Ui har sejlet nyheden og Uolvos nye
kraftfulde DO på 400 hk og blev begeistrede.

TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

Efter en herlig tur på Aabenraa Fjord med den

nye 350 CC Open Lounge fra norske Marex,
med 400 potente D6 heste fra Volvo, faldt
det os helt naturligt at associere fra værftets

våbenskjolds inspirerede logo med søhesten

til Ferraris stejlende hingst.
Den 35 fods Open Lounge er ganske

vist mere en spo rty farniliecruiser end en

fuldblods fartdjævel, og man kan næppe kalde

en Ferrari for en familiebil. Det var derfor
mere den hurtige acceleration, den lydefri
sejlads, det fine greb i vandet og den gode

følelse af kvalitet, der fik vores association
til at gnistre.

Marex hører også til i et højtprisleje, så det

også kan gnistre i tegnebogen, mgn bådens

kvalitet og meget omfattende udstyrsliste
retfærdiggør prisen. Især hvis man gerne
vil have en båd, der kan sejle fuld fart uden
knirken og knagen. Under testsejladsen

hørte vi kun motorens rimelig velisolerede
brummen og bundfaconens rnøde med fjord-
ens vand.

I den testede "Version Reese" er der også

stort set al tænkelig teknik og komfort om bord,

som en sejler kan drømme om. Ikke mindst
den nye integrerede multifunktionsskærm
Simrad NSS Sport, der ikke bare er en kort-

plotter med GPS, men hvorfra man kan
styre alt elektronisk navigationsudstyr. NSS

Sport er indbygget i det nydesignede instru-
mentbord.

Den nye Marex er en nyudviklet version
af den anerkendte Marex 350 Cabriolet
Coupe, oS det ses stadig som CC i navnet.
Det er derfor en meget åben sydlandsk
solskinsbåd, og man kan med rette sætte

spØrgsmålstegn ved anvendeligheden, af en

sådan familiecruiser i et omskifteligt dansk
klima.

Det har Marex dog taget meget over-

bevisende hånd om med to geniale kalecher,



der begge er gemt væk i bådens targa -bøjle.

De kan på et øjeblik forvandle Marex Open
Lounge til en hard top båd.

Vi sejlede båden uden kaleche i bidende
kulde, men selv når vi stod op og styrede,
så afbøjede vindspejlet fartvinden så perfekt,
at vi ikke bemærkede hverken farrvind eller

kulde. Det bløde "skyde tug" overfører pladsen
er således kun nødvendig i regnvejr, eller hvis
bøIgerne sender rØgvand ind over båden.

Planer på 8 sekunder
Marex 350 har i den testede version også
fået den helt nye smidige seks liters Volvo

Penta dieselmotor D6 på 400 hk, der i høj
grad minder om en motor i en sportsvogn.
Den har dobbelte overliggende knastaksler,
fire ventiler pr. cylinder, common-rail ind-
sprøjtning, turbolader, kompressor, after-
cooler og duoprop system.

Vores test viste, at det med denne motor
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Det nydesignede instrumentbord er dejrigt enkelt og overskueligt,
med al bådens elektroniske navigation samret i en stor simrad
NSS Sport 12 touchskærm,

Kalechen over førerpladsen hales hurtigt og nemt frem f ra
sit skjul i targa-bøjlen. Den bæres af stålbøjler, der kører på
letløbende skødevogne.

Med dette bådformede joystick

kan man nemt manøvrere

intuitivt med bådens bov-

og hækpropeller. Båden

manøvrerer præcist, som man
bevæger joysticket. Ved siden af
dette joystick sidder kontrollen
til det elektriske ankerspil.

Den frostede skydedør til bådens nye lounge under fordækket
giver lys ned om læ og sikrer, at man kan være privat dernede.

Der er et væld af g0de, praktiske 0g fint integrerede detaljer, som eksempelvis fenderholderen, i den nye 35 fods Open Lounge. Targa-
bøjlen rummer således også agterkaleche og en kaleche over førerpladsen. Der er bruser med varmt vand på badeplatformei. 
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Det tog kun få minutter at forvandle det åbne cockpit tir en lukket
lounge, hvor man har glæde af bådens varmeanlæg.

Førerpladsen er intet mindre end fremragende. Vi sad godt i

sportssædet, der har Marexs Ferrari-associerende logo koket på
ryglænet, og stod og godt 0p 0E styrede.

Det store cockpit er en komfortabel åben lounge med gode

siddepladser til 8-10 personer i de to sofaer med kunsilæder
agter. Pladen med flaske- 0g glasholder kan vippes ned, så man
også kan sidde om bordet på sofaen 0m bagbord,



er det fuldt tilstrækkeligt med en enlig motor
i båden. Den ydede en herlig smidig og kraft-

fuld acceleration, hvor vi kunne komme
op at fuldplane med ca. 15 knob på blot 8

sekunder. Selve overgangen til planitg skete

så glidende, at vi virkelig skulle være meget

Enkle og rigtigt anbragte gribebøjler, som på billedet, gør det

nemmere at bevæge sig rundt på båden, når den er ifart.

Den helt nye 400 hk Volvo Penta D6 motor er rimelig nemt

tilgængeligt gennem luger i cockpitdørken.

Motorrummet er stort for en 35 fods motorbåd, og fordi der kun

er en m'otor, er det rimelig nemt bevæge sig rundt dernede, og

servicere motoren og den øvrige teknik,

opmærksomme for overhovedet at kunne
mærke, hvornår båden kom ud afvandet.

Marex 350 CC Open Lounge fås med

yderligere tre motorvalg hvoraf de to er med

to motorer.

Bedst økonomi ved 22 knob
Da vi kom op at plane, blev farten øget til 16-17

knob, uden vi rørte gashåndtaget yderligere.

Bagefter kunne vi gå ned i omdrejninger og

lige akkurat opretholde planingen helt ned

til 11 knob ved 1995 omdrejninger uden at

bruge bådens trimfl.aps.

Tophastigheden er målt til 37 knob af
Volvo Norge, og under testen på det flade

vand i Aabenraa Fjord opnåede vi at sejle 34

knob, uden vi gik i dybden med at trimme
bådens flaps.

Vores fartmåling svarede præcist til Volvo
Norges fartmålinger op til2000 omdrejninger,

og derefter lå vores lidt under.

Den mest økonomiske sejlads opnår man

mellem2500 og3000 omdrejninger. Det giver

en cruisingfart på 21 til 30 knob, med et

forbrug på 1,55 til 1,68 liter diesel per sømil.

Dette forbrug er målt af Volvo Norge.

Lydfri sejlads
De tidligere versioner af Marex 350 er kendt

for fremragende sejlegenskaber. Det gælder

stadig for Open Lounge, der sejler på helt
samme det skrog, der har en bundvinkel på

24 grader.
Og dog. Skroget bliver nu vakuumstøbt

med et støjdæmpende lag i laminatet. Det
giver alt i alt et stivere, lettere og mindre
støjende skrog med en behagelig sprød lyd
mellem bund og vand.

Sejladsen var også lydfri på den måde, at

bådens indretning og grej er i en kvalitet,
hvor intet knirkede, knagede eller skramlede

under hurtig sejlads, eller når vi provokerede

med at kløve vores hækbølge. Vi hørte kun
den rene motorlyd og vandet mod skroget.

Det kan ikke mange moderne planende
familiecruisere prale med.

Meget præcist styring
Vi oplevede, at Marex 350 mødte vand og

bølger meget kontant, med en god gang i
bølger og en meget præcis, sportslig styring.
Samtidig havde båden en fremragende god

kursstabilitet.
Desværre var vandet for fladt på testdagen

til for alvor at teste bølgesejlads, og derfor
prøvede vi i stedet at kløve vores egne hæk-

bølger. Det klarede den også med bravur, og

uden vi fik vand i cockpittet.

Vi følte os så trygge ved Marex 350s

gode opførsel, at vi også vovede at smide

den rundt for fulde omdrejninger i et skarpt

sving. Den reagerede meget præcist på rattet,
og krængede voldsomt, men den stod rimelig
fa$t i vandet og lavede ingen ubehagelige
unoder i svinget.

Farten og omdrejningerne gik selvfølgelig
ned i svinget, men slet ikke nær så meget, som

mange af konkurrenterne på markedet.
Det er hcldigvis en manØvre de færreste

får brug for, men den viste dog, at båden
evner at blive styret rimelig præcist ud af en

pludselig opstået situation.

lntuitive havnemanøvrer
Vi savnede heller ikke at have to motorer ved
havnemanøvrerne, fordi 350eren er udstyret
med et intuitivt manøvresystem med bov- og

hækpropeller fra Sidepower på hver 8 hk.
Med disse propeller kan båden sejle ret

sidelæns, snurre om sin egen akse, eller
man kan bare rette båden op med dem som

separate bov - og hækpropeller.
De styres ganske enkelt med et bådformet

'Joystick", hvor båden manØvrerer præcist,

som man håndterer dette 'Joystick". Nemmere

kan der næppe gØres.

Et væld af små detaljer
Den nye Marex er en meget gennemført og

velfungerende båd, der tydeligvis er bygget

over mange års erfaring med motorbåde og

deres funktionalitet.
Overalt er der små gode praktiske detaler,

som eksempelvis små trin de rigtige steder,

gribebøjler i rustfri stål ved targa-bøjlen,
holdere til glas og flasker i cockpitbordet,
stålbøjler til flasker i pantryet, indbygget
drypbakke ved vasken, indbygget lys i cock
pittet og kahytterne for bare at nævne nogle

få.

Kaleche i targa-bøjlen
Den nye Open Lounge er, som den tidligere
cabriolet-udgave, en rigtig sydlandsk og

komfortabel solskinsbåd, med alle muligheder

for at udfolde sig i det fri i godt vejr. Her er

hynde til solsengpå fordækket, ogbordet agter

kan sænkes, så sofagruppen kan forvandles
til endnu en stor solseng.

Regn, blæst og kølige sommeraftener
kræver dog en kaleche, og den er genialt
indbygget i 350erens targa-bøjle, uden at

denne er blevet stor og gumpetung. Med
lukket kaleche får man glæde af, at båden har
dieselvarmer og varmeudtag i cockpittet.

Førerpladsen og den forreste del af
cockpittet overdækkes lynhurtigt med et

"skydetag" i et let vandtæt stof, der er udviklet
af Helly-Hansen i samarbejde med Marex.
Det bæres af stålbøjler, der kører på letløbende

vogne fra Ronstan, der også bruges som

skødevogne på sejlbåde.
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Pantryet er funktionelt til en
familieferie med gaskomfur,
der her er tildækket, stor
gasovn og gode store skuffer.

Køleskabet om styrbord er på
'130 liter og med en fryseboks
på 29 liter.

Forkahytten rummer et stort klædeskab. Adgang til agterkahytten
gennem den buede dør. Toilettet er til styrbord i forkahytten.

0p til fem personer kan sidde omkring bordet i bådens lukkede
lounge, forkahytten, der også kan forvandles til stor dobbeltkøje.

Agterkahytten under cockpittet har en stor regulær dobbeltkøje,
skabe og stor bordplads som natbord. Løse hynder kan gemmes
væk under dobbeltkøjen, Her er også en bænk til at siddå på.

Uælg mellem fire dieselmotorer
Motor HK
Volvo Penta DG 370.
Volvo Penta DO 400.
Volvo Penta 2xD3. . .440
Volvo Penta ZXD4 . .600
Farten er målt af volvo Norge med tom båd på fladt vand.

Toilettet er enkelt og

funktionelt. Der er skabe med
spejllåger over vaskebordet.

Der er separat brusekabine i

toilettet, der afskærmes med
en rund "frostet" skydedør.
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Konklusion
Norske Marex har formået at gøre en god båd bedre. 350 cc 0pen Lounge emmer af kvalitet, gode detaljer 0gfornemme sejlegenskaber. Den nye potente 400 hk D6 motor fra Volvo kan filfredsstille de tLstes behov for fart ogacceleration. prisen er høj, men det er kvariteten også, og udstyrsristen u,. urlpoÅiirt. 
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Den agterste kaleche er i sagens natur
større og mere kompliceret at sætte, men det er
stadig en sror fordel, ar en god del af kalechen
er placeret i targa-bøjlen,når den ikke er slået
op, og det gør den hurtigere at sætte.

Lounge med dobbeltkøie
Det lille lukaf under fordækket i de tidligere
versioner er her forvandlet til en lounge, er
rigtig og fint aprerer forkahyr rrr.^^ed bord og
sofagruppe, hvor der kan sidde op helr op
til fem personer.

Her kan bordet sænkes, så U-sofaen kan
ændres til en fin og bred dobbeltkøje. Der
er adgang til bådens udmærkede roilet med
brusekabine fra forkahytten.

Agterude er der bred dobbeltkøje og
god stuveplads i "Captains Suite,, under
cockpitet.

Marex 350 CG Open Lounge
Længde . ..10,7g m
Bredde , . .. .3,31 m
Dybgang ...,1,13 m

Deplacement.., .5250 kg

MotorVolvoPentaD6,. .,.,..400 hk.
Brændstoftank. ...630 I

Topfart ..... ,36 knob
Cruisingfart med 400 hk . . . .22_30 knob
Cruisingforbrugca. ...,...1,6 l/sømil
Vand-/septiktank ...2201210 I

Kø1er ..4+2 stk.
CE-certificering. ,...8

Pris sejlklar/testet version 2.232.00012.49g.000 kr.

Design Aalrud/Johnsen, Norge.

Værft AiS Marex, Norge.

Salg: Reese Marin, www.reesemarin.dk.

S} fornemme sejlegenskaber . Smidig, potent motor
. Gennemtænkte løsning o Kalecher itarga-bøjlen

ffi Rriæn (retativt)

Udstyr i versionen fra Reese
o Teak dørk ude og inde
n 0plukkelig frontrude
o Cabriolet kaleche
n Manøvresystem med bov- og hækpropel
a Trimflaps
o Simrad NNS 13 GpS & kortplotter med touchskærm
c Simrad Digital ekkolod
* Simrad Digital log
n Simrad AIS Class B tilkoblet Simnet
* Simrad Autopilot inkl. rorviser og Fluggate kompas
o Elektrisk ankerspil med fjernbetjening og rustfrit anker
* hydraulisk styring med stilbart rat

" 2x vinduesviskere med interval og spulesystem
e Defroster
* Dieselvarme 5,5 KW m. 5 udgange fjernbetjent hovedafbryder
e 220V landstrøm i cockpit, kahytter og toiletrum
o 2x automatisk lænsepumpe med alarm
o Tv-antenne med tilslutning i cockpit og i forkahyt
n 24" fladskærm

' Radio med CD og 4 højtalere
. Koldt og varmt vand i pantry
o Toilet

e Bruserum og på badeplatform
* Køleskab 130 I og separat fryse/kølebox 2g l.


