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Det elegante teakdekket og den kraftige vindusrammen
av massiv teak fyller flere funksjoner. For det første tåler
teak maritim bruk bedre enn andre treslag. Enten du velger å
beholde den gyldne fargen ved å behandle treverket, eller bare lar
den gråne distingvert, vil den holde inn i evigheten, takket være sitt
høye innhold av oljer. For det andre føles teak både trygg og behagelig å
trå på. Den solide vindusrammen fungerer også som en robust håndrekke
som tåler bruk. I tillegg forsterker bruken av treverk de historiske linjene til
tidligere tiders tresjekter. (Marex bruker kun sertifisert teak.)

SOSIAL, TRYGG OG DRIVSTOFFGJERRIG
SOM EN SJEKTE. LETTSTELT, ROBUST
OG RASK SOM EN SKJÆRGÅRDSJEEP.
DEN ULTIMATE FLERBRUKSBÅT FOR
HELE FAMILIEN.

Vår skandinaviske arv:
Den skandinaviske skjærgården med sine
hundrevis av små øyer – og skumle undervanns-
skjær, har vært båtfolkets tumleplass i hundrevis
av år, enten hensikten har vært transport, fiske
eller hygge. Den norske snekka, utviklet seg til 
å bli den typiske skjærgårdsbåten med vakre,
harmoniske linjer. Det ble selve symbolet på 
sol og sommer, fiske og badeturer. I praksis,
derimot, blir den begrensede farten til en 
stor frustrasjon. 

Det var da man skulle ha hatt en båt som
konverterte seg til en rask skjærgårdsjeep, slik
at man kunne svippet hjemover i 20-25 knop…

Marex redefinerer snekkekategorien: 
Derfor utviklet vi Duckie. Skjærgårdsbåten som
fremdeles utstråler drømmen om den perfekte
sommer, men tilpasset det moderne liv. 
Lettstelte materialer, funksjonelle løsninger, 

moderne teknologi og fartsressurser som gjør
at den til og med fungerer med wakeboard. 
En flerbruksbåt i ordets rette forstand. Våre 
løsninger var så oppsiktsvekkende at vi 
umiddelbart vant pris for god Design (utdelt 
av NORSK DESIGNRÅD).

Lett å håndtere. Enkel å eie
Duckien er en planende båt med kjøl. Det betyr
at den skjærer seg mykere gjennom sjøen. Den
gjør båten stødig og retningsstabil i sakte fart.
Båten tåler høye bølger bedre enn en vanlig
planende båt. Den oppfører seg eksemplarisk 
i sakte fart og vil ikke vingle som andre båter.
Vårt system med beskyttet propell og ror 
mot små grunnstøtinger vil kunne redde 
mange gode sommerdager og spare utgifter 
til verkstedsbesøk.

Båten er konstruert slik at man enkelt kan
gjøre det meste med den selv uten store 
forkunnskaper. Man skal ikke bruke hele våren 
til å pusse båt. Den er selvlensende som en
skjærgårdsjeep, så sand, fiskeskjell og blod kan
bare spyles ut. Selv putene tåler vann og røff
behandling. Båtens flater er selvfølgelig laget
lette å vedlikeholde. Det er ingen lakk som skal
pusses, men trefølelsen er selvfølgelig i behold.
Man skal slippe å bruke første ferieuken til å
fikse båten.

Billig i drift
Med strak aksel reduseres risiko for skade, og
store utgifter til drift og vedlikehold. Det er
ingen deler som må tas av eller settes på verk-
sted over vinteren. En Duckie bruker betydelig
mindre drivstoff enn en båt med påhengsmotor,
og koster vesentlig mindre å forsikre enn en 
tilsvarende planende båt. Service på motoren er
lett og billig.  Også vinterkonserveringen er
vesentlig enklere og rimeligere enn for en båt
med drev. Her vil man spare mange penger over
noen år. 

Den ultimate moderne flerbruksbåten 
forkledd som en klassisk snekke.
I cockpiten er det plass til både slekt og venner,
lunt og godt bak den kraftige vindskjermen.
Høyt fribord gjør båten trygg også for små og
store barn. Skulle det komme en regnskur 
slår man bare opp kalesjen, som har ståhøyde.
Båten er i tillegg til et oversiktlig dashboard 
utstyrt med en rorkult akter. Herfra er det
naturlig å slenge ut makrellsnøret. Marex 
installerer sluregir som standard. Dette gjør at
du kan sette ned farten til 1 knop om du vil.
Som sagt: Dette er en bruksbåt. Aktersofaen
kan sågar konverteres til en stor solseng (eller
overnattingsplass), ved hjelp av ekstra puter. Og
synes du det er greit med kald drikke, så bygger

vi også inn en kjøleboks. Marex har brukt mye
tid på lydisolering av båten. Det er standard
med «vibrasjonsledd» på akselen og motorens
støy er redusert til et minimum med Marex sitt
unike lydisolasjonssystem.

God totaløkonomi!
Når man skal gjøre opp status, er det tre for-
hold som har betydning for totaløkonomien ved
det å eie en fritidsbåt. Det er innkjøpsprisen,
deretter alle brukskostnader, og kanskje viktigst
– hva får du igjen den dagen du skal selge?

Duckie hadde ikke vært en Marex om ikke
løsningene og designet var laget for å tåle
tidens tann. Her er det ikke noe som skrangler
eller faller av ved normal bruk. Alle beslag,
pullerter og håndtak er dimensjonert som til en
langt større båt, noe som bidrar til den
generelle trygghetsfølelsen ombord. Denne
soliditeten får du dessuten full valuta for når du
engang skal bytte båt. Marex er internasjonalt
kjent for sin høye bruktbåtverdi. Med sine 
velprøvde løsninger og tidløse design er Duckie
en båt som aldri vil gå av moten.  

Velkommen til Marex og et trygt båtkjøp!

SJEKTA SOM ER SKJÆRGÅRDSJEEP NÅR DU TRENGER DET…
Marex Duckie:

Typisk Marex: Da vi satte i gang utviklingsarbeidet med 370 ACC, brakte vi med oss den
samme innovative holdningen som gjorde at Duckie så dagens lys: Vår ambisjon var å 
”gjenoppfinne” akterkabin-båten. Har vi lykkes? Marex 370 ACC har satt rekord i antall forsider,
og har begeistret juryer ved båtmesser over hele Europa. 



Barnas favoritt skaper fornøyde foreldre!
I en Duckie kommer man nærme vannet. Samtidig
gir det høye innvendige fribordet trygghet til både
foreldre og barn. Badeplattformen og den solide
trappen gjør det enkelt å komme ombord igjen
etter en dukkert. Sand og søl spyles bare ut …
Dette er en båt som tåler bruk!





På oppdagelsesferd i skjærgårdsparadiset:
Selv om en duckie har en liten kjøl som gir retningsstabilitet og
beskytter ror og kjøl, stikker den ikke mer enn 65 cm, og stående
ved rorkulten akter, har du full oversikt og god kontroll når du
smyger deg langs glattskurte svaberg …



STANDARD UTSTYR
• KALESJE
• BADEPLATTFORM
• HYDRAULISK STYRING
• ANTI VIBRASJONSLEDD PÅ AKSEL
• TEAK VINDSKJERM
• KOMPASS
• TEAK PÅ MOTORKASSE
• ELEKTRISK OG MANUELL LENSEPUMPE
• ANKERKASSE FORAN OG BAK
• SOLSENG PUTER

STANDARD FEATURES
• CANOPY
• BATHING PLATFORM
• HYDRAULIC STEERING
• ANTI VIBRATION ON THE SHAFT
• TEAK WINDSCREEN
• COMPASS
• TEAK ON ENGINE BOX
• EL. BILGE PUMP
• ANCHOR BOX FRONT AND AFT
• SUNBED/CUSHION



Skrogtype: Planende skrog med aksel og kjøl
Lengde: 6.50 m
Bredde: 2.46 m
Høyde: 1.88 m
Høyde over vannlinje: 1.36 m
Vekt: Ca. 1400 kg
Dybde: 0.65 m
Drivstofftank: 110 l
Toppfart: Ca. 26 knop med 120 hk
Godkjent av DNV: CE-kategori C
Design: Aalrud / Thorup / Jensen
Køyer: 2 stk  (Solseng)
Sitteplasser: 8 stk
Start-batteri: 70 amp
Service-batteri: 70 amp (ekstrautstyr)
12 Volt uttak: 1 stk

Hull type: Planning with shaft and keel 
Length: 6.50 m
Width: 2.46 m
Height: 1.88 m 
Height above water: 1.36 m 
Weight: Approx 1400 kg
Depth: 0.65 m
Fuel tank: 110 l
Top speed: Approx 26 knots with 120 hp
Approved by DNV: CE Category C 
Design: Aalrud / Thorup / Jensen
Beds: (2) (sun bed)
Seats: 8 people
Start Battery: 70 amp
Service Battery: 70 amp (optional)
12V outlet: 1 pc

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
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Standard spesifikasjoner kan – og vil – endres ettersom vi aldri hviler på våre laurbær. Bilder kan inneholde utstyr utover standard-utstyr.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
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