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Arcona 465

Suensk high-tech i kulfiber
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Marex 373

0ptimeret efter seilernes ønsker
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Tilbage r 2009, da Bådmagasinet første gang sejlede

Marex 370, var vi ikke i tvivl. Overskrifter med super- '
lativer som: "A Star is born, Pragtfr-rld familiebåd.
Præmieret Vidunder", var hverdagskost for det pris-
vindende mesterværk fra Marex. Nu har det norske
værft optimeret båden med nye finesser og detaljer.

Marex 373 er en optimeret og forbedret udgave
af 370eren, oS mange geniale detaljer er ligesom sejl

egenskaberne forbedret. Sammen med mange nye
idder, brugervenlige løsninger, og i det hele taget den
produktudvikling Nlarex 373 har gennemgået, ja så

nærmer vi os et 12 tal på skalaen, som den gang jeg
gik i skole hed 13.

Marex værftet har, fra de første 60 kunder som sejler

370eren, lyttet til gode idder og forbedringer. En af de

ting som er gennemført i produktudviklingerl, var erl

detalje som Bådmagasinet selv var med til at påpege

ved dcn første test tilbage i 2009. Det er herligt. når
mall i e n test finder "håret i suppell". og især når det så

e fterfølgende også bliver fjernet. Mere heronr senere.

Marex 373 ACC (After Cabir Cruise r, red.) cr 'ok
noget at det rnest perfektc. når turen hcddcr farnilic
og ferie. At bådcn så samtidig lieefreln er linjc-snruk
og "godt skåret" i mine øjne.J.g er fan af e n båd, der
godt rnå se godt ud, og her er jeg hellcr ikke ble g for
at give Marex 373ercn topkarakter.

overbygningen med det helt suveræne folderag
holder "big time". og når nu je g er ved foldetage t. så

er det netop her en af de nrarkante forbcdringer ses.

Det kører langt bcdrc end tidligere. og nlr kan det
låses i dcn positiorl, rrlan ønsker. blot ved at drcje det
lille håndtag. nlan også låser rager fast med. En genial
løsning på en båd til de t danske vejr.

Vi prøvesejlede båden i en efterårskuling, og nød
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at bådc1r \rar trdstl'rct r]]cd varme . Me n ph-rdselig brod

solcn frcnr. og \rllpti trndcr le rn se kundcr scncrc sejlcde

rri undcr åbcn himmcl med herlig frisk luft og sncrten af

saltvzrnd i kinderne . De t kan ikke gØres rnere perfekt -
for fir nrinuttcr se llcre var de t rncd alle tre vinduesvisker
i brug. og tagct lukke t ige n, da det danske efterårsvejr
viste sig fra sin vådc sidc.

J.g hzrr tidli*-e rc ove r e n længe rc pcriodc sejle t Marex

320. også cll lække r sag. nler] i rene sejlegenskabe r
må .jcg htrdkrst irrligt e rkcndc, de r løbe r storesøster

rned ærcn. De ekstra fod og hcstekræfter skaber

naturligvis fristes jeg til at skrive. elr så stabil og rolig
sejlads. sclv i bolger også sideværts. at man stille og

roligt sidder oe h,u-gge snakker rred de optimale par
og t,vvc knobs crusingfart. De 435 hk sorn Volvo D6

scnde r gcnllcnr dcn fastnronte re dc skrueaksel, skabcr

nrinimal vibration. og ude n at de t skal sarnnrenligne s

rned andet. ja så fcrrnernmcr llr.an. at man sidder og

sejler hjcmmc i sofacn.

I nd byde nd e tør erposition
Alt sidde r optirnalt, og gashåndtaget, en af de førorntalte

dctaljer sorrl Bådmagasinet påpegede ved første test, er

flyttet. Dcn enornle touchskærrn fra Simrad er så nerr
og brugcrvcnlig at b.tlcne. så man smiler.

En fiks lille. rrre n absolut brugervenlig de talje.
Hovcdafbryderen cr flyttet op på beqeningspanelet. I
marlge både skal man ofte ned på knæ eller på anden

måde bukke begge ender sarnnen på sig selv for at slå

hovcdafbrydcren til/fra. Men ikke her' rræ - det er også

gjort nernt og bekvemt her orn bold.

lndbydende salon
De n store usofa. oq de to srnarte "barstole" under
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bordet, skaber rigeligt plads til seks voksne, men otte
vil også kunne sidde og nyde frokosten, fint afstemt
med det antal som båden også er skabt til at have
sovende om bord.

Hynderne er monteret med Deluxe Niroxx - et
produkt der i look og følelse minder om Alcant ara)
men klart mere slidstærkt og nemmere at rengØre ved
dagligt brug.

Generelt opfattes båden som ganske lydsvag, og
løfter man dørken sidder forklaringen på bagsiden. Et
tykt lydisoleringsmateriale og lyddæmpende materiale
på indersiden af skroget giver den helt rigtige resonans
om bord.

Agterkahyt eller agtersalon?
Agterkahytten, ja jeg får nærmest lyst til at skrive
agtersalonen, hvor det nye vindue nede i bagbord
side giver en herlig fornemmelse for at kunne føIge

med i havnelivet, byder i forvejen på et
perfekt lysindfald fra det diskrete

panoramavindue, der går hele

vejen rundt.
Fra

brugerundersøgelser
fandt man på Marex

værftet ud af den tidligere installerede håndvask var
overflødig. Den er nu erstattet med stuveplads.J.g
får lyst til i bedsteJ.pp. K stil at skrive, "plads plads
plads". Alle kender den irriterende bunke af sko som
ofte flyder på dørken, dette er også løst med en smart
skohylde, sådan.

Owners cabin
Fremme er Captains Suite, som man her har valgt at
kalde owners cabin. En bred høj "køje" er udstyret med
en ekstra tyk komfort-madras, og der er også rigeligt
med stuveplads. Nem adgang til bådens bad og toilet,
som i denne her version er adskilt.

Kalechen
Den barnevognslignende kaleche over agter-ruffet
er som foldetaget ganske enkelt optimal til de skan-
dinaviske vejrforhold.
Opp. danner den en hyggelig "hule" for de yngste
gaster om bord, og nede er den væk, skjult under den
store hynde. At den ekspederes i et snuptag, er en af
de ting som er med til at forlænge din sejl-sæson

Marex 373 fra Reese Marin i Aaben raa
var som den fØrste båd på verdensplan
udstyret med RWC docking system.

Et genialt og uundværligt trjælpemiddel hvis man sejler alene, eller hvis ens

"gaster" ikke er så lette til bens om bord på båden ved havnem anØvre. En

{ernbetjening koblet til bådens motor(er) samt hæk- og bovtruster sikrer
dig fuld kontrol over båden, selv om du går på dækket for at fortøjer.

Vi har før set dette til hæk- og bovtruster, men aldrig prøvet det, hvor
"frem og bak" på hovedmotoren også indgik på fjernbetjeningen. Du går
altså let på dæk ved havnem artØvre og har stadig fuld kontrol over din båd.

På testdagen vendte vi simpelthen båden i havnebassinet stående inden på
molen. Ganske imponerende, oB rækkevidden, selv med den lille antenne,

var overraskende lang. 50-60 meter oppe på land kunne vi stå og styre båden.

lkke billigt
Systemet koster 60.000 kroner
i Kolding, som har importen
alle pengene værd, oB bådens

bådene uden dette system.
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Herlig plads rundt 0m det st0re cockpitbord, 0g førerpladsen er behørigt udstyret, som den skal. På den store Simrad skærm får du

blandt andet billede fra bak-kameraet serveret. Uundværligt, når du skal fortøjre med hækken mod land.

Hr 7'

Lige meget hvor man kigger hen, er alt monteret og linet up i skønneste orden.

Alt er nemt at komme til i forbindelse med diverse service-eftersyn.

Alenlang udstyrsliste er standard
Den båd vi prøvede i Aabenraa var udstyret med en

speciel udstyrspakke fra Reese Marin, som er døbt

"Relaxation". J.g kan godt røbe, at listen er lang, så

for ikke at trætte dig, nævnet jeg det som i mine øjne

træder frem, og gØr denne her båd til noget unikt.
Bak-kamara, uundværligt når der skal "parkeres"

med hækken til. En fed detalje, hvor du blot sidder og

nyder udsigten bagud på den store Simrad skærm, TV-
stik i for- og agterkahyt og salon, varme, teakdæk, og

som den første båd overhovedet var den udstyret med

RWC docking-system.

Konklusion

Står man og skal købe en motorbåd i den størrelse og

prisklasse, er Marex 373 umulig at komme udenom.

Man får en hudløs ærlig og gennemført båd, hvor der

er lagt vægt på detaljerne og brugervenligheden. Alt
fungerer optimalt, og det har denne gang været svært

at finde håret i suppen. Plads, godt indrettet, og i det

hele taget herlig at være om bord i, er den konklusion
og de ord, der ligger lige for.

Lydabsorberende materiale, dels på skrog og under dørk, er med til
at give den helt rigtige oplevelse af ro om bord.

Den store agterkahyt er nyindrettet med masser af stuveplads, en smart skohylde,

og det nye store vindue i bagbord side giver et herligt vue og lys i kahytten.
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