
Myra 27 & 799 Pro
FRITIDS- OG YRKESBÅT



Myra speedsjark

Myra 27 Pro & Myra 799 Pro
Myra 27 Pro & Myra 799 Pro er 
tilnærmet samme båt. 
Begge er bygget på samme skrog, 
men Myra 27 Pro har styrehuset 
plassert 50 cm lengre akterover i 
forhold til Myra799 Pro. 
Begge har den unike WalkAround-
løsningen, slik at man har ett sikkert 
arbeidsdekk også foran styrehuset.
Med motor på fra 230 til 370 hk har 
man motorkrefter nok, også i 
krevende situasjoner.
Båten egner seg like godt til 
yrkesbrukeren som til fritidsbruk.



Myra speedsjark

u Myra 27 Pro & Myra 799 Pro

Liten båt, mange muligheter.
God dekksplass og ett lite lasterom eller fisketank, med eller uten 
sirkulasjonspumpe om ønskelig. 
At det er sengeplass for to, minibysse og toalett ombord er et pluss.
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Myrasjarken er fortsatt i dag en svært anerkjent fiskebåt, kjent for urokkelig sjødyktighet i alle slags vær 
langs verdens lengste, svært værharde og utsatte kystlinje. Myrasjarken er uslitelig og fiskerne sverger til 
denne tradisjonelle fiskesjarken, som egner seg godt enten det er som enmanns- eller tomannsfiskebåt. 
Man finner Myra-sjarker i alle havner langs kysten.

Myra 27 Pro er en norskutviklet yrkesbåt av ypperste kvalitet!
Båten kan leveres til privat- og proffmarkedet. Myrasjarkene kan også leveres i en enklere utgave til 
privatmarkedet. Alle modeller kan leveres både med og uten fiskebrønn / lasterom. Myra 27 Pro er 
konstruert og bygget i henhold til CE: C eller Nordisk Båtstandar. Dokumentasjon medfølger båten.

Myrasjark
For alle yrkesfiskere som er på jakt etter den den optimale kombinasjonen av ytelse og komfort er Myras 
sjarker den perfekte båten. Det er en kraftig, trygg og robust båt utstyrt for fiske både nærme land og ute 
på havet.

Sikkerhet
Myrasjark har et robust, sjøsterkt skrog som er godt utprøvd. Båten kan også leveres med baugpropell som 
gjør det lenkel å manøvrere i havner og andre trange farvann. De store vinduene i styrehuset er av glass. 
Du har 360-graders sikt uansett vær og vind. Førerplassen er utstyrt med hydraulisk styring og god oversikt 
over instrumenter, kartplotter og ekkolodd. Alle dekksflatene har forbedret sklisikring.

Fiske
Styrhuset er utviklet over mange år og i samråd med brukere som gjør det enkelt for flere å være med å 
fiske samtidig. LED-arbeidslys gjør at du kan fiske og jobbe på dekk, også etter at det er blitt mørkt.
Myrasjark kan leveres med utvendig styreposisjon med plass for elektronikk for mer kontroll når man er ute 
og fisker eller under manøvrering i havna. Dette er en svært solid glassfiberbåt av høy kvalitet, med en 
skrogform som representerer Myrasjarkens moderne design.

Tilpasning
Hver kunde har mulighet til individuell tilpasning av sin nye båt. Fiskeutstyr og elektronikk fra anerkjente 
produsenter. Hos oss har du muligheten for å skreddersy egen båt.
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Standard utstyr 
• Motor VP, Yanmar etc
• Gir, aksling, propell
• Trimplan
• Bow thruster – Side power SE60 4hp
• Service batteri (225A x 1)
• Start batteri (180A x 1)
• Automatisk brannslukker-baller
• Brannapparat (2L, 6L)
• DAB Radio med Bluetooth, USB, AUX
• 2 x høyttalere
• 2 x Automatisk lensepumper og 
kontrollpanel
• Elektrisk 2-polet system
• Fisketanker/lasterom
• Redningsstige akter
• Navigasjonslys
• Manuell WC
• Septik tank med pumpe (70L)
• Vanntankmed pumpe (120L)
• Diesel tank (2 x 200L)
• 2 x spotlights I hardtop
• Lyskaster I front
• 12V kontakt
• 5V USB kontakt
• Kompass
• Hovedbryter
• Minibysse, vask og kokeapparat
• Hydraulisk styring
• Vindusviskere

Myrasjarken er fortsatt i dag en svært anerkjent fiskebåt, kjent for urokkelig sjødyktighet i alle 
slags vær langs verdens lengste, svært værharde og utsatte kystlinje. Myrasjarken er uslitelig 
og fiskerne sverger til denne tradisjonelle fiskesjarken, som egner seg godt enten det er som 
enmanns- eller tomannsfiskebåt. Man finner Myra-sjarker i alle havner langs kysten.

Myra 27 Pro er en norskutviklet yrkesbåt av ypperste kvalitet!
Båten kan leveres til privat- og proffmarkedet. Myrasjarkene kan også leveres i en enklere 
utgave til privatmarkedet. Alle modeller kan leveres både med og uten fiskebrønn / lasterom. 
Myra 27 Pro er konstruert og bygget i henhold til CE: C eller Nordisk Båtstandar. 
Dokumentasjon medfølger båten.

Myrasjark
For alle yrkesfiskere som er på jakt etter den den optimale kombinasjonen av ytelse og 
komfort er Myras sjarker den perfekte båten. Det er en kraftig, trygg og robust båt utstyrt for 
fiske både nærme land og ute på havet.

Sikkerhet
Myrasjark har et robust, sjøsterkt skrog som er godt utprøvd. Båten kan også leveres med 
baugpropell som gjør det lenkel å manøvrere i havner og andre trange farvann. De store 
vinduene i styrehuset er av glass. Du har 360-graders sikt uansett vær og vind. Førerplassen er 
utstyrt med hydraulisk styring og god oversikt over instrumenter, kartplotter og ekkolodd. Alle 
dekksflatene har forbedret sklisikring.

Fiske
Styrhuset er utviklet over mange år og i samråd med brukere som gjør det enkelt for flere å 
være med å fiske samtidig. LED-arbeidslys gjør at du kan fiske og jobbe på dekk, også etter at 
det er blitt mørkt.
Myrasjark kan leveres med utvendig styreposisjon med plass for elektronikk for mer kontroll når 
man er ute og fisker eller under manøvrering i havna. Dette er en svært solid glassfiberbåt av 
høy kvalitet, med en skrogform som representerer Myrasjarkens moderne design.

Tilpasning
Hver kunde har mulighet til individuell tilpasning av sin nye båt. Fiskeutstyr og elektronikk fra 
anerkjente produsenter. Hos oss har du muligheten for å skreddersy egen båt.

Fakta
Lengde: 7.99m
Bredde: 3.06m
Dybde: 0.85m
Vekt: 3500kg
Dieseltank: 400L
Vanntank: 120L
Septiktank: 70L
Motor: 315 – 370hp
Materiale: Fiberglass (GRP)
Knop: opp til 24
Sertifisering: CE: C / NBS1990

Ekstrautstyr
• Større motor
• Tekstilputer I lugar
• 220V uttak/landstrøm med lader, 25m 
kabel
• Kjøleskap 40L
• 2 x vanntette høyttalere ute
• 2 x pumper til fisketank
• Ekstra håndrekke på taket
• Varmvannstank (20L)
• WC elektrisk
• Spylepumpe
• VHF
• Bunnsmørning
• Defroster, diesel luftvarmer
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