
Myra 31 & 34
DEN NORSKE TRADISJONSSJARKEN



Myra 31 & 34

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.
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Myra 31 & 34

God plass i styrehuset, til skipsfører, 
bysse og messe.

OBS: Alle bilder er fra tidligere Myrasjarker.



Myra 31 & 34

Myra 34 er en norskutviklet yrkesbåt av ypperste 
kvalitet!
Båten kan leveres til privat- og proffmarkedet for 
fjordfiske og kystfiske. Myrasjarkene kan også leveres 
i en enklere utgave til privatmarkedet. Alle modeller 
kan leveres både med og uten fiskebrønn / 
lasterom, det kan monteres V-gir hvis det skal være 
fiskebrønn / lasterom. Myra 31 er konstruert og 
bygget i henhold til Nordisk Båtstandard og bedre. 
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 
utprøvd i flere tiår. 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
Det romslige styrhuset er utviklet over mange år og i 
samråd med fiskere som gjør det enkelt for flere å 
være med å fiske samtidig. Kraftig spylepumpe gjør 
det enkelt å rengjøre dekket. LED-arbeidslys gjør at 
du kan fiske og jobbe på dekk, også etter at det er 
blitt mørkt.
Myrasjark 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 
tradisjonell skrogform som representerer 
Myrasjarkens klassiske 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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Myra 31 & 34

Sjøklar
Båtene leveres sjøklar, bare å sette seg i 
kapteinsstolen, og vri på nøkkelen. 
Hydraulikk må velges etter behov, vi kan 
levere utstyr fra Solent Enginering, 
Lorentzen, Maydam og Hydema med 
flere.
Proffnavigering fra Sailors Mate og Olex. 
Navigasjon, VHF, AIS, radar og ekkolodd 
fra Simrad Proff kan leveres.

Skrog
Skrog innstøpt langs- og tversgående 
avstivere
Overbygg/ styrhus/ Tak/ isolert med 10 
mm
Montering av skrog og overnevnte
Overbygg sammenstøpt innvendig
Fugemasse utvendig samt mont. av 
fenderlist

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.



Beskrivelse
• Vinduer 5mm. herdet glass 8 stk
m/arbeid
• Rekkverk, mesan, 2 master, masthus, 
forsterkning for garnkant, alt i aluminum. 
• • Dør i aluminum, relling m/arbeid
• Roranlegg m/arbeid
• Hydrauliks styring 1 pos. m/arbeid
• Innredning m/arbeid
• Vann/ dieseltanker med måler 
m/montering
• Godkjent lysføring el anlegg 12V 
m/montering
• Batteri fundament
• Isolering lasteromsvegg
• VVS utstyr med varmtvann og trykk, 
uten septik
• Baugrull og puller m/montering
Isotherm Defroster/varmer
• Takluke m/montering
• Ventiler m/Montering
• Førerstol
• Jernkjøl. ca 600 kg, maks 800 kg.
• Ballast m/Arbeid
• Bunnsmøring
• Fast propell aksel, m/Arbeid
• Montering av motor

Motor, ror og elektrisk
Fremdriftsanlegg
Motor: Yanmar 4LV150, 150 hk
Andre motorstørrelser og fabrikater 
leveres på forespørsel
Gir KM50A, utveksling 2,43
Utstyr:
12v – 2 polet elektrisk anlegg 12v /105 a 
dynamo
1 1/2” spylepumpe m/magnet clutch 
og uttak i mesanhus
Uttak for varmtvannsbereder /defroster 
Instrumentpanel

Reduksjonsgear:
KM50A utveksling 2,43
Aksel / propell:
40 mm rustfri aksel
Fleksibel hylse m/vannsmurt 
gummilager Pakkboks m/fettsmurt
4 bladet propell
Sluregir
Roranlegg:
Rustfri roraksel m/rustfrie beslag og 
skroggjennomføring i 
sjøvannsbestandig messing
Rorplate i nylon

Elektrisk anlegg:
2 – polet 12v anlegg Batterier start : 2 X
150 amp
Batterier forbruk : 2 X 150 amp
Batteri VHF 40 amp
Bryter for nødsammenkobling av 
batterier Kombinert bryter og 
sikringstavle i sidepanel tak
Alarmsentral for vannstand i maskinrom 
, røyk og varme i maskinrom samt røyk 
i styrhus (Tillegsutstyr, be om pris)
Lanternekontroll
4 lanterner samt 2 stk. rundtlysende
røde og 1 stk rundtlysende hvit 3 stk
lysarmaturer i maskinrom
1 dekkslys i mast
Lys i styrhus og lugar, på bad og nede i 
teknisk rom

Tanker
Dieseltanker

2 stk a 400 l med 
stengemulighet på dekk i tilfelle 
brann.

Vanntank
1 stk 200 l

Myra 31 & 34

Myrasjarken kan leveres med bulbbaug
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Sanitæranlegg:
Toalett , elektrisk med kvern
Vask på toalett med blandebatteri og dusj-
slange Avløp for dusj i gulv
Vask på kjøkkenbenk med blandebatteri
30 l varmtvannsbereder for kjølvann på motor
220v elektrisk varme kolbe (ekstra)
200 l rustfri vanntank

Varme:
Defroster drevet av motorens kjølvann med 
følgende uttak : 1 uttak på bad
1 uttak i styrhus 1 uttak i lugar
3 uttak i styrhustak over front vindene

Interiør styrhus /lugar
Styrhus og lugar er polstret med hvit skai
Sofa, dashbord, dør til toalett, skaper, 
sengekarmer osv valgfritt i enten ubehandlet 
teak eller hvit respatex m/eikelister.
Hvite glassfiberdørker m /sklisikring. Respatex teak 
dørker leveres mot tillegg.
Reflektor/manuell utsugingsvifte Elektroluxventil

Pantry:
Rustfri oppvaskkum med blandebatteri i forniklet 
messing
Skuffeseksjon m / 4 skuffer
Trykkvannspumpe
Fortøyningsutstyr:
Kraftig puller på fordekk boltet med M 16mm 
bolter og med innstøpt treverk samt 
aluminiumsplate på undersiden
Pullere på hver side akter

Puter / madrasser:
Sofaputer i skai.
3 stk. madrasser i lugar med tekstil trekk. 
(Tilleggsutstyr)
Styring:
Hydraulisk styring m / 2 posisjoner

Fritak mva-avgift
Dersom kunde ønsker fritak for mva avgift, må 
det fremlegges erklæring fra Skattekontoret på 
rett til avgiftsfritt kjøp av fiskefartøy under 15m 
ved kontraktsinngåelse. Restfinansiering må 
kunne bekreftes av kjøpers bankforbindelse.

Leveringsbetingelser
Leveres Trondheim. Kjøper har alt ansvar for 
videre transport.

Forsikring
Båten er forsikret av båtbyggeriet inntil den blir 
sjøsatt. Forsikringsansvar går fra dette øyeblikk 
over på kunde. Når båten er plastferdig, motor 
installert og byggebekreftelse registrert skal 
båten forsikres av kjøper. Forsikring akal også 
gjelde transport.

Tilvalg/ekstrautstyr
Endringer i tilvalg kan gjøres så lenge det ikke 
påvirker byggeprosessen, og at de kommer 
tidsnok i forhold til frister for innkjøp.

Spesifikasjoner:
Myra sjark 31 fot 34 fot
Lengde 9,25 m 10,05 m
Bredde: 3,00 m 3,00 m
Lengde arbeidsdekk 5,50 m 6,40 m
Bredde arbeidsdekk 2,90 m 2,90 m
Dekksareal 16,00 m3 19,00 m3
Dyptgående 1,55 m 1,55 m
Ballast ca 900,00 kg ca 900,00 kg
Volum lasterom ca 8,00 m3 ca 8,00 m3
Volum lastetank akter 0,00 m3 ca 3,00 m3
Høyde lasterom ca 1,25 cm ca 1,25 cm
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