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Artikel

Elmotor Travel 603S kort rigg Torqeedo
Elmotor med inbyggt litiumbatteri. Ett miljövänligt och tyst 

alternativ till en 2 hk bensindriven utombordare. 

Vattentät enligt IP67

Batteri Li-Ion 500 Wh

Batteriet flyter

Extrem tyst med motorn i drevet

Direkt gaspådrag/respons

Inbyggd GPS som visar återstående räckvidd

Går att ladda med solcell (tillbehör)

Enkel att plocka isär för transport.

Effekt 600W motsvarar 2 hk bensindriven utombordare

Väger bara 15,5 kg

Kort rigg 62,5 cm

Detta ingår:

Batteri, Laddare, 240 Volt, 4,2 A, magnetisk dödmansgrepp

ARTNR EFFEKT Pris inkl moms
80420 600W 2 hk 20 000 kr

Elmotor Travel 1103S kort rigg Torqeedo

Elmotor med inbyggt litiumbatteri. Ett miljövänligt och tyst 

alternativ till en 4 hk bensindriven utombordare.

Vattentät enligt IP67

Batteri Li-Ion 915 Wh

Batteriet flyter

Extrem tyst

Direkt gaspådrag/respons

Inbyggd GPS som visar återstående räckvidd

Går att ladda med solcell (tillbehör)

Enkel att plocka isär för transport.

Effekt 1100 W motsvarar 3 hk bensindriven utombordare

Väger bara 17,3 kg

Kort rigg 62,5 cm

Detta ingår:

Batteri, Laddare, 240 Volt, 4,2 A, magnetisk dödmansgrepp

ARTNR EFFEKT Pris inkl moms

80421 1100W 3 hk 26 000 kr

Elmotor Travel 1103L lång rigg Torqeedo

Elmotor med inbyggt litiumbatteri. Ett miljövänligt och tyst 

alternativ till en 4 hk bensindriven utombordare.

Vattentät enligt IP67

Batteri Li-Ion 915 Wh

Batteriet flyter

Extrem tyst

Direkt gaspådrag/respons

Inbyggd GPS som visar återstående räckvidd

Går att ladda med solcell (tillbehör)

Enkel att plocka isär för transport.

Effekt 1100 W motsvarar 3 hk bensindriven utombordare

Väger bara 17,7 kg

Lång rigg 75 cm

Detta ingår:

Batteri, Laddare, 240 Volt, 4,2 A, magnetisk dödmansgrepp

ARTNR Pris inkl moms

80422 26 000 kr
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Elmotor Cruise 3.0TS kort rigg Torqeedo

Elmotorn Torqeedo Cruise 3.0 TS är den perfekta motorn för 

jollar, ekor och segelbåtar upp till 3 ton. Motorns kraft motsvarar 

en bensindriven utombordare på 6 hk. I rorkulten sitter 

GPS/färddator som visar fart, förbrukning, återstående 

körsträcka. Fungerar bäst med Batteripack 24-3500 (tillbehör).

Effekt 3000 Watt, motsvarar bensindriven utombordare 6 hk.

Vattentät enligt IP67.

Motorn sitter i drevet, extremt tyst.

Vridbar 360°

Tiltbar 4-lägen

Aluminiumlegering som står emot saltvatten.

Underhållsfria lager i drevet skyddar mot t.ex. fiskelinor.

Hela motorn är isolerad mot galvanisk korrosion genom isolering 

av olika material.

ARTNR Pris inkl moms

80425 41 000 kr

Elmotor Cruise 3.0TL lång rigg Torqeedo

Elmotorn Torqeedo Cruise 3.0 TL är den perfekta motorn för 

jollar, ekor och segelbåtar upp till 3 ton. Motorns kraft motsvarar 

en bensindriven utombordare på 6 hk. I rorkulten sitter 

GPS/färddator som visar fart, förbrukning, återstående 

körsträcka. Fungerar bäst med Batteripack 24-3500 (tillbehör).

Effekt 3000 Watt, motsvarar bensindriven utombordare 6 hk.

Vattentät enligt IP67.

Motorn sitter i drevet, extremt tyst.

Vridbar 360°

Tiltbar 4-lägen

Aluminiumlegering som står emot saltvatten.

Underhållsfria lager i drevet skyddar mot t.ex. fiskelinor.

Hela motorn är isolerad mot galvanisk korrosion genom isolering 

av olika material.

ARTNR Pris inkl moms
80426 41 000 kr

Elmotor Cruise 6.0TS kort rigg Torqeedo
Elmotorn Torqeedo Cruise 6.0 TS är den perfekta motorn för 

jollar, ekor och segelbåtar upp till 3 ton. Motorns kraft motsvarar 

en bensindriven utombordare på 9,9 hk. I rorkulten sitter 

GPS/färddator som visar fart, förbrukning, återstående 

körsträcka. Fungerar bäst med Batteripack 24-3500 (tillbehör).

Effekt 6000 Watt, motsvarar bensindriven utombordare 9,9 hk.

Vattentät enligt IP67.

Motorn sitter i drevet, extremt tyst.

Vridbar 360°

Tiltbar 4-lägen

Aluminiumlegering som står emot saltvatten.

Underhållsfria lager i drevet skyddar mot t.ex. fiskelinor.

Hela motorn är isolerad mot galvanisk korrosion genom isolering 

av olika material.

ARTNR Pris inkl moms

80427 49 000 kr

Denna motor har inget internt batteri. Vi rekommenderar 

tillbehöret, art nr 80433, Batteripack 24-3500, då får man både 

maximal prestanda samt GPS-datan i motorn ger exakta värden 

för återstående körsträcka och kapacitet. Torqeedo Cruise 3.0TS 

går att köra på andra batterier (t.ex. blysyra) men då blir inte 

värdena i färddatorn som återstående körsträcka mm inte 

korrekt.

Kort rigg 62,5 cm

Spänning 24 Volt

Vikt: 19,7 kg

Propeller B12x10,5 WDR

För jollar och segelbåtar upp till 3 ton

Denna motor har inget internt batteri. Vi rekommenderar 

tillbehöret, art nr 80433, Batteripack 24-3500, då får man både 

maximal prestanda samt GPS-datan i motorn ger exakta värden 

för återstående körsträcka och kapacitet. Torqeedo Cruise 3.0TL 

går att köra på andra batterier (t.ex. blysyra) men då blir inte 

värdena i färddatorn som återstående körsträcka mm inte 

korrekt.

Långrigg 75,5 cm

Spänning 24 Volt

Vikt: 20,2 kg

Propeller B12x10,5 WDR

För jollar och segelbåtar upp till 3 ton

Denna motor har inget internt batteri. Vi rekommenderar 

tillbehöret, art nr 80433, Batteripack 24-3500, då får man både 

maximal prestanda samt GPS-datan i motorn ger exakta värden 

för återstående körsträcka och kapacitet. Torqeedo Cruise 6.0TS 

går att köra på andra batterier (t.ex. blysyra) men då blir inte 

värdena i färddatorn som återstående körsträcka mm inte 

korrekt.

Långrigg 62,5 cm

Spänning 48 Volt

Vikt: 21,3 kg

Propeller B12,5x17 HSP

För jollar och segelbåtar upp till 3 ton
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Elmotor Motorguide R3
Motorguide R3-30 är den optimala elmotorn med sin styrka, 

uthållighet och tillförlitlighet. Fäste med aluminiumlegering och 

gångjärnstappar i rostfritt stål gör den till den mest kraftfulla och 

hållbara motorn. Fasta lägen för 1-5 hastigheter framåt och 1-2 

bakåt är motorn både mångsidig och pålitlig. Rorkulten är 

ergonomiskt utformad och det justerbara fästet för motorns 

vinkel är finesser som underlättar. Tvingskruvar i rostfritt stål ger 

en hållbar konstruktion. En lättanvänd tilt och stuvfunktion gör 

den enkelt att använda.

Rigglängd: 76,2cm

Propeller: 2-blad

För montering på akterspegel

För sötvattensbruk

Rekommenderad båtlängd upp till 4,3 meter

ARTNR MODELL EFFEKT BÅT STL.Pris inkl moms

80131 R3-30 13,61kg 4,3m 2 600 kr
80132 R3-40 18,1kg 5,1m 3 550 kr
80133 R3-45 20,4kg 5,5m 3 900 kr
80134 R3-55 24,95kg 6,1m 4 600 kr

Elmotor Motorguide R3 Digital

Motorguide R3-40 är den optimala elmotorn med sin styrka, 

uthållighet och tillförlitlighet. Fäste med aluminiumlegering och 

gångjärnstappar i rostfritt stål gör den till den mest kraftfulla och 

hållbara motorn. Steglös framåt och bakåt gör motorn både 

mångsidig och pålitlig. Rorkulten är ergonomiskt utformad och 

det justerbara fästet för motorns vinkel är finesser som 

underlättar. Tvingskruvar i rostfritt stål ger en hållbar 

konstruktion. En lättanvänd tilt och stuvfunktion gör den enkelt 

att använda.

Digital batterimätare, visar med grön lampa att batteriet är 

laddat och röd lampa när det finns för lite ström.

Rigglängd: 91,4cm

Propeller: 3-blad

För montering på akterspegel

För sötvatten / bräckt vatten

Rekommenderad båtlängd upp till 5,1 meter
ARTNR MODELL EFFEKT BÅT STL.Pris inkl moms

80135 R3-40 Digital 18,1kg 5,1m 5 000 kr
80136 R3-45 Digital 20,4kg 5,5m 5 500 kr
80137 R3-55 Digital 24,9kg 6m 6 800 kr
80138 R3-55 Digital lång rigg24,9kg 6m 6 600 kr

Elmotor Motorguide SWR3

Motorguide R3-45 är den optimala elmotorn med sin styrka, 

uthållighet och tillförlitlighet. Fäste med aluminiumlegering och 

gångjärnstappar i rostfritt stål gör den till den mest kraftfulla och 

hållbara motorn. Fasta lägen för 1-5 hastigheter framåt och 1-2 

bakåt är motorn både mångsidig och pålitlig. Rorkulten är 

ergonomiskt utformad och det justerbara fästet för motorns 

vinkel är finesser som underlättar. Tvingskruvar i rostfritt stål ger 

en hållbar konstruktion. En lättanvänd tilt och stuvfunktion gör 

den enkelt att använda.

Rigglängd: 91,4

Propeller: 3 bladig

För montering på akterspegel

För saltvatten

Rekommenderad båtlängd upp till 5,5 meter

ARTNR Pris inkl moms

80160 6 500 kr
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Elmotor MotorGuide Xi5

Motorguide Xi5 12V med Pinpoint GPS, Trådlös fotpedal, trådlös 

fjärrkontroll och inbyggd 83/200 givare (SNR) som passar till 

Lowrance ekolod.

Ankarfunktion med ett knapptryck så håller Motorguide Xi5 dig 

på samma position tack vare PinPoint GPS som har 5 

uppdateringar per sekund. Du kan sedan förflytta dig 5 fot (ca 

1,5m) åt valfritt håll genom att använda Jog-funktionen på 

handkontrollen.

Heading Lock – Med ett tryck så beordrar du din MotorGuide XI5 

att hålla rätt kurs. Du kan om du vill justera under tiden.

Cruise control – När du har låst kursen så kan bestämma exakt 

vilken hastighet du vill att din båt skall färdas i. Du trycker en 

gång på handkontrollen och motorn får då farten 1 MPH. Genom 

att använda + och – så höjer du eller sänker farten med 1/10 

MPH.

Med handkontrollen kan du spela in 8 rutter, spara 8 ankar 

positioner eller olika hastigheter.

För båtar upp till ca 5 meter.

Riggläng 54"=135cm 60"=150cm

ARTNR Pris inkl moms

80157 28 000 kr

Elmotor MotorGuide Xi3

MotorGuide Xi3 FW är en frontmonterad elmotor som är för 

sötvatten och en av marknadens bästa motorer med koppling till 

Lowrance utvalda enheter kan du koppla ihop och styra via din 

enhet. MotorGuide Xi3 har en mycket stabil ankringsfunktion.

Steglös varvtalsreglering

Kraftigt flexibel riggrör i Komposit

Digital teknik (digital varvtalsreglering) för effektivare energi 

åtgång

Trådlös Pinpoint GPS Nav System(GPS) med fjärrkontroll

Kompatibel med utvalda Lowrance enheter om du har Gateway 

Kit

Riggläng 54"=135cm 60"=150cm

ARTNR Pris inkl moms

80155 22 000 kr
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Elmotor TEMO 450  NYHET!

Den första bärbar elmotorn som är anpassad för alla båttyper 

och användningsområden samt underlättar jolleturer och 

förtöjningsmanövrar. Miljövänlig, universell och lätt, elmotorn 

TEMO-450 tar hand om både båtfolk och den marina miljön.

Med en vikt på mindre än 5kg och unik design som kombinerar 

motor, batteri och styrenhet är TEMO 450 både praktisk och 

ultrakompakt.

Ta med den överallt i dess skyddande väska (tillbehör) utan att 

den tar för mycket plats.

Motorn har designats av de bästa experterna för att anpassa sig 

till alla användningsområden. Dess teleskopstorlek från 130 till 

170cm gör att alla kan använda elmotorn bekvämt. 

ARTNR Pris inkl moms
80400 15 900 kr

Motorkraft: 450W
Framdrivande kraft: 200W
Statisk dragkraft: 12kg
Laddning: 220 /12
Laddningstid (220V): 3 Timmar
Märkspänning: 25
Lutningsvinkel: 30° max
Acceleration: Trigger progressiv
Riktning: Framåt/Bakåt
Räckvidd marschfart: 80 minuter
Totalvikt i kg: 4,9
Längd: 130 till 170m
Trebladig propellerdiameter: 17,5m
Vattentät: IP67

TEMO·450 inkluderar:
TEMO 450W-motor
220V laddare
Rowlock monteringssats för att enkelt fästa den på jollen
Säkerhetsanordningen (säkerhetsrem och magnetnyckel)

Reservdelar Torqeedo

KONTAKTA OSS OM VAD NI BEHÖVER

Exempelvis:

Batterier
Propeller
Bärväska
Laddare
Gasreglage 
etc

Utrustad med en 450W motor som levererar en 

framdrivandekraft på 200W. Den ger en dragkraft som motsvarar 

tre vältränade roddare, mer än tillräckligt för alla dina dagliga 

jolleturer.

Enkel att montera med handfast fixering eller monterad i det 

medföljande rowlock-fästet. TEMO·450 går att använda på alla 

båtar (tender, fiskebåtar, segeljollar etc.) och i alla vatten (även 

på det grundaste). Elmotorn är extremt robust och låter dig 

framdriva segelbåtar upp till 500kg för manövrering i hamn eller 

för att driva en 3 meter lång tender med tre personer ombord.

Med TEMO·450 behöver du inte ta bort batteriet för att ladda. 

Anslut direkt till ett 220V eller 12V-uttag och njut sedan av 80 

minuters räckvidd i marschfart. Tillräckligt för att säkerställa alla 

dina dagliga turer och nå stranden eller din båt med.
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