Lydløs, miljøvenlig sejlads med
højeffektive, elektriske bådmotorer
Nutidens el-marinemotorer giver helt unikke muligheder for
at sejle komfortabelt og bæredygtigt med stor rækkevidde
samt minimale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Glem alt om brændstofdunke, dieselhørm, startproblemer
og dårlig samvittighed overfor miljø og omgivelser.

Elektrisk fremdrift til både er fremtidens løsning
- Ingen støj, vibrationer og forurening
- Høj udnyttelsesgrad
- Minimal vedligeholdelse
- Lave samlede omkostninger

Påhængsmotorer
Torqeedo Travel 503 - 24 V 0,5 kW - med integreret batteri
Torqeedo Travel 1003 - 24 V 1,0 kW med integreret batteri
Torqeedo Cruise 2,0 - 24 V 2,5 kW
Torqeedo Cruise 4,0 - 48 V 4,8 kW
Kräutler ACA 8,0 - 48 V 9,7 kW

11.600 inkl. moms
13.500 inkl. moms
22.200 inkl. moms
25.100 inkl. moms
72.700 inkl. moms

Alle påhængsmotorer fås med kort eller langt skaft og der kan vælges mellem styrepind og remote-styring
Batteripakker med lader og kabler koster fra kr. 5.900 til 24 V og fra 12.300 til 48 V.

TORQEEDO

KRÄUTLER

Indenbordsmotorer
Slip af med støj, røg og bøvl - skift brændstofmotoren ud med en driftssikker
LYNCH-elmotor fra britiske LMC.
INTROTILBUD
Yellowtail - 24 V 2,5 kW, direkte træk
42.800 inkl. moms
Marlin 5 - 48 V 5 kW, 2:1 gearing
42.800 inkl. moms Træk 30 % fra de
Marlin 8 - 48 V 8 kW , 2:1 gearing
49.800 inkl. moms angivne priser på
Lynch-motorer
Marlin 13 - 72 V 13 kW, 2:1 gearing
56.700 inkl. moms
i hele
Swordfish 16 - 48V 16 kW, dobbelt drev 72.900 inkl. moms
2014
Swordfish 26 - 72 V 26 kW, dobbelt drev 79.800 inkl. moms

NB. Marlin og Swordfish lader batterierne op, når du sejler for sejl.
Alle motorer leveres med styring, throttle håndtag, forbrugs- og batteri display samt monteringsvejledning og diagrammer

Sejldrev

BLUEFIN er en serie højeffektive sejldrev produceret af britiske
Sillette-Sonic med LYNCH-motorer som trækkraft.
Bluefin 2,5 - 24 V 2,5 kW, direkte træk
70.900 inkl. moms
Bluefin 5 - 48 V 5 kW, 2:1 gearing
72.900 inkl. moms
Bluefin 8 - 48 V 8 kW, 2:1 gearing
79.800 inkl. moms
Alle sejldrev leveres med styring, throttle håndtag, forbrugs- og batteri display - men uden propel.
INTRO-TILBUD
Træk 20 % fra den angivne pris på Bluefin i
hele 2014

Fremtidens sejlads er elektrisk

Når du elektrificerer din båd, gør du den fremtidssikker. Du får komfort, driftssikkerhed og meget lave
omkostninger, uanset hvilken motortype, du vælger. Og vi hjælper gerne med at beregne, hvilke motor der
er bedst egnet til din båd.
Alle systemer op til 48 V er velegnede til gør-det-selv montering, og der medfølger udførlige instruktioner
og de nødvendige diagrammer. Men vi kan naturligvis også give et tilbud på montering og idriftsættelse.
Yderligere oplysninger og specifikationer på www.solbaaden.dk - eller ring Henry Thomsen på 61186790.
Velkommen til fremtidens lydløse og forureningsfrie sejlads.

Grete Løchtes Gade 5, lejl. 37, 8000 Aarhus C
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Forhandler af
- solbåde fra SolarWaterWorld (DE), Tamarack Lake Electric Boats
(USA) og Grove Boats (CH)
- el-marinemotorer fra LMC (GB), Torqeedo (DE) og Kräutler (AT)

