Ultralight
Ekstremt kraftig ydelse, effektiv og lydsvag.
Rækkevidde op til 53 km
Lav vægt på kun 8,8 kg
Ultra lydsvagt direkte drev (1103 AC)
Kan nemt monteres på fiskekajakker
Fremragende brugervenlighed med et
hav af intelligente funktioner

Kajakker / kanoer / meget lette både
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Ultralight til fiskekajakker er løsningen,
som er nem at betjene
Professionelle kajakfiskere tager ikke ud på vandet uden deres
Ultralight elmotor — med god grund. Med Ultralight 1103 AC
kommer fiskere 30 procent hurtigere frem til deres mål.
Det utroligt lydsvage direkte drev har en innovativ holder og
alle de hightech-funktioner, som du kender fra Torqeedo:
Integreret GPS, visning af rækkevidde og driftstid i real-time
og den nyeste litium-teknologi. Ultralight 1103 AC er næsten
tre gange så kraftfuld som Ultralight 403 og har ultimativ
accelerations- og trækkraft. At motoren reagerer med det
samme sikrer forbedret manøvreringsevne, og den enorme
robusthed beskytter i tilfælde af kollision.
ULTRALIGHT 1103 AC

ULTRALIGHT 403 A/AC

En virkelig smart motor gør livet nemmere

P
Ingen problemer ved forhindringer under vand
Takket være holdersystemet vipper motoren automatisk op i retning af agterstævnen, når den møder
en forhindring. Således opstår der færre skader.

Det er nemt at sejle baglæns
Aktiver blot taljetrækket, der låser motoren til
bakgearet, og sørg for at sikre med klemmen.
Hvis man løsner taljetrækket går det igen fremad,
og den automatiske kick up-funktion aktiveres.

Praktisk parkeringsposition
Det har aldrig været lettere at opbevare motoren
under transport: Træk blot Ultralight 403 op, og
sørg for at sikre den med den medfølgende elastiske snor. Brug hurtigstrammeren til at fjerne
og opbevare Ultralight 1103 AC.

Monterings-, styrings- & opladningstilbehør
Til Ultralight motorer er der et stort sortiment af og
add-ons, hvormed ydelsen kan optimeres yderligere og det er der også til alle andre Torqeedo produkter.
Med ekstra batterier øger man rækkevidden på vandet.
En Bluetooth-transponder sender alle relevante motorog positionsdata direkte til Torqeedo TorqTrac appen.

SUNFOLD 50

TORQTRAC APP

TEKNISKE DATA

Ultralight 403
A / AC

Ultralight 1103
AC

Indgangseffekt i watt

400

1100

Fremdriftseffekt i watt

180

540

Sammenlignelig benzin-udenbordsmotor (akselydelse)

1 hk

3 hk

Sammenlignelig benzin-udenbordsmotor (træk)

2 hk

4 hk

Max. samlet virkningsgrad i %

45

49

Statisk fremdriftskraft i lbs*

33

70

Indbygget batteri (li-ion) i Wh

320 (A) / 915 (AC)

915

Mærkespænding i V

29,6

29,6

Slutladespænding i V

33

33,6

Totalvægt i kg

8,8 (A) / 11,0 (AC)

15,3

Motorvægt uden batteri i kg

5,0

9,3

Vægt indbygget batteri i kg

3,8 (A) / 6,0 (AC)

6,0

Skaftets længde i cm

48

51

* For at sammenligne Torqeedos statiske fremdriftskraft med traditionelle fiskermotorer, kan der tilføjes
ca. 50 % til Torqeedos angivelser af den statiske fremdriftskraft.

Høj ydelse, hastighed og rækkevidde
Værdierne afhænger af bådtypen, lasten, propellen og omgivelserne.
Oplysninger om hastighed og rækkevidde er uden garanti.

Testet på
ATAK 140

Ultralight 403 AC

Ultralight 1103 AC

9,1 km/t. – 2:10 t.
6,4 km/t. – 8:45 t.
3,2 km/t. – 45:40 t.

11,9 km/t. – 0:50 t.
6,4 km/t. – 8:04 t.
3,2 km/t. – 45:40 t.

Litium-ion batteri med en kapacitet på
op til 915 Wh. Vandtæt iht. IP67.
USB-opladerstik til smartphone eller kamera.

Innovativ holder med optimeret vippe- og transportmekanisme. At integrere den i kajakkens
styringsanlæg er præcis så nemt som det plejer.

Elektronisk gashåndtag med bådcomputerskærmen oplyser i real-time om batteriets
ladeniveau, hastighed over bunden og
resterende rækkevidde.

Nyudviklet pylon med
højdejusterbart skaft og den mest
moderne Torqeedo teknik.
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Besøg os på
www.torqeedo.com

