Ultralight
Kraftig, effektiv og lydløs.
Rekkevidde opptil 53 km
Lav vekt – kun 8,8 kg
Ultrastille drivkraft (1103 AC)
Lett å montere på fiskekajakk
Fremragende brukervennlighet kombinert med
en rekke intelligente funksjoner

Kajakker / Kanoer / Svært lette båter
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Ultralight er den enkle
løsningen for fiskekajakker
Profesjonelle kajakkfiskere tar ikke turen på vannet
uten Ultralight elektromotor – og det med god grunn.
Ultralight 1103 AC får fiskere til målet 30 prosent
raskere. Det stillegående drivsystemet leveres med
et innovativt stativ og alle de høyteknologiske funksjonene som Torqeedo er kjent for: Integrert GPS,
sanntidsvisning av rekkevidde og kjøretid og den nyeste
litiumbatteriteknologien. Ultralight 1103 AC er nesten
tre ganger kraftigere enn Ultralight 403 med optimal
akselerasjons- og trekkraft. Responsen til motoren
sikrer enklere manøvrering og den er utrolig robust
ved en eventuell kollisjon.

ULTRALIGHT 1103 AC

ULTRALIGHT 403 A/AC

En smart motor gjør livet enklere

P
Ingen problemer ved hindringer under
vannoverflaten
Takket være monteringssystemet vipper
motoren automatisk opp mot hekken når
den treffer et hinder. På denne måten minimeres mulige skader.

Enkel revers
Bruk kabelen som fester motoren ved reversering, og fest den med klemmen. Når tauet
slippes igjen, går det fremover igjen, og den
automatiske oppstartsfunksjonen aktiveres.

Praktisk parkeringsposisjon
Det har aldri vært lettere å transportere og oppbevare
motoren: Trekk opp Ultralight 403, og fest den med
den medfølgende elastiske snoren. Bruk hurtigutløseren for å demontere og oppbevare Ultralight 1103 AC.

Monterings-, styrings- og ladetilbehør
Som med alle Torqeedo-produkter, finnes det også et stort
utvalg av tilbehør til Ultralight-motorene som kan brukes for
å ytterligere optimalisere ytelsen.
Med ekstra batterier øker rekkevidden på vannet. En Bluetooth-transponder sender alle relevante motor- og posisjonsdata direkte til Torqeedo TorqTrac-appen.
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TEKNISKE DATA

Ultralight 403
A / AC

Ultralight 1103
AC

Inngangseffekt i watt

400

1 100

Fremdriftskraft i watt

180

540

Sammenlignbar bensin-påhengsmotor (akseleffekt)

1 HK

3 HK

Sammenlignbar bensin-påhengsmotor (skyvekraft)

2 HK

4 HK

Maks. totaleffektivitet i %

45

49

Skyvekraft i lbs*

33

70

Integrert batteri (li-ion) i Wh

320 (A) / 915 (AC)

915

Nominell spenning i volt

29,6

29,6

Sluttladespenning i volt

33

33,6

Totalvekt i kg

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

15,3

Motorvekt uten batteri i kg

5,0

9,3

Vekt av integrert batteri i kg

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

6,0

Aksellengde i cm

48

51

* For å sammenligne Torqeedo skyvekraft med konvensjonelle dorgemotorer, kan ca. 50% legges til på skyvekraftspesifikasjonen.

Høy ytelse, hastighet og rekkevidde
Verdiene er avhengige av båttype, last, propell og miljø- og værforhold.
Oppførte hastighets- og rekkeviddedata kan ikke garanteres.

Testet på
ATAK 140

Ultralight 403 AC

Ultralight 1103 AC

9,1 km/h – 2:10 timer
6,4 km/h – 8:45 timer
3,2 km/h – 45:40 timer

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

Litiumionbatteri med en kapasitet på
opptil 915 Wh; vanntett i henhold til IP67.
USB-ladeport til smarttelefon eller kamera.

Innovativ holder med optimert vippe- og
transportmekanisme. Integrasjon med
kajakkens kontrollsystem er utrolig enkel.
Nyutviklet ramme med høydejusterbar aksel og den nyeste
Torqeedo-teknologien
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Elektronisk kontrollboks med spak, startknapp, magnetisk dødmannsknapp og innebygd skjerm som gir sanntidsinformasjon
om batteriets ladestatus, fart over grunn
og gjenværende rekkevidde.

HK
Besøk vår nettside:
www.torqeedo.com

