Ultralight
Extremt stark, effektiv och tyst.
Räckvidd upp till 53 km
Låg vikt på bara 8,8 kg
Direkt drivenhet som är extremt tyst (1103 AC)
Lätt att montera på fiskekajaker
Utmärkt användarvänlighet med
en mängd intelligenta funktioner

Kajaker/Kanoter/Mycket lätta båtar
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Ultralight är den lätthanterliga lösningen
för fiskekajaker
Professionella kajakfiskare åker inte ut på vattnet utan sin
Ultralight elmotor – och detta av goda skäl. Ultralight 1103
AC ser till att sportfiskare når sina mål 30 procent snabbare.
Den ljudlösa direkta drivenheten levereras med ett innovativt
fäste och alla högteknologiska funktioner som du är van vid
från Torqeedo:
Integrerad GPS, realtidsvisning av räckvidd och drifttid samt
den senaste litiumbatteritekniken. Ultralight 1103 AC är nästan tre gånger starkare än Ultralight 403 samtidigt som den
har en perfekt accelerationsförmåga och dragkraft. Motorns
omedelbara respons ger en förbättrad manövreringsförmåga,
och den enorma robustheten innebär skydd vid kollisioner.

ULTRALIGHT 1103 AC

ULTRALIGHT 403 A/AC

En riktigt smart motor gör livet enklare

P
Inga problem vid hinder under vattenytan
Tack vare fästsystemet svängs motorn automatiskt uppåt i riktning mot aktern när den stöter
på ett hinder. På så sätt minimeras skador.

Körning bakåt blir lätt
Använd helt enkelt reptaljan som fixerar
motorn för bakåtkörning, och säkra med hjälp
av klämanordningen. När du lossar repet så
driver motorn framåt igen och den automatiska kick-up-funktionen aktiveras.

Lätthanterlig parkeringsposition
Det har aldrig varit så lätt att stuva undan motorn
för transport: Dra helt enkelt upp Ultralight 403 och
säkra den med det medföljande elastiska snöret. För
att ta bort och stuva undan Ultralight 1103 AC ska du
använda snabbspännaren.

Tillbehör för montering,
styrning och laddning
Som för alla produkter från Torqeedo finns det även för Ultralight-motorer ett stort sortiment av tillbehör och tillägg som
kan optimera effekten ytterligare.
Med extra batterier ökar man räckvidden på vattnet.
En transponder baserad på bluetooth-teknik skickar alla relevanta motor- och positionsdata direkt till TorqTrac-appen
från Torqeedo.

SUNFOLD 50

TORQTRAC-APP

TEKNISKA DATA

Ultralight 403
A/AC

Ultralight 1103
AC

Ingångseffekt i watt

400

1 100

Framdrivningseffekt i watt

180

540

Jämförbara bensindrivna utombordare (axeleffekt)

1 hk

3 hk

Jämförbara bensindrivna utombordare (drivkraft)

2 hk

4 hk

Maximal total verkningsgrad i %

45

49

Statisk drivkraft i lbs*

33

70

Integrerat batteri (litiumjon) i Wh

320 (A)/915 (AC)

915

Nominell spänning i V

29,6

29,6

Laddningsslutspänning i V

33

33,6

Totalvikt i kg

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

15,3

Motorvikt utan batteri i kg

5,0

9,3

Det integrerade batteriets vikt i kg

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

6,0

Riggrörets längd i cm

48

51

* För att jämföra Torqeedos statiska drivkrafter med de hos konventionella motorer för sportfiske, kan man addera
ca 50 % till den statiska drivkraft som anges för Torqeedo.

Hög effekt, hastighet och räckvidd
Värdena beror på båttyp, last, propeller och rådande omgivningsförhållanden.
Uppgifterna om hastighet och räckvidd anges med reservation för eventuella avvikelser.

Testad på
ATAK 140

Ultralight 403 AC

Ultralight 1103 AC

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

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

Litiumjonbatteri med en kapacitet på
upp till 915 Wh. Vattentätt enligt IP67.
USB-uttag för laddning av smarttelefon eller kamera

Innovativt fäste med optimerad sväng- och
transportmekanism. Integrationen i kajakens
styrutrustning är som alltid enkel.

Ett elektroniskt fjärrgasreglage med färddator-fönster informerar i realtid om
batteriets laddningsnivå, hastighet över
grund och räckvidd.

Nyutvecklad pylon med höjdjusterbart riggrör och senaste
Torqeedo-tekniken
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Besök oss på
www.torqeedo.com

