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40 HAFİF 
18KG 

UZUN MENZİL 
17SAAT 

1KW ≈ 
3-4HP 

BATMAZ PİL 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hız(km/saat) 

Çalışma 
Süresi(saat) 

Menzil 
(km) 

Ağır Yol 3,5 17 60 

Yarım Yol 5,2 5 27 

Tam Yol 9 1 9 

3-4 Beygir gücündeki benzinli dıştan takma motora eşdeğer itme sağlayan  1 KW gücündeki elektrikli motor, küçük kayık, bot ve 
yelkenli tekneler için tasarlanmıştır. Yüksek kapasiteli (1017 Wh) entegre Lityum Polimer (Li-Po) pili ile ePropulsion Spirit 1.0'in pil 
kapasitesi piyasadaki rakiplerinin neredeyse iki katıdır. Hafif ve sökülebilir pili ve katlanabilir kolu kolaylıkla taşınabilmesi ve tek 
bir kişinin rahatlıkla monte edebilmesini sağlamaktadır. Kol üzerinde bulunan entegre LCD göstergesi batarya voltajı, akım gücü, 
kalan batarya kapasitesi ve kalan çalışma süresi gibi gerekli tüm bilgileri size gösterir. İçten yanmalı motorlar ile 
karşılaştırıldığında fırçasız DC motorlar neredeyse hiç bakım gerektirmez. IP67 sertifikalı olup, tüm elektronik aksamı suya karşı 
yalıtımlıdır. Bataryası ise batmaz olup, suda yüzmektedir. 

    YENİ NESİL ELEKTRİKLİ DIŞTAN TAKMA MOTOR 

ULTRA SESSİZ 
Maks. 60dB 

*3mt’lik şişme bot için geçerlidir. 

kdv dahil  
  2190€ 

http://www.trendmarin.com/
mailto:info@trendmarin.com
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 Güç Voltaj 
Benzinli 
karşılığı 

Ağırlık 
Fiyat 

(Kdv dahil) 

VAQUİTA 300W 22,2V - 4kg(Batarya dahil) 890€ 

SPIRIT 1.0 1kW 40,7V 3-4bg 18kg(Batarya dahil) 2190€ 

NAVY 3.0 3kW 48V 6bg 22kg(Batarya hariç) 2990€ 

NAVY 6.0 6kW 48V 9,9bg 28kg(Batarya hariç) 3590€ 

MÜKEMMEL YOL ARKADAŞINIZ 
Her türlü SUP, kano ve kayakla kullanılabilenVaquita, kablosuz uzaktan kumandası ve 300W kapasiteli 
bataryası ile keşif yolculuklarında en iyi yol arkadaşınız olmaya aday. Kolay monte edilebilen tasarımı, 
suda yüzen bataryası ve hiçbir bakım gerektirmeyen kullanımı ile Vaquita 3 saatlik şarj ile size 1 saat 
boyunca 9km/saat veya 9 saate kadar 5km/saat hız sağlayacaktır. 

Navy serisi 3KWve 6KW olmak üzere 2 farklı modele sahiptir. Modeller ayrı bir 48V’luk harici akü 
grubuna ihtiyaç duymaktadır. Direksiyon veya kol ile kontrol edilen model seçenekleri mevcuttur. 
Entegre LCD göstergesi batarya voltajı, akım gücü, kalan batarya kapasitesi ve kalan çalışma süresi 
gibi gerekli tüm bilgileri size gösterir.  

kdv dahil  
    890€ 

(3KW-6KW) 

http://www.trendmarin.com/
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