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Artikel

Pris inkl moms

Elmotor Maritim e-power Standard
Elbåtmotor Maritim e-power Standard 36L. Kompakt smidig & miljövänlig 12 volts elmotor med
36lbs dragkraft. Reglerbar gas med 5 steg framåt samt 3 steg bakåt. Teleskopisk rorkult som kan
dras ut 15 cm. Mycket bra kvalitet med riggrör i komposit, samt kraftigt akterspegelsfäste. Fungerar
bra som motor för mindre båtar samt för trollingfiske. Motorn är utrustad med en 10 stegs
batteriindikator, När indikatorn går under de gröna fälten bör batteriet laddas för då ger batteriet
endast 10,25 volt och fortsatt bruk kan försämra batteriets livslängd. För enklast installation
rekomenderas vår batterilåda för elmotorer art 69500.
ArtNr
Modell
Effekt Båt stl. Pris inkl moms
80111
36L
16,3 4,5m
1 606 kr
Dragkraft
Max båtlängd
e-power 36: 16,3kg(36lbs) 4,5m

Rigglängd
76cm

Max strömförbr/h
29amp

Elmotor Maritim e-power
Elbåtmotor Maritim e-power. Kompakt smidig & miljövänlig 12 volts elmotor. Reglerbar gas med 5
steg framåt samt 3 steg bakåt. Teleskopisk rorkult som kan dras ut 15 cm samt tiltas +-30° för
bekvämare styrläge. Mycket bra kvalitet med riggrör i komposit, samt kraftigt akterspegelsfäste.
Fungerar bra som motor för mindre båtar samt för trollingfiske. Motorerna är utrustad med en 10
stegs batteriindikator. När indikatorn går under de gröna fälten bör batteriet laddas för då ger
batteriet endast 10,25 volt och fortsatt bruk kan försämra batteriets livslängd. För enklast
installation rekomenderas vår batterilåda för elmotorer art. nr. 69500.
ArtNr
Modell
Effekt Båt stl. Pris inkl moms
80102
36
16,3kg 4,5m
1 900 kr
80106
46
20,9kg 5,5m
2 280 kr
80110
55
24,9kg 6,5m
2 755 kr
Dragkraft Max båtlängd Rigglängd Max strömförbr/h
e-power 32: 14,5kg(32lbs)
4m
70cm
26amp
e-power 36: 16,3kg(36lbs) 4,5m
76cm
29amp
e-power 40: 18,1kg(40lbs) 5m
76cm
34amp
e-power 46: 20,9kg(46lbs) 5,5m
76cm
40amp
e-power 50: 22,7kg(50lbs) 6m
90cm
46amp
e-power 55: 25,0kg(55lbs) 6,5m
90cm
52amp
Elmotor Minnkota Endura C2
Minn Kota Endura C2 är en storsäljande motor för aktermontering. Många har försökt kopiera den här legendariska motorn som fortfarande
vinner tester och har en mycket hög kvalitet.
Rorkulten är ergonomisk och teleskopisk som kan dras ut ytterligare 15 cm, vilket ger bekvämare styrläge. Endura C2 motorerna har ett starkt
tvingfäste som ger en stadig infästning som är starkare än konventionella fästen. Det särskilda kompositmaterialet tål både böjning, vridning
och UV ljus.
Endura C2 serien är utrustad med oförstörbart riggrör av komposit och en motor som går tystare och svalare en någon annan på marknaden. En
batteriindikator finns monterad på toppen av motorn för enkel avläsning genom en knapptryckning.
Endura C2 har fem lägen fram och tre lägen på back för att reglera fart och dragkraft.
ArtNr
80140
80141
80142
Motorn skall alltid säkras upp med en 60 A säkring.

Modell
C2 30
C2 40
C2 50

Effekt
13,6 kg
18,1 kg
22,7 kg

Båt stl. Pris inkl moms
-4,2 m
2 090 kr
-5,1 m
3 325 kr
-6,1 m
4 275 kr

Dragkraft Max, båtlängd, Rigglängd, Max strömförbr/h,
Endura C2 30: 13,6 kg (30lbs), 4,2 meter, 76 cm, 30 amp.
Endura C2 40: 18,1 kg (40lbs), 5,1 meter ,91 cm, 42 amp.
Endura C2 50: 22,7 kg (50lbs), 6,1 meter, 91 cm, 50 amp.
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Elmotor Minnkota Endura Max
Minn Kota Endura MAX är en motor speciellt framtagen med Maximizer steglös varvtalsreglering.
Rorkulten är ergonomisk och teleskopisk som kan dras ut ytterligare 15 cm, vilket ger bekvämare styrläge. Endura MAX motorerna har
ett starkt tvingfäste som ger en stadig infästning som är starkare än konventionella fästen. Det särskilda kompositmaterialet tål både
böjning, vridning och UV ljus.
Endura MAX serien är utrustad med oförstörbart riggrör av komposit och en motor som går tystare och svalare en någon annan på
marknaden. En batteriindikator finns monterad på toppen av motorn för enkel avläsning genom en knapptryckning.
Endura MAX levereras med steglös varvtalsreglering och digital Maximizer för upp till fem gånger längre driftstid.
ArtNr
Modell
Effekt
Båt stl. Pris inkl moms
80143
Max 40
18,1 kg
-5,1 m
4 370 kr
80144
Max 50
22,7 kg
-6,1 m
5 225 kr
Motorn skall alltid säkras upp med en 60 A säkring.
Dragkraft Max, båtlängd, Rigglängd, Max strömförbr/h
Endura Max 40: 18,1 kg (40lbs), 5,1 meter ,91 cm, 42 amp.
Endura Max 50: 22,7 kg (50lbs), 6,1 meter, 91 cm, 50 amp.

Elmotor Minnkota Riptide EC2
Minn Kota Riptide EC2 är en saltvattenversion av Endura C2 och har ett högre korrosionsskydd.
Rorkulten är ergonomisk och teleskopisk som kan dras ut ytterligare 15 cm, vilket ger bekvämare styrläge. Riptide EC2 motorerna har
ett starkt tvingfäste som ger en stadig infästning som är starkare än konventionella fästen. Det särskilda kompositmaterialet tål både
böjning, vridning och UV ljus.
Riptide EC2 serien är utrustad med oförstörbart riggrör av komposit och en motor som går tystare och svalare en någon annan på
marknaden. En batteriindikator finns monterad på toppen av motorn för enkel avläsning genom en knapptryckning.
Riptide EC2 har fem lägen fram och tre lägen på back för att reglera fart och dragkraft.
ArtNr
80145
Motorn skall alltid säkras upp med en 60 A säkring.

Modell
Effekt
Riptide EC2 40 18,1 kg

Båt stl. Pris inkl moms
-5,1 m
4 560 kr

Dragkraft Max, båtlängd, Rigglängd, Max strömförbr/h,
Riptide EC2 40: 18,1 kg (40lbs), 5,1 meter ,91 cm, 42 amp.

Elmotor Minnkota PowerDrive V2 i-pilot
Minn Kota PowerDrive V2 är en elektrisk motor för montering i fören. En solid motor med alla tänkbara funktioner som kan önskas.
Levereras med i-pilot fjärrkontroll.
En batteriindikator finns monterad på motorfästet för enkel avläsning genom en knapptryckning. PowerDrive V2 har steglös
varvtalsreglering och digital Maximizer för längre driftstid.
Motorn styrs elektriskt och alla funktioner som gas, styrbord och babord manövrering sköts med i-Pilot fjärrkontroll. i-Pilot Link samt
fotpedal kan köpas till som tillbehör. Fotpedal och i-Pilot kan inte användas på samma motor.
ArtNr
Detalj
Modell
Effekt Pris inkl moms
80148
Elmotor
Powerdrive V2 55 24,9 kg
18 050 kr
80151
Snabbfäste
Mka 21
1 425 kr
Motorn skall alltid säkras upp med en 60 A säkring och monteras med MinnKota snabbfäste.
Dragkraft Max, båtlängd, Rigglängd, Max strömförbr/h
Powerdrive V2 55: 24,9 kg (55lbs), 6,5 meter, 137 cm, 50 amp.

Motorfäste 80151: Snabbfäste för frontmonterade motorer av kompositmaterial som gör det lätt att ta bort motorn. Den låga profilen
gör att däcket förblir rent när motorn inte är på plats. Låshandtag i rostfritt stål kan säkras med hänglås.

CC Marinutveckling
Box 2908, 187 29 Täby

Tel 0708-105210

www.ccmarinutveckling.se
info@ccmarinutveckling.se

Kundprislista 2019

Rev 1

Elektriska Utombordare
Reservdelar
Elmotor E-Power resevdelar
ArtNr
80120
80121
80122
80124
80125
80126
80127
80128
80129
80130
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Benämning
Propeller till 32-36 lbs
Propeller till 40-46 lbs
Propeller till 50-55 lbs
Motorfäste
Teleskophandtag
Gaslägesbrytare
Kolhållare till 32-46
Kolhållare till 50-55
Batteriindikator
Låsskruv för tilt

Pris inkl moms
214 kr
214 kr
214 kr
375 kr
238 kr
170 kr
142 kr
142 kr
185 kr
238 kr
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