Rustig genieten...
inboard motoren
4.0 / 7.5 / 10.0 / 15.0
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Stil en schoon
De WaterWorld motoren werken in alle stilte.
Ze drijven de schroefas direct aan, zonder
overbrengingen. Geniet van de rust die dat
geeft, en van de schone lucht!

Langer varen
de maximale afstand uit uw accu’s. Met het juiste
accupakket kunt u de hele dag varen. Zonder zorgen,
want het heldere display laat het u nauwkeurig zien.

Betrouwbaar
De beproefde Nederlandse techniek en de
eenvoudige installatie zorgen ervoor dat u op uw
WaterWorld aandrijving kunt vertrouwen. Dat
geeft rust.

Betaalbaar
Een compleet WaterWorld systeem is niet duurder
dan de aloude diesel. De moderne productie,
makkelijke inbouw zonder waterkoeling en het
beperkte onderhoud zorgen daarvoor.

Welke motor voor mijn boot?
Welke motor bij uw boot past hangt af van meerdere factoren. Hieronder ziet u een indicatie.
WW model

Vergelijkbare verbrandingsmotor

Geschikt voor boten (lengte, waterverplaatsing)

rental

instelbaar 4 - 8 PK

Verhuurboten 5 - 7 meter

4.0 i

8 PK

Tot 6 meter lengte of 3 ton

7.5 i

15 PK

Tot 8 meter lengte of 5 ton

10.0 i

20 PK

Tot 10 meter of 7,5 ton

15.0 i

30 PK

Tot 12 meter of 10 ton

vaargebied is van belang. Bij varen op beschut water en voor kortere afstanden kan een lichtere motor toegepast worden dan bij
varen op ruim water. Vraagt u altijd advies bij uw dealer.

Hoe hard kan ik varen?
Voor niet planerende boten is de maximum snelheid gelijk aan de zgn. rompsnelheid
van de boeggolf net zo lang is als waterlijnlengte van uw boot. Hoe dichter bij die rompsnelheid, hoe meer energie wordt
verbruikt (of verspild) voor het maken van golven. Een meer economische kruissnelheid ligt dus iets lager. Hier een indicatie:
Bootlengte op de waterlijn

6 meter

8 meter

10 meter

12 meter

Rompsnelheid (km/u)

11

12,5

14

15,5

Kruissnelheid (km/u)

8

9

10

11

Let wel, dit zijn indicaties, want niet elke boot vaart hetzelfde!

Hoe lang kan ik varen?
Op een normale kruissnelheid (zie tabel hierboven) kunt u in principe de hele dag varen. Maar echt een hele dag op de motor
varen is voor de meeste mensen niet nodig. Hieronder een paar voorbeelden uit de praktijk:
Motor

Boot

Accu‘s

Capaciteit

Verbruik bij kruissnelheid

Vaartijd/-afstand

WW 4.0 i

5,5 meter

4 x 145 Ah / 12 V LCE
lood carbon accu

5,5 kWh

1 kW bij 8 km/u

5 uur / 40 km

WW 7.5 i

7,5 meter

4 x 270 Ah / 12 V LCE
lood carbon accu

10,5 kWh

1,5 kW bij 9 km/u

7 uur / 60 km

WW 10.0 i

8,5 meter

8 x 330 Ah / 12 V LCE
lood carbon accu

12 kWh

2 kW bij 10 km/u

6 uur / 60 km

WW 15.0 i

11 meter

4 x 48-5000 Torqeedo
lithium

20 kWh

4 kW bij 11 km/u

5 uur / 55 km

Ga voor uzelf na wat u met de boot doet of wilt doen, dan kan daar een passend accupakket bij gekozen worden. Kijk in onze accu
brochure, op destilleboot.nl/accus en vraag het uw dealer!

Hoe lang moet ik laden?
Welk accupakket u ook kiest, hoe lang u ook wilt varen, laden kunt u altijd in één nacht. Dus: ‘s avonds uw boot aan de
walstroom, de volgende ochtend weer helemaal volgeladen. Hoe groter de capaciteit van de accu’s, hoe groter namelijk het
laadvermogen van de lader die daarbij hoort.

