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WATERKAMPIOEN-TEST

pmerkelijk dat het
niet veel vaker gebeurt. Een elektrische buitenboordm o to r voor een
dinghy is niet zo'n gekke keuze: lekker
stil en schoon,zeerhandelbaar en relatief
goedkoop.Gemiddeld weegt hij zo'n acht
kilo waardoorje hem eenvoudigaan boord
tilt. Oké,je moet ook een accu aan boord
sjouwen,maar dit gaatmakkelijker dan een
gewonebuitenboordmotor.
De elektrischebuitenboordmotoris niet voor
iedereeninteressant. Voor snelvaren met de
bijboot zijn zeniet bedoeld.Ook de sterkste
elektromotor is niet geschikt om een dinghy
aan het planeren te krijgen. En als die de
hele daggebruikt moet kunnen worden,bijvoorbeeldomdatde kinderen ermeespelen,
ook dan is elektrisch bijbootmotoren minder
interessant.Je kunt hiervoor simpelwegniet

We hebbenstatischetrekproeven

duceerdeChinesemotoren is wat ons betreft iets te veel een gokje.
Om een goed vergelijk te krijgen, hebben we de motoren achter
een2,90meter lange Lodestar-rubberbootgehangen.Iederemotor
heeft bij het begin van de test een vers volgeladen Optima-accu
gekregen en is er exact even lang mee gevaren.De accu's waren
allemaal splinternieuw en gecontroleerddoor specialistde Hoeve
Multipower uit Waalwijk. Naast de prestaties en het stroomverbruik hebbenwe gekekennaar het bedieningsgemak,het gewicht
en, voor zover mogelijk, de constructie.
Om de kracht van de motoren te kunnen vergelijken, hebben we
gemetenhoeveelkilo stuwkracht ze leveren tijdens een statische
trekproef.Hiertoe verbondenwe de rubberbootmet eenweegschaal
aan de steiger.Opvallend hierbij is dat de motoren, met uitzondering van de meer exotische Torqeedo,erg dicht bij elkaar in de
buurt blijven. Omdat een statischetrekproef niet direct ales zegt
over de prestatiesterwijlje vaart, hebbenwe ook varend metingen
gedaan.Tijdens dezeproef is gekekennaar het stroomverbruik van
de motoren en de snelheid die ze ontwikkelen. Omdat bijna alle
motoren vijf verschillende snelhedenvooruit hebben,hebbenwe
bij alle vijf standenmetingen verricht. U vindt in de diagrammen
de metingen van de standen2, 4 en 5. Dit levert de mooistevergelijkingen op.In stand 1 doende motoren namelijk zo goedals niets
en de stappentussen2, 3 en 4zijn heel klein.

sedaan envarendgemetenY"ïï:'l'ï""ïJffiïilïïïS#il:ïïi:r;:ï,""Xiliï
guide komt dit doordat het geleverdetestexemplaar een variabele
voldoendeaccu'smeenemen.
Dat wil niet zeggendat elektrische buitenboordmotoren niet presteren. De zevenin
dezetest zijn alle bij uitstek geschikt voor
eenbijbootje.De echt supergoedkope
motoren die op Marktplaats en dergelijke plekken worden aangebodenhebben we niet
meegenomen.Hoe het zit met levensduur
en garantie van dezevaak goedkoopgepro-

snelheidsregelingheeft,in tegenstellingtot de S-standenschakelaar
van de andere.De variabele snelheidsregelingregelt de motor op
lageretoerentallenveel efficiënter,met als gevolgeenlager stroomverbruik. Hij is met dezevariabeleregelingwel 150-euro
duurder dan
de uitvoering rnet eengewone5-standenschakelaar.
De Torqeedois
eigenlijk nauweljjkste vergelijkenmet de anderemotoren,ondanks
dat het ook een elektrischebuitenboordmotoris. Het conceptvan
dezemotor is volledigafwijkend en lijkt veelmeer op eenechtevervangingvan eenverbrandingsmotordan de andere.J
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+ prijs
- spetingtussen
staartstuken br

+ handigetittverstetting
- ptasticuitstrating

De Ftoversworden geproduceerdin Korea.
$
met Minnkota;de
isde getijkenis
K Opvattend
ontwerpersvan Floverkennen het motto 'beter

DezeChinesenieuwkomerwordt geÏmporfi
lÍ teerd door Nimag,dat ook Suzukiauto's,
motorenen watersportdoet. Kortom:het iseen
grote, gevestigdenaam die het aandurftom
deze motoren te verkopen. Dat zegt wel iets
over het vertrouwenin de motoren. Zo op het
eerstegezichtkomt de Haswingeen beetjeptastiekerigover,voora[door de spierwittekleur. In
het zwarttijkthet nu eenmaalsteviger.Hijis met
een in hoogte en lengte verstelbaregashandel
en accumeter[ekkercompleet.Volgaslevertde
tichtstemotor in dezetest keurigeprestaties,in
snelheiden verbruik.Tegenmeerprijslevert
Haswingook een bijpassendeaccu en lader.

I

HaswingOsapian40
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goed gejat dan stechtverzonnen'.En waarom
ook niet, het wiel hoeft echt niet attijdopnieuw
te worden uitgevonden.Ondanksde lage prijs
oresteertde motor niet minder dan de concurrentie.A[teonderdetenkunnen door Kewiworden geteverd,dus met de serviceen garantie
tijkt het ook wet goed te zitten.Ats voordelige
keuskunnenwe dezemotor bestaanraden.Hoe
het zit met de levensduurt.o.v.de grotere merken is een beetje koffiedikkijken.Hoe goed en
duurzaamde techniekis,laatzichlastigmeten.

MinnkotaEnduraC2 40
P.ils:€X99

+ reputatie
- geen
accumeter

Fl Ats het gaat om reputatieen ervaring,dan
&l steekt Minnkota met kop en schouders
bovende restuit. Dit merk levertweretdwijdmet
afstandde meestemotoren, er is attijdwel een
motor te vindendie bijje past.Oua kwatiteitweet
je bij dit merk dat je op de eersterang zit.A[sje
de orestatiesvan de motor ziet, dan onderscheidthij zichniet directvan de concurrentie.
Maardat ze ietsgoed doen,btijkiwet uit het aantat imitatiesdie er op de markt zijn.De Ftoveris
kopie.De Yamahawordt
bijnaeen schaamtetoze
Vooralvanwege
gebouwd
Minnkota.
door
zetfs
van dit
oorspronketijkheid
en
de
het vertrouwen
merk is het onze testwinnaargeworden.

2T
O I I/ / I 3
AN W BW AT ERS P O R T.
// N

WATERKAN4PIOEN.TEST

à:,
www.motorgu ide.com

www.asabootetectro.
nt

ro

ffi
RhinoVX44
$xn*js:
€X?S

ffi
Torqeedo Travet

+ verbruik
- h u i d i g eb r a cke t

+ stabieleconstructie
- a c cum etertastig
afleesbaar

+ concept
- getuid

qua reputatiebijna
ffi Motorguidekan zich
H metenmet Minnkota.
Hetontwerpvandeze
motoren is net even anders en vottedigeigen.
De V40 in onze test heeft een variabete,elektronischesnetheidsregeting.
Endatscheettaanzientijkt.o.v.de concurrentie:op kruissnetheid
hatveerthet stroomverbruiken alsje nog langzamervaart,is het zetfsmeer dan de hetft.Maar
in de praktijkzal je met een bijbootjeveetat
volgasvaren. Het bracketvan dit type taat zich
niet zo eenvoudigbedienen.In de nabijetoekomstkomt er een nieuwtype dat wij a[ hebben
gezienen dat wel goed werkt. De V40 voetterg
solideen is een meer dan aoede kerrze

prima geconstrueerd.Hij is
ffi De Rhinotijkt
W met 9,7kitowet de zwaarstemotor in de test
en ondanksdat het nog geen drie kitoscheett
met de lichtste,voelje het verschilduidetijk.Ats
enigeheeÍtde Rhinogeen kunststof
bracketen
dat komt de stabiliteitten goede.Hetvalt positief
op dat de motorvotgasaanzientijk
minderverbruikt dan de concurrenten.Op dit niveauis
iedereamDèreminder er één en het verschil
toopt bij sommigezelfsop tot l0 ampère. De
accumeterop de motor islastigafleesbaarin het
zonticht.Meteen importeuratsLankhorst
Taselaarachterzichisde Rhinoeen veitigekeuzeals
het gaat om serviceen garantie.

Motorguide V40
Fr"$js:
€*7**

Fr*js;€ 3*S&

Eigentijkhoort de Torqeedohier niet thuis,
ffi
F:
ffi maar ia,het iseen etektrischebuitenboordmotor.Hei conceptiszo dat het één op één een
vervanger kan zijn van een brandstofmotor.
DaaromheeÍt hij bijvoorbeetdeen eigen compactelithium-accuin de motor (en weegt daardoor 13,4kito).Samen met een geavanceerde
etektromotor,snelheidsregeting
en schroefkun
je met de Torqeedotoch tot zo'ntwee uur varen.
Wai tegenvaltis het geluid dat hij maakt.Waarschijntijk
door de tandwieloverbrenging
levert
hij 75 dB op kruissnetheid
en dat isveelvoor een
elektromotor. Ook de prijs is onvergetijkbaar,
maar geziende techniekwel verktaarbaar.

TyPe

45TG

Osapian40

EnduraC2 40

V4OHT3ó

VX44

Travet503

M20

Prijs

€179

€219

€299

€373*

€279

€1398

€480

Zoutwatergeschikt

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

Prijszoutwater-uitvoering

€279

nog niet leverbaar

€399

€460

niet teverbaar

nvt

nvt

Gewichtgemeten (kg)

B,B

7

7,5

7,2

9,5

13,4

8,2

Garantie(mnd)

24

24

24

24

24

24

24

Vottage (V)

12

12

12

12

12

29,6

t2

Max.gemeten stuwkracht(kg)

ló,1

13,3

14,4

t?

14,4

20,3

r4,B

Max.gemeten amperage(A)

42,4

37,9

40,6

4J ,Z

nb

4O,7

Snetheden vooruit/achteruit

5/3

5/3

513

variabe[

S/3

variabel

S/3

* Dit is de duurdere uitvoeringmei variabetesnetheidsregêting.
In de geschaketdeuitvoeringzoatsde andere koslt'tii€222.Kijkop anwbwaterspoÍt.nt
voor een rekênhutp waarmee u kunt berekenen hoe sterk uw etektrischebuitenboordmotormoêt zijn voor uw bijboot.Hiervindt u ook rekenvoorbeetdenmet accu'sen vaartijden.

I 3 / / 2 O I /I / A N W B W A T E RSPORT
NL

wE*€
: &jlën;'a*q*tm
*epm*á**sie
*p be*i: ven *1* diog* *!!f*rs i* h*t *rg laslig ki*eon *!t *lea*
gr-o*p*r*tore*. 1l**i *ntl*p*n ac *{kil*1"r:!*1.** ï*rq***!* do*i
d*t w*l *raar is bijnê *nv$r**l!.!kb**r.ilê M*t*rguici* h*ef1**n
dr";ld*iijkeï*srsi3r*f:* *ls het g**t q:r* str**n"lv*r"br*lk*rn eius
v*artijri,rx**r eiiei* **nv*u<!igverkl**rb*cr: eJeinp*rt**r r***sà
ae|l iets dLr*fder{ype l*v*ren
i/scr sn?{etil** noo<1go*!'ov*n$$fi
sn*iheielsr*ge{ing.
met aeu ve*[ ge;:vanceere*ere
be winne*r v** d*ae tnst is de Miftnkcta.[n d*t is hij v*orn*m*Lijkg*w*rd*n {:mdêi hlj h*i rn**rt s*r*pfónk*lljk 15.Minnk*tÍt
buit*nh**;'Crn*t*r"
tijki*cht e**gr*nddad*y v*n h*i *[*!..1ricehe
vs*r**xtr*fl.
se
he;:t
v**L
w*reicJj*.Sn *at
motor.nl
www.yamaha-

I
YamahaM20
Ê rÊjs€: & & *

- speting
tussen
asen bracket

ffi Yamahaisatseen van de toppersop buitenF.:
slimgeweest.In ptaats
€ boordmotorengebied
van zetfin de specifieketechniekvan etektrische
te duiken,hebbenze de
buitenboordmotoren
En
fabricageuit handengegevenaan Minnkota.
motor
daarmeeis de Yamahaeen uitstekende
geworden.Hij tijkt duur, maar dat komt ook
ongeomdatdezeatsenigemet de Torqueedo
straftop zoutwater mag wordengebruikt.Het
zieternaaruit datYamahazelÍeen dikkevinger
in de pap heeftbij Minnkota,wantde M20schept
hetzelÍdevertrouwenatshun verbrandingsmotoren. De motor is met een voltedigverstetbaar
gashandet
en accumetercompleetuitgerust.

IN KILO'S
TREKKRACHT
STATISCHE

0lr,if [li Met een muttometer wordt de etektrische
spanningnauwkeurigdoorgêmelen.
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Met dank aan Muttipowerde Hoêveuit Waatwiikvoor het leverenvan
dê Optima-accu'sen de Cetek-tader.
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