
Cruise 10.0 R

Cruise 2.0/4.0 T Cruise 2.0/4.0 R

NIEUW:  Cruise 10.0 Tiller

Cruise Outboards

2020

destilleboot.nl/torqeedo

Importeur voor Nederland:

Uw dealer:

Cruise motoren
Cruise model Voltage Vermogen Prijs 

 2.0 TS / RS (kort)
24 V 2 kW

€ 3.200

 2.0 TL / RL (lang) € 3.250

 4.0 TS / RS
48 V 4 kW

€ 3.600

 4.0 TL / RL € 3.650

10.0 TS

48 V 10 kW

€ 9.965

10.0 TL € 10.065

10.0 TXL (extra lang) € 10.165

10.0 RS

48 V 10 kW

€ 9.150

10.0 RL € 9.250

10.0 RXL (extra lang) € 9.350

Tiller (T) modellen:  met de gashendel aan de motor
Remote (R) modellen:  met afstandsbediening en aan te sluiten op 
 een stuurinrichting 

Adviesprijzen incl. BTW, geldig tot 31 december 2020, tekstfouten en onvoorziene wijzigingen voorbehouden.

De luxe gashendels zijn voorzien van bluetooth voor de Torq Trac app en bij gebruik van de 
48-5000 accu’s hoeft u geen gateway meer aan te schaffen.

Bij gebruik van de 48-5000 accu zonder luxe gashendel is een gateway 
set nodig voor de communicatie, deze kost € 300.

Power accu 24-3500 Power accu 48-5000

Power accu’s

Accessoires

Power Capaciteit
(netto bruikbaar)

Voltage Gewicht Prijs 

24-3500 3,5 kWh 24 V 25,3 kg € 3.050

Lader 350 W laadtijd leeg naar vol 10 uur € 400

Snellader 1700 W laadtijd leeg naar vol 2 uur € 1.875

48-5000 5,0 kWh 48 V 36,5 kg € 5.075

Lader 650 W laadtijd leeg naar vol 8 uur € 825

Snellader 2900 W laadtijd leeg naar vol 2 uur € 2.035

Prijzen motoren en accu’s

Cruise 10.0 T

Torq Trac
smartphone app + bluetooth zender

Sail Side Mount
gashendel

Motor Side Mount
gashendel

Top Mount
gashendel

€ 135 € 1.000 € 1.225 € 1.325



Lengte waterlijn  4 meter  6 meter 8 meter 10 meter

Rompsnelheid in km/u.  9  11  12,5  14

Kruissnelheid  7  8  9  10

Plané (bij lichte boten met Cruise 4.0 en 10.0) 25  25  n.v.t.  n.v.t.

Welke motor voor mijn boot?

Hoe hard kan ik varen?
Voor niet planerende boten is de maximum snelheid gelijk aan de rompsnelheid. Hoe dichter 
bij die rompsnelheid, hoe meer energie wordt verbruikt (of verspild). De boot maakt op dat 
moment alleen maar golven. Hieronder een indicatie van de economische kruissnelheid.

Let op: dit zijn voorbeelden! Elke boot is anders. Voor advies hierover en over andere accupakketten kunt 
u terecht bij de dealer en op destilleboot.nl/accus

2.0  5 - 6 PK Tot 6 meter lengte of 2 ton waterverplaatsing 

4.0  8 - 10 PK Tot 8 meter lengte of 3 ton waterverplaatsing

10.0  20 - 25 PK Tot 10 meter lengte of 7,5 ton waterverplaatsing

Torqeedo Cruise Vermogen vergelijkbaar met Voor boten 
  (snelheid - stuwkracht) 

Elke boot is anders. Een slanke, lichte boot vaart efficiënter dan een brede en zware. Maar ook 
het vaargebied is van belang, op beschut water en voor kortere afstanden kan een lichtere motor 
toegepast worden dan op grotere wateren of rivieren. Raadpleeg hiervoor altijd uw dealer.

Hoe lang kan ik varen?
Op een normale kruissnelheid kunt u in principe de hele dag varen. Maar dit is voor de meeste mensen niet nodig. Hieronder staan 
een aantal praktijkvoorbeelden.

Cruise Outboards 2.0 /4.0 /10.0 - T/R

Hoe lang moet ik laden?
Welk accupakket u ook kiest, laden kunt u altijd in één nacht. 
Dus: ‘s avonds uw boot aan de walstroom, de volgende ochtend weer 
helemaal volgeladen.

Cruise 2.0  5 m.  1 x Power 24-3500  3,5 kWh  1 kW bij 7,5 km/u 3,5 uur / 30 km

Cruise 4.0  6 m.  1 x Power 48-5000  5,0 kWh  1,5 kW bij 8,5 km/u  3,5 uur / 30 km

Cruise 4.0  6 m.  2 x Power 24-3500  7,0 kWh  1,5 kW bij 8,5 km/u  5 uur / 42 km

Cruise 10.0  8 m.  2 x Power 48-5000  10 kWh  2 kW bij 9 km/u  5 uur / 45 km

Cruise 10.0  8 m.  4 x Power 24-3500  14 kWh  2 kW bij 9 km/u  7 uur / 63 km

Motor Boot Accu(‘s) Capaciteit Verbruik bij kruissnelheid Vaartijd/-afstand

Krachtig
De Torqeedo Cruise serie is het schone en stille 

alternatief voor benzinemotoren van 5 tot 25 PK. 

Door het hoge koppel en de grote schroef heeft 

u altijd voldoende kracht.

Efficiënt, dus langer varen

De zeer efficiënte borstelloze motor in combinatie met de 
speciaal ontworpen schroef zorgen ervoor dat u langer kunt 
varen op één acculading.

Op uw display ziet u continu de resterende vaartijd, snelheid en 
range. Met de optionele Torq Trac ziet u deze informatie op uw 
telefoon of tablet, inclusief uw positie op de kaart.

Alles onder controle
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