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De nieuwe Cruise Outboards
krachtiger, stiller en robuuster

Cruise 3.0

Cruise 6.0

Cruise 12.0

Maximale kracht
met minimaal gewicht

Robuust boven én onder water
De nieuwe, tot 50% krachtigere Torqeedo Cruise
motoren zijn het schone en stille alternatief voor
benzinemotoren van ca. 6, 10 of 25 PK. Tegelijk zijn
het veruit de lichtste motoren in hun klasse!

Efficiënt en stil
De nieuw ontworpen motor in combinatie met
spiraalvormige overbrenging is nóg stiller geworden.
Daarnaast is de motor in combinatie met de unieke
Torqeedo schroef super efficiënt, zodat je langer kunt
varen op één acculading.

De nieuwe generatie motoren is nog robuuster gemaakt.
De pylon is geheel van aluminium en de scheg vormt nu
één geheel met de motorbehuizing. Dat biedt nog meer
bescherming als je onder water iets raakt.

Alles onder controle
Het geïntegreerde display biedt niet alleen zicht op de resterende vaartijd, het vermogen en de conditie
van de accu, maar door de geïntegreerde GPS module ook op jouw snelheid. Via de Torq Trac app kun je
dit alles én de kaartpositie volgen op je smartphone.

Alles geïntegreerd
De Cruise 6.0 R en 12.0 R zijn uitgerust met het geavanceerde TorqLink communicatie systeem, waardoor de integratie
van de Power 48-5000 accu’s, gashendel en display maar
ook zonnepanelen en generator eenvoudig te realiseren is.
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Torqeedo Cruise motoren
Motor

Continu vermogen

Voltage

Gewicht (kg.)

Schachtlengte (cm.)

Cruise 3.0 TS/TL

3 kW

24 V

19,7 (S) / 20,2 (L)

62,5 (S) / 75,5 (L)

Cruise 3.0 RS/RL

3 kW

24 V

18,9 (S) / 19,4 (L)

62,5 (S) / 75,5 (L)

Cruise 6.0 TS/TL

6 kW

48 V

21,3 (S) / 21,8 (L)

62,5 (S) / 75,5 (L)

Cruise 6.0 RS/RL

6 kW

48 V

20,6 (S) / 21,0 (L)

62,5 (S) / 75,5 (L)

Cruise 10.0 TS/TL/TXL

10 kW

48 V

59,8 kg (S), 61,3 kg (L), 62,5 kg (XL)

38,5 (S) / 51,2 (L) / 63,9 (XL)

Cruise 12.0 RS/RL/RXL

12 kW

48 V

59,8 kg (S), 61,3 kg (L), 62,5 kg (XL)

38,5 (S) / 51,2 (L) / 63,9 (XL)

Cruise 3.0/6.0 T

Cruise 3.0/6.0 R

Cruise 10.0 T

Cruise 12.0 R

Torqeedo Power accu’s en laders
Power

Capaciteit (netto bruikbaar)

Voltage

Gewicht

24-3500

3,5 kWh

24 V

25,3 kg

Lader

350 W

laadtijd leeg naar vol 10 uur

Snellader

1700 W

laadtijd leeg naar vol 2 uur

48-5000

5,0 kWh

48 V

Lader

650 W

laadtijd leeg naar vol 8 uur

Snellader

2900 W

laadtijd leeg naar vol 2 uur

24-3500
36,5 kg

48-5000

Basis

Uw dealer:

TorqLink

Luxe side mount

Luxe top mount

Importeur voor Nederland:

destilleboot.nl/torqeedo

Tekstfouten en onvoorziene wijzigingen voorbehouden, evenals tussentijds wijzigen van specificaties.

Gashendels

