
inboard motoren WW 4.0  /  7.5  /  10.0 / 15.0
lithium accu WW 48-6500

De nieuwe WaterWorld accu

WW model Continu vermogen Spanning Max. stroom Max. toeren/min. Afmetingen

 4.0 4,0 kW 48 V 92 A 1450 55,8 x 22,5 x 22,1 cm.

 7.5 7,5 kW 48 V 172 A 1350 68,1 x 29,0 x 27,1 cm.

 10.0 10 kW 48 V 230 A 1450 68,1 x 29,0 x 27,1 cm.

 15.0 15 kW (20 kW piek) 48 V 400 A 1350 76,2 x 30,7 x 30,0 cm.

Type Capaciteit Nominale spanning Gewicht Afmetingen Max. aantal accu’s/systeem

 48-6500 LiFePO4 6,5 kWh 51,2 V 60 kg. 65 x 25 x 21 cm. 8 parallel

Tekstfouten en onvoorziene wijzigingen voorbehouden.

destilleboot.nl/waterworld

Uw dealer:
Importeur voor Nederland

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)

 4.0 8 PK Tot 6 meter lengte of 3 ton

 7.5 15 PK Tot 8 meter lengte of 5 ton

 10.0 20 PK Tot 10 meter of 7,5 ton

 15.0 30 PK Tot 12 meter of 10 ton

De WaterWorld motoren



Heerlijk stil varen
Elektrisch varen brengt altijd al rust, maar de WaterWorld is wel heel stil. Door de 
geruisloze motor en de directe aandrijving zonder overbrengingen hoor je bijna niets.

De WaterWorld motor is zo efficiënt, dat hij weinig warmte produceert, en dus 
geen waterkoelsysteem nodig heeft. Dat maakt inbouwen eenvoudiger en 
onderhoud minder. Eenmaal op het water blijkt nog een groot voordeel: u kunt 
langer varen met uw accupakket!

Deze motoren worden in 
ons eigen land gemaakt 
door de vakmensen van 
Water World Electronics. 
En dus niet in “goedkope” 
landen ver hiervandaan. 
Ook dat is duurzaam: geen 
transport van goederen 
over de halve wereld. 

De WaterWorld componenten worden tot één systeem 
geïntegreerd. Via een CAN data verbinding werken 
motor, regelaar, accu’s, display en gashendel naadloos 
met elkaar samen. Zo heeft u altijd de benodigde 
informatie op uw display over de conditie van motor en 
accu’s en de resterende actieradius. En bij toepassing 
van de WaterWorld accu’s in het systeem krijgt u 3 jaar 
garantie op het hele systeem. 
Een gerust gevoel.

De nieuwe WaterWorld 48-6500 accu maakt het 
systeem helemaal compleet. Het is een moderne, 
veilige en in eigen huis geproduceerde lithium accu 
met een zeer lange levensduur. Hij is bovendien 
makkelijk plug-en-play te installeren, in een pakket 
van 1 tot 4 accu’s, naar gelang de energiebehoefte.

Een compleet WaterWorld systeem hoeft niet duurder te zijn dan de aloude dieselmotor. Zeker niet als je 
behalve de aanschaf ook alle andere kosten meerekent. Zoals de eenvoudige inbouw, het geringe onderhoud 
en de goedkopere (groene) energie. Maar denk ook eens aan de waarde op langere termijn: de toekomst is 
elektrisch, daarom is de elektrische aandrijving het waardevaste alternatief!

Super efficiënt: voordeliger en langer varen

Duurzaam is ook: 
Made in Holland

Een compleet systeem met 3 jaar 
garantie: dat geeft rust

Nieuw: de WaterWorld accu

Betaalbaar en waardevast
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