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Utdrag ur installationsmanualen 

Allmän beskrivning 
1. Ett el-drivet motor-kit i första hand avsett att användas för framdrivning av båtar men 

kan även appliceras på andra fordon och maskiner. Består av komponenter runt en 
effektiv bortslös 3-fas DC-motor med tillhörande styrbox och reglage.  
 

2. Ram och växel i rostfritt material med syfte 
att nyttja motorns högsta verkningsgrad. 

 
3. Strömförsörjningen kommer i första hand 

från en batteribank som alternativt kan 
laddas ifrån land-ström, solcell, 
vindgenerator, båtens propeller under 
segling eller ifrån en tystgående generator 
driven av en konventionell 
förbränningsmotor. 

4.  
5. Med reglaget bestämmer man steglöst 

motorns varvtal, fram o back samt att den 
har ”cruise control” så att hastigheten kan 
låsas till ett önskat läge med en 
knapptryckning. Manöver kan ske från ett 
fast eller portabelt handhållet reglage 
 

6. Olika enheter kopplas samman med icke 
förväxlingsbara kontaktdon. Alla delar i 
satsen är enkla att ansluta, ta loss och är bärbara för enklast möjliga montage och ev. 
service. 

 
7. Produktpaketet har garanti enligt konsumentverkets bestämmelse. Länk På batterier 

lämnar vi ingen garanti eftersom det är i högsta grad avhängigt av hur kunden brukar 
och underhållersina sina batterier. 

 
8. Marknadsföring och försäljning riktas mot såväl privata ägare av båtar som står inför 

motorbyte, ÅF, varv och tillverkare av båtar mm. 
 

9. Produktpaketet är i första hand avsett för båtar konstruerade för kategori C och D = 
nivå 4 och 6 på Beaufort skalan. 

 
 
Unikt vår produkt:  

 Våra laddningsalternativ, medger drift i obegränsad tid och distans. 

 Bästa alternativ avseende pris, miljö, drift och underhåll 

 Oslagbart i manöver på sjön jämfört med andra kraftkällor 

 Vi kan redovisa och ge underbyggda detaljerade fakta i fråga om produktens 

prestanda efter de tester som vi har gjort under ett antal år. 
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FÖRE INSTALLATIONEN OCH  INKÖP 

Planera inköp och val av komponenter noga, gärna i samråd med oss som leverantör eller tidigare 

kund med erfarenhet från våra lösningar.  

 Motorstorlek:   Mindre snipor 3kW 

 Motorstorlek:  Båtar <30´ brukar räcka med 5kW 

 Motorstorlek:  Båtar 30-40´ rekommendera vi 10kW 

 Batteribank: Minst 48V 100Ah för 5kW och gärna >150Ah för 10kW 

 Reglage: Trådbundet handhållet eller i panel. 

 Propeller: Resonera med kunnig leverantör 

 

INSTALLATION 

Tänk noga igenom placeringen av motor, batterier, huvudströmbrytare, och styrbox med tanke på 

åtkomst, viktfördelning och närhet till varandra för minsta kabellängder. Gör montaget i ett väl 

rengjort utrymme, kanske t.o.m. ommålat. 

Montör och andra som deltar i installationen måste ha kunnighet i grundläggande el-lära och stor 

respekt för batteriernas inneslutna energi. En felkoppling eller kortslutning av ett batteri eller hela 

batteripaketet kan få ödesdigra följder, såsom gnistor, glödande ledningar som kan sätta eld på hela 

båten. Montören rekommenderas t.o.m. att inte använda ringar, arm eller halsbandband av metall 

under montage för att minimera risken för egna och materiella skador 

Motorstativ 

1. Motorstativet kan monteras på 8 olika sätt, med motorn i 2 riktningar och propelleraxelns 

anslutning i 2 riktningar, liggande eller sittande upp och ned. 

2. Montera alla delar i stativet, börja med att sätta samman alla metalldelar och lagerbockar, 

rikta in axel , fäst upp motorn sist med kablarna riktade åt rätt håll för just din installation. 

3. Se till att remmen löper jämnt och centrerat på remhjulen. 

4. Spänn remmen måttligt för jämn och tyst gång. 

5. Rem-hjulen hålls fast av 2st insexskruvar (blå) i 

klämkopplingar på motor och utg. Axel 

6. Slutdrag alla skruvar på chassit. 

7. Slutdrag klämbussningar på remskivor, Lilla hjulet 5,6Nm, 

Stora hjulet 31Nm. Säkra gärna med ”Loctite” 

8. Slutdrag skruvarna och tryck i fett i lagerbockarna 

 

Remhjulen kan lossas, skruva ur skruvarna varefter man drar in en av dem i 3:e hålet (Röd pil) En 

krysskil kan appliceras på motoraxeln som låses med bricka eller ”Locktite”  som extra säkerhet men 

brukar ej erfordras. 
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Montage av motor i båt 

1. Den borstlösa motorn är mycket effektiv men inte helt ljudlös vid alla varvtal och bör med 

fördel placeras i ngn form av avskilt utrymme från passagerardelen. 

2. Motorns axel roterar normalt medsols om man ser på motorn där axeln och remhjul finns. 

Passar propeller RH men motorn kan vändas och passa även L H 

3. . 

4. . 

5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Service & reservdelar 

Väl skött ska du nu kunna se fram emot 5-7års drift med minimalt underhåll. Om ändå något skulle 

falera så finns det möjlighet till hjälp. Kontrollera först: 

1. Att batterispänningen är minst 42V i ett 48V system under drift. 

2. Att alla elektriska anslutningar sitter på plats 

3. Att säkringarna är felfria. 

Under veckans vardagar finns möjlighet till telefonsupport och beställning av ev. reservdelar hos oss 

på Electro-Mobile Scan AB  T: 018- 341701 
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