AJ E T T UA
TEKSTI JA KUVAT: JUSSI EVINSALO

TORQEEDO TRAVEL 1103 -SÄHKÖPERÄMOOTTORI

Hiljaisemmin ja
tehokkaammin

Torqeedo uudisti sähköperämoottoriaan tälle vuodelle. Pääsimme
kokeilemaan uutuutta samalla veneellä kuin aikaisempaakin Torqeedoa.

S

ähkön käyttö voimanlähteenä on tullut jäädäkseen myös
veneilyyn. Akkujen kesto ja
suorituskyky parantuvat jatkuvasti, ja hinnoittelusta tulee kuluttajan kukkarolle yhä sopivampaa.
Käytön ekologisuus ja helppous
yhdistettynä parantuneeseen suorituskykyyn on tuonut sähkömoottoreille kasvavassa määrin uusia käyttäjiä. Kun akun käyttöaika täydellä
latauksella on uistelunopeudella jo
20 tuntia, ei kalansaanti jää ainakaan
tästä kiinni.
Torqeedon Travel-sarjojen 1003ja 1103-moottorit ovat käyttöteholtaan optimaalisia mökkiveneilyyn ja
kevyempien, alle tuhatkiloisten veneiden uistelukäyttöön. Travel-sar86
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 Torqeedo Tra
vel 1103:n virran
kulutus ajossa
mitattiin samalla
Terhi Saimanilla
kuin aiemmin
numerossa M&K
5/2018 testattu
Torqeedo Travel
1003. Molemmis
sa moottoreissa
oli samanlainen
915 Wh:n Li-lonakku.

TIEDUSTELUT:
Oy Brandt Ab
www.torqeedo.fi

jan moottorit ovat verrattavissa 3–4
hevosvoiman polttomoottoreihin.
SUOMESSA REKISTERÖITIIN 3844

uutta venettä vuonna 2018. Valtaosa
niistä edustaa mökkikäyttöön soveltuvia pienempiä veneitä. Hankintahinnassa tehokas sähkömoottori syö
vielä toistaiseksi isomman loven rahapussiin, mutta käytön muut edut
kurovat eroa tehokkaasti umpeen.
Moottorivalmistajien keskuudessa
vallitseekin nykyisin näkemys siitä,
että sähkömoottorit tulevat korvaamaan 3–4 hevosvoiman polttomoottorit tulevina vuosina lähes kokonaan.
Samaa kertovat sähkömoottorien
myyntiluvut Suomessa. Vuodesta
2017 vuoteen 2018 on sähkömoot-

torien myynti maassamme lisääntynyt 70 prosenttia.
Sähkömoottorin käyttö mahdollistaa veneilyn myös vesistöissä, joissa
polttomoottorin käyttö on kokonaan
kielletty. Moottorin äänettömyys lisää käyttömukavuutta ja uisteluillat
kotijärvellä siirtyvät nautintoasteella
uudelle tasolle. Tunnelmaa ei myöskään latista bensankatku.
Sähkömoottorin kanssa ei tarvitse huolehtia välitankkauksesta keinuvassa veneessä. Huoltovapaus ja
helppo säilytys lisäävät myös käyttömukavuutta. Moottorin siirrossa
tai talvivarastoinnissa vältytään valuvasta bensasta auton takakontissa
tai varaston nurkassa. Talvisäilytyksessä Torqeedon litium-akku on hyvä

 Moottori pai
naa lyhytrikise
nä (62,5 cm) 17,3
kiloa ja pitkä
rikisenä (75 cm)
17,7 kiloa, josta
akun paino on
kuusi kiloa. Sekä
akku että ohjaus
kahva on helppo
ja nopea irrottaa
ja siirtää veneen
lukittaviin tiloihin.

 Laturin avulla
akun saa ladattua
vaikka laituris
sa, jos sähköä on
saatavilla. Tyh
jäksi ajettu akku
lataantuu noin
kymmenessä tun
nissa.
 Ohjauskahvan
näytöltä saa
sisäänrakennetun
gps-toiminnon
myötä tietoa
myös veneen
nopeudesta.

TORQEEDO TRAVEL
1103 C
Moottoriteho: 1100 W
Jännite: 29,6 V
Paino: Akun kanssa 17,3 kg (CS),
17,7 kg (CL)
Akku: 915 Wh Li-Ion-akku
Moottori: Neodyymimagneetein
varustettu hiiliharjaton moottori
Toimintaperiaate: Suora veto
moottorin ja potkurin välillä
Rakenne: 3 osaan purettava
rakenne (kahva, riki ja akku)
Vesitiiviys: IP67-luokituksen
vedenkestävyys
Näytöt: GPS-yhteys ja LCDnäyttö ohjauskahvassa
Rikipituudet: S (62,5 cm) ja
L (75 cm)
Lisävarusteet: TorqTrac-lisä
varusteella moottorin data myös
matkapuhelimen näytölle
Huolto: Käytännössä päästötön
ja huoltovapaa
Takuu: 2 vuotta
Hinta: 2360 euroa (CS) ja
2420 euroa (CL)

PLUSSAT & MIINUKSET
+ äänetön käyttö
+ pitkä akun käyttöaika
+ nopea lataus
– hinta

Kalamies voi liottaa siimaa
liki 20 tunnin ajan huolehti
matta virran loppumisesta.

 Koeajovene Terhi Saiman painaa 105
kg. Moottori painaa 17,3 kg ja kuor
maa oli n. 200 kg. Verrattuna aiempaan
Torqeedon malliin akun virta riitti uiste
lunopeudella (2 solmua) liki 20 tuntiin,
kun aiemmassa mallissa jäätiin 10 tun
tiin. Myös 3 solmun nopeudella päästiin
huomattavasti pidemmälle, mutta 4 ja
5 solmun nopeuksilla tulokset olivat yh
teneväiset 1003-mallin kanssa. Suuri
ero oli myös äänimaailmassa, sillä 2 ja 3
solmun nopeuksilla moottorin ääntä ei
paljon laineiden liplatuksesta erottanut.
4 ja 5 solmun nopeuksilla ääntä aiheutti
lievä resonointi veneen rungossa.
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TORQEEDO TRAVEL -SARJAN 1103
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1003-moottorista (M&K 5/2018).
Lähes identtinen ulkonäkö saattaa
hämätä. Eroavaisuudet löytyvät kuitenkin akusta, moottorista ja tehokkaammin muotoillusta potkurista.
Myös 1003-moottorin planeettavaihteisto on korvattu suoravedolla.
Uusi moottori on rakenteeltaan
järeämpi ja raskaampi kuin 1003:ssa,
mutta käytössä lähes äänetön. Ai
noat äänet moottorin käytössä tulevat resonoinnista korkeimmilla
kierrosluvuilla. 1003-moottorin planeettavaihteiston tietyillä kierrosnopeuksilla aikaansaama ”kitisevä ääni”
on saatu kitkettyä kokonaan pois.
1103:n moottorin kokonaispaino ja
akun paino ovat kasvaneet merkittävästi. Lyhytrikisen mootto6 / 2020 METSÄSTYS JA KALASTUS
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 1103:n (edessä)
moottorin raken
ne on järeämpi
ja hieman ras
kaampi (+2,4 kg).
Aiemman mallin
(takana) planeet
tavaihteiston ti
lalla on suoraveto,
joten käyntiääni
on hiljaisempi.
Tehokkaampi
moottori mahdol
listaa myös suu
rihalkaisijaisten,
muuttuvanou
suisten potkurei
den käytön, mikä
takaa paremman
työntövoiman ja
hyötysuhteen.

rin paino on muuttunut aiemmasta
14,2 kilosta 17,3 kiloon. Painonlisäys
johtuu tehokkaammasta moottorista
ja akusta. Potkurinopeuden maksimit
on saatu nostettua 1200:sta 1450:een
kierrokseen minuutissa.
Kun 1003:n akku oli teholtaan 530
wh, 1103:ssa se on 915 wh. Akkukapasiteettia on kasvatettu näin ollen
72 prosentilla.
Aikaisemmin ajetussa 1003-koneessa oli myös tehokkaampi 915
wh -akku käytössä, joten uudistetun
mallin paremmat suoritusarvot tulevat yksinomaan parantuneesta tehosta ja potkurista.
Torqeedo Travel-sarjan moottorit
ovat saatavilla sekä lyhyt- että pit-

Lisää ulottuvuuksia
Torqtrackin avulla

L

isävarusteena myytävä Torqtrack antaa lisää ominaisuuksia Torqeedon sähkömootto
rien käyttöön.
Moottorin ohjauskahvassa oleva LCD-näyttö kertoo veneilijälle
kaiken oleellisen datan moottorin toiminnasta, mutta Torqtrackin
avulla on mahdollista ottaa käyttöön kartallinen lisänäyttö älypuhelimella tai tabletilla.
Torqtrack-applikaatio on yhteensopiva iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa. Näin ollen
se on ladattavissa useimpiin älypuhelimiin. Applikaatio on ladattavissa maksutta sovelluskaupoista,
ja sen käyttö vaatii vähintään iOS
11.0- tai Android 5.1 -ohjelmiston.

TORQTRACKIN KÄYTTÖ on
helppoa ja mutkatonta. Kun applikaatio on ladattu, älylaite liitetään moottorin kanssa Torqtrackin
Bluetoothin välityksellä.
Bluetooth liitetään akun ja ohjauskahvan väliin omalla johdollaan. Koeajossa laiteparin muodostaminen onnistui välittömästi
ja applikaatio toimi heti antaen luvattua dataa älypuhelimelle.
Moottorin nopeusmittari, vir-
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ran kulutus ja muu tarvittava tieto
näkyvät selkeästi kytketyllä laitteella. Torqtrackin avulla älylaitteeseen saa myös ladattua kartan,
jota voi käyttää apuna navigoinnissa. Kartta pohjautuu Google
Mapsiin eikä kartta sisällä esimerkiksi syvyyskäyriä.
Navigointia ei kuitenkaan kannata jättää pelkästään tämän kartan varaan varsinkaan vierailla
vesillä. Kartasta näkyy kuitenkin
selkeästi veneen sijainti, ja siihen
on mahdollista asettaa omia pisteitä, kuten esimerkiksi kotisatama. Tällöin näet näytöltä, kuinka
kaukana merkitystä pisteestä olet
matkallisesti ja ajallisesti sekä
minkä verran akussa on kapasiteettia jäljellä. Tieto perustuu
kulloinkin käytössä olevaan nopeuteen. Laite myös kertoo, millä
nopeudella kotisatama on saavutettavissa akun jäljellä olevan virran myötä.
Torqtrackin käyttö lisää sähkömoottorin käytön mukavuutta, mutta myös turvallisuutta. Sen
avulla näet jatkuvasti koordinaatit.
Hädän hetkellä tiedät tarkalleen
missä olet ja voit ilmoittaa sijaintisi apuun tuleville. 129 euroa

Torqtrackin yh
distäminen moot
toriin onnistuu
helposti yhdellä
välikaapelilla. Lai
teparin muodos
taminen tapahtuu
automaattisesti
ja nopeasti. App
likaatio tarjoaa
monipuolista da
taa helpolla käyt
töliittymällä.

Sähkömoottorit tulevat
korvaamaan 3–4 hevosvoiman
polttomoottorit tulevina
vuosina lähes kokonaan.
kärikisinä. Eroa lyhyellä ja pitkällä on
12,5 senttiä. Pidempirikinen moottori
sopii hyvin korkeampiperäisiin veneisiin. Pituus lisää moottorin kokonaispainoa vain hieman.

LUOTA PARHAASEEN
ASIANTUNTIJAAN!
AJONEUVOT | TESTIT | TIEDE | TEKNOLOGIA

KOEAJOSSA 1103 oli positiivinen yllä-

tys. Ajokokeet tehtiin noin 200 kilon (2
henkilöä + varusteet) kuormalla. Koeveneenä toimi sama Terhi Saiman kuin
aikaisemmassa kokeessa.
Kahden solmun uistelunopeudella
koneen täyteen ladatussa akussa riittää
virtaa. Kalamies voi liottaa siimaa liki 20
tunnin ajan huolehtimatta virran loppumisesta. Tyhjän akun täyteen lataaminen kestää noin kymmenen tuntia.
Jos veneen kotilaiturin lähettyvillä on
sähköpistoke, ei akkua tarvitse irrottaa
koneesta latauksen ajaksi.
Kolmen solmun nopeudella käyttöaika on vielä suhteellisen pitkä. Kun
nopeuksia nostetaan neljään tai viiteen
solmuun (täysi kaasu), käyttöaika putoaa eksponentiaalisesti. Näillä suuremmilla nopeuksilla ei käyttöaika lisääntynyt edelliseen kokeeseen verrattuna
1003-moottorista (kts. oheinen taulukko).
Lisäksi vallitseva olosuhde vaikuttaa
merkittävästi akun kestoon. Vastatuuli ja kovan aallokon aiheuttama vastus
luonnollisesti kuluttavat akkua nopeammin. Neljän ja viiden solmun nopeuksilla ajettaessa pitää tietää kuljettavan
matkan pituus ja seuraava latauspiste.
Muuten veneessä olevat airot voivat joutua hyötykäyttöön.
Akun virran kuluminen voi yllättää
kokemattoman veneilijän, siksi moottoriin on rakennettu hälytysjärjestelmä.
Se varoittaa veneilijää äänimerkillä, kun
akun varausta on jäljellä 30 prosenttia.
Uusi varoitus tulee varauksen pudottua
20 prosenttiin. N

SAAT TIETOA, JOSTA ON HYÖTYÄ.
TM-testit ja tuotevertailut auttavat viisaisiin
valintoihin. Huippuluokan asiantuntemus ja lukijoille
tärkeät, ajankohtaiset aiheet varmistavat, että tiedät
myös, mitä tekniikassa ja tieteessä tapahtuu.
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