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Elsnurror
Hur starka är dagens elektriska 
utombordare och hur mäter de sig med en 
liten bensindriven fyrtaktare. Vi har testat 
fyra motorer på aluminiumbåten Linder 
440.

Utombordar-test:!
Vi har testat elmotorer mot 
bensin-fyrtaktare 
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nligt reklamen kan mark-
nadens starkaste elmoto-
rer driva fram båtar på upp
till 1 300 kg, men då kom-
mer man troligen bara upp

i någon knop även om det så är
vindstilla.

Och med laddade batterier och
lite medvind får man kanske upp
en lättdriven roddbåt i aluminium,
eller en spetsgattad roddbåt i plast,
i 4 till 5 knop. Med andra ord sam-
ma farter som med marknadens
minsta bensindrivna utombordare

på 2 till 2,5 hästar.
Det senare ville vi undersöka när-

mare. Vi har testat fyra motorer, tre
elmotorer med en dragkraft på 13,6,
16,3 och 25,0 kilopond och en för-
bränningsmotor, en av marknadens
minsta fyrtaktare på 2,5 hästar.

Som testbänk användes alumini-
umbåten Linder 440 Fishing, som vä-
ger endast 84 kg och är 4,31 meter.

Enkel inställning
En elsnurra är en likströmsmotor
med propellern kopplad direkt till

motorns axel. Alla rörliga delar ham-
nar således under vattenytan, vilket
ger en nästan ljudlös motorgång.

”Motorn” är placerad på ett rigg-
rör i rostfritt eller komposit. I top-
pen på riggröret sitter ett manöver-
reglage för fram, back och hastig-
het. Reglaget är antingen steglöst
eller har tre till fem effektlägen.
Verkningsgraden är bra när pro-
pellern driver båten framåt, sämre
vid back. Precis som hos ben-
sindrivna snurror.

På riggröret finns en justerbar

fästanordning, dels för höjning och
sänkning på akterspegeln, dels för
inställning av riggvinkeln. Vid
monteringen är det viktigt att pro-
pellern hamnar på ett bra djup.
Från manöverdelen går kablar med
rejäla klämmor som är enkla att fäs-
ta vid batteriets plus- och minuspol.

Det är viktigt att välja ett batteri
med bra kapacitet, och som är tipp-
säkert och lätt att bära. Dessutom
måste det vara ett s k marin- eller
fritidsbatteri som klarar djupa ur-
laddningar utan att skadas. 

Även batteriladdaren bör vara av
rätt typ, en s k elektronisk laddare.
Den känner av spänningen och lad-
dar upp batteriet i flera steg. En sol-
cellspanel som monteras in i någon
av båtens tofter kan fungera som
komplement till batteriladdaren.

El och bensin i test
Elmotorerna vi testat kommer från
Yamaha och har beteckningarna
M 12, M 18 och M 26. De är iden-
tiska med Minn Kotas eldrivna mo-
deller: Endura 30, 36 och 55. Mo-

torGuide från Marinpower har
också motorer i nästan samma ef-
fektklass.

Båten belastades med 100 kg och
farter, dragkrafter, strömförbruk-
ningar och ljudvärden mättes. Med
elmotorerna genomfördes alla mät-
ningar på full effekt. Det är det en-
da läget som ger lite fart. Drar man
av på ”gasen” ett steg från det högsta
effektläget rasar farten.

Toppfarterna med de tre elmo-
torerna uppmättes till 3,0, 3,3 och
3,7 knop och ljudvärdena till myck-

testU T O M B O R D A R Hur starka är dagens elektriska
utombordare och hur mäter de sig

med en liten bensindriven fyr-
taktare. Vi har testat fyra motorer

på a luminiumbåten Linder 440.
TEXT OCH F OTO: LARS H LINDÉN
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De tre elmotorerna testades tillsammans med Yamahas
minsta fyrtaktare på 2,5 hästkrafter. Toppfart 3,7 knop med
starkaste elmotorn och 5,4 knop med fyrtaktaren.

et goda 58, 60 och 62 decibel. Så
lågt kommer man aldrig med den
tystaste av fyrtaktare, inte ens om
den körs på låga varv.

Dragkraften uppmättes till 13,8,
16,5 och 25,5 kilopond vid full ef-
fekt, d v s nästan samma värden
som tillverkaren anger.

Driftstid
Den bensindrivna fyraktaren testa-
des på toppvarv och på ett marsch-
varv ca 500 rpm under toppvarvet,
fart 5,4 resp 5,0 knop. Bränsleför-
brukningen mättes inte, men bör
ligga strax under 1 liter per timma
vid toppvarv. Med den inbyggda
tanken på 0,9 liter blir ”driftstiden”
således ca 1 timme vid full fart.

På elmotorerna mätte vi dock
”förbrukningen”. De tre model-
lerna har en strömförbrukning på
26,3, 33,0 och 36,0 ampere vid
maximalt effektuttag. Drar man av
på ”gasen” med endast ett effekt-
läge, så minskar strömförbruk-
ningen nästan 50 procent men även
fart och kraft genom sjön.

Även driftstiden med ett visst bat-
teri är intressant. Hur många mi-
nuter kan man köra med ett full-
laddat marinbatteri på 60 Ah? 

Låt säga att man får ut 45 Ah ur
batteriet. Dividera det med ström-
förbrukningen och den minsta el-
motorn ger en driftstid på 102 mi-

nuter, mellanmotorn 82 minuter
och den starkaste motorn 75 mi-
nuter.

Inga vibrationer
Elsnurrans största fördelar är det
låga ljudet och ett minimum av
vibrationer. Man har heller inga
startproblem med en elsnurra (om
inte batteriet är tomt) och den ger
inte ifrån sig någon lukt. Den är
även skonsammare i känsliga vat-
tenmiljöer. Men räknar man in
laddningen av batteriet och skrot-
ning av detsamma, så belastar även
en elmotor miljön.

Ser man till farterna så fungerar
de kraftigare modellerna hyggligt,
om det inte blåser för mycket. Men
en kraftig motor betyder också kor-
tare driftstid.

Kör man M 26:an på full effekt
ger den en dragkraft på ca 25 kilo-
pond, d v s samma som fyrtaktaren
på 2,5 hästar ger vid marschfart. El-
motorn gör då 3,7 knop med ett
motorljud på 62 decibel. Fyrtakta-
ren gör 5,0 knop och bullrar 82 de-
cibel.

Ingen av motorerna ger således
några hissnande farter. Men käns-
lan när man glider fram i vindstilla
och strömfria vatten är speciell. Näs-
tan som att segla. Och du kan även
ta dig in på mycket grunda vatten
där inga andra båtar kommer in.■

Anmärkningar: 
Testvärdena med e lmotorerna är
uppmätta vid full effekt ( =  full gas)
och med 100 kg belastning i båten.
Testvärdena med 4-taktsmotorn är
uppmä tta vid full gas och vid ca
500 varv under toppvarvet.

Ljudvärdena är uppmätta vid förarens öra , ca 1 meter från motorn. 
Dragkraften i kilopond (kp) är uppmätt med fjädervåg.
Strömförbrukningen är angiven i Ampere.
Den tota la driftstiden i minuter med ett vanligt fritidsbatteri på 60 Ah som
man tömmer på 45 Ah.
Testbåt: Linder 440 Fishing, 4,31 x 1,64 meter, vikt ca 84 kg.

Med elmotorerna
och Yamahas mins-
ta fyrtaktare ge-
nomfördes mät-
ningar av dragkraf-
ter vid full effekt.
Det är endast de
starkaste elmoto-
rerna som kan mä-
ta sig med markna-
dens minsta ben-
sindrivna snurror.

Fakta
Fabrikat Spänning Dragkraft Rigglängd Reglage Vikt Pris
och modell i volt i kilopond i cm fram/back i kg i kr
Minn Kota

Endura 30 12 13,6 76 5/3 6,8 2 435
Endura 36 12 16,3 91 5/3 7,7 3 495
Endura 46 12 20,8 91 5/3 9,3 4 525
Endura 50 12 22,7 91 5/3 9,6 4 950
Endura 55 12 24,9 91 5/3 9,9 5 225

MotorGuide
FW 30 HT 12 13,6 76 5/2 6,4 2 360
FW 46 HT 12 20,9 91 5/2 8,4 3 860
FW 54 HT 12 24,5 91 5/2 9,4 4 270
FW 54 HTV 12 24,5 107 Steglös 11,4 6 780

Yamaha
M 12 12 13,6 76 5/3 9,5 2 550
M 18 12 16,3 91 5/3 10,9 3 950
M 20 12 20,8 91 5/3 12,3 4 500
M 26 12 25,0 91 Steglös 12,3 8 500

Generalagenter: 
M inn Kota: Duells Marin AB, Göteborg.
MotorGuide: Marine Power Sweden AB, Spånga .
Yamaha: Yamaha Motor Scandinavia AB, Farsta .

Testresultat
Fabrikat Fart Ljud Dragkraft Ström Driftstid
och modell i knop i dB(A) i kp i Amp i min
Elmotorer: 
Yamaha M 12 3,0 58 13,8 26,3 102
Yamaha M 18 3,3 60 16,5 33,0 82
Yamaha M 26 3,7 62 25,5 36,0 75

4-taktsmotor:  
Yamaha F 2.5 5,4 86 30,2 - -
Yamaha F 2.5 5,0 82 25,4 - -
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