
€ 600 (530 Wh)
€ 900 (915 Wh)

It Bûtlân 9  •  8621 DV Heeg
destilleboot.nl/torqeedo

Distributeur voor Nederland:

2019

Travel Outboards
503 /1003 /1103 /C

NIEUW: 1103 C

Travel motoren Accessoires

Prijzen motoren en accessoires

Type Vermogen Capaciteit accu Gewicht (kg) Prijs 

503 S (kortstaart)
503 L (langstaart)

0,5 kW 320 Wh 13,9 (S)
14,5 (L)

S:  € 1.525
L:  € 1.575 

1003 S/L 1,0 kW 530 Wh 14,4 (S)
15 (L)

S:  € 1.825
L:  € 1.875

1003 CS/CL 1,0 kW 915 Wh 14,9 (S)
15,5 (L)

S:  € 2.025
L:  € 2.075

1103 CS/CL 1,1 kW 915 Wh 17,3 (S)
17,9 (L)

S:  € 2.250
L:  € 2.300

Prijzen van reserveonderdelen: zie de Torqeedo prijslijst 2019. Adviesprijzen incl. BTW, geldig tot 31 december 2019, tekstfouten en onvoorziene wijzigingen voorbehouden.

Extra accu 
voor nog meer actieradius

Tassenset 
één voor motor en gashendel, één voor accu

Torq Trac
smartphone app + bluetooth zender

Accu tas
voor de (reserve) accu

Reserve set 
magneetsleutel, borgpen accu, 
fixeerpen motor (rechtuitstand)

Laadkabel 12 V 
voor laden vanuit 12 of 24 V

Afstandsbediening
gashendel inclusief display

Beschermhoes
over kop van de motor bij verwijderde accu

€ 200

€ 135

€ 60

€ 30 € 40 € 200

€ 50

Uw dealer:

€ 100Reserve propeller 
verschillende typen, vraag uw dealer

Lange gashendel
60 cm., vervangt standaard hendel

€ 40

€ 600Sunfold 50
opvouwbaar zonnepaneel, 50 W



Welke motor voor mijn boot?

Hoe lang kan ik varen?

503  320 Wh 40 min. 1,5 uur 3 uur 

1003 530 Wh 30 min. 1,5 uur 3 uur 

1003 C 915 Wh 55 min. 2,5 uur 5 uur

1103 C 915 Wh 50 min. 2,5 uur 5 uur

Type Travel Accu capaciteit Volgas Kruissnelheid Rustige vaart
    (70% van max. snelheid)

Bovenstaande waarden zijn een indicatie. De actuele actieradius is afhankelijk van de boot, de omstandigheden en de echte stand van de gashendel.  
Gelukkig ziet u alle informatie continu op uw display!

503  1,5 - 2 pk Bijboten en dinghies tot 4 meter. Zeilboten tot 5 meter   Tot 750 kg

1003 en 1103 3 - 4 pk Bijboten en dinghies tot 5 meter. Zeilboten tot 7 meter   Tot 1500 kg

Type Travel Vermogen vergelijkbaar met  Geschikt voor Maximaal 
  (snelheid - stuwkracht)  gewicht

Welke motor bij welke boot past hangt ook af van het vaargebied. Bij varen op beschut water en voor kortere afstanden kan een lichtere motor toegepast 
worden dan bij varen op ruim water. Bovenstaande is een richtlijn voor het bepalen van uw keuze. Raadpleeg bij twijfel uw dealer.

Krachtig, efficiënt 
en waterdicht
Het hoge koppel en de grote schroef maken 

de Torqeedo Travel krachtig en efficient. Hij is 

bruikbaar op zoet en zout water en volledig 

waterdicht.
De nieuwe 1103 C is met 33 dB de stilste motor in 
zijn klasse. En extra robuust met een aluminium 
motorbehuizing en versterkte bracket. 

Lichtgewicht

Heel makkelijk hanteerbaar: U haalt de accu in een handomdraai 
los, die weegt maar 6 kg., de motor 9,5 kg. Neem ‘m mee en berg 
‘m op in de handige draagtassen.

Multi-oplaadbaar

U kunt laden vanuit het 220 V stopcontact, met een zonnepa-
neel of vanuit het 12 V boordnet van het moederschip. Met de 
Travel accu zelf kunt u weer bijvoorbeeld een telefoon laden, 
via de meegeleverde USB adapter. Slim: alles onder controle

Altijd actuele informatie over snelheid, % van de accu, gebruikt 
vermogen en resterende actieradius. Te zien op het display op 
de stuurhendel of via de app op uw smartphone!

1103 C: de stilste!
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