PROVAR

Elbåt för dagsutflykter
Efter förseningar och flera tester med olika motoralternativ presenteras nu elbåten Strana
från Orust. Den passar främst för vackert väder och dagsutflykter. Text & foto: Jerker Norlander
STRANA, MED bohuslänskt
långt a-ljud på första
stavelsen, döpt efter
kustsamhället Hälleviksstrand
på Orust, har två motoralternativ
med batteri på 14 kWh respektive
28 kWh. Strana saknar roder.
Podden, som består av motor och
propeller, sitter i ett paket som
kan svängas helt runt. Detta gör
båten mycket lättmanövrerad.
Strana är främst en båt för
vackert väder och dagsutflykter i
skärgården. Ombord finns generösa ytor och den stora badplattformen i aktern fungerar också
för sportdykare.
Enligt Arne Lindström i projektets ledningsgrupp byggs nu
en båt i veckan på Orustvarvet.
20 båtar beräknas vara klara till
sommaren, varav de tio första

levereras till Norge. Drivlinan
kommer från norska SeaDrive.
DEN MODELL SOM vi hade tillfälle

att testa var utrustad med batterialternativet 28 kWh, som enligt
tillverkaren ska ge en räckvidd
på fyra timmar med maxfarten 7 knop. Lägre fart innebär
betydligt längre körtid. Alla
beräkningar är gjorda på en båt
med två personer ombord. Vid
provtillfället fanns fem personer
ombord och då segade sig Strana
upp i sju knop, i smult vatten och
ingen vind.
Räcker den farten för att locka
köpare? Högre fart kräver fler kW
och ett större batteri.
Strana styrs med en joystick
(styrspak). Alla värden som
strömåtgång, fart, batterikondi-

tion med mera förs över till en
app i förarens telefon på den lilla
instrumentbrädan. Med appen
har båtägaren full kontroll över
båten även på distans och kan se
vem som använder den, laddning
och så vidare. Detta är användbart om man delar båt eller om
båten finns i en båtpool.
Med en solpanel kan ett
nästan tomt batteri laddas upp

till full styrka på åtta timmar
en solig sommardag.
PRIS BASUTRUSTAD BÅT med 14

kWh batteri och 7,5 kW pod är
995 000 kr. Tillkommer 95 000 kr
för tillbehörspaketet (känns
absolut nödvändigt). I tillbehörspaketet ingår hamnkapell,
HT-kapell med vindruta, laddkabel, lanternor med mera. ✪

Fakta Strana
Längd: 7 m
Bredd: 2,25 m
Batteri: Litiumjon 14 kWh eller 28 kWh
Drivlina: SeaDrive 7,5 kWh/15 kWh/30 kWh
Vikt:
ca 600 kg
(utan batteri och motorpaket)

Beroende på var man laddar kan det
behövas en uppsättning kontakter.

Med Dockmate fjärrkontroll kan du stå var du
vill på båten och enkelt manövrera med hög
precision.
Lägg till med full kontroll i en naturhamn,
vid en brygga eller båtplats.
Moduluppbyggt system som kan anpassas till
de flesta elektroniska motorreglage.

Info:

www.stranaboats.com

Maila eller ring oss för mer info, förfrågan och offert .
info@dockmate.se

010-214 65 60

Dockmate säljs alltid installerat och klart med 3-års produktgaranti.

Dockmate integrerar motorer, bog och
akterpropellrar för enkel manöver via joystick.
Läs mer på vår hemsida

www.dockmate.se

Dockmate Sweden AB
38

medlem i SweBoat
WWW.BATLIV.SE

BÅTLIV 3/2022

