Carrera Helmsman

Byte av inombordsmotor i Carrera Helmsman swe 45
När den gamla förbränningsmotorn sjöng på sista versen beslöt
vi oss för att satsa på en elmotor.
Fördelarna som vi framförallt ser är: tyst, miljövänligt, skönt att
slippa bränsle som luktar, köa på sjömackar, rent i
motorrummet, ingen årlig service, ingen vinterkoservering, lägre
vikt, kan laddas via propeller under segling eller med solceller.
Vårt val föll på Torqeedo Cruise 4,0 FP med Torqeedos 48v
batteri.
Torqeedo levererar en komplett lösning som är enkel att
montera vilket passar oss perfekt. Dessutom har Torqeedo
sysslat med elmotorer till båtar ett tag vilket känns tryggt.

Så här gick bytet till:
Ut med den gamla motorn.

Rensa upp i motorrummet och slipa för att kunna plasta igen det gamla hålet för drevet.

Tips, kolla skrovgenomföringar och plasta igen de som inte behövs längre. Alltid skönt med så få
hål i botten som möjligt.
När hålen är igenplastade kan det roliga börja.
Nya motorn. Levererad av Captains i Stockholm. Kunniga och bra service!
Passa in den svarta distansen mot skrovet så det blir en bra anläggningsyta. Jag plastade även in
en förstärkning på insidan av skrovet.
Borra upp hålen för bultarna och elkabeln enligt mall och instruktion som medföljer.

Motorrummet med plats för batteriet.

Laddare, huvudströmbrytare, elektronikbox
mm monterade jag i ett av stuvfacken.
Till höger: Motorrum med batteri.

Eftersom jag i första hand seglar ville jag ha
gasreglaget placerat så att inget rep kunde fastna
eller att man kom åt reglaget av misstag. Mitt val
av placering blev under däcket i sittbrunnen.
Placeringen har fungerat bra vi körning och
tilläggning, men för att se skärmen blir det till att
böja sig.

Monteringen
Monteringen av motorn var enkel, tydliga anvisningar finns med vid leverans eller på
www.torqeedo.se
Det största jobbet var utrensningen av gamla motorn och att plasta igen hålet efter gamla drevet.
Uppskattad arbetstid:
Montera ut gamla motorn och städa upp i motorrummet. Ca 1 arbetsdag
Slipa ner laminatet för att få bra fäste för nytt laminat, och städning av allt damm. Ca 1 arbetsdag.
När man ändå håller på är det enkelt att även kolla genomföringar, vilka behöver vara kvar,
kylvatten och avgashålet plastas med fördel igen. Jag flyttade genomföringarna för självlänsarna
för att få bra plats för batteriet. Minst 1 arbetsdag. Det dyker alltid upp annat fix i gamla båtar så
sätt av några dagar ;)
Plastning tar inte så lång tid varje lager, men att bygga upp skrovtjocklek tar olika lång tid
beroende på båttyp samt vilken metod du använder. Epoxi eller polyester samt arbetstemperatur.
Målning är en smaksak, men trevlig att få rent och fint i motorrummet.
För montering av motor, motorstyrning mm är det mycket mätning och planerande så allt får plats,
är lätt åtkomligt och att längden på kablarna räcker. När det är gjort går själva monteringen fort.
För mig tog allt sammanlagt ca 1 vecka. Inklusive extra fix som tex flytta genomföringar, byta
fuktskadat skott mm.

Utvärdering efter första sommaren.
Elmotorn har fungerat över förväntan. Det är en härlig känsla att nästan ljudlöst glida in i en
naturhamn på kvällen, eller att släppa landförtöjningen i en gästhamn när båtgrannarna förvånat
funderar på om vi inte ska starta motorn först.
Jag upplever motorn som kraftfull, vid snabba manövrar reagerar torqeedon snabbt utan
fördröjning, det märks att vridmomentet finns på en gång. En snabb gas framåt och vi har styrfart
direkt.
Men full gas kommer vi upp i ca 6,5 knop, men smartare om man vill köra en bit är ca 4 knop, då
blir räckvidden ca 30 nm.
Efter 1,5 veckas semestersegling med tilläggning med motor varje dag hade vi ca 80%
batterikapacitet kvar. Mycket mer ström kvar än jag hade räknat med.
Laddningen sker via landstöm, en natt räcker för att ladda batterit fullt, eller genom
propellerladdning vid segling. Jag har inte haft tillfälle att testa någon längre sträcka men vid farter
över 5-6 knop levereras bra med laddström.

