
1. razvoj in uporabo električnih izvenkrmnih motorjev, je vzpodbudila predvsem prepoved uporabe 
klasičnih (motorji z notranjim izgorevanjem ) motorjev na jezerih in rekah - zato še  danes, precej 
električnih motorjev ni primernih za uporabo v slani vodi. 
2. izdelavni stroški električnega motorja za sladko vodo, so precej nižji od tistih, ki so izdelani za 
uporabo na morju - saj sladka voda ni tako agresivna na kovine, kot morska voda. Tako so lahko vitalni 
deli izdelani iz nerjavečih kovin nižjega standarda, prav tako so nižjega standarda antikorozivne zaščite 
električnih in elektronskih delov. Vsi proizvajalci zato  električne motorje posebej deklarirajo - 
najpogosteje kot "Saltwater Edition" ali "Saltwater Series" .
3. klasične motorje delimo predvsem po vrsti motorja ( 2 ali 4-taktni bencinski, dizelski, plinski ), nato 
vgradni ali izvenkrmni z dolgo ali kratko roko ter v okviru tega po moči (kW ali KM ) -  pri električnih 
izvenkrmnih motorjih je teh različic bistveno več: prav tako imamo vgradne in izvenkrmne ( nekatere z 
variabilno dolžino roke, nekatere s fiksno ), vhodne napetosti so  različne: najpogosteje jih poganjamo z 
enosmernim tokom 12V, 24V ali 48V, seveda imamo deljene tudi po moči motorja: začnejo se nekje pri 
200 W in kolikor je nam znano, je  trenutno najmočnejši serijski (!) električni motor 130 kW, namenjen 
predvsem za jadrnice do 80 feet. Se je pa z električnimi motorji v navtiki pojavila kategorija, ki  sicer 
obstaja  tudi pri klasičnih motorjih ( a je bila redko uporabljena in primerjana ) - potisna moč.   
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Torej, če ne iščete ravno glavnega motorja za jadrnico nad 80 feet ( dobrih 24 metrov ) ali motornjaka nad 
16 metrov, se bo gotovo našel električni motor, ki bi lahko zadovoljil vaše želje in potrebe.  Kljub temu, pa 
se je potrebno vprašati, ko začnete razmišljat o električnem motorju na plovilu, zakaj električni motor ?
- če ste se odločili za nakup električnega motorja - ali glavnega ali pomožnega - izključno iz 
okoljevarstvenih razlogov ali ne morete/ne smete uporabljati drugih motorjev - vas vabimo,  da nas 
kontaktirate,   gotovo bomo znali poiskati pravo rešitev,
- če so okljevarstveni razlogi močan argument, a se kljub temu ne bi želeli odpovedati določenim 
performančnim minimumom, verjetno bomo znali poiskati električni motor, s katerim  boste zadovoljni - 
vprašajte nas,
- če razmišljate o električnem motorju, ker vam okolje ni vseeno, a bi kljub temu radi našli ekonomsko 
najugodnejšo rešitev ali ker ste prepoznali druge prednosti električnega motorja ( nizki stroški uporabe in 
vzdrževanja, široka uporabnost, visoka zanesljivost, ... ), je pa vprašanje koliko ste pripravljeni odšteti za 
tak motor in kaj od njega pričakujete. 
  In tu smo pri primerjavi električnega motorja s klasičnim motorjem - in takoj za začetek: primerjava po 
moči motorja kW-kW ( KM-KM ) je brez pomena ! 
Žal je pri klasičnih motorjih redko navedena potisna moč, načeloma pa drži primerjava da je 33 lbs 
potisne moči električnega izvenkrmnega motorja - primerljivih s potisno močjo 1 KM močnega klasičnega 
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Električni motorji na plovilih - na morju - kaj bi naj vedeli ?
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In kako potem izbrati pravilen električni motor ?
Če želite enake ali boljše performanse, kot jih dosega 2,5 ali 4 ali več konjski klasičen motor je tu kar dobra izbira vodilnih evropskih 
proizvajalcev: Torqeddo, Aquamot, Aquawatt, ... električnih motorjev, ki so tudi po sami obliki precej podobni klasičnim motorjem, je 
pa njihov cenovni razpon v redni prodaji od ca. 1.500,00 € in več. Vsi ti proizvajalci imajo pri svojih motorjih navedene podatke, 
kateri motor ustreza primerljivemu klasičnemu - tako da tukaj kaj dosti ne morete zgrešiti.
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Kaj pa nizkocenovni električni izvenkrmni motorji ?
Na trgu obstaja cel kup različnih nizkocenovnih električnih motorjev po cenah med 200,00 in 500,00 €. Tudi ti motorji so široko 
uporabni v navtiki - tisti, ki so izdelani za slano vodo, pa tudi na morju. Ti motorji, so odvisno od svoje potisne moči, uporabni kot 
glavni motorji na gumenjakih, kajakih, čolnih na vesla,... kot pomožni motorji na jadrnicah, čolnih do 8-10m,.. pa tudi kot prečni 
motorji (bowtrusterji), pogonski motorji pri ribarjenju, ... 
Ko se odločate za nakup električnega izvenkrmnega motorja, pa imejte v mislih tudi vir energije - akumulator, ne zanemarite 
dejstva, da močnejši ko je motor, več energije porabi, da pri polni hitrosti porabi tudi 3-4x več energije kot pri polovični. Upoštevati 
je tudi potrebno, da so motorji vgrajeni v ta razred izvenkrmnih motorjev, bistveno bolj občutljivi na zunanje dejavnike: vodni tok, 
valovanje, ... in lahko vsled tega izgubijo tudi do 80% svoje nominalne potisne moči. Zato je predvsem, ko se odločate za uporabo 
takšnega motorja, kot pomožni motor na jadrnici ali gliserju ipd., potrebno vedeti, da če se vam zgodi okvara glavnega motorja ( ali 
pri jadnici brezveterje) ko plujete iz točke A do točke B, je načelno potrebno razumeti, da vas bo ta razred električnega motorja 
pripeljal varno do najbližjega zaliva, ne pa, da bi počasi pluli proti točki B ( razen, če so ugodne vremenske razmere in imate dovolj 
električne energije na razpolago). Naš nasvet za izbor primernega nizkocenovnega električnega izvenkrmnega motorja : za glavni 
motor - 10-15 lbs potisne moči za vsakih 100 kg teže polnega plovila,  za pomožni motor pa 7,5-10lbs za vsakih 100 kg teže 
polnega plovila. 
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Ti motorji so nadvse uporabne zadeve in bi našli prostor in uporabo na vsaki, tudi malo večji barki - problemi se pojavljajo takrat, 
ko pri nakupu ne izberemo pravega. Res je da so za svojo velikost in predvsem ceno izjemno zmogljivi, a bodimo realni, 
ni mogoče pričakovati da bomo za 200-300 € dobili enake zmogljivosti kot pri klasičnem 5 do 10 krat dražjem !
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Električni motorji imajo tudi v navtiki zagotovljeno prihodnost, saj so izjemno zanesljivi, skladiščimo in transportiramo jih lahko brez
pomislekov, tudi postavljene na glavo, praktično brez servisiranja in dragega vzdrževanja, je zagotovljena dolgoletna uporaba.
Kljub temu pa imajo - vsaj za Jadran - eno slabost:
napajanje oz.vir energije; na Jadranu, ko je skoraj v vsaki vasi bencinska črpalka, je prenašanje in polnjenje akumulatorja lahko res
malo odvečno opravilo, tudi zmogljivost akumulatorja je vprašanje: močnejši je - večji in težji je. Res pa je tudi, da se vlaga velika
sredstva v razvoj akumulatorjev in je realno pričakovati, da bodo kmalu na trgu zmoglivejši a manjši in lažji akumulatorji.
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Kakšen akumulator izbrati ?Kakšen akumulator izbrati ?
 ali se lahko uporablja avtomobilski akumulator pri električnih izvenkrmnih motorjih ?
-- seveda se lahko, SAMO hitro bo uničen ! 
Ni problem v tem, da je avtomobilski, problem je v zgradbi akumulatorja ! Za električne izvenkrmne motorje uporabljamo 
CIKLIČNE akumulatorje. Avtomobilski akumulator ni ciklični akumulator. Akumulator za avto je namenjen vžigu motorja, kar 
zahteva le velik zagonski tok in se pri tem izprazne le do max. 8% ! 
Ciklični akumulatorji so namenjeni uporabi, kjer so stalne, ponavljajoče se globoke praznitve - pri električnem izvenkrmnem 
motorju do 60%. Ciklični akumulator je lahko akumulator s tekočim elektrolitom, AGM ali GEL akumulator. V bistvu ni toliko 
pomembno kakšno osnovo ima ciklični akumulator (dobimo tudi AGM in GEL akumulaturje z majnhim številom ciklov, 400 ali 
manj ) - ceno cikličnega akumulatorja oblikuje predvsem število predvidenih ciklov ( polnjenje/praznjenje) - priporočamo 
akumulator z vsaj 500-800 cikli.
Fteam praviloma dobavlja za navtiko namensko izdelane akumulatorje: VETUS SMF in BANNER Energy Bull ciklične 
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