


Значні витрати (3 години ходу = 51літр = 1173 грн)

Працюють майже безшумно, що

корисно під час риболовлі

Економні (4 години ходу 400А = 19.2 кВт = 33 грн )

Чому електромотори кращі?
Електричні мотори 20 кВт Бензинові мотори 40 л.с

0 грн на риболовецькій базі (ми будуємо

"сонячну станцію" для

безкоштовної зарядки)

Практично не впливають на

довкілля
Потребують постійного догляду

(заміна масла, правильне паливо)Тривалий період експлуатації

Миттєвий запуск і рух

Не вимагає консервації на зиму

Ефективність понад 90% становить ККД 

Дуже високий енергетичний показник

Великий рівень шуму

Гучні в експлуатації

Повільний запуск і рух

Вимагає консервацію на зиму

Забруднюють як воду так і 

повітря навколо 

ККД становить 25-30%



Витрати на експлуатацію та ТО щорічно

Можливість використовувати в 

агресивному середовищі

Чому електромотори кращі?
Електричні мотори 20 кВт Бензинові мотори 40 л.с

Відсутність витратів на експлуатацію та ТО

Витрати на паливі

Недовговічність

ЦінаЦіна

Економія на паливі

Надійність і довговічність

Ні потребує ні в маслі ні в бензині

Заводиться в будь-якому водному 
середовищі та при мінусових показниках
температури. Бензиновий може дати збій
взимку

Непереносимість агресивного середовища

Постійна заправка олійно-бензинової суміші

Складний запуск, при мінусовій температурі

може бути збій



Труднощі перевезення бензинового мотора в 

машині через масло і бензин

Перевозити електромотор в машині можна в 
будь-якій позиції - з нього нічого не витече.

Чому електромотори кращі?

Вартість електричного човнового мотора з акумуляторним запасом ходу від 3х годин = від 4000 $ 

(ціна залежить від типу двигуна і потужності, а також де будуть встановлені акумуляторні батареї)

Електричні мотори 20 кВт Бензинові мотори 40 л.с



Самоскиди Мотоцикли Автомобілі

Де застосовуються наші
електромотори ?

ЧовниКатер

и

Надувні човни



Facebook: https://www.facebook.com/groups/emotor
Telegram: https://t.me/emotorclub
Viber: http://bit.ly/viber_emotor
Instagram: https://www.instagram.com/emotororg/
YouTube: https://www.youtube.com/Emotor

E-MOTOR CLUB

https://www.facebook.com/groups/emotor
https://t.me/emotorclub
http://bit.ly/viber_emotor
https://www.instagram.com/emotororg/
https://www.youtube.com/Emotor


Човни від E-Motor

Переваги:

Міцний матеріал

Приваблива ціна

Велика вантажопідйомність

Стійкі механічні властивості

Витривалість до абразивного зношення

Стійкість до впливу УФ та кислот

Відсутність абсорбції

В будівництві човнів ми використовуємо екструдований промисловий 

поліетилен високої якості PE100 та PE500.



Переобладнання бензинового

або дизельного двигуна від 30 

к.с в електромотор 10 кВт або

20 кВт – від 4200$ або від 

5200$ відповідно.

(ціна без акумуляторної батареї)

Переобладнання двигуна човна

Економія палива

Більше тяги, менше витрат



https://e-motor.org

Наш виставковий EXPO-майданчик 

розташований в с.Нова Дофінівка, 

Одеська обл. (7км від ТРЦ «Рів'єра» 

Одеса), вул. Курортна, 53,

(150 метрів від заправки Vipar) 

Контакти: 

+38 095 831 8888

rs@e-motor.org 

+38 095 933 8874

https://e-motor.org/

