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Bättre prestanda och räckvidd till en lägre totalkostnad
GreenStar Marine International påbörjar idag lanseringen av helt nya produkter som
erbjuder bättre prestanda och räckvidd till en lägre totalkostnad än konventionella bensinoch dieselmotorer. Med fler alternativ, avsevärt högre effekter och en serie kraftfulla
utombordsmotorer ger GreenStar Marine fler båtägare möjligheten till en tyst, snabb och
bekymmersfri båtupplevelse.
Fritidsbåtsmarknaden idag visar många likheter med bilindustrin för 5-10 år sedan. Biltillverkarna var
tveksamma till elbilar och kunderna likaså. Men när en liten biltillverkare kunde visa upp den mest
innovativa, snabbaste och bekvämaste bilen på marknaden visade efterfrågan att något var på väg
att hända. Idag är elbilar ett billigare och bättre alternativ på många marknader, snart även i Sverige.
GreenStar Marine har tagit fasta på den extremt snabba omställningen i bilindustrin och tillämpar ny
batteri- och elmotorteknik för framdrift av fritidsbåtar. Det är inte längre någon tvekan –
fritidsbåtssektorn kommer att bli elektrifierad, inte på grund av hänsyn till miljön utan för att eldrift
erbjuder en överlägsen båtupplevelse.
Nyhet: E-Line, det mest kostnadseffektiva sättet att elektrifiera
För dig som letar efter en ersättning till din traditionella förbränningsmotor till bästa möjliga pris
lanserar GreenStar Marine E-Line som är utformad att ge ett kostnadseffektivt elektriskt alternativ för
segelbåtar upp till 40 fot och deplacementbåtar upp till 25 fot och 35 hk, utan att göra avkall på
kvalitet och funktionalitet.
Drivsystemet erbjuds i motorstorlekar motsvarande 10, 20 resp 35 hk för båtar med såväl rak axel
som segelbåtsdrev. Först ut blir vårt uppdaterad S-drev för 10 och 20hk, och därefter kommer inom
kort även 10 respektive 20hk att släppas för rak axel. Vår nya 35 hk-ekvivalent kommer under hösten
så du har gott om tid att byta motor i båten till säsongen 2019.
Nyhet: P-Line, det bästa av motorer, batterier och komponenter för elektrisk framdrift
Senare i höst kommer vi att presentera vår nya P-Line som lämpar sig för dig som inte vill göra avkall
på något. Vårt premium-erbjudande kommer även den att finnas i 10, 20 och 35 hk men med mer
avancerad motorteknik och exklusivare delkomponenter, som lämpar sig för installation i nya
segelbåtar och deplacementsbåtar.
Kraftfulla utombordare
Idag finns det elektriska utombordare på marknaden, men de kännetecknas av låga effekter och låg
batterikapacitet som ger kort räckvidd. För de stora segmenten med motorstorlekar över 100 hk finns
idag inga elektriska alternativ kommersiellt gångbara. GreenStar Marine har inlett utvecklingen av en
serie kraftfulla utombordsmotorer med tillhörande batteripaket som ger bättre räckvidd och
prestanda till en lägre totalkostnad än motsvarande bensinmotorer.
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GreenStar Marine förnyar fritidsbåtssektorn genom att erbjuda kompletta drivsystem med bättre
prestanda och räckvidd till en lägre totalkostnad än motsvarande diesel och bensinmotorer.
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