
Parallellhybrid 
på Aspect45



Diesel på 28 Hk elmotor 15 Hk ( 10 KW)

• Batterier litium/ järn (brandsynpunkt) 

• 12kWh laddas på c:a 2,5 timmar med 
elmotor/generator (om man laddar med 
moderna solceller c:a 200 soltimmar 1 m2)

• Batteribanken motsvarar 12 st 100 Ah 
blybatterier

• Eldrift i 6 knop c:a 3timmar

• Genom den stora batteribanken har vi en 
inverter på 220v för spis/ugn och varmvatten



El och omriktarfunktion

Datorn styr servo, 
elmotor, 
omriktare, diesel

• Diesel kan driva 
elmotor/generator

• Elmotordrift utan att 
dieselmotor påverkas

Servo 
växellåda

Servo 
gasreglage

Kardanaxel, 
frihjul



Gasreglage 

• Eldrift 

• Dieseldrift och laddning tills batteriet är 
uppladdat. Laddar c:a 2 kW vid normal 
motorgång.

• Elmotor och diesel i parallelldriftssystem 
(drygt 40 Hk) 

• B: Back elmotor

• Knapp under reglage 
• V: Hybriddrift för reglaget ovan
• E: Eldrift
• H: Generatordrift ca 5 kW laddning
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Aspec45 – en enastående familjeracer
• Lätt och snabb
• 45-fotare byggd i kolfiber
• Skrovet är byggt i enkellaminat, så kallad “single skin”, vilket är robustare och 

starkare än sandwichlaminat
• Totalvikt på 5,6 ton, vilket är ungefär hälften så mycket som båtar i den här 

storleken brukar väga
• Masten och riggen byggd i kolfiber, 22 meter hög, väger 175 kg
• Masten står på en kula så att den kan vridas för bästa möjliga aerodynamik

• Hög komfort
• 3 dubbelkojer med garderober, Bäddbar dubbelkoj i salong
• 10 sittplatser i salongen, Matbord och durkar i teaklaminat, Bäddbara 

dubbelkojer -som kan omvandlas till kappseglingskojer, Ståhöjd invändigt
• U-formad köksbänk i rosenpolerad titan, 2 kylskåp, totalt 110 liter, Elspis med ugn 

220 V
• Vattengenomströmmare 220V i dusch, handfat och kök, Dusch, WC i kolfiber, 

Våtgarderob med åtkomst utifrån och från WC
• Eluppvärmda sitsar för rorsman i sittbrunnen, Bord för 10 p i kolfiber - som 

placeras i aktern vid segling

• Enkel att manövrera
• Hela segelsystemet med skotning, trim styrs med knappar, fjärrkontroll och 

hydraulik
• Kölen är fällbar för att komma in i grunda vikar
• Kölen kan även vinklas både framåt och bakåt för att få extra släpp i aktern, eller 

för att lyfta stäven på till exempel en hård undanvind
• Manöver sker via joystick



Tack för uppmärksamheten!


