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ELMOTOREN er uden tvivl
den motortype, der
kræver mindst teknisk
snilde. Så længe der er
strøm på batteriet og
kablerne er tilsluttet,
så er der ikke meget,
der kan gå galt. I
modsætning til ben-
zinmotorer, så er
en elmotor stort
set lydløs, hvil-

former for fiskeri. – Jeg foretræk-
ker helt klart hækmonteret elmo-
tor til mit jerkbaitfiskeri, fortæller
Stefan Trumstedt (s. 4), som me-
ner, at traditionelt spinnefiskeri er
lettest at styre med denne type. En
anden fordel ved hækmonterede
motorer er, at de med deres simple
skruetvingemontering er lette at

montere på forenings- og udlej-
ningsbåde. 

Mange fiskere veksler mellem
el- og benzindrevne motorer. Når
der skal sejles langt og hurtigt
mellem fiskepladserne anvendes
benzinmotor – hvorefter der sup-
pleres med en elmotor til selve fi-
skeriet. Her er det en fordel med
en elmotorpropel, der er monteret
på en lille plade ved benzinmoto-
rens skrue. På denne måde slipper
man for at have to motorer monte-
ret på hækken. Styringen af elmo-
toren foregår med benzinmoto-
rens håndtag, mens fart og frem-
driftsretning styres på et lille
kontrolpanel. Dette er den mest
energibesparende form for hæk-
monteret elmotor. De fungerer
fint til alle former for fiskeri, men

»Man kan sagtens fange
masser af fisk med årer og
rugbrødsmotor – men en
elmotor giver mulighed for
et mere effektivt fiskeri«. 

Christian Møller

Hvad enten du er kyst- å-
eller søfisker, så ligger
der mange spændende
muligheder i en elmotor.
For det første kan det
være rart at slippe for at
ro, men en elmotor er
ikke blot et spørgsmål
om magelighed.
Tekst og foto: Jens Bursell

■ ELMOTORER:

BEHAGELIGT - LYDLØST
OG EFFEKTIVT

En af de store fiduser ved 
frontmonterede elmotorer er, at
de kan betjenes med en fodpedal
som denne, hvorved man har
begge hænder fri til håndtering af
grej – samt selvfølgelig fight og
landing af fisk. Frontmotoren ses
i baggrunden.

En god elmotor betyder ikke blot
mere mageligt en tur – men også

et mere effektivt fiskeri.

CHECK TILLADELSEN 

På flere af de store søer, hvor ben-
zinmotorer er forbudt på grund af
støjgener, er en elmotor den eneste
tilladte motor. Det er dog ikke alle
søer, at man må sejle med elmotor
– på trods af, at de larmer mindre
end knirkende årer og jamrende
åregafler… Undersøg derfor regu-
lativerne ved dine lokale vande,
inde du køber din elmotor.

CHECK TILLADELSEN

ket er behageligt både for fiskeren
og det omgivende miljø, men også
vigtigt, når man skal fiske uden at
skræmme fiskene. Faktisk larmer
de betydeligt mindre end knir-
kende årer og larmende åregafler.
Men – det gør dog ikke de traditi-
onelle benzinmotorer overflødige
– tvært imod. 

HÆKMONTEREDE ELMOTORER er
for øjeblikket det mest alminde-
lige blandt danske lystfiskere.
Fordelen ved disse er, at de er re-
lativt billige og velegnede til flere
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har også deres svagheder i forhold
til frontmonterede motorer. Pri-
serne ligger mellem 1500-11.500
kr.

FRONTMONTERET ELMOTOR kan
være en stor fordel i mange situa-
tioner. – Der er ingen tvivl om, at
en frontmonteret elmotor funge-
rer bedre i hårdt vejr, fortæller den
inkarnerede geddefisker Christian
Møller. – Årsagen er, at bådens

ste ende er en frontmonteret elmo-
tor derfor noget der giver et mere
effektivt fiskeri – og flere fisk i bå-
den. Prisniveauet ligger normalt
fra 5000-7000 kr.

– AUTOPILOT kombineret med
frontmonteret elmotorer en helt
genial ting, som ikke koster speci-
elt meget ekstra, når man alligevel
er ude og investere i en motor,
fortsætter Christian. Med en auto-
pilot er det betydeligt lettere at
sejle i hårdt vejr uden konstant at
skulle korrigere for små bevægel-

ser af båden. Det har især betyd-
ning på korte både, der ikke er
særlig retningsstabile, fortæller
bådkonstruktøren Peter Fischer
Møller. – En autopilot har des-
uden den fordel, at man kan affi-
ske mere effektivt – især når fiske-
riet går lidt langsomt, supplerer
Christian. Tricket er at kombinere

fremdrift bliver mere stabil. Det
kan sammenlignes med at køre
med en palleløfter eller en trailer.
Trækkes den forfra er den betyde-
ligt lettere at styre og kræver min-
dre opmærksomhed – samt færre
korrektioner af bådens bevægel-
ser. Med en frontmonteret elmo-
tor er det således lettere at holde
båden op mod vinden, og under
dørg bliver det lettere at sætte li-
ner osv. uden, at de får fat i
skruen. Netop fordi man bruger
mindre energi og opmærksomhed
på manøvrering samt bådhåndte-
ring gør, at man får mere overskud
til de detaljer, som er mest vigtige
for selve fiskeriet – nemlig at ag-
nene går perfekt, at man fisker,
der hvor fiskene er – og at man er
opmærksom, når der er hug. I sid-

»Frontmonteret elmotor
med autopilot er den 

bedste fiskeinvestering jeg
nogensinde har gjort«. 

Christian Møller

fordelene ved dørg og kastefiskeri
på en gang: Mens agnen trækkes
efter båden på traditionel vis kan
man med en autopilot let styre bå-
den, mens man lægger kast med
kunstagn i fremdriftsretningen.
Herved afsøges vandet med to
forskellige teknikker samtidigt.
Dette kan være en hjælp til også at
tune agn og teknik ind på den rig-
tige dybde og fart. Når man kaste-
fisker får man en del følgere, men
de er med til at give en indikation

af dagens medicin – og tager de
ikke kunstagnen, så napper de
ofte den efterfølgende agnfisk.
Måske provokeret af kunstagnen
som en slags »teaser«. Metoderne
virker selvfølgelig også med
kunstagn både for- og bag. Prisen
for en autopilot er 2-3.000 kr.

På mange frontmonterede
elmotorer med fjernstyring

angives motorens fremdrifts-
retning med en pejlepil som

denne, hvilket gør det lettere at
visualisere retningen

ved lav fart.

En frontmonteret elmotor som
denne gør det betydeligt lettere at
hode retningen i hårdt vejr. 
Når motoren skal hives op – 
fx når man passer over lavt vand
– hives den op via an træksnor
som vist her.

Hækmonterede elmotorer
er et godt valg til mange

former for fiskeri – og er på
nuværende tidspunkt den

dominerende elmotor på det
danske marked.

MOTORKRAFT

Motorkraften på en elmotor måles
i lbs thrust. 30-40 lbs thrust egner
sig fint til normale robåde op til 14
fod mens motorer op til 80 lbs
thrust kan trække både op til cirka
25 fod. Vil du have dit batteri til at
vare længst muligt, er det en fordel
at køre fremdriften på fx 50-70
procent af fuld motorkraft. Med
maksimalfart drænes selv de bed-
ste batterier ret hurtigt.

MOTORKRAFT

➛



46 · Fisk&Fri

DET ER VIGTIGT at skelne mellem
start- og forbrugsbatterier. Start-
batterier er konstrueret til at yde
en stor strøm på kort tid – fx til
start af bil- eller bådmotorer. De
tåler ikke at blive afladet hårdt. De
almindelige bilbatterier er start-
batterier. Et forbrugsbatteri deri-
mod yder en jævn strøm over en
lang periode, og tåler bedre hårde
afladninger – det der også kaldes
»deep cycle«. De kaldes derfor
»deep cycle« batterier.

GELBATTERIET er et lukket vedli-
geholdelsesfrit batteri. Syren er
ophobet i en gele, så det ikke læk-
ker syre. Har en meget lille selvaf-
ladning, og skal anvendes ståen-
de, da der kan opstå bobler i ge-
leen. Det tåler hårde afladninger
og har en levetid på 4-8 år. Klarer
20% flere dybe afladninger end
AGM batteriet, og kræver special-
ladere efter producentens anvis-
ninger.

BATTRERIETS LEVETID afhænger af
antallet af afladninger, og hvor
hårdt det aflades. Et typisk AGM
batteri har en levetid på ca. 300
opladninger, hvis det aflades
100% hver gang. Det holder dog
til mere end 600 opladninger, hvis
man nøjes med en 50% afladning.
En elmotor på 44 pund bruger 50
AH i fuld fart. Et 100 AH batteri
vil derfor teoretisk kunne køre 2
timer ved en 100% afladning. Bat-
teriet kan dog i praksis kun yde
100 AH, når forbruget strækkes
over 20 timer. Hvis afladningen er
under 5 timer, så er der kun ca
80% af den fulde kapacitet til-
rådighed. Det vil sige, at man
sjældent kan udnytte batteriets
fulde kapacitet. I praksis kan et
100 AH batteri holde til 6-8 ti-
mers blandet sejlads med en 44
punds elmotor – uden at batteriet
aflades for dybt.

➛

STARTBATTERIET er et åbent
»vådt« batteri, det har tynde bly-
plader med en stor overflade, hvil-
ket betyder at det kan levere en
høj strøm i en kort periode. Batte-
riet skal kontrolleres ofte og
checkes for syre og efterfyldes
med destilleret vand. Det selvafla-
der meget og bør kun aflades med
5%. De er uegnede som strøm-
kilde til elmotorer, da de holder
under 80 opladninger. 

Det rigtige valg af batteri
og oplader er vigtigt,

hvis ikke du skal risikere
at løbe tør for strøm,

når du er langt fra land.

OPLADNING
Til forbrugsbatterier anvendes en
automatik lader, som slår fra når
batteriet er fuldt opladet. Alminde-
lige billadere slår ikke fra, hvorved
der er stor risiko for, at batteriet ta-
ger skade af overladning. Automa-
tikladere findes som 1, 2 og 3 trins-
ladere. 1 trinsladeren holder en
konstant spænding omkring 14,1
volt og ladetiden afhænger af lade-
rens strømstyrke. En forholdvis
langsom opladning. 2 trinsladeren
oplader hurtigt batteriet med høj
ampere og en fast spænding på
14,7 volt. Derefter skiftes til vedli-
geholdelses ladning ved 13,8 volt.
3 trinsladeren oplader batteriet
med høj spænding og højeste mu-
lige ampere. Senere skiftes til kon-
stant spænding, hvor amperen
langsomt aftager til batteriet er
fuldt opladet. I 3 fase skiftes til
vedligeholdelsesopladning. Nogle
af de dyre opladere har også en
pulse funktion i denne fase, hvor
spændingen pulser en smule for at
reparere skader ved dybde aflad-
ninger. 

???

Et stort forbrugsbatteri er en inve-
stering. Fritidsbatterier starter ved
1100 kr. AGM fra 1500 kr. og gel
fra 2200 kr. Men da en dags sejlads
kan klares med en opladning til un-
der 2 kr, så er der god økonomi at
investere i et godt batteri, en god
lader og en elmotor. batteriet hod-
ler bedst, hvis det oplades umide-
elbart efter brug – helst på et køligt
sted. 

BATTERIER:

Power til din elmotor
At vælge batteri og
oplader til din elmotor
kan være en
uoverskuelig opgave.
Her får du de bedste
tips, som sikrer dig
maksimal ydeevne af
din elmotor. 
Af Jørgen Skårup
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BATTERITIPS

FORBRUGSBATTERIERNE kan groft
inddeles i Fritidsbatterier, AGM –
batterier og gelbatterier. 

Fritidsbatteriet er et åbent
»vådt« batteri i stil med bilbatte-
rier, men det har tykkere blypla-

der, så det bedre kan klare hårde
afladninger. Batteriet skal kon-
trolleres ofte, checkes for syre og
efterfyldes med destilleret vand.
Batteriet selvaflader og skal efter-
lades min. hver 2 måned, hvis det
ikke bruges. Det tåler hårde aflad-
ninger og har en levetid på 2-4 år.
Kræver en del vedligeholdelse,
men er en billig løsning. De sæl-
ges som marinebatterier, der kan
klare vippeturene i en båd uden at
spilde syre. Ved brug i saltvand
bør der ikke benyttes åbne batte-
rier, da der ved uheld kan dannes
giftgasser.

AGM batteriet er et lukket vedlige-
holdelsesfrit batteri, hvor syren er
ophobet i en glasfibermåtte. Kan
anvendes både stående og lig-
gende. Har en lille selvafladning
og lav intern modstand. Det tåler
hårde afladninger, og det har en
levetid på 4-10 år med et fornuf-
tigt forhold mellem pris og leve-
tid.

El- og benzinmotor har
hver deres force.

Under fiskeriet er elmotoren
ofte det bedste valg,

mens benzinmotoren giver
den hurtigste transport
mellem fiskepladserne.


