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feel free at sea

Escape
Hitta din inre ro till sjöss 

2 – 4 batterier (9 – 18 kWh) 

Breddad badplattform med låg fen-
derlist. 

Lackerat skrov både in och utsida. 
Lackerade konsoler.  

Flexiteak på hela durken, badplatt-
form, relingskant och alla bordsskivor. 

Samma möblemang som för Coast i 
pulverlackerat aluminium. Runt bord 
på fördäck. 

Dynor i säte och ryggstöd på alla 
sittplatser. Sittdynor och ryggdynor på 
förlig toft. 

LED strips i taket. LED spot i aktern 
och för sittgrupp på fördäck. 
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feel free at sea

Utility
Arbeta till sjöss i en allsidig bruksbåt 
1 – 4 batterier (4,5 – 18 kWh) 

Obehandlat skrov både in och utsida 
samt konsoler. 

Svart gummimatta på hela durken. 

Svart antislipp på badbryggan, re-
lingskant och förlig toft. 

Stå/luta/sitt modul på förarplats. 
Fällbar bänk på badbryggan, möbler i 
omålat aluminium. Dynor av svart skai. 

Gummimatta på bordsskivor/hyllor/
handskfack. 

Rygg- och sätes-dynor i skai. 

LED strips i taket. 
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Coast
Ha roligt på sjön med familj och vänner

2 – 4 batterier (9 – 18 kWh) 

Lackerat skrov både in och utsida. 
Lackerade konsoler.  

EVA-skum på hela durken. 

Stå/luta/sitt modul på förarplats. 
Fällbar bänk vid badplattform, 
akter konsol och på stå/luta/sitt 
modulen. möbler i omålat alumini-
um. Flexiteak på bordsskivor. 

Dynor för sitt och rygg på alla 
sittplatser. Sittdynor med rygg på 
konsol i fören. 

LED strips i taket.  
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Den autonoma idéen med elbåt helt självförsörjade på energi från solen,  
handlar om frihet. Frihet att åka vart som helst, frihet att absorbera energin 
runt oss! 

Freepower får sin energi från solen och laddar sina batterier genom att bara 
vara utomhus. Det autonoma systemet tar hand om laddningen så att du kan 
njuta av turen istället för att tänka på energi, ström och laddning. Med andra 
ord, inget behov för landström.

  

Att vara oberoende av laddinfrastruktur tycker vi är riktig frihet! 

100% självförsörjd på solenergi
Enbart solcellerna ger upp till  
marschfart – batterier ger extra fart 
och räckvidd

Full frihet på sjön
Inget behov för extern laddning eller 
tankning – åk vart du vill

Njut stillheten
Tillsammans med familj och vänner –  
i ett med naturen

Specifikationer 
• Marschfart ca 5kn / toppfart 7 kn 

• Räckvidd utan sol, 15 – 60 NM / 3 – 12 timmar i 5 kn (1 – 4 batterier) 

• Batterikapacitet 4,5 kWh – 18 kWh (1 – 4 batterier) 

• Effekt från solceller, 1,3kW (nominell effekt) 

• SeaDrive elektriska azimuth-pod med en motoreffekt på 5 kW (7,5 kW vid 
flera batterier) 

• Längd 7,1m | Bredd 2,5m | Höjd över vattnet 2,3m | Djupgående 0,4m | Vikt 
1100kg 

• Skrov 100% aluminium 

• Batteri 80% återvinningsbart  

• CE – klass ”C”, max 6 pers Utility | 10 pers Coast & Escape 

• Egen Freepower app för iOS och Android 
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