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Steeds meer mensen genieten van va-
ren met een schone en stille elektrische 
motor. Lillebror Marine speelt hierop in 
en ontwikkelde als een van de eersten 
een nieuw type aluminium tender: de 
Lillebror E 78 Tourer. De Hollandse boot 
was al eerder te zien op de Gebruikte-
botenbeurs in Hoorn en zal nu ook 
aan de Duitse markt getoond worden. 
Bedenker Christian Smulders over de 
boot: “De E-Tourer glijdt over het water 
en heeft een ongekend stabiele ligging. 
Het exceptionele vermogen en de on-
navolgbare bouw zorgen ervoor dat in 
stijl genieten van elekrisch varen overal 
tot zijn recht komt. In de stad, op open 
water en zelfs met woeste golven ligt 

Torqeedo lanceert nieuwe generatie Cruise modellen op 
Boot Holland en HISWA

Elektrische Lillebror E 78 Tourer op Boot Düsseldorf

de E-Tourer altijd stabiel.” Het Italiaans 
lederen stuurwiel geeft de boot een extra 
luxe uitstraling. Deze kan worden voor-
zien van iedere kleur en is handgemaakt 
in Italië. Met de optionele kleuring door 
folie wrapping, een nieuw ontworpen 
dektent en kussens in gestikt leer of 
stof geeft de eigenaar de boot een per-
soonlijke touch. Ook aan het drankje aan 
boord is gedacht: met 10 geïntegreerde 
bekerhouders is er altijd een plekje vrij. 
De Lillebror E 78 Tourer is verkrijgbaar 
vanaf € 45.000,- en is op Boot Düssel-
dorf te vinden op stand 17C37.
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Op Boot Holland en de HISWA Amster-
dam Boat Show toont De Stille Boot de 
nieuwste generatie Torqeedo Cruise 2.0 
en 4.0 elektrische buitenboordmotoren. 
Door de laatste technische verbeteringen 
zouden deze robuuster en betrouwbaar-

der zijn geworden. De onderwaterbehui-
zing van de motoren wordt nu uitgevoerd 
in zeewaterbestendig geanodiseerd alumi-
nium in plaats van kunststof. Ook de be-
schermende vin onder de motor heeft een 
aluminium kern gekregen. De as is steviger

opgehangen met een extra lager, dat ook 
beschermt tegen het binnendringen van 
vuil en visdraad. De waterdichtheid is ver-
beterd door middel van meerdere afdicht-
ringen. Tot slot is de galvanische bescher-
ming tegen corrosie sterk verbeterd. Alles 
om een nog zorgelozer gebruik onder alle 
omstandigheden te garanderen. In Neder-
land wordt Torqeedo sinds 2014 geïmpor-
teerd door De Stille Boot. 
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