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VX ELEKTROMOTOR

Sterk, sterker, Rhino VX! Wij stellen een van de sterkste elektromotoren op de 
markt aan u voor. De Rhino VX verbruikt verbluffend weinig elektriciteit, waar-
door u hem met een normale batterij voor langere perioden kunt gebruiken. 
De motor wordt bediend en aangestuurd met een telescopische hendel, die 
vijf voorwaartse en twee achterwaartse snelheden biedt. Door op een knop te 
duwen kunt u de motor kantelen, en u kunt de diepte en de strakheid van de 
motor precies zo instellen als u dat zelf wilt. De batterijmeter zorgt ervoor dat 
u nooit onverwacht zonder motor komt te zitten. De bediening is uitzonderlijk 
eenvoudig, comfortabel en veilig. Duizenden vissers maken met plezier gebruik 
van deze betrouwbare motor.
• Met een scherm waarop u de toestand van de batterij kunt aflezen
• Met stalen steel
• Extreem laag energieverbruik

Code Model Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €

9925 034VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 235,00

9925 054VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 299,00

9925 154VX 54 Langstaart 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 329,00

9925 065VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 369,00

VX 50 ECO ELEKTROMOTOR

Sterk, zuinig, gunstig, de Rhino VX50 ECO! Onder de beter presterende elektro-motoren brengen wij nu een krachtige VX motor in de bekende kwaliteit op de markt, 
tegen een uitzonderlijk lage prijs! Ook deze Rhino VX 50 ECO verbruikt verbluffend weinig elektriciteit, wat bijdraagt aan een langer gebruik van de accu-capaciteit. De 
VX ECO wordt geschakeld en bestuurd d.m.v. een vaste stuurstang met vijf versnellingen vooruit en twee achteruit. D.m.v. knopdruk is de motor te kantelen. De stuur-
druk en diepte van de propeller zijn vrij in te stellen. De omgang met deze Rhino VX is zeer eenvoudig en zeker. Al met al een zeer betrouwbare partner voor veelvuldig 
gebruik.
• stalen schacht 
• extreem laag energie-verbruik

Code Model Lengte Breedte Hoogte Gewicht Kleur Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt max. Gewicht Adv. pr. €

9925 050VX 50 Eco 50 cm 15 cm 105 cm 9 kg zwart 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 10 kg 245,00

ELECTROMOTOREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modell Ampere consumption 

per snelheid
Watt per 
snelheid

Thrust 
(lbs)

Thrust 
(kp)

VX-34 1. Snelheid:  9 A  77 W  6.6 lbs  3.00 kp

2. Snelheid: 11 A 101 W  7.4 lbs   3.40 kp

3. Snelheid: 16 A 139 W 13.2 lbs  6.00 kp

4. Snelheid: 20 A 162 W 15.8 lbs  7.20 kp

5. Snelheid: 40 A 215 W 34.0 lbs 15.40 kp

VX-54 1. Snelheid: 16 A 147 W  9.25 lbs  4.20 kp

2. Snelheid: 18 A 167 W 11.45 lbs  5.20 kp

3. Snelheid: 34 A 270 W 22.47 lbs 10.20 kp

4. Snelheid: 38 A 290 W 26.43 lbs 12.00 kp

5. Snelheid: 55 A 320 W 54.00 lbs 24.50 kp

VX-65 1. Snelheid: 11 A 100 W 10 lbs 4.60 kp

2. Snelheid: 16 A 138 W 14 lbs 6.40 kp

3. Snelheid: 20 A 170 W 27 lbs 12.30 kp

4. Snelheid: 28 A 255 W 35 lbs 16.00 kp

5. Snelheid: 50 A 420 W 65 lbs 29.50 kp

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modell Ampere consumption 

per snelheid
Watt per 
snelheid

Thrust 
(lbs)

Thrust 
(kp)

VX-50 1. Stufe: 14 A 145 W  8.85 lbs  4.10 kp

2. Stufe: 16 A 165 W  11.20 lbs   5.10 kp

3. Stufe: 33 A 268 W 22.20 lbs  10.10 kp

4. Stufe: 36 A 284 W 26.00 lbs 11.90 kp

5. Stufe: 53 A 310 W 50 lbs 22.70 kp
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Prestaties en zuinig met energie – motoren 
voor de veeleisende sportvisser!

BLX 70 ELEKTROMOTOR
Krachtige elektromotor met een stuwkracht van 70 lb die op 12 V werkt. Komt overeen met zo’n 2 PK. Onderhoudsvrij, aangezien er geen koolborstels aan te pas 
komen. De zogenaamde S-modus (te activeren met de Sport Modus-knop) zorgt ervoor dat de motor meteen op topsnelheid komt, en daarnaast is er het Vario 
Speed-principe, waarmee u de motorsnelheid traploos kunt aanpassen, zowel voor- als achterwaarts. Op het display kunt u aflezen hoe het met de accu gesteld is. 
Voorts beschikt deze motor over een USB-aansluiting, zodat u uw telefoon of lamp ermee kunt opladen. De stuurstang kan worden uitgetrokken en de steel is van 
edelstaal gemaakt. Door middel van een hendelsysteem kan de motor omhoog worden geklapt, en de diepte van de schroef in het water zowel als de stuurdruk kun-
nen traploos worden ingesteld.  De ideale motor voor de professionele bootvisser.

Code Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €

9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 525,00

Prestaties en zuinig met energie – motoren 
voor de veeleisende sportvisser!

BLX 110 ELEKTROMOTOR

Krachtige elektrische buitenboordmotor met 110 lb stuwkracht bij een voltage van 24 Volt. Onderhoudsvrij ontwerp omdat er geen koolstof borstels gebruikt worden 
als stroomafnemer. Geschikt voor gebruik op zout water. Traploze aanpassing van de snelheid. De tiller kan uitgetrokken worden, de schacht is vervaardigd van roestvrij 
staal. Ze kan rechtop gezet worden door op een drukknop te drukken. Zowel de diepte van de propeller in het water, als de druk waarmee gestuurd wordt kunnen 
doorlopend aangepast worden.

Code Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €

9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 799,00

ELECTROMOTOREN
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Een laag eigen gewicht en 
het comfort van controle!

BLX 65 BMR ELEKTROMOTOR

Elektrische buitenboordmotor voor boegmontage met 65 lb stuwkracht bij een spanning van 12 V. Maximaal 400W. De 130 cm lange steel is vervaardigd van een 
aluminiumcompositie. Deze kan middels een hefconstructie in- en uitgeklapt worden. De diepte waarop de propeller draait kan variabel ingesteld worden. Inclusief 
afstandsbediening voor de continue instelbare motorfuncties. Batterijen: 1x CR2032 (niet inbegrepen)

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Tr.-Lengte Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €

9940 065 155 cm 24 cm 54 cm 15 kg 170 cm variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 799,00

Een laag eigen gewicht en 
het comfort van controle!

BLX 65 BMR GPS ELEKTRISCHE BUITENBOORDMOTOR

Een uitbreiding van onze BMR serie: de BLX65 GPS elektrische buitenboordmotor voor boegmontage! Met handzame afstandsbediening en GPS-functie. Met de inno-
vatieve GPS-techniek laat de motor zich zeer comfortabel bedienen. De motor is uitgerust met een pilot-modus (manueel varen volgens kompas), een navigatiemodus, 
een reismodus (cruise control) met vooraf ingestelde snelheid plus een GPS-ankerfuntie en waypointopgave. Het aangeven van de snelheid boven de bodem en het 
‘track recording’ (vastleggen van routes en het herhalen van maximaal 16 routes) zijn verdere nuttige kenmerken. De GPS-positionering is nauwkeurig tot op twee tot 
vijf meter (al naar gelang de omstandigheden). De krachtige BLX65 GPS elektrische buitenboordmotor levert 65 lb stuwkracht bij een spanning van 12 V en maximaal 
400 W. De circa 135 centimeter lange schacht is vervaardigd van een aluminiumlegering. Deze kan door een hefboomconstructie omhoog en omlaag geklapt worden. 
Zoals bij alle Rhino-motoren is ook bij de BLX65 GPS een variabele afstelling van de diepte van de motor mogelijk. Batterijen: 3x AAA voor de afstandsbediening (niet 
inbegrepen).

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Tr.-Lengte Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €

9940 165 163 cm 24 cm 54 cm 15 kg 173,5 cm variable 2100 kg 1,37 m 2,00 m 12 1799,00

ELECTROMOTOREN

BMR QUICK RELEASE PLAAT

Een quick release montage plaat voor het snel en makkelijk monteren en 
demonteren van je Trolling motor

Code Motor Adv. pr. €

9940 101BMR65/BMR65GPS 179,50
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Nu ook met 24 lb 
stuwkracht!

COBOLD OUTBOARD MOTOR

Een belangrijke uitbreiding van het assortiment aan Rhino buitenboordmotoren! Klein en gemakkelijk te dragen, maar zeer effectief. Met z’n 18 lb vermogen is de 
Cobold bedoeld om op kano’s of opblaasboten te monteren. Net als zijn grotere broer verbruikt de Cobold weinig energie, waardoor u langere tijd kunt varen met een 
gewone accu. Hij kan voor- of achteruit varen middels het verstellen van de schakelaar; daarbij kan er uit twee snelheden gekozen worden. De diepte van de propeller 
in het water kan precies worden ingesteld met behulp van schroeven, en dat is ook het geval voor de strakheid van de motor. De hendel kan inschoven worden zodat 
de motor minder plaats inneemt tijdens het transport. De steel is voorzien van een ingenieus, gepatenteerd systeem waardoor de motor opvouwt als hij in aanraking 
komt met obstakels. Waarbij de bevestiging van de VX18 nog hoogwaardiger en praktischer uitgevoerd is. De Rhino Cobold is gemakkelijk te bedienen, comfortabel en 
veilig.

Code Model Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €

9921 018VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 115,00

9921 024VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 140,00

PROPELLER
Er is keuze uit een propeller met twee (Cobold, VX34) of drie 
bladen. Geleverd met een pin en een schroef.

Code Model Motor Adv. pr. €

9925 397Set VX34 VX28 / VX34 50,90

9925 398Set VX44 / VX54 / VX 65VX44 / VX50/ VX54 / VX65 / BMR 53,90

9930 101Prop BLX 70/110lbs 53,90

9921 114Cobold Propeller

ELECTROMOTOREN
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