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AC34-e (48 Volt 275/350A)

AC38/39-e (48 -144 volt 450/500A)

AC36-e(48 Volt 350/550A)

Het hart van onze elektrische aandrijfsystemen 
is de motorcontroller. Deze zorgt voor het 
vermogen en bewaakt tevens het complete 
systeem, inclusief de conditie van uw accu-
pakket. De speciaal ontwikkelde software, staat 
borg voor perfecte vaareigenschappen en maakt 
elektrisch varen tot een onvergetelijke ervaring. 
De boostfunctie zorgt voor een extra 10 tot 20% 
motorvermogen tijdens het manoeuvreren, 

Smart Controllers

en de twee standaard vaarprogramma’s maken 
dat u uw boot altijd onder controle heeft. Ook 
voor verhuur is de combinatie met de 2e modus 
+ boost ideaal, goed manoeuvreerbaar en 
toch efficiënt! Tevens bewaakt en schakelt de 
controller volledig automatisch het koelsysteem 
in of uit, afhankelijk van temperatuur en 
belasting.

All in One
Uniek is natuurlijk de Plug-and-Play metalen 
behuizing (extra EMC afgeschermd) van onze 
motorcontrollers en is de controller standaard 
voorzien van een geïntegreerde DC-DC 
omvormer die middels een 13,8 Volt DC AUX 
uitgang het complete 12 Volt boordnet van 
stroom kan voorzien, inclusief het laden van 
de accu’s. Navigatieverlichting, de koelbox of 
luisteren naar uw favoriete muziek, alles is vanaf 
nu altijd van stroom voorzien.

3 modellen (AC34-e-,36-e, 38/39-e)
Afhankelijk van het motorvermogen worden 
de systemen compleet geleverd met een 
bijpassende controller die krachtig genoeg is 
om zo efficiënt mogelijk het benodigde motor-
vermogen te kunnen leveren.
Alle modellen zijn watergekoeld en voorzien van 
de dezelfde gebruiksmogelijkheden. Standaard 
is de nominale accuspanning 48 Volt en bij de 
grotere vermogens 96 tot 144 Volt DC.



Krachtige Motoren
Type: 30 50 60 80

Ø mm 200 230 270 320

Vermogen Rpm Volt

3.0 kW 1.250 48 ●

4.2 kW 1.450 48 ●

6 kW 1.450 48 ●

8 kW 1.450 48 ●

10 kW 1.450 48 ●

15 kW (S2) 1.450 48 ●

15 kW 1.450 48 ●

20 kW 1.450 96 ●

25 kW 1.450 144 ●

30 kW 2.000 144  ●

35 kW 2.500 144 ●

40 kW 3000 144 ●

60 kW 2.500 300 ●

80 kW 3.000 400 ●

100 kW 3.500 500 ●



Buitenwater koelsetClosed Loop

Expansievat

Zoet 
De Liquid-cooled systemen kunnen direct 
met buitenwater worden gekoeld. De speciaal 
geselecteerde kit laat niets te wensen over is 
compleet en onderstreept het kwalitatieve 
karakter van deze motorserie.
De meegeleverde zelfaanzuigende pomp is stil 
en wordt door de motorcontroller temperatuur-
geregeld aangestuurd.

Zout en koud
De compacte, volledig gesloten “Closed Loop” 
koelunit is voorzien van een recirculatiepomp, 
warmtewisselaar en zelfdenkende koelventilator. 
U kunt in zomer en winter zorgeloos varen op 
binnen- en buitenwater terwijl uw kostbare bezit 
volledig beschermd blijft.
De installatiekit wordt compleet geleverd met 
expansievat, RVS ophangbeugel en alle aansluit-
materialen.

Binnen of… buiten



Bell-control S11 Casual

Bell-control S12 Sport

Bell-control S13 Sport

Bell-control C01 Casual

Bell-control TC1-13 Sport

Bell-control TC1-11 Sport

Bell-control TC2-13 Sport

Bell-control TC2-11 Casual

Perfect doseerbaar
De BellControl joystickbedieningen maken 
uw elektrische systeem per omwenteling 
doseerbaar, van vol vooruit naar vol achteruit. 
Samen met de automatische Boostfunctie wordt 
manoeuvreren een feest! 

Deze bedieningen zijn ware kunstwerkjes, 
worden electronisch aangestuurd door middel 
van halssensortechniek en zijn volledig IP67. 

Alle modellen zijn als enkele- of dubbele top-
bediening en als wandmodel verkrijgbaar.

Manoeuvreren in stijl



E4 LCD display Bell-control C01 Casual

DriveMasterEco-line 3.0  

Doordacht en stil
DriveMasterEco-line systemen zijn het summum
in elektrisch varen, de systemen zijn speciaal 
ontworpen voor toepassingen waarbij 
vermogen en betrouwbaarheid onder alle 
omstandigheden belangrijk zijn.

De nieuwe borstelloze AC elektromotoren zijn 
standaard waterdicht (IP66), geheel gesloten 
en volledig onderhoudsvrij. 100% Bellmarine 
kwaliteit uit RVS en aluminium en door het 
ontbreken van een fan volledig gesloten en 
extreem stil! Door middel van de gepatenteerde 
interne koeling en de nieuwe AC-34e motor 
controller techniek heeft het systeem geen extra 
koeling nodig.

Deze motor is het gevolg van de ervaring en 
doorontwikkeling van de inmiddels fameuze 
Drivemaster Ultimate serie welke inmiddels 
zowel bij de particulier als bij de professionele 
verhuur en rondvaart een ijzersterke reputatie 
heeft.

Het hoge koppel en lage toerental van deze 
nieuwe motor maakt het mogelijk een grote 13 
inch schroef toe te passen. Dit komt niet alleen 
het rendement maar ook de stuwdruk 
ten goede, en dat merkt u meteen!
 
Eco-Line is meer!
De Asynchrone techniek maakt het 
mogelijk om tijdelijk een fors hoger 
vermogen te leveren, door middel van 
de volledig automatische Powerboost-functie 
(+30% extra vermogen) wordt manoeuvreren 
of een tussen sprintje een feest.

Easy-Connect
Samen met de doordachte ‘Easy-Connect’ 
uitvoering is dit systeem modulair, snel en 
eenvoudig aan te sluiten. Elk DriveMasterEco-
line systeem wordt compleet geleverd met een 
bediening BellControl (Type C-01) een grafisch 
LCD display E4 en een complete set aansluit 
materiaal. Economischer kunt u niet elektrisch varen!

VOORDELIG INSTAPMODEL



Motor/schroefas/klemflens (RVS 316) ø 25 of 30 mm Galan met zwevende binnenlagerVislijnsnijder met speciale buitenlager

Water gesmeerd
Speciaal ontwikkeld voor elektrisch varen met 
het Eco-line schroefas-systeem Ø 25 mm. 
Minimale wrijvingsweerstand, trillingsvrij en 
geïsoleerd zodat geluidsoverdracht naar de 
romp wordt vermeden. De slimme vislijnsnijder 
beschermd niet alleen uw buitenlager maar  

 
zorgt ook voor een perfecte aanstroming naar 
de schroef.

Het galan is voorzien van een zwevend 
binnenlager en een dubbele verwisselbare 
lipseal met tussenkamer. De automatische  

 
ontluchting zorgt voor probleemloos vaarplezier!
Optioneel:  gebalanceerde 3- of 4 blads schroeven 
voorzien van geslepen bladranden maken het 
systeem helemaal af.

Mooier kunt u niet Elektrisch varen!

Het puntje op de i...



Solide gebouwd
Tijd voor perfectie
Alles wat je onderdeks wegstopt moet juist van 
excellente kwaliteit zijn, immers vocht en zout 
zijn van invloed op de duurzaamheid van uw 
aandrijfsysteem. Alleen de beste materialen zijn 
geschikt, en worden daarom door ons toegepast.

Ervaring telt
Onze ruime ervaring en kennis op het gebied 
van elektrisch varen vindt u terug in deze nieuwe 
serie aandrijfsystemen. Tot in het kleinste detail 
is dit een goed doordacht systeem. Ontworpen 
en gebouwd om te presteren en garant te staan 
voor puur vaarplezier.

Nieuwe standaard
Met deze compleet nieuwe Liquid-cooled serie 
Drivemaster Ultimate en Performance aandrijf 
systemen stellen we dé nieuwe norm op het 
gebied van elektrisch varen. 

Neemt u genoegen met minder?

Zeewatervast
Om uw systeem in topconditie te houden is de 
behuizing van de motor zwart geanodiseerd. 
Ook zijn de uitgaande motoras, de motorsteun, 
 flens en de optionele schroefas-koppelflens 
uit zeewaterbestendig roestvast staal (RVS316) 
gemaakt.

Stuwdruk
Standaard zijn de motoren voorzien van een 
geïntegreerd stuwdruklager, hierdoor kan er zeer 
compact worden ingebouwd, ontstaat er minder 
geluid en is de complete aandrijflijn efficiënter. 
Ook het uitlijnen van uw systeem is hierdoor 
veel eenvoudiger. Dit voelt u direct door het 
ontbreken van trillingen.



Afgeschermd
Waar mogelijk is er gebruik gemaakt van 
waterdichte (IP68) connectoren om de hoogst 
mogelijke betrouwbaarheid te waarborgen. Zo 
zijn alle kabelverbindingen extra doorgesoldeerd 
en contacten met goud verguld. Vanaf motor-
bouwgrote 50 zijn ook de motorkabels standaard 
afgeschermd (EMC).

Vloeistof gekoeld
De motoren zijn standaard voorzien van 
temperatuur geregelde vloeistofkoeling. Exacte 
temperatuurbeheersing leidt tot efficiëntie-
verbetering tot 15%. De motor en controller zijn 
standaard voorzien van een temperatuursensor. 
Alle systemen kunnen worden geleverd met 
buitenwaterkoeling of met een gesloten 
intelligent koelsysteem. Ideaal voor zoutwater 
of gebruik onder winterse omstandigheden.



i-Control

Onder controle
Als eerste producent van e-propulsion 
systemen introduceren we de monitoring van 
uw complete aandrijfsysteem op SmartPhone, 
Tablet of PC. Een krachtige computer (Linux) met 
Solid-State Drive (SSD) communiceert middels 

WiFi draadloos met zowel het iOS als Android 
platform. Alle functies staan overzichtelijk op 
één scherm. i-Control is standaard voorzien van 
GPS, hierdoor wordt direct uw koers, positie en 
snelheid over de grond weer gegeven. Zelfs een 
anker-/diefstalalarm is standaard.

Masterbus compatible
i-Control is zó krachtig dat er via Mastervolt 
Mod-Bus gekoppeld kan worden met 
Masterbus. Hierdoor ontstaat één krachtig 
communicatiesysteem en heeft u alles van 
Mastershunt tot Combi in de hand. 

SMS berichten
i-Control stuurt alarmmeldingen bij verplaatsing 
t.g.v. diefstal van uw kostbare bezit.

Handige i-Control



E4 LCD display E7 full color display

Alle belangrijke info overzichtelijk op één scherm:
Ook kunt u natuurlijk kiezen voor simpelweg 
geen display en alle informatie bewaken middels 
i-Control. 
Bij elk aandrijfsysteem heeft u de keuze uit:

E2 LCD display
Hierop wordt meest noodzakelijke basisinformatie 
weergegeven en is spatwaterdicht (IP65).

E4 LCD display
Hierop wordt alle benodigde basisinformatie 
weergegeven en beschikt over een verlicht LCD 
scherm. De E4 is spatwaterdicht (IP65 voorzijde).

E7 full color display
De E7 geeft meer informatie weer en er kunnen 
zelfs tot twee camera’s op worden aangesloten. 
Het E7 display is volledig dimbaar en de voor- 
en achterzijde zijn volledig afgeschermd tegen 
vocht (IP68)!

…of Display

E2 display

i-Control

Toerental Controller temperatuur Vaarmodus

Motor vermogen Accu conditiestatus Economy meter

Motor temperatuur Rest vaartijd Totaal aantal motoruren



Tijd voor perfectie
Geen motorkist of machinekamer. De droom 
van elke machinist? Deze hypermoderne 
PodPodMaster-E motoren maken deze ruimtes 
compleet overbodig. De complete aandrijving 
monteert u in een handomdraai onder uw boot.
Dit is stil, bespaart ruimte en ook gewicht!
 

Krachtpatsers
De PodMaster-E onderwater motoren onder-
scheiden zich door hun lage toerental en het 
hoge uitgaande koppel, hierdoor is er geen 
reductie nodig en wordt de 11 tot 17 inch grote 
bronzen 3 bladsschroef* direct door de motor zelf 
aangedreven

Dit is efficiënt, stiller en duurzaam!

Om een optimale aanstroming en een perfecte 
passing met uw romp te garanderen wordt er 
standaard een kunststof passtuk tussen motor 
en romp meegeleverd.

Onze PodMaster-E onderwater motoren staan 
voor jarenlang onbezorgd vaarplezier en zijn door 
toepassing van een 3 voudige afdichting

 

met tussenliggende vet kamer nagenoeg 
onderhoudsvrij

Compleet
De Podmaster-E systemen worden compleet 
geleverd met een motor controller, kabelboom, 
display en contactslot. 
U kunt het systeem complementeren met een 
passend schroef en de Bell-Control joystick van 
uw keuze.

PodMaster-

Zeewatervast
De complete motorbehuizing is volledig uit 
zeewaterbestendig aluminium gegoten en 
voorzien van een epoxy-coating, zodat uw 
systeem optimaal wordt beschermd.
De motor dient wel kathodisch beschermd 
te worden d.m.v. annodes.

Omschrijving Motor Kw Volt

PodMaster-E 2.0 (flens/stuurbaar/outboard) PMS 2,0 24

PodMaster-E 2.5 (flens/stuurbaar/outboard) PMS 2,5 36 

PodMaster-E 3.0 (flens/stuurbaar/outboard) PMS 3,0 48

PodMaster-E 4.3 (flens/stuurbaar/outboard) PMS 4,3 48 

PodMaster-E 7.5 (flens/stuurbaar/outboard) PMS 7,5 48

PodMaster-E 10 (flens/stuurbaar/outboard) PMS 10 48 



Ruimte
Met de  PodMaster elektrisch aandrijving is een 
traditioneel motor compartiment en soms is 
zelfs een roer overbodig. Manoeuvreren wordt 
kinderspel en bovendien maakt het boten ruimer. 
Ruimtewinst en stil, maar het scheelt ook gewicht!

De stuurbare optie wordt compleet geleverd
met RVS roerkoning en aluminium stuurcilinder-
reactiearm. Boven de schroef is het systeem 
standaard voorzien van een RVS anti-cavitatie plaat. 
maar ook een extra roerblad achter de schroef kan 
als optie worden meegeleverd.

D’r op of. . . d’r Onder

Maatwerk
Elke PodMaster-E is uitgevoerd met een 
uitgaande as van 25 of 30 mm. hierdoor kunt u 
de schroef volledig afstemmen op uw boot en 
motorvermogen, zodat het hoogst mogelijke 
rendement wordt behaald.
.

Maatwerk
De schacht en de staart vin, zijn zodanig 
vorm-gegeven dat deze nagenoeg geen 
weerstand ondervinden en dat deze perfect 
werken als scheg of roer

*Klapschroef optioneel leverbaar



Herkenbare voorsprong
Alles op elkaar afgestemd, complete systemen 
van accu tot en met de walstroomaansluiting. 
Uniek is het feit dat we als enige ter wereld 
volledig geïntegreerde systemen leveren. Van 
absolute Topkwaliteit.

Bellmarine  powered with: Mastervolt

Van A… tot Walstroom



Bow adjust control
Propor�ona lBowthrustercontro l le r

Input Battery: 12 > 48 Volt

Produced by IDTechnology • The Netherlands • w w w. i d te c h n o l o g y. n l

Opera�ng panel
Relays Power Cable

Output: 12V 24V

BATT  -
MOT  +

MOT  - BATT  +

1 2 3 4

5 6

Alles onder Controle
Manoeuvreren op de millimeter
De boegschroef is een handig bij het 
manoeuvreren in havens en sluizen, het 
lawaai echter is zeker geen sierraad voor de 
stuurmanskunst. Steeds meer boten worden 
uitgerust met een boegschroef of zelfs boeg- 
en hekschroef. Een handig hulpje, dat beslist de 
veiligheid en het comfort ten goeden komt.

Het probleem bij de meeste boegschroeven is 
dat, bij het bedienen van de schakelaar de motor 
op vol vermogen aanloopt hierdoor ontstaat 
cavitatie met als gevolg veel lawaai en nauwelijks 
stuwdruk. 

Met de Bellmarine ‘Bow-AdjustControl’ heeft u 
de ultieme manoeuvreer en energie oplossing 
aanboord. Elke bestaand standaard DC 
boegschroef 12/24 Volt systeem kan met ‘Bow-
AdjustControl’ worden uitgevoerd.

De unieke eigenschappen van ‘Bow-AdjustControl’ 
lossen het probleem van hoge (ampère) stromen 
voor u op!  Door de acceleratie vertraging 
komt de waterstroom beter op gang met als 

resultaat  meer stuwdruk in plaats van cavitatie 
en lawaai. Door het gecontroleerd aansturen 
van het vermogen naar de motor ontstaan geen 
piekbelastingen op overbrenging en accu bank, 
wat de levensduur van het complete systeem ten 
goeden komt. 

Door de toename in efficiëntie kan veelal 
worden volstaan met een boegschroef die qua 
vermogen en uitvoering kleiner is.  Dit komt de 
totale kostprijs, ruimte en inbouw mogelijkheden 
ten goede.
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