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Den ene båd er udstyret med en
benzinmotor, den anden med en
dieselmotor. - Flvad er billigst?
Det kan De se i skemaet, hvor vi

gør rede for de lo driftsformers
økonomi på grundlag af vore
egne målinger med de ts både.
I dag er benzinmoloren den almindeligste, men flere og flere
interesserer sig for dieselmotoren, og lor de lleste bådejere er
der penge at spare.
20
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Benzinmotoren har i snart
år været dominerende på
lystbådefronten. men i de sidste sæsoner har der vaeret en stigende interesse for dieselmotorer" Det er dog
fortsat så1edes, at 19 ud af ?0 motor-

irrånge

både sejler på benzin.

Gasoiien ti.l dieselmotorer

er

væ-

,sentlig billigere end benzinen, så det

er kun naturligt, når rnange over*
vejer at skifte" Dieselmotoren er
imidlertid langt dyrere i anskalfelse
end benzinmotoren, så regnsirabet er

ikke helt så ligetil, som det måske

ser ud ved første øjekast.
I denne ar*ikel har vi prøvet at be-

regne økonomien ved de to driftsforrner. Med d.eite materiale som ud-

vil De seiv være i sfand
til at finde ud af, om det betaler sig
gangspunkt

for Dem at skifte benzinmotoren ud.
De to driftsformer er sammenlignet under nøjagtig ens forhold, idet

vi til

målingerne benyttede

to helt

erts nye både. Den ene var udstyret
med eh Volvo Penta Aquamatic 21. A
(dieselrnotor) på ?5 hk og den anden

med en Volvo Penta Aquamatic

130

.& (benzinmotor) på 130 hk. Bådene

havde ens udenbordsdrev - 250 D rned samrne udvekslingsforhold cg
propellere.

.
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økonomien
Når vi valgte netop disse to motori.nstallationer, skyldes det blandt andet, at det er to af de rnest popuiæte
rnotorer til denne bådtype. Desuden
ligger de vægtmeessigt nærmest hinanden. Havde vi for eksempel valgt
den mindste benzinmotor på 105 hk,
ville såve1 udenbordsdrev som udvekslingsforhold og propeller have
veeret al helt andre størrelser og

uden sammenligningsmulighed med
den ?5 hk dieselmotor.
AILe manøvreprøver og målinger

blev udført ved samme fart, nemlig
J.9 knob, som var dieselmotorens top-

tFortsættes side 73)
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Producent: Kåre Dragsholl, Draco

Ai$, Flekkefjord, l,lorge.

Konstruktør: Jan Herrnan Linge"
Dimensioner: Længde: 6,00 m. Bredde:2,30 m. Dybgående:0,60 m.

Konstruktion: Dyb ,,V"-bund med
klinkprotil.

Motorinstailationer

ff

timen, hvilket svarer til en udgift
på 3,40 kr. i timen. Forbrug pr. sømil: 0,48 liter, hvilket svarer til en
udgift på 0,18 kr. pr. sømil. Pris for

i

Prøve-eksemplarer:
Draco 2000 Sporlling

i de to

Draco-

både:

Dieselmoloren: Volvo Penta Aquamatic 2'1 A, der udvlkler 75 hk ved
4.500 o/m. Pris: 22.939 kr. med
moms, men uden propeller.

Topfart: 19 knob. Forbrug: 9,19 liter

E
'.j:

gasolie: 0,37 kr. pr. liter
Benzinmotoren: Volvo Penta Aquarnatic 130 A, der udvikler 130 hk ved
5,000 o/m. Pris 18.788 kr. med moms,
men uden propeller.

Topfart: Ca. 30 knob. Testfart:

19

knob ved 4.000 o/m. Forbrug ved 19
knob: 13,77 liter i timen, hvilket svarer til en udgiit på 18,59 kr. pr. time.
Forbrug pr. sømil: 0,72 liter, hvilket
svarer til en udgift på 0,97 kr. pr. sømil. Pris for benzin: 1,35 kr. pr. liter.
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Llge etorg men forskellig lyd
Sorn det fremgår af billedeme, fylder de

to

motorer nogenlunde det samme

i

motorrummet" Man er nået så langt med

udviklingen af dieselmotorer, at den tra-

ditionelle optattelse af disse motorer
som
og larmende maskiner"
"osende
ikke mere gælder. Selvfølgelig kan man
sladig høre, at det er en dieselmotor,
der ligger under dørken, og man skal
derfor også sørge for en bedre lydisole.
ring. Dieselmotorens gang observeres
nærmest som en sagte snerren, mens

Sådan ser 5 års regnskaber ud
for en benzin'og en dieselmotor

a

Ved opstillingen af dissg regnskaber
over fem års drift lned henholdsvis en
benzin- og dieselmotor er vi gået ud fra

1. år
Anskaffelsesprisen
Brændstofforbrug

benzinmotorens blødere gang høres

Renter

som en snurren ved 19 knobs lart,

Samlede udgifter
Underskud

et gennemsnit på 100 drilttimer pr. år.
Til forrentning af merudgiften ved anskaffelsen af dieselmotoren har vi beregnet 10 procent pro anno, og ved beregningen af brændstofforbruget har vi
brugt tallene fra vore egne målinger,

Benzlnmoloren Dieselmotcren
18.788
1.859

kr.
kr.

22.939kt.
339 kr.
415 kr.
23.693 kr.
3.046 kr.
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4
3. år

Dieselmotoren
Benzinmotoren

A

Breendstofforbrug
Renter
Underskud lra 2. Ar

339 kr.
18il kr1.831 kr.

Samlede udgifter

2.353 kr.

Underskud
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5. år
Brændstoflorbrug
Underskud fra 4. år
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