
Evoy byr på frisk Breeze  
 

Lanserer ny banebrytende elektrisk 120 hk motor 

 

Evoy er stolt av å introdusere sin nye elektriske motor Breeze til markedet. Den nye 120 hk 

motoren leveres både i innenbords og utenbords versjon. Toppytelsen er hele 185 hk. 

   

Den nyutviklede motoren passer for mindre hurtiggående båter, enten som utenbords eller 

som innenbords, koblet til drev, vannjet eller fast aksel. Motoren passer også til større 

saktegående deplasementbåter og seilbåter. 

Breeze er bygget på 400 volt-teknologi og Evoy leverer motoren som en komplett Plug-and-

Play løsning. Motoren er selvfølgelig svært lydløs og har et dreiemoment uten sidestykke for 

denne motorstørrelsen. Innenbordsmotoren veier bare 90 kg og påhengsmotoren 190 kg. 

Leif A. Stavøstrand, grunnlegger og CEO i Evoy, sier: 

Lanseringen av Breeze er en svært viktig milepæl for oss og fyller et stort tomrom i det 

elektriske fremdriftsmarkedet. Helt siden Evoy ble etablert har vi opplevd stor etterspørsel 

etter denne motorstørrelsen, så vi er veldig glade for at motoren nå er tilgjengelig på 

markedet. Breeze passer både i mindre planende båter og større deplasementsbåter og er en 

virkelig game-changer. Evoy gjør det nå mulig for et helt nytt segment av båtfolk å kjøre 

utslippsfritt og nyte den uimotståelige stillheten ved båtlivet. 

På grunn av stor etterspørsel er Breeze påhengsmotor allerede forhåndsbestilt og utsolgt til 

over sommeren. Vi er glade for å kunngjøre at Breeze 120 hk innenbordsmotor vil være 

tilgjengelig for markedet fra oktober. 

Introduksjonen av Breeze har en positiv effekt på resten av Evoy sin produktlinje. Dagens 

150 hk Gale vil bli oppgradert til 200 hk. Innenbordsversjonen blir tilgjengelig for markedet i 

2023 og Gale utenbords kommer i 2024. 

Marius Dyrseth, CTO i Evoy, er veldig fornøyd med lanseringen: 

Evoys ambisiøse plan om å gjøre kraftige elektriske motorsystemer fra 120 til 400 hk 

tilgjengelig for alle har blitt virkelighet. Nå er både Hurricane og Breeze klare for et 

kjøpelystent marked. Dette er intet mindre enn en revolusjon og et paradigmeskifte innen 

elektrisk drift av båter. Jeg er svært stolt av det fantastiske Evoy-teamet! 

I tillegg til Breeze og Gale på 400 Volt er Evoy den eneste leverandøren i e-båtindustrien 

med 800 volts-system, brukt på Storm og Hurricane-modellene. Vår Storm vil levere 300 hk i 

kontinuerlig drift, og er forventet å være tilgjengelig mot slutten av året som innenbords og i 

2023 som påhengsmotor. 

Om Evoy  



Evoy ble etablert i 2018 og har hovedkontor i Florø, Norge. Bedriften designer, utvikler og 

leverer kraftige 100 % elektriske innenbords- og utenbords fremdriftssystem for båter. Evoy 

sine system er produsert i Norge og passer til hurtiggående båter fra 20 til 50 fot. Den 

banebrytende teknologien gir Evoy en ledende posisjon i et stadig økende elektrisk fritids- 

og kommersielt båtmarked. 
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