
TOEPASSINGEN VOOR BEROEPSVISSERIJ



Uitdagend werkt vraagt om de beste apparatuur. 
Apparatuur die betrouwbaar is. Apparatuur die je 
naar de visgronden loodst en ook weer veilig naar 
de thuishaven. Apparatuur die geen tijd verspild 
in de zoektocht naar vis. Als u op zoek bent naar 
apparatuur die net zo goed presteert als uzelf, 
zoek dan in het assortiment van Raymarine.

Raymarine is wereldwijd marktleider voor 
navigatie electronica, met een lange historie. 
Sinds de introductie van de eerste electronische 
dieptemeter in 1924 ontwerpt en levert Raymarine 
de electronica voor duizenden werkboten over de 
hele wereld.

Van boeg tot hek biedt Raymarine een uitgebreid 
assortiment sonars, radars, navigatieappartuur én 
accessoires voor de beroepsvisserij.

Veeleisende schippers willen solide en betrouwbare 
apparatuur, die gemakkelijk te bedienen is. Door onze 
LightHouse 3 gebruikersinterface is de AxiomPro net zo 
eenvoudig te bedienen als een smartphone. Door de 
HybridTouch is het display met of zonder handschoenen 
aan te bedienen, zelfs bij ruwe zee.

Het aluminium frame en glazen display van de AxiomPro 
zijn berekend op de zwaarste omstandigheden aan 
boord. De AxiomPro is verkrijgbaar in 9, 12 en 16 inch 
beelddiagonaal, het scherm zeer helder met grote 
kijkhoeken. 

Kenmerken AxiomPro:
• Ingebouwde 2D, 3D, DownVision en SideVision Sonar
• Ingebouwde 1kW CHIRP sonar voor vissen in  

diep water
• Naadloze integratie met Raymarine scanners,  

sensoren en FLIR camera’s

AXIOM PRO RVX 
M U L T I F U N C T I E  D I S P L A Y S



Als de visserij uw beroep is, horen duisternis, mist en 
slecht weer er gewoon bij. Een goede en betrouwbare 
radar aan boord houdt niet alleen het werk gaande, 
het houdt u en uw bemanning ook veilig. Elke 
Raymarine radar beschikt over automatische regel-en 
weersinstellingen, ARPA/MARPA integratie en radar/kaart 
overlay.

Onze Quantum CHIRP radomes zijn perfect voor kleinere 
vaartuigen waar een compacte antenne gewenst is, 
die toch gedetailleerd en duidelijk objecten kan tonen. 
De Doppler versie verhoogt het omgevingsbewustzijn, 
doordat inkomende objecten rood en afgaande objecten 
groen worden weergegeven.

SERIEUZE RADARS
V O O R  P R O F E S S I O N E L E  T O E P A S S I N G E N

De Magnum open scanners zijn uitgerust met krachtige 
(4kW of 12kW) zenders met een maximaal bereik van 
96nm. De 122cm of 183cm balk zorgt voor enorm 
gedetailleerde kustlijnen en hoog oplossend vermogen. 
Onze Magnum ondersteunt geavanceerde functies, als 
Dual range, HighSpeed 48RPM rotatie en Birdmodus.

Als alleen het beste voor u goed genoeg is, dan is onze 
CP570 Professionele sonar de beste keuze. De dubbele 
kanalen en ondersteuning van 2 transducers met een 
vermogen van 2kW zorgen voor maximale snelheid en 
detaillering in diep water.

HIGH-POWER CHIRP
S O N A R T O E P A S S I N G E N

Veelzijdig, uitbreidbaar en betrouwbaar zijn de 3 
eigenschappen waarmee de Ray90 marifoon zich het 
best laat omschrijven. De black-box bespaart kostbare 
ruimte op de brug en ondersteunt meerdere handsets. 

Verbind tot 2 handsets bedraad en 3 draadloos, 
of   maak gebruik van de loudhailer functie voor 
mistsignalen of praai-installatie.

RAY90
M O D U L A I R E  M A R I F O O N



De Klasse A en Klasse B AIS van Raymarine verhogen 
uw omgevingsbewustzijn op drukke vaarroutes, kunnen 
aanvaringen voorkomen en zorgen dat u aan de 
regelgeving voldoet. Onze AIS 700 is een compacte, 

eenvoudig te installeren Klasse B transceiver die 
gebruik maakt van SO-TDMA technologie, voor groter 
bereik en snellere prestaties.

De nieuwste serie FLIR M300Serie camera’s tonen 
beelden zichtbaar licht in HD of thermische (infrarood) 
beelden voor ongekende prestaties zowel overdag als 
in het donker.
De zichtbaar licht camera;s hebben 30x optische 
zoom, voor goede prestaties op lange afstand. De 
zgn. DualPayload camera’s hebben de exclusieve FLIR 
Colour Thermal Vision technologie. 

Dit ondersteunt de herkenbaarheid van de 
nachtzichtbeelden van navigatieverlichting, boeien en 
ATON’s door het toevoegen van vitale kleurelementen.
Elke FLIR M300Serie camera is gyro gestabiliseerd 
voor vloeiende beelden bij zeegang en ondersteunt 
ClearCruise objectdetectie. Hiermee worden niet-water 
objecten herkend en duidelijk getoond. 

FLIR THERMISCHE CAMERA
V O O R  D E  B E R O E P S V I S S E R I J

Voor vrijwel elk type schip is wel een Raymarine 
Evolution stuurautomaat te vinden. De revolutionaire 
EV-1 headingsensor leert continu de vaareigenschappen 
van uw schip, onder wisselende weersomstandigheden 
en zowel bij mechanische als hydraulische 
stuurinrichtingen.

De EV-300 is geschiklt voor het aansturen van 
relais, zoals veel gebruikt bij stuurinrichtingen in de 
beroepsvaart. Bovendien is deze naadloos te integreren 
met onze AxiomPro.

STUURAUTOMATEN 
V O O R  E L K  T Y P E  S C H I P

De optioneel verkrijgbare Folow-On tiller is compatibel 
met elke Evolution stuurautomaat en maakt van elke 
plek aan boord een tweede stuurstand. Ontworpen voor 
extreme weersomstandigehden en duurzaamheid, voelt 
deze tiller zich thuis op de fly bridge, een achterdek 
stuurpositie en zelfs in de armleuning van de stuurstoel.

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 
( A I S )



FLIR Maritime Belgium Bvba
Luxemburgstraat 2,  
2321 Meer,
Belgium
T: (+32) (0) 3665 5162

Raymarine UK Limited 
Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 
United Kingdom
T: (+44) (0)1329 246 700

FLIR Maritime US Inc. 
9 Townsend West 
Nashua NH 03063
United States of America
T: (+1) 603-324-7900

FLIR Maritime Asia Pty Ltd
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Australia
T: (+61) (0) 2 8977 0300
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6883 JN VELP
Nederland
T: (+31) 26 361 4242
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Denmark
T: (+45) 4371 6464

Raymarine Finland Oy
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02270 Espoo 
Finland
T: (+358) 207619937
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20812 Limbiate (MB), 
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T: (+39) (0)2 99451001

Raymarine Deutschland GmbH
Borsteler Chaussee 53, 
22453 Hamburg, 
Germany
T: (+49) 40 237 8080

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 
37 Rue des Peupliers, CS 50007 
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T : (+33) 146497230

Raymarine Norway
Årvollskogen 30
1529 Moss,
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T: (+47) 69 26 46 00

Raymarine Sweden AB
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427 50 Billdal, 
Sweden
T: (+46) 317 633670
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OPMERKING BIJ DE INHOUD
De technische en grafische informatie in deze brochure is volgens 
onze gegevens op het moment van ter perse gaan correct. Door het 
continue streven van Raymarine naar verbetering en vernieuwing 
kunnen productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Daarom kunnen er in de loop der tijd onvermijdelijk 
verschillen tussen het product en deze brochure ontstaan, waarvoor 
Raymarine geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Sommige afbeeldingen in deze brochure dienen slechts ter illustratie.

EXPORTBEPERKINGEN
De in deze brochure verstrekte informatie kan betrekking hebben op 
zgn. Dual Use producten, welke in geval van export onder de EAR 
(Export Administration Regulations) van de Amerikaanse regering vallen. 
Uitvoer welke strijdig is met de EAR is niet toegestaan. Tenzij anders 
aangegeven is er geen toestemming nodig van de US Department of 
Commerce, voorafgaand aan export of overdracht aan derden, tenzij 
anderzijds verboden.


