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Krævende arbejde kræver det bedste udstyr. 
Udstyr som kan holde til elementernes rasen. 
Udstyr som kan få dig hen til din fiske pladser og 
sikkert hjem igen. Udstyr der finder fiskene uden 
at spilde værdifuld tid. Hvis du leder efter marine 
elektronik der arbejder lige så hård og effektivt 
som dig, så er det Raymarine du leder efter.

Raymarine er ledende inden for marine elektronik 
med en lang historie. Siden vi introducerede 
den første elektroniske dybde måler i 1924, har 
Raymarine udviklet og leveret elektronikken 
ombord tusindvis af arbejdsbåde overalt på jorden.

Fra hæk til bov, Raymarine tilbyder et omfattende 
program af sonar, radar, navigation, autopiloter og 
tilbehør til de professionelle fiskere  

Krævende kaptajner vil have robust, pålideligt udstyr 
som er let at bruge. LightHouse 3 operativ system 
gør Axiom Pro brugervenlig som en smartphone. 
HybridTouch teknologi giver fuld adgang med eller 
uden handsker og giver uovertruffen betjening i hård 
sø. Axiom Pro´s aluminium chassis og glas display 
panel er bygget til at holde til det mest ekstreme vejr 
som naturen kan byde på og så er den tilgængelig i 9, 
12, 16 tommer med super lysstærke skærme og brede 
synsvinkler. 

Axiom Hovedfunktioner:
• Indbygget 2D, 3D, DownVision og SideVision sonar
• Indbygget 1kW CHIRP sonar til fiskeri på  

store dybder
• Sømløs integration med Raymarine Scannere,  

sensorer og FLIR kameraer

AXIOM PRO RVX 
M U L T I F U N K T I O N  D I S P L A Y S



Når du lever af fiskeriet er mørket, tåge og dårligt vejr 
en del af jobbet. Det at have en robust kvalitets radar 
ombord lader dig ikke blot arbejde men holder også 
dig og dit mandskab sikre. Enhver Raymarine leveres 
standard med fuld automatisk tuning, ARPA/MARPA 
integration og radar overlay.

Quantum CHIRP radar er det perfekte valg til det mindre 
fiske fartøj som har brug for en kompakt, letvægts radar 
med høj ydelse og skarpe detaljer. Tilgængelig Doppler 
Mål sporing forbedre situationsbevidstheden ved at 
farve ingående mål røde udgående mål grønne.

SERIØS RADAR 
T I L  H A V E T S  P R O F E S S I O N E L L E

Magnum Åben Radar byder på en kraftfuld 4kW eller 
12kW sender med en maksimal afstand på 96 mil. 4 fod 
eller 6 fods antenne giver Magnum radare ekseptionelle 
kyst detaljer og mål separering. Magnum supportere 
avanceret funktioner såsom dual range, 48 RPM rotation 
og fugle detekterings mode.

Når kun det bedste er godt nok, vælg da CP570 
Professionel CHIRP sonar med dobbel kanal og dobbel 
2kW transciever for at hurtig billede opdatering og flest 
detaljer på dypt vand.

HIGH-POWER CHIRP
S O N A R  L Ø S N I N G E R

Fleksibel, udvidelses klar og pålidelig er tre 
karakteristika der beskriver Ray 90 blackboks VHF 
radio. Denne blackboks VHF spare plads i styrhuset 
og tilbyder fleksibiliteten ved flere stationer. Forbind 

op til 2 kablet og 3 trådløse håndsæt. Ray 90 har en 
kraftfuld 30 watt loudhailer udgang til tågesignaler eller 
til kommunikation til dækket.

RAY90
M O D U L  V H F  R A D I O



Klasse A og Klasse B AIS systemer fra Raymarine 
forbedre situationsbevidstheden i tæt skibs trafik, 
forhindre kollisioner og sørger for du overholder de 
seneste krav til transport. Vores AIS 700 klasse B 

transciever er kompakt, simpel, nem at installere og 
bruger de seneste SOTDMA netværks teknologi for 
længere rækkevidde og bedre yde evne.

Den nyeste generation af FLIR M300 serie marine 
kameraer kan fåes med HD dagslys og infrarød termisk 
kamera der giver fantastiske dag og nat billeder. 
Dagslys kamera kommer standard med 30x optisk 
zoom for uovertruffen zoom. Dobbel payload kameraer 
har FLIR eksklusiv Farve Termisk Vision teknologi som 
forbedre natte billeder med levende farver for nemmere 

genkendelse af navigations lys, bøjer og ATON. Alle 
FLIR M300 serie kameraer er gyro stabiliseret for at 
få stabilt billede i høj sø og supportere ClaerCruise 
objekt detektering der finder og highlighter objekter i 
kameraets synsvinkel.

FLIR MARINE TERMISK
K A M E R A E R  T I L  D E N  P R O F E S S I O N E L L E  F I S K E R

Evolution autopilot systemer fra Raymarine er 
tilgængelige til stort set alle typer skibs og motor 
konfigurationer. Autopiloten bruger det revolutionerende 
EV-1 heading system. Evolution systemer lærer konstant 
og tilpasser sig båden og de skiftende konditioner på 
havet. Hydraulisk eller mekanisk styring Raymarine klare 
opgaven.

EV300 Autopilot til solenoide kontrolleret styringer er 
klar til installation ombord på de fleste typer af erhvervs 
fartøjer med elektro-hydraulisk styring og giver præcis 
sejllads og sømløs integration med Axiom Pro.

AUTOPILOT SYSTEMER 
T I L  E T H V E R T  S K I B

Follow-On Tiller kontrol tilbehør arbejder sammen med 
Evolution autopilot systemer og giver fuld power styring 
til et sekundært sted ombord. Konstrueret til ekstremt 
vejr, hårdhændet brug og lang levetid gør den kompakte 
tiller kontrol  den perfekte makker på bro vingen, agter 
dækket eller i armlænet på kaptajn stolen.

AUTOMATISK IDENTIFIKATIONS 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
Suite 1.01, 26 Rodborough Road 
Frenchs Forest, NSW, 2086, 
Australia
T: (+61) (0) 2 8977 0300

Raymarine Benelux
Florijnweg 21G,
6883 JN VELP
Nederland
T: (+31) 26 361 4242

Raymarine Denmark
Centervej 7
4600 Køge
Denmark
T: (+45) 4371 6464

Raymarine Finland Oy
Suomalaistentie 1-3 
02270 Espoo 
Finland
T: (+358) 207619937

Raymarine Italy Srl
Via L. Manara 2, 
20812 Limbiate (MB), 
Italy
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 
92752 Nanterre Cedex - France
T : (+33) 146497230

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

Raymarine Sweden AB
Bolshedens Industriväg 18, 
427 50 Billdal, 
Sweden
T: (+46) 317 633670
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INDHOLDSBEMÆRKNING
Den tekniske og grafiske information indeholdt i denne brochure, til
den bedste af vores viden var korrekt, da det gik i pressen. Dog kan
Raymarines politik for kontinuerlig forbedring og opdatering ændre
produktspecifikationer uden forudgående varsel. Derfor kan 
forskelle mellem produktet og denne brochure forekomme fra
tid til anden, hvor ansvar ikke kan accepteres af Raymarine. Nogle
billeder i denne brochure er kun brugt til illustration

EKSPORTBEGRÆNSNINGER
Oplysningerne i denne brochure vedrører produkter 
med dobbelt anvendelse kontrolleret til eksport efter 
eksportadministrationsforordningerne (EAR).
Omlægning i strid med amerikansk lovgivning er forbudt. Det 
amerikanske handelsministerium kræver ikke tilladelse før eksport eller 
overførsel til udenlandske personer eller parter, medmindre andet er 
forbudt.


