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Raymarines produkter är konstruerade för att 
leverera det absolut bästa när det handlar om visuell 
navigationsinformation. Vi har mångårig erfarenhet av marin 
teknologi som sträcker sig åttioår år tillbaka i tiden och 
är idag välkända för robust utformade produkter som är 
tillförlitliga och lätta att använda. 

Raymarine utvecklar ständigt ny teknik för att leverera 
högpresterande ekolod och intelligenta navigationssystem 
för att du ska få en stressfri och njutbar tid ombord. Vi är 
helt inriktade på att förse dig med branschledande garantier 
och med ett servicenät som sträcker sig över hela världen. 
Oavsett om du fiskar, seglar eller cruisar kan du ge dig ut och 
vara trygg med Raymarine ombord. 
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Raymarines navigationsdisplayer låter dig ta dig kommandot 
med snabbheten och enkelheten hos vårt operativsystem 
LightHouse. För att du ska lyckas använder Raymarines 
multifunktions-, ekolods- och GPS-displayer bredspektrum 
CHIRP-ekolodsteknik för unika bilder och målsökning av fisk. 
Våra serier Dragonfly och Element erbjuder bästa prestanda 
för varje fiskare, och vår belönade Axiom®-serie samlar hela 
kraften hos Raymarines multifunktionsnavigering i en enda 
pekdisplay eller nätverksenhet. 

MULTIFUNKTIONSDISPLAYER  
OCH EKOLOD/GPS
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RAYMARINES APPARATUR FÖR FISKE

MULTIFUNKTIONSDISPLAYER  
OCH EKOLOD/GPS

2. Axiom multifunktionsdisplayer med 
pekskärm
Våra prisbelönta Axiom-displayer har RealVision® 
3D ekolod, kraftfulla utbyggnadsmöjligheter och 
intuitiv LightHouse 3 OS pekskärmsstyrning.

3. Axiom Pro multifunktionsdisplayer  
med HybridTouch
Axiom Pro är multifunktionsdisplayen för 
befälhavare som vill ha allt. HybridTouch™-
styrning, 1 kW ekolod, RealVision 3D och styrkan 
hos operativsystemet LightHouse 3.

4. Axiom XL Glass Bridge-
multifunktionsdisplayer 
Upplev enkelheten och kraften hos LightHouse 
3 på den stora skärmen. Våra flaggskepp, glass 
bridge-displayer, redo för upplevelser till sjöss.

1. Element ekolod-/GPS-displayer
I Element kombineras verklighetstrogna 
HyperVision™ ekolodsbilder med den fyrkärniga 
processorn och enkelheten hos LightHouse Sport 
OS.

Displayalternativ

Axiom XL 16 15,6" (1920 x 1080)

Axiom XL 19 18,5" (1920 x 1080)

Axiom XL 22 21,5" (1920 x 1080)

Axiom XL 24 24,0" (1920 x 1200)

Displayalternativ

Axiom Pro 9 9,0" (1280 x 720)

Axiom Pro 12 12,1" (1280 x 800)

Axiom Pro 16 15,6" (1920 x 1080)

Displayalternativ

Axiom 7 7,0" (800 x 480)

Axiom 9 9,0" (800 x 480)

Axiom 12 12,1" (1280 x 800)

Displayalternativ

Element 7 7,0" (800 x 480)

Element 9 9,0" (800 x 480)

Element 12 12,1" (1280 x 800)

AXIOM AXIOM PRO

AXIOM XL

ELEMENT
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Element som är till för fiskare som vill ligga steget före, 
ger den skarpaste vyn av undervattensvärlden med 
HyperVision™ 1,2 megahertz superhögupplösta ekolod. 
HyperVision tar DownVision, SideVision och Raymarines 
RealVision 3D-ekolod till en högre nivå av precisionsbilder 
och fiskidentifiering, och du ser strukturer, vegetation och fisk 
med verklighetstrogen tydlighet.

ELEMENT  
EKOLOD/GPS  
MED HYPERVISION
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ELEMENT

Se mer med precisionsekolod
Elements 1.2 megahertz HyperVision™ tar 
ekolodet till en ny precisionsnivå. Med 
DownVision, SideVision eller fantastiska 
RealVision 3D, med Elements HyperVision™ ser 
du strukturer och fisk med verklighetstrogen 
tydlighet, och du kan se och fånga det som andra 
fiskare inte kan.

Allt-i-ett-givare
Den kompakta HV-100-givaren är lätt att install- 
era och har stöd för RealVision 3D, DownVision, 
SideVision, högfrekvent CHIRP och 1,2 MHz Hy- 
perVision. Sensor som mäter vattentemperaturen 
med hög precision är standard, och HV-100-mod- 
ellen kan konverteras för montering i akter eller 
på trollingmotor. Genomskrovsversioner  
finns också. 

Enkelt och snabbt att använda
Elements operativsystem LightHouse Sport 
är lättare att använda med sin intuitiva 
knappstyrning. Markera snabbt dina fiskeställen 
och hitta dina favoritsidor med en knapptryckning. 
Den fyrkärniga processorn ritar omedelbart om 
kartan, ger behagliga 3D-bilder och svarar snabbt 
ute till sjöss.

Alla de bästa kartorna
Elements kraftfulla kartplotter har stöd för 
elektroniska vektor- och rasterkartor från 
LightHouse NC2, Navionics, C-MAP, Standard 
Mapping, CMOR Mapping och många andra 
utgivare. Gör dina egna batymetriska kartor under 
gång med hjälp av Navionics SonarChart Live 
eller Raymarines nya RealBathy™ som genererar 
kartor i realtid.
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Oavsett om ditt hjärta klappar för den stora fångsten i 
sötvatten, kustnära eller på öppet hav, kan du hitta fisk och 
upptäcka struktur med exceptionell tydlighet med Raymarines 
ekolodsteknik, som också är lätt att använda. Oavsett om 
du är fritidsfiskare eller tävlingsproffs erbjuder vi en lång rad 
multifunktionsdisplayer för navigering med inbyggt ekolod och 
högpresterande externa ekolodsmoduler som låter dig lägga 
mer tid på att fånga fisk och mindre på att leta efter den.

RAYMARINE 
EKOLODSTEKNIK 

OBS! Modellerna Axiom och Axiom Pro finns med inbyggt DownVision, SideVision och CHIRP 
ekolod. För Axiom XL krävs en extern modul.
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CP370 ekolodsmodul

CP470 ekolodsmodul

CP570 ekolodsmodul

RVX1000 ekolodsmodul
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EKOLODSTEKNIK

HyperVision
Med ultrahög 1,2 MHz CHIRP ekolodsfrekvens 
tas HyperVision DownVision, SideVision och 
Raymarines RealVision 3D-ekolod till en högre 
nivå av precisionsbilder och fiskidentifiering, 
och du ser strukturer, vegetation och fisk med 
verklighetstrogen tydlighet.

Konventionellt CHIRP ekolod
Med en upplösning som är tio gånger högre än 
hos vanliga ekolod ger Raymarines CHIRP ekolod 
med bredspektrum tydligare, mer detaljrik målfisk 
och filtrerar automatiskt bort oönskat brus så att 
du inte missar vad som händer där nere.

Digitalt ekolod
Digitalt ekolod jobbar på 200 kHz för kustnära 
fiske och 50 kHz för offshore-fiske. ClearPulse™ 
smarta signalbearbetning klarar av ekolodets 
parametrar under alla betingelser, så att du som 
fiskar kan få mer tid till fiske och behöver lägga 
mindre tid på att justera ekolodet.

CHIRP SideVision
Med CHIRP SideVision™ ekolod får du en vidare 
undervattenshorisont med bilder av fisk, bete och 
bottenstrukturer, bank för bank. Med SideVision 
ser du längre, klarare och upptäcker mer fisk än 
med traditionella side-ekolod.

CHIRP DownVision
CHIRP DownVision® ger dig en fotoliknande vy av 
världen under båten, du får bilder på fantastiskt 
detaljerad bottenstruktur och kan samtidigt spåra 
fisk.

RealVision 3D
Med RealVision 3D kan fiskaren se vad som finns 
under, bakom och bredvid båten. Allt på en gång 
och i tre dimensioner. RealVision 3D visar dig 
hela undervattensvärlden – inklusive struktur, 
gömställen, fisk och betesfisk. Panorera, tilta och 
zooma 3D-bilden för att undersöka den ur  
alla vinklar.

*Beroende på modell
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Tack vare LightHouse, det lättanvända operativsystemet 
i alla Raymarines Axiom multifunktionsdisplayer, kan 
du ta kommandot med hjälp av en LCD-pekskärm eller 
HybridTouch™. Med LightHouse kan du navigera med de 
bästa kartorna och navigeringen blir lika enkel som att 
använda en smartphone.

OPERATIVSYSTEMET 
LIGHTHOUSE 3 
KRAFTFULLT 
OCH INTUITIVT
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LIGHTHOUSE 3

Anpassningsbar visning av data 
Dra datarutor vart som helst på skärmen. 
Välj bland fyra olika storlekar och upp till 14 
olika datatyper. Svep bara med fingret över 
displayens sida så visas data i kantlisten eller 
starta Dashboard-appen för intuitiva visningar av 
instrument- och motordata.

Enklare nätverk
Axiom, Axiom Pro och Axiom XL körs alla med 
operativsystemet LightHouse 3, så du kan skapa 
ett navigeringssystem med vilken kombination 
Axiom-display som helst. Anslut upp till tio Axiom-
displayer eller integrera med eS- och gS-serierna 
genom att uppgradera gratis till LightHouse.

Du har befälet
LightHouse 3 är snabbt, smidigt och lätt att 
lära sig. Det rena, lättlästa gränssnittet kan lätt 
anpassas efter hur du navigerar. Kom igång med 
smartphone-liknande pekskärmsupplevelse eller 
ta kommandot med HybridTouchs knappsats och 
pekskärmsstyrning i kombination.

Utbyggbar
Bygg ut vilken display som helst som är baserad 
på operativsystemet LightHouse 3 med kraftfulla 
sensorer, inklusive Quantum radar, CHIRP 
ekolodsmoduler och FLIR värmekameror. 
Anslutningsbarhet med SeaTalkNG och NMEA 
2000 ger tillgång till motordisplayer, instrument 
och Evolution autopilotintegrering. Standard Wi-Fi 
och Bluetooth medger anslutning till Raymarines 
appar och tillbehör, med mera.
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OPERATIVSYSTEMET 
LIGHTHOUSE 3 
KRAFTFULLT 
OCH INTUITIVT
Operativsystemet LightHouse 3 försörjer 
multifunktionsdisplayerna i Axiom, Axiom Pro, och Axiom 
XL. Föregående generation Raymarine eS- och gS-
serier kan och uppgraderas gratis till LightHouse 3. Vissa 
avancerade LightHouse 3-funktioner som ClearCruise AR, 
Axiom UAV och LightHouse Apps fungerar bara med Axiom 
multifunktionsdisplayer. Besök raymarine.com/lighthouse 
så får du veta mer och hålla dig à jour med de senaste 
uppdateringarna av funktionerna i LightHouse 3.
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LIGHTHOUSE 3

LightHouse Apps: 
LightHouse Apps är Raymarines 
växande bibliotek med appar för 
Axiom multifunktionsdisplayer. Du får 
underhållningsappar som Netflix och Spotify 
eller kan ansluta till system ombord, som t.ex. 
Lumishore fartygsbelysning och Seakeeper 
gyrosystem. LightHouse-apparna håller 
dig också ansluten till support för Mazu 
satellitkommunikation och Theyr väder.

AR (Augmented Reality,  
förstärkt verklighet)
ClearCruise AR ger en förhöjd och förstärkt 
uppfattning av omgivningen till sjöss via Axiom. 
HD-video överlagrad med dynamisk grafik 
ger omedelbar igenkänning av sjömärken, 
AIS-kontakter och näraliggande waypoints. 
AR underlättar förståelsen av komplexa 
navigationssituationer och du kan fatta smartare 
beslut till sjöss.

Profiler
Startskärmen i LightHouse 3 har tydliga och enkla 
ikoner för apparna. Anpassa startskärmen med 
dina favoritappar. Användarprofilerna i LightHouse 
3 sparar dina och andras personliga startskärmar 
och inställningar.

Axiom UAV – Ditt öga i skyn
Upplev styrkan med bildtagning från luften 
ombord med Axiom och drönaren DJI Mavic  
Pro. LightHouse 3 erbjuder sömlös UAV-styrning 
med praktiska touch-to-fly-alternativ och  
förmåga till automatisk återvändo till båten. 
Överför drönarens video från din lilla smartphone 
till Axioms stora display som också kan läsas  
i solljus.

OPERATIVSYSTEMET 
LIGHTHOUSE 3 
KRAFTFULLT 
OCH INTUITIVT
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UPP I LUFTEN MED 
AXIOM UAV-
INTEGRERING
Alla båtägare har någon gång önskat sig kunna ha 
fågelperspektiv över sin omgivning. Denna önskan har 
äntligen uppfyllts med Raymarines Axiom UAV-app som 
förenar styrkan hos avancerad marin elektronik med 
avancerade drönare (Unmanned Aerial Vehicles, UAV).

Axiom UAV-appen, som är kompatibel med den populära och 
synnerligen kapabla drönaren DJI Mavic Pro, automatiserar 
många vanliga uppgifter inklusive start, flygfoto, navigering 
och återgång till båten. Både fiske- och fritidsbåtar kan ha 
stor nytta av denna extra bildtagning från luften via Axioms 
navigeringsdisplay ombord.
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LIGHTHOUSE 3

CLEARCRUISE AR  
AUGMENTED REALITY
Med ClearCruise™ AR (förstärkt verklighet, AR) får du förhöjd och 
förstärkt uppfattning av omgivningen till sjöss via Raymarines 
serie Axiom® multifunktionsdisplayer.

Fatta klokare beslut
Se kritiska navigationsobjekt överlagrade på 
HD-video. Omgivande AIS-utrustade fartyg 
och sjömärken utmärkta på kartan är tydligt 
identifierade med kraftig grafik på direktsänd, 
dynamisk videobild.

Förstå och reagera på den närliggande 
marina trafiken
Färgkodning ger omedelbar identifiering, status 
och riskbedömning av aktiva AIS-mål. ClearCruise 
AR tillhandahåller positiv identifiering av AIS-
utrustade fartyg över horisonten.

Förstå komplexa navigationssituationer
Större kartobjekt identifieras för omedelbar 
avisering och igenkänning. ClearCruise AR-
tekniken visar visuellt var dina sparade waypoints 
och markeringar finns.

Se waypoints i verkligheten
Visualisera näraliggande markeringar och 
waypoints för att underlätta navigeringen. Med 
ClearCruise AR-teknik urskiljer du lätt bojarna 
som markerar gränserna för säker farled en 
dimmig dag.

Prisbelönt navigationsteknik
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Axiom kan byggas ut så att funktionaliteten kan utökas efter 
behov. Den stödjer Raymarines hela sortiment av tillbehör, 
t.ex. Quantum radar, CHIRP Sonar, FLIR värmekameror, 
audiointegrering, instrument, kameror och Evolution 
autopilot. Standardanslutning till Wi-Fi och Bluetooth ger 
tillgång till de senaste Raymarine-apparna för surfplattor och 
smartphones.

AXIOM 
MULTIFUNKTIONSDISPLAYER  
MED PEKSKÄRM
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AXIOM 
MULTIFUNKTIONSDISPLAYER  
MED PEKSKÄRM

Utbyggbar
Anslut Axiom med Quantum radar, FLIR M232 
kameror, instrument, Evolution autopiloter och 
mycket mera. Wi-Fi och Bluetooth kopplar dig 
till Raymarins senaste LightHouse-appar och 
-underhållning. Axiom ansluts också sömlöst 
via nätet till Axiom Pro- och Axiom XL-displayer, 
så du kan skapa ett personligt Raymarine 
navigationssystem för dina behov.

Allt-i-ett RealVision 3D ekolod
Se undervattensvärlden på ett helt nytt sätt 
med Axioms CHIRP DownVision, SideVision och 
RealVision® 3D-ekolod. Upplev otroliga 3D-bilder 
med hjälp av GPS och gyrostabilisering som 
kompenserar för båtens rörelser och levererar 
verklighetstrogen 3D-representation. Axiom 
stöder också det högfrekventa CHIRP och 
600-watts, tvåfrekvens digitalt ekolod.

Prisvinnande prestanda
Axioms intuitiva operativsystem LightHouse 
3, fyrkärniga prestanda och innovativa teknik 
som ClearCruise Augmented Reality, Quantum 
Doppler radar, och RealVision 3D har förskaffat 
Axiom ett flertal prestigefyllda utmärkelser för 
innovation i branschen.

Robust All-Glass-display 
Axiom finns i storlekarna 7, 9 och 12 tum för att 
passa alla sorts båtar, Axioms robusta display 
helt i glas kan monteras infälld eller på bygel 
och pryder vilken styrpult som helst. Raymarines 
superklara LED-display med optisk bondingteknik 
ger överlägsen läsbarhet dag som natt.

AXIOM
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Axiom Pro är konstruerad för kaptenen som vill ha allt. 
Axiom Pro 9 som finns med RealVision 3D, 1 kW CHIRP-
ekolod och Raymarines HybridTouch-kontroll är den 
nya standarden för allt-i-ett-displayer. Och med en 
blixtsnabb fyrkärnig processor, en superklar IPS och smart 
LightHouse OS, levererar Axiom Pro en smidig och intuitiv 
navigationsupplevelse.

AXIOM PRO 
HYBRIDTOUCH 
MULTIFUNKTIONSDISPLAYER
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AXIOM PRO

AXIOM PRO 
HYBRIDTOUCH 
MULTIFUNKTIONSDISPLAYER

Robust och klar
Axiom Pro utnyttjar IPS-teknik (In-Plane 
Switching) för displayen vilket ger supervida 
synvinklar, överlägsen färg och utmärkt 
kompatibilitet med polariserande linser. Alla 
detaljer över och under ytan framträder i 
fantastisk HD med Axiom Pros superklara, optiskt 
bundna displayer.

Fiska som ett proffs
Axiom Pro finns i storlekarna 9, 12 och 16 tum 
och kommer till sin rätt på sportfiskebåtar av 
högsta klass, och tack vare de avancerade 
nätverksfunktionerna kan du integrera 
Quantum- och Magnum-radar, FLIR-kameror och 
Evolution autopiloter. Blanda och matcha vilken 
kombination som helst av Axiom, Axiom Pro och 
Axiom XL för ännu mer flexibilitet när du utrustar 
torn, fly bridges och andra platser ombord.

HybridTouch
Axiom Pro låter dig ta kommandot med 
sitt intuitiva HybridTouch styrsystem. 
Multipekskärmen som svarar snabbt är lika lätt att 
använda som en smartphone, och med inbyggt 
rattreglage, muspekare och knappsats är du 
fortfarande bekväm när sjön börjar gå hög.

Ekolod inomskärs och utomskärs
Axiom Pro är redo för fiske var som helst med 
inbyggd RealVision 3D-, DownVision- och 
SideVision-ekolod som ger fotoliknande bilder 
av fisk och struktur. Med Axiom Pro får du också 
proffsig prestanda på djupa vatten med ett 
inbyggt offshore CHIRP-ekolod på 1 kW.
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Med Axiom XL-displayerna, som utformats för Glass 
Bridge-installationer, får du överlägsen prestanda, stort 
synfält och elegant enkelhet. De helt vattentäta Glass 
Bridge-multifunktionsdisplayerna i Axiom XL-serien, som 
konstruerats för att klara extrema förhållanden, kan installeras 
i såväl öppna cockpits som innesluta kommandostationer. 
I alla modeller används IPS-teknik och Raymarines optiskt 
bundna skärmar för att leverera öppnare synvinklar, skarp 
kontrast och oöverträffad läsbarhet i starkt solljus.

AXIOM XL 
VÅRA FLAGGSKEPP,  
GLASS BRIDGE-
MULTIFUNKTIONSDISPLAYER
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AXIOM XL 
VÅRA FLAGGSKEPP,  
GLASS BRIDGE-
MULTIFUNKTIONSDISPLAYER

Avancerad videointegrering
Axiom XL är det yppersta när det gäller video och 
systemintegrering. Se-, och styr en PC på distans 
direkt från styrpulten med Axiom XL:s HDMI-indata 
och pekskärmsstyrning via USB eller projicera Axiom 
XL på en monitor på distans med HDMI-utdata. De tre 
POE-portarna (Power Over Ethernet) medger enkel 
anslutning av IP-kameror för säkerhet och ClearCruise 
AR-navigering. 

Elegant enkelhet 
Axiom XL-displayerna drivs av Raymarines LightHouse 
3 operativsystem och erbjuder ett snabbt och smidigt 
gränssnitt utan onödiga detaljer, och kan enkelt 
anpassas efter hur du föredrar att navigera. Pekskärmens 

multi-touchstyrning 
underlättar, och om 
du vill ha fullständig 
fjärrstyrning av 
systemet kan du lägga 
till Raymarines RMK-10 
knappsats.

Flaggskeppsegenskaper
Axiom XL är Raymarines största och bäst 
presterande serie multifunktionsdisplayer  
för navigering. Välj 16, 19, 22 eller 24 tum, 
displayer helt i glas och med Full-HD. Axiom XL 
passar lika bra i den avancerade trollingbåten 
som på havsfiskebåten.

Kraftfulla ekolodsalternativ
Axiom XL är kompatibel med Raymarines premium 
ekolodsmoduler som RVX-1000 3D CHIRP ekolodsmodul 
och CP570 Professional CHIRP ekolod. Det spelar ingen 
roll vilket ekolod du tittar på, med Axiom XL:s full-HD 
displayer ser allt otroligt detaljerat och med HD-kvalitet.

AXIOM XL
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Raymarines navigeringsdisplayer ger dig styrkan att utforska, 
planera och navigera till sjöss med tillförsikt. HD-displayer 
och fyrkärnig prestanda skapar liv i de elektroniska kartorna 
från ledande karttillverkare. Ta del av vektorkartor med all 
funktionalitet, högkvalitativa rasterkartor, plus avancerade 
funktioner som 3D-kartor, satellitöverlagringar och alternativ för 
automatisk ruttläggning.

KARTOR OCH 
MOBILT: EN GUIDE 
TILL FUNKTIONERNA
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Raymarine LightHouse-kartor
Raymarines LightHouse Charts är ett bibliotek 
med digitala raster- och vektorkartor från 
Raymarine och ledande karttillverkare som 
IMRAY, Delius Klasing och Solteknik HB. Besök 
raymarine.com/MarineCharts och utforska allt som 
finns i LightHouse Charts.

Navionics-sjökort
Navionics-kartor är den främsta referensen för 
båtägare, det är exakta och noggranna kartor 
över hav, sjöar och andra marina områden. Skapa 
dina egna kartor med SonarChart live, synka dina 
waypoints och rutter med Navionics Boating App 
eller ta dig till nästa destination med Dock-to-
dock automatisk ruttläggning. 

Fråga din Raymarine-försäljare om hur du köper 
Navionics i kombination med Axiom, Element  
eller Dragonfly.

C-MAP Charts
C-MAP, ledande på digitala nautiska kartor, för 
yrkesverksamhet och fritid, är känt över hela 
världen för sina kartor som är exakta och lätta 
att tolka, med premiumprodukter som C-MAP 
Essentials och 4D-MAX+. Utnyttja avancerade 
funktioner som 3D-vy, satellitöverlagring och stöd 
för rasterkartor. 

Utforska C-MAP:s hela kartutbud på c-map.com.

KARTOR OCH MOBILT

SeaPilot
I mobilappen Seapilot, som nu ingår i Raymarines 
sortiment, kombineras navigeringsfunktioner 
av professionell klass med enkel användning 
utan onödiga detaljer. Seapilot, som är en 
navigeringsapp med alla funktioner, erbjuder 
waypoint- och ruttplanering samt navigering, 
AIS-överlagringar, GRIB Weather och avancerad 
automatisk ruttläggning.

Testa Seapilot idag. Finns för iOS på Apple App-
butiken och för Android på Google Play-butiken.
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Dygnet runt håller Raymarines radarsystem dig uppmärksam 
på omgivande trafik, faror, och föremål, samt på väder som är 
på väg och mycket annat. Använd radar när du navigerar i tät 
dimma och regn eller använd målsökning med MARPA (mini 
automatic radar plotting aid) för att underlätta navigering i 
fullbelagda hamnar och farleder med mycket trafik. Raymarine 
erbjuder ett brett utbud av radarlösningar för båtar av alla typer 
och storlekar.

MARINA 
RADARANTENNER
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MAGNUM OCH QUANTUM

Quantum Radars
Raymarine QuantumTM -radar, med CHIRP 
pulskompressionsteknik, erbjuder 
överlägsna radarbilder, lågenergi, solid-state 
radarprestanda och är lätt att installera. Välj 
basmodellen Quantum för tillförlitlig solid-state 
radarprestanda eller höj nivån till Quantum 2 med 
dopplerförstärkt målidentifiering.

Kompakt prestanda 
Quantum-radarn använder sig av solid-state 
CHIRP pulskompressionsteknik för att leverera 
överlägsna målbilder på såväl långt som 
extremt kort avstånd. FLIR:s exklusiva ATX™-
målseparationsteknik visar mål som båtar, bojar 
och landmärken med oöverträffad upplösning 
och separationskvalitet.

Quantum 2 med doppler
Quantum 2 med doppler ökar din 
uppmärksamhet genom att upptäcka förändringar 
i radarfrekvenser som genereras av rörliga 
respektive med stationära mål. Quantum 2 
färgkodar sedan inkommande radarmål med rött 
(fara) och mål som avlägsnar sig med grönt (ingen 
fara), vilket underlättar att urskilja potentiellt farliga 
situationer vid navigering i områden med mycket 
trafik.

Enkel installation 
Liksom för alla Raymarines Quantum-system är 
den robusta designen och låga vikten en fördel 
som gör den enkel att installera. Quantum kan 
installeras med traditionell kabeldragning eller 
via inbyggd Wi-Fi för anslutning till din Raymarine 
multifunktionsdisplay.

Energieffektiv
Quantum radarns solid-state-teknik förbrukar 
mycket lite energi, vilket innebär att Quantum 
lämpar sig särskilt väl för batteridrivna båtar. 
Solid-state radarteknik avger också mycket lite 
strålning. 
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Magnum öppna antenner
Magnums högpresterande radar med öppen antenn har 
stor räckvidd och ger Raymarines multifunktionsdisplayer 
oslagbar bildåtergivning av små mål. Tack vare samma 
radarteknologi som kustbevakningen i USA sätter sin tillit 
till, erbjuder Magnum intelligent målspårning och pålitlig 
prestanda, allt förpackat i en elegant piedestal med öppen 
antenn, tillverkad för att motstå väder och vind.

ÖPPEN ANTENN
RADAR
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Lång räckvidd 
Magnum finns med 4 kW eller 12 kW uteffekt och 
med en antenn på fyra eller sex fot. Magnum 
radar erbjuder en maximal räckvidd på upp till 96 
nautiska mil för modellen med 12 kW – idealiskt 
för havssegling – och upp till 72 nautiska mil för 
4 kW-modellerna.

Hitta fågel – Hitta fisk
Med Raymarines exceptionella teknik för att 
identifiera fåglar har Magnums funktion för 
fågelläge (Bird Mode) vidareutvecklats till 
att upptäcka fåglar med större tydlighet på 
upp till tio nautiska mil. Genom att lokalisera 
fågelflockar med hjälp av Magnum kan fiskare 
hitta stim med agnfisk snabbare och med mindre 
bränsleförbrukning.

Förstärkt varseblivning av mål
Magnum ger bättre situationsmedvetenhet 
med helt automatisk MARPA för upptäckt 
och spårning av mål. Magnum utnyttjar också 
Raymarines Evolution eller AR200 9-axliga 
styrkurssensorteknik för att leverera korrekta 
målplottar i realtid.

Proffsens val 
Magnum radar bygger på samma radarteknik 
som Raymarine tillhandahåller kustbevakningen 
i USA, så du kan lita på att Magnum levererar 
med professionella funktioner som teknik för 
tydligare stråle som ger bättre detaljrikedom 
och bäringsupplösning. Kombinera Magnum 
med Axiom och utnyttja visning av True Trails 
målhistorik och styrkursuppdateringar i realtid.
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FLIR:s maritima värmekameror förvandlar natt till dag så 
att du kan känna dig trygg, föra fram din båt med tillförsikt. 
Oavsett om du har kajak eller superyacht, FLIR har det 
senaste inom värmekameror som är robusta, pålitliga och 
lätta att använda. 

FLIR:S  
VÄRMEKAMEROR  
FÖR MÖRKERSEENDE

M300-serien
M300-serien anger en ny standard för säker navigering till sjöss 
och situationsmedvetenhet. M300-seriens marina kameror tillämpar 
förbättrad stabiliseringsteknik för högpresterande bildtagning i synligt 
ljus såväl som för värme- och multispektral bildtagning, och levererar 
stabil sikt i kritiska miljöer.

M300-serien, som har alternativ för varje marin tillämpning, erbjuder 
enastående sikt under förhållanden med den tätaste dimman. Tre unika 
sensorkombinationer hos M300-serien ger befälhavaren total kontroll 
över sikten. M300C har HD-bildtagning i synligt ljus och använder optisk 
zoom 30x för att övervaka avlägsna mål. Värmekamerorna M332 och 
M364 ger utmärkt sikt i totalt mörker, vid bländning och i lätt dimma. I 
M364C och M364C-LR kombineras sensorer för synligt ljus och värme 
med hjälp av FLIR Color Thermal Vision™ (CTV) och MSX™ för säkrare 
navigering och varseblivning. 

NYTT
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M232
FLIR:s M232 marina värmekameror är nu ännu 
mer prisvärda och enkla att integrera. I M232 
kombineras 320x240 termisk upplösning, video 
över IP och ClearCruise IR-teknik i ett kompakt 
hölje och är de perfekta tilläggen till vilket Axiom 
navigationssystem som helst. 

FLIR THERMAL

M300 Lowlight kamerabild M300-serien, värmebild M300-serien, nattljus, färg 

Säkrare navigering
Med M300-serien blir navigering under natten 
säkrare och mindre påfrestande. Tack vare FLIR:s 
värmeteknik kan befälhavaren se tydligt i totalt 
mörker, vid bländning och i lätt dimma.

FLIR Colour Thermal Vision® (CTV)
I exklusiva FLIR Color Thermal Vision blandas 
synliga kameradetaljer med en värmebild och 
viktiga färgbilder överlagras som gör att kaptenen 
med säkerhet kan identifiera sjömärken och 
andra fartyg i värmeområdet.
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DOCKSENSE ALERT, 
ASSISTERAD ANGÖRINGSTEKNIK
DockSense Alert™ är nästa generations 
intelligenta dockningsteknik från Raymarine 
och fungerar på i princip alla båtar. Med FLIR-
kamerans teknik för stereosyn upptäcker 
DockSense objekt som närmar sig båten och 
varnar kaptenen, samt anger omedelbart om 
din båt är på väg att hamna i fara. Tack vare 
direktsänd video från varje kamera ser man 
lätt i döda vinklar från styrplatsen.

DockSense Alert fungerar med Raymarines 
Axiom multifunktionsdisplayer och ger en 
enkel bild av båten och dess omgivningar 
ur fågelperspektiv. En uppsättning 
3D-kameror med stereosyn och avancerade 
rörelsesensorer mäter avståndet till kajen, 
pollare och andra förtöjda båtar exakt. 

Hörbara och visuella signaler varnar om för 
hög angöringshastighet, och hjälper dig 
visualisera inverkan av inre och yttre krafter, 
till exempel vind, strömmar, drivsystem och 
propellrar. 
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DOCKSENSE

Inställningsbara varningar för 
näraliggande objekt
Med den justerbara varningszonen i DockSense 
Alert kan du bestämma när du vill varnas med ljud 
eller synliga signaler när objekt finns i närheten. 

Integrerad med LightHouse 3
DockSense Alert-appen för Axiom ger dig en 
detaljerad översiktsbild över platsen, varningar 
om något kommer för nära plus detaljerad 
direktsändning från båtens döda vinklar. 

Sensorer för 3D-stereosyn
DockSense Alert utnyttjar patenterade FLIR 
3D-kameror med stereoseende för att exakt 
mäta avståndet till och höjden på objekt i 
kamerans synfält. 

Med DockSense Alert kan befälhavaren tryggt 
lägga till, även under besvärliga förhållanden, 
vid vilken kaj eller på annan önskad plats. Till 
skillnad från andra dockningsassistenter är 
DockSense Alert helt självgående. Inga externa 
varningsljus eller sensorer behöver placeras 
på kajen eller pollarna. Allt du behöver finns 
inbyggt i båten och fungerar överallt dit båten 
tar dig. 

OBS! DockSense Alert finns som förinstallerat 
tillval för vissa nya båtmärken. Fråga din 
återförsäljare om DockSense Alert till din nya båt.
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Efter drygt 40 års forskning och utveckling inom 
autopilotprodukter, har Evolution™ framträtt som det yppersta 
av Raymarines autopilotteknik. Evolution, framtaget för 
rakbladsvass kurshållning och stabil kontroll, kräver i stor sett 
ingen kalibrering eller komplicerad uppställning. Vi har de 
Evolution autopilotsystem som passar för fiskebåtar av alla 
storlekar, med utombords- eller inombordsmotor.

Besök raymarine.eu/evolution för att hitta rätt autopilot för din 
båt, eller rådfråga din lokala Raymarine försäljare angående hur 
du ska konfigurera det perfekta Evolution-systemet.

EVOLUTION  
AUTOPILOTER
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Smartare med Hydro-Balance
Evolution Hydro-Balance™ är patenterad 
programvara som ger överlägsen 
autopilotprestanda för utombordare med 
hydraulisk styrning. Hydro-Balance kompenserar 
intelligent för variationer i hydraulvätskans 
elasticitet och slangarna korrigerar för asymmetri 
i båtens styrning och känner automatiskt av och 
kompenserar vridmoment i styrningen för att 
tillförsäkra jämn och exakt kurs, utan att feedback 
från en rodersensor behövs.

Evolution, fördelar
Med Evolution Autopilots blir tiden till sjöss mer 
effektiv och njutbar. Evolutions autopiloter styr så 
exakt att de kan spara bränsle och ta dig till din 
destination snabbare. Lägg mindre tid på att jaga 
kompassen och mer på att kika efter fåglar, fisk, 
trafik och faror. Med Evolutions autopilot kan du 
släppa taget om rorkulten och kolla linorna, ta en 
bit mat eller bara njuta av utsikten.

Pålitlig besättningsmedlem
Ingen vaknar upp klocka fyra på morgonen för att 
gå ut och styra – så lita på Evolution under långa 
turer ut till fiskevattnen, och för att hålla kursen åt 
dig när du följer trollingmönster på öppet vatten. 
Du ta hand om betet och Evolution kan hantera 
båten. När du väl har upplevt hur bekvämt det är 
att fiska med Evolution, kommer du aldrig att vilja 
lämna hamnen igen utan det.

Track IQ™ 
Evolutions exklusiva TrackIQ™-teknik ger absolut 
bästa styrning vid waypointsspårning med GPS. 
Patenterade Evolution TrackIQ™-algoritmer 
och 9-axlig gyrostabilisering kompenserar för 
effekterna av sjöförhållanden och fartygets 
rörelser, och gör det möjligt för Evolution att göra 
smidigare styrkommandon och hålla fartyget 
på en kartlagd GPS-kurs med otrolig precision, 
oavsett båtstorlek.

AUTOPILOTER
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RAY63
DUAL-STATION VHF-RADIO MED  
INBYGGD GPS
Ray63 har all förmåga som Ray53 har i ett stort 
radiochassi med större LCD-skärm och reglage. 
Ray63 har också stöd för helfunktionella RayMic 
med fjärrkontroll eller upp till två RayMic  
trådlösa kontrollstationer.

RAY73
DUAL-STATION VHF GPS,  
AIS, MEGAFON
Ray73 är Raymarines lyxiga traditionella VHF-
radio försedd med alla de kraftfulla funktionerna 
som Ray53 och 63 har, plus inbyggd mottagare 
av AIS (Automatic Identification System) samt 
megafon. Lägg till mistlur för mistsignaler och 
röstkommunikation med folk på däck.

RAY53
KOMPAKT VHF-RADIO MED  
INBYGGD GPS
Ray53-radio är liten till storleken men stor när 
det kommer till funktioner och prestanda. Digitalt 
selektivt anrop, klass D, ger dig kritiska nöd- 
säkerhets och bekvämlighetsfunktioner och den 
inbyggda GPS-/GNSS-mottagaren med extern 
antennanslutning är enkel att installera.

RAY90 och RAY91 
MODULÄR MULTI-STATIONS-VHF 
Raymarines Ray90 och Ray91 VHF-radior tar multi-
stationskommunikation till en helt ny nivå när det 
gäller styrka, prestanda och flexibilitet. 

Black-box-designen döljer givaren och är 
samtidigt lätt att använda med de kompakta 
handhållna enheterna. 

Ray90 och 91 har stöd för upp till två trådbundna 
handset-/högtalarstationer, plus upp till tre 
trådlösa stationer för enkel installation och 
lättåtkomliga från alla håll. 

Ray91 har dessutom AIS-mottagning klass B som 
ger bättre medvetenhet om omgivande marin 
trafik på din kartplotter och radar.

TILLBEHÖR  
OCH  
KRINGUTRUSTNING
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Marinkameror
Raymarines nätverkskameror CAM210 
och CAM220IP tillhandahåller 
direktsänd video för säkerhet och 
förstärkt verklighet integreras med 
LightHouse 3. HD-kamerorna som är 
konstruerade för marin miljö låter dig 
se vad som händer på båten och runt 
omkring den.

Marint ljud
Raymarines Axiom 
multifunktionsdisplayer som drivs 
av operativsystemet LightHouse 3 
kan integreras sömlöst med marina 
ljudsystem från Rockford Fosgate, 
FUSION och JL Audio. Med hjälp av 
NMEA2000-nätverk kan du fjärrstyra 
ditt AV-system direkt från  
din Axiomdisplay.

Givare
Raymarine erbjuder en lång rad djup-, 
hastighets- och temperaturgivare 
som fungerar med instrument, 
multifunktionsdisplayer och 
ekolodsmoduler. Givare kan fås för 
placering i aktern, i skrovet eller 
genom skrovet. Givarna är tillverkade 
av plastkomposit, brons eller rostfritt 
stål för att passa i stort sett vilken båt 
som helst.

Trådbunden fjärr
Den kompakta RMK-10-
fjärrknappsatsen fungerar med vilken 
LightHouse 3 multifunktionsdisplay 
som helst och du har kontrollen där 
du vill ha den. Den passar i stort sett 
in var som helst eftersom den kan 
monteras horisontellt eller vertikalt 
och den kompakta utformningen gör 
att den får plats överallt över eller 
under däck.

AIS350
Raymarines AIS350 är AIS för enbart 
mottagning och kan användas för att 
ta emot och visa överföringar av AIS-
data från fartyg i närheten.

AIS650
AIS650 är en klass B AIS-givare med 
vilken du kan sända dina data till 
andra båtar som har AIS och ta emot 
deras data.

AIS700
AIS 700 är en klass B AIS-givare  
med inbyggt antennsplitter som gör att 
AIS kan dela antenn med din marina 
VHF-radio.

TILLBEHÖR

Satellit-TV
Våra antennsystem spårar och tar 
emot satellit-TV-signaler automatiskt 
under nästan alla förhållanden – 
garanterad snabb, tydlig och pålitlig 
åtkomst till hundratals digitala kanaler.

Finns med paraboldiameter 33 cm, 37 
cm, 45 cm och 60 cm.

AIS4000 AIS sändare/mottagare
AIS4000 kan skryta med en högupplöst färgdisplay för snabb åtkomst till 
integrerade kartor, larm och spårning. Ytterligare support för trådbundna 
och trådlösa nätverk med fartygssystem gör AIS4000 till en av de främsta 
certifierade SOLAS- och insjöfarledsmottagarna av klass A.

AR200
AR200 är en AR-sensor (förstärkt verklighet) som består av en GPS/GNSS-
mottagare och en AHRS-sensor (Attitude and Heading Reference System). AR200 
skickar uppgifter om position, kurs, hävning och rullning till kompatibla Axiom 
multifunktionsdisplayer. I kombination med en kompatibel IP-kamera möjliggör 
AR200 användning av AR-funktionerna som finns med ClearCruise™ Augmented 
Reality på din Axiom multifunktionsdisplay.
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M300-SERIENM232QUANTUM RADAR MAGNUM RADAR

AXIOM, AXIOM PRO OCH AXIOM XL, MÅTT

AXIOM 7 AXIOM 9 AXIOM 12 AXIOM PRO 9 AXIOM PRO 12 AXIOM PRO 16 AXIOM XL 16 AXIOM XL 19 AXIOM XL 22 AXIOM XL 24

mm tum mm tum mm tum mm tum mm tum mm tum mm tum mm tum mm tum mm tum

A 250,4 9,86 265,03 10,43 314 12,36 299,32 11,78 358 14,1 452 17,8 394,9 15,54 462 18,1 534 21,02 578 22,76

B 133 5,24 157,78 6,21 217 8,54 329,5 12,97 388,5 15,3 – – 248,22 9,77 289 11,3 326 12,83 387 15,23

C 162,5 6,4 187,8 7,39 226,8 8,93 173,8 6,84 222,8 8,77 258 10,2 9,0 0,35 9,0 0,35 9,0 0,35 9,0 0,35

D 76,4 3,0 76,71 3,02 76,2 3,0 97,9 3,85 96,3 3,79 101,8 4,0 73,96 2,91 73,96 2,91 76 3,0 76 3,0

E 218 8,59 170 6,69 170 7,08 186,2 7,3 246,13 9,69

MÅTT 
BASPRODUKTSTORLEK
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AIS700AIS350/650

RAY63/73 RAY90/91 BLACK BOXRAY90/91 HANDSET RAY90/91 HÖGTALARE

EV1 / EV2/AR200

ACU 200/300/400ACU 100/150

i70/p70s/p70Rs

ELEMENT RAY53



38



39



a brand by

Varningar

Raymarines produkter är avsedda att användas som ett 
navigationshjälpmedel och får aldrig ersätta sunt förnuft, sjövett 
och gott sjömanskap. Deras precision kan påverkas av många 
faktorer, däribland omgivningsförhållanden, icke-fungerande eller 
defekt utrustning och icke-korrekt installation, handhavande eller 
användning. 

Befälhavaren ansvarar alltid för att produkten enbart används på 
avsett sätt. Det är alltid befälhavaren ombord som ansvarar för att 
sjövett och gott sjömanskap tillämpas, samt att papperssjökorten 
är uppdaterade och att besättningen läst sjöfartsmyndigheternas 
underrättelser för sjöfarande och har rätt och tillräcklig 
navigationskunskap.

Innehållsanteckning

Den tekniska och grafiska informationen i denna broschyr var, så 
vitt vi vet, korrekt när den gick till tryckning. Raymarines policy 
om kontinuerlig förbättring och utveckling innebär dock att 
produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående 
meddelande. Därför kan oundvikliga skillnader mellan produkten 
och denna broschyr uppstå från tid till annan, för vilka Raymarine 
inte kan ansvara.

Vissa av bilderna i denna broschyr har använts enbart i 
illustrerande syfte.

19-2569-MAR FISHING    SWE

LIT70301

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

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

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

FLIR Maritime Asia Pty Ltd
Suite 1.01, 26 Rodborough Road 
Frenchs Forest, NSW, 2086, 
Australien
T: (+61) (0) 2 8977 0300

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

Raymarine Denmark
Centervej 7
4600 Køge
Danmark
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), 
Italien
T: (+39) (0) 2 99451001

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

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 
37 Rue des Peupliers, CS 50007 
92752 Nanterre Cedex – Frankrike
T : (+33) 146497230

Raymarine Norway
Stasjonsveien 19
1580, Rygge,
Norge
T: (+47) 69 26 46 00

Raymarine Sverige AB  
C/O Flir Systems AB 
Antennvägen 6, 
BOX 7376, 
187 66 TÄBY 
T: (+46) 317 633670

Fotografi

Livsstilsfoton som används i denna broschyr tillhandahålls av:
Boston Whaler / Jason Arnold / Drew Gregory / Beneteau / 
Sundeck / Matt Dickins / Faster / Adrian Grey / Tim Dean /  
George Gozdz

Exportrestriktioner

Informationen i denna broschyr avser produkter för blandad 
användning som kontrolleras för export av Export Administration 
Regulations (EAR). Användning som strider mot amerikansk lag är 
förbjuden. Godkännande från USA:s handelsdepartement krävs 
inte före export eller överföring till utländska personer eller parter 
såvida de inte i övrigt är förbjudna. 




