
UTSTYR FOR KOMMERSIELLE FISKEBÅTER



Krevende arbeid krever det beste utstyret.  Utstyr 
du kan stole på som tåler elementene. Utstyr som 
tar deg trygt ut til fiskeplassen og hjem igjen. Utstyr 
som plasserer deg på fisket uten å miste verdifull 
tid. Leter du etter maritim elektronikk som jobber 
like hardt som du gjør, leter du etter Raymarine. 

Raymarine er verdensledende innen maritim  
elektronikk med en lang historie. Siden 
vi  introduserte verdens første elektriske 
ekkolodd i 1924, har Raymarine utviklet og levert 
elektronikken om bord tusenvis av arbeidsbåter 
rundt om i verden. 

Raymarine tilbyr en omfattende linje av produkter 
som ekkolodd, radar, kartplotter og tilbehør for 
kommersielle fiskebåter.

Krevende skippere ønsker robust, pålitelig utstyr som 
er enkelt i bruk. Med vårt LightHouse 3-operativsystem 
er Axiom PRO like enkel i bruk som en smarttelefon. 
HybridTouch-teknologi gir full tilgang til systemet, med 
eller uten hansker, og gir overlegen kontroll i røff sjø. 
Axiom Pros aluminiumschassis og glasspanel er 
bygget for å tåle det mest ekstreme været naturen 
kan tilby. Axiom Pro er tilgjengelig i størrelsene 9, 12 
eller 16 tommer, med superlyse skjermer og brede 
innsynsvinkler. 

Viktige Axiom funksjoner:
• Innebygd 2D, 3D, DownVision og SideVision ek-

kolodd.
• Innebygd 1kW CHIRP-ekkolodd for dypvannsfiske.
• Sømløs integrasjon med Raymarine radarer, sensor-

er og FLIR-kamerae. 

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



Når fiske er ditt levebrød er mørke, tåke og dårlig 
vær en del av jobben din. Å ha en robust, pålitelig 
radar om bord holder deg ikke bare i gang, men 
holder deg og mannskapet ditt også trygge. Hver 
Raymarine radar leveres standard med helautomatisk 
tuning- og værkontroller, ARPA/MARPA-integrasjon og 
radaroverlegg på kartet.

Quantum CHIRP-radarer er det perfekte valget for 
mindre fartøy som trenger et kompakt, lite system som 
gir høy ytelse og klare detaljer. Doppler målsporing 
forbedrer situasjonsforståelsen ved å fargelegge 
inngående mål røde og utgående mål grønne.

SERIØS RADAR 
F O R  P R O F E S J O N E L L E

Magnum åpen radar med kraftig 4kW eller 12kW 
sender leverer maksimal rekkevidde på 96 nautiske 
mil. Med 4-fots eller 6-fots antenne gir Magnum radar 
eksepsjonell oppløsning og målseparasjon. Magnum 
støtter avanserte funksjoner som to individuelle skalaer, 
48 rpm høyhastighet og fugledeteksjonsmodus.

Når bare det beste er godt nok velger du CP570 
profesjonelt CHIRP ekkolodd. Med doble kanaler og 
doble 2kW-transceivere får du hurtig oppdatering og 
maksimalt med detaljer på dypt vann.

KRAFTIGE CHIRP
E K K O L O D D  L Ø S N I N G E R

Fleksibel, utvidbar og pålitelig er de tre viktige 
egenskaper som karakteriserer Ray 90 modulære VHF 
radio. Ray90 har en black boks-design med en skjult 
transceiver, et ergonomisk RayMic-håndsett og en 
ekstern høyttaler som gir full kontroll over radioen og 

krystallklar lyd. Du kan koble til opptil 2 kablede og 3 
trådløse håndsett.  Ray 90 har også en kraftig 30-watts 
lydhorn utgang for automatisk tåkelur og megafon 
funksjonalitet.

RAY90
M O D U L Æ R  V H F  R A D I O



Klasse A- og klasse B AIS-systemer fra Raymarine 
forbedrer situasjonsbevisstheten din i trafikkerte 
områder, forhindrer kollisjoner til sjøs og sørger for at du 
holder deg i samsvar med de nyeste transportkravene.  

Vår AIS700 Klasse-B transponder er kompakt, enkel å 
installere og bruker den nyeste SO-TDMA teknologi for 
lengre rekkevidde og raskere oppdatering.   

Den nyeste generasjonen av MARINE KAMERAER i 
FLIR M300-serien er tilgjengelig med HD lavtlys og 
infrarød sensor for skarpe bilder dag som natt.  Lavtlys 
kameraene leveres standard med 30x optisk zoom for 
overlegen langdistanseytelse. Kameraer med doble 
sensorer har FLIR´s eksklusive Colour Thermal Vision 
teknologi som gir ett forbedret termisk bilde på viktige 

fargeelementer for identifisering av navigasjonslys, 
bøyer og navigasjonsmerker. Hvert KAMERA i FLIR 
M300 serien er gyrostabilisert for jevn visning i røft vær 
og støtter ClearCruise objektgjenkjenning som plukker 
ut og fremhever objekter i kameraets synsfelt. 

FLIR TERMISKE KAMERAER
F O R  P R O F E S J O N E L T  F I S K E

Evolution autopilotsystemer fra Raymarine 
er tilgjengelige for omtrent alle båt- og 
motorkonfigurasjoner. Ved hjelp av den 
revolusjonerende EV-1 kurs computeren er Evolution 
systemet selvlærende, den lærer seg båtens 
styreegenskaper og tilpasser seg etter vær og vind. 
Hydraulisk eller mekanisk styring, Raymarine har piloten.  

EV300 Autopilot for styresystemer med magnetventiler 
er klar til å installeres på mange typer kommersielle 
fiskebåter med elektrohydraulisk styring og gir deg 
presis og stødig styring samt sømløs integrasjon med 
Axiom Pro.

AUTOPILOT SYSTEMER 
F O R  A L L E  B Å T E R

Follow-On styrestikke fungerer med alle Evolution-
autopilotsystemer og gir fullfunksjonell servostyring 
til eksterne og sekundære styreposisjoner hvor som 
helst om bord. Den kompakte styrestikken er konstruert 
for ekstremt vær, hard bruk og lang levetid. Den hører 
hjemme på broinstallasjoner, styreposisjoner eller rett og 
slett i armlenet på rormannens stol.

AUTOMATISK IDENTIFIKASJONSYSTEM 
( A I S )
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CONTENT NOTE
The technical and graphical information contained in this brochure, to 
the best of our knowledge, was correct as it went to press. However, the 
Raymarine policy of continuous improvement and updating may change 
product specifications without prior notice. Therefore, unavoidable 
differences between the product and this brochure may occur from 
time to time, for which liability cannot be accepted by Raymarine. Some 
images in this brochure have been used for illustration purposes only.

EXPORT RESTRICTIONS
The information contained in this brochure pertains to dual use products 
controlled for export by the Export Administration Regulations (EAR). 
Diversion contrary to US law is prohibited. US Department of Commerce 
authorization is not required prior to export or transfer to foreign persons 
or parties unless otherwise prohibited. 


