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Raymarines produkter er laget for å gi den best mulige 
visuelle navigasjonsinformasjonen. Med en historie innen 
maritimteknologi som strekker seg over mer enn 80 år er 
vi i dag godt kjent for brukervennlighet, robust design og 
pålitelighet. 

Her hos Raymarine driver vi kontinuerlig innovasjon 
for å levere høytytende sensorer og intelligente 
navigasjonssystemer så tiden din på vannet blir morsom 
og uten stress. Vi har forpliktet oss overfor deg med en 
bransjeledende garanti og et verdensomspennende 
servicenettverk. Enten du fisker, seiler eller kjører motorbåt, 
kan du dra av gårde med tryggheten av å ha Raymarine 
om bord. 
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LightHouse er det brukervennlige operativsystemet i 
alle multifunksjonsskjermene fra Raymarine. Det gir deg 
kommandoen med berøringsskjerm eller HybridTouch™ som 
gir deg en behagelig brukeropplevelse. LightHouse lar deg 
navigere med de beste kartene og gjør det like enkelt å 
navigere som å bruke en smarttelefon.

LIGHTHOUSE 3 
OPERATIVSYSTEM 
KRAFTIG 
OG INTUITIVT
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LIGHTHOUSE 3 
OPERATIVSYSTEM 
KRAFTIG 
OG INTUITIVT

Vakre data
Dra og slipp databoksene hvor som helst på 
skjermen. Velg mellom fire forskjellige størrelser 
og opptil 14 forskjellige datatyper. Bare sveip 
langs siden av skjermen for vise Side Bar-
data eller start Dashboard-appen for intuitive 
instrumenter og visning av motorinformasjon.

Forenklet nettverk
Axiom, Axiom Pro og Axiom XL kjører alle på 
operativsystemet LightHouse 3, så du kan skape 
et navigasjonssystem med enhver kombinasjon 
av Axiom-skjermer. Koble sammen opptil 10 
Axiom-skjermer eller integrer med eS- og gS-
seriene ved å oppgradere gratis til LightHouse 3.

Det er du som bestemmer
LightHouse 3 er rask, praktisk og lett å lære. 
Det er lett å tilpasse det ryddige grensesnittet 
etter din navigeringsstil. Kom i gang med en 
smarttelefon-lignende berøringsskjermopplevelse 
eller ta kontroll med HybridTouchs kombinerte 
tastatur- og berøringsskjermkontroll. 

Kan utvides
Alle LightHouse 3 OS baserte skjermer kan 
utvides med kraftige sensorer, inkludert 
Quantum- radar, CHIRP-ekkoloddmoduler og 
FLIR termiske nattkameraer. SeaTalk NG og 
NMEA 2000-tilkobling muliggjør integrering av 
motorinformasjon, instrumenter og Evolution 
autopilot. Standard Wi-Fi og Bluetooth muliggjør 
tilkobling til Raymarines apper, tilbehør og  
mye mer.

LIGHTHOUSE 3
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LIGHTHOUSE 3 
OPERATIVSYSTEM 
KRAFTIG OG 
INTUITIVT 
Operativsystemet LightHouse 3 driver 
multifunksjonsskjermene Axiom, Axiom Pro og Axiom XL. 
Tidligere generasjoner Raymarine eS-serier og gS-serier 
kan også oppgraderes gratis til LightHouse 3. Enkelte 
avanserte LightHouse 3 funksjoner, som ClearCruise AR, 
Axiom UAV og LightHouse-apper, fungerer bare på Axioms 
multifunksjonsskjermer. Gå til raymarine.com/lighthouse 
for å finne ut mer og holde deg oppdatert på de nyeste 
LightHouse 3-funksjonene.



7

LightHouse-apper
LightHouse apper er Raymarines stadig 
voksende bibliotek av applikasjoner for 
Axioms multifunksjonsskjermer. Benytt 
underholdningsapper som Netflix og 
Spotify, eller koble deg til båtens systemer, 
som Lumishore fartøyslys og Seakeeper 
gyrosystemer. LightHouse-apper sørger 
også for at du er koblet til støtte for Mazu 
satellittkommunikasjon og Theyr vær. 

Utvidet virkelighet
ClearCruise™ AR gir Axiom-serien forsterket sikt 
på vannet. HD-video med dynamisk grafikk gir 
øyeblikkelig gjenkjennelse av navigasjonshjelp, 
AIS-kontakter og nærliggende rutepunkter. 
Utvidet virkelighet gjør det enkelt å forstå 
kompliserte navigasjonssituasjoner og fatte 
smartere beslutninger på vannet. 

Personlig tilpasning
Startskjermen for LightHouse 3 har tydelige og 
enkle app-ikoner. Tilpass startskjermen med dine 
favorittapper. LightHouse 3 brukerprofiler lagrer 
dine og andre besetningsmedlemmers personlige 
startskjermer og konfigurasjonsinnstillinger.

Axiom UAV – ditt blikk fra oven
Opplev kraften i luftbilder om bord med Axiom 
og DJI Mavic Pro-dronen. LightHouse 3 tilbyr 
sømløs UAV-opplevelse med praktiske touch-to- 
fly-alternativer og mulighet for automatisk retur 
til båten. Se dronevideoene dine direkte på din 
Axiom skjerm.

LIGHTHOUSE 3
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Race Timer
LightHouse 3 kan enkelt vise deg tiden til start 
fra sidebaren eller data siden. Trykk på timer for 
å starte klokken, endre tiden eller synkronisering 
med startbåten.

SmartStart™ Start Linje
LightHouse 3 gir deg nå en startlinje direkte i 
kartet. Linjen lager du enkelt ved å gå til styrbord 
og babord merke og pinge disse.

Race Start Sidebar
LightHouse 3 viser deg enkelt nedtelling til start. 
Sveip fingeren fra kanten av skjermen for å få 
opp info, sveip tilbake om du ønsker å fjerne 
informasjonen. Annen informasjon som avstand til 
start linjen finner du også her.

Regatta data
Den nye LightHouse 3 regatta data siden gir 
deg full oversikt over viktige data som start 
linje informasjon, tid til start, vind, layline mm. 
Informasjonene blir vist på en enkel og oversiktlig 
måte.

Polar Data
LightHouse 3 har polar data for flere hundre 
populære cruising og regattabåter. Velg båten din 
i menyen og få opptimaliserte laylines for din båt.

Vær Apper
LightHouse 3 tilbyr ombord support for  
den populære PredictWind appen. Motta  
detaljert vind og værmeldinger via Wi-Fi, satelitt 
eller SSB. Planlegg seilturen med værruting 
direkte på din Axiom skjerm. Denne tjenesten 
kreves abbonement.

 SELFUNKSJONER 
FOR TUR OG 

REGATTA SEILERE 
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CLEARCRUISE AR 
AUGMENTED REALITY
ClearCruise™ AR gir utvidet bevisthet og trygghet med 
Raymarine’s Axiom® multifunksjons skjermer.

Prisvinnende navigasjonsteknologi

LIGHTHOUSE 3

Ta smartere valg
Se kritiske navigasjonsobjekter som overlay i 
videobildet. Båter med AIS og navigasjonsmerker 
fra kartet vises som et eget lag i videobildet.

Gjennkjen og responder til  
Marine Trafikk
Fargede mål gir deg en enkel indentifikasjon, 
status og risiko for kollisjon.

Enklere oversikt over  
Komplekse situasjoner
Få en full oversikt direkte i videobildet med 
veipunkter, navigasjonsmerker og AIS mål.

Se Veipunkter i den virkelig verden
Visualiser veipunktene dine direkte i videobildet 
for enkel navigering.
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Raymarines navigasjonsskjermer gir deg kontrollen med 
det raske og brukervennlige operativsystemet LightHouse. 
Element-serien byr på premiumytelse for alle båtførere og 
vår prisvinnende Axiom®-serie bringer hele Raymarines 
multifunksjonsnavigasjon inn i en enkel berøringsskjerm eller 
system i nettverk.

MULTIFUNKSJONSSKJERMER
OG EKKOLODD/GPS
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MULTIFUNKSJONSSKJERMER

MULTIFUNKSJONSSKJERMER
OG EKKOLODD/GPS

2. Axiom multifunksjonsskjermer 
med berøringsskjerm
Prisvinnende Axiom skjermer med 
RealVision 3D ekkolodd, kraftig 
utvidelsesmuligheter og intuitiv LightHouse 
3 OS touch betjening. 

3. Axiom Pro HybridTouch 
multifunksjonsskjermer
Axiom Pro er multifunksjonsskjermen for 
kapteiner som ønsker det hele. HybridTouch™-
kontroll, 1kW ekkolodd, RealVision 3D og 
kraften fra LightHouse 3 OS.

4. Axiom XL multifunksjonsskjerm
Dette er Raymarines største skjermer. 
Opplev LighHouse 3 på store lekkre 
skjermer med alle tilkoblingsmuligheter. 

1. Element ekkolodd/GPS-Element 
serien kommer i to varianter
Elemet HV for sportsfiskeren, denne har flere 
avanserte ekkolodd. Element S har et enklere 
ekkolodd. Begge modellene har NMEA2000 
for tilkobling av AIS mm. Element serien kan 
også tilkobles en trådløs Quantum radar.

Visningsalternativer

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)

Visningsalternativer

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

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

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

Visningsalternativer

Axiom 7  7,0" (800 x 480)

Axiom 9  9,0" (800 x 480)

Axiom 12  12,1" (1280 x 800)

Visningsalternativer

Element 7  7,0" (800 x 480)

Element 9  9,0" (800 x 480)

Element 12 12,1" (1280 x 800)
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Element S gir deg friheten til å oppleve åpent hav - Finn din 
havn ved hjelp av Elements raske og presise 10Hz GPS/ 
GNSS. Dette er en rimelig skjerm som er meget enkel i bruk, 
dette blir fort din favoritt. En quad-core prosessor sørger for 
rask og enkel betjening. Skjermen er klar og fin i all slags 
vær. Element benytter LightHouse Sport software som er 
enkel og lett forståelig. Element kan fint integreres med 
autopilot, AIS, seilinstrumenter mm. Ønsker du en radar kan 
den kobles trådløst mot en Quantum radar.

ELEMENT S  
NAVIGASJON 
DISPLAY
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Enkel i bruk
LightHouse Sport OS software er laget for brukere som ønsker det 
enkelt. LightHouse Sport er enkelt å tilpasse til deg som seiler har 
motorbåt eller driver med fiske.

En stor veipunkt knapp gjør det enkelt å markere dine favoritt steder 
og de tre programerbare knappene gjør det enkelt å velge dine 
favoritt navigasjonssider. Levende menyer gjør det enkelt å gjøre 
endringer, som kan sees live mens du utfører de.

Trådløs Radar
Element S hjelper deg i vanskelige farvann og værforhold med en 
Quantum trådløs CHIRP radar og AIS. Quantum radaren gir deg 
prisvinnende solid-state radar bilde, AIS vil vise AIS mål direkte på 
din Element skjerm.

Overlegen Ytelse
Nyt Raymarine skjermer og teknologi til en rimelig pris. Element 
skjermene kan benyttes i det tøffeste været og er meget lyssterke.

Element leveres i skjermstørrelse 7, 9 og 12”. En rask quad-core 
prosessor sørger for raske menyer, karttegning og betjening. 
Navigasjonene er meget nøyaktig med den innbygde 10Hz GPS/
GNSS sensoren.

ELEMENT
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Axiom kan utvides med nye funksjoner etter hvert som du 
får behov for det. Den støtter hele utvalget av Raymarine- 
tilbehør, inkludert Quantum-radar, CHIRP-sonar, termiske 
FLIR-kameraer, integrert lyd, instrumenter, kameraer og 
autopilot Evolution. Wi-Fi og Bluetooth-tilkobling kommer 
som standard og gjør det mulig å koble til de nyeste 
Raymarine-appene for nettbrett og smarttelefoner.

AXIOM 
MULTIFUNKSJONSSKJERMER 
MED 
BERØRINGSFUNKSJON
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AXIOM 
MULTIFUNKSJONSSKJERMER 
MED 
BERØRINGSFUNKSJON

AXIOM

Kan utvides
Koble Axiom til Quantum-radar, FLIR termiske 
kameraer, instrumenter, Evolution autopiloter 
og mye mer. Wi-Fi og Bluetooth kobler deg til 
de nyeste Raymarine LightHouse-apper og 
underholdning. Axiom fungerer også sømløst i 
nettverk med Axiom Pro- og Axiom XL-skjermer 
som gjør at du kan bygge et personlig tilpasset 
Raymarine navigasjonssystem som oppfyller alle 
dine behov.

Innebygget ekkolodd
Se verden under vann på en helt ny måte 
med Axioms tilgjengelige CHIRP DownVision, 
SideVision og RealVision® 3D-ekkolodd. Axiom 
støtter også høyfrekvent CHIRP og 600 watts 
digitalt ekkolodd med dobbel frekvens. Alternativt 
er Axioms skjermer tilgjengelige i en versjon med 
kun GPS-kartplotter.

Prisvinnende ytelse
Axioms intuitive operativsystem LightHouse 
3, quad-core-ytelse og innovative teknologier 
som ClearCruise Augmented Reality, Quantum 
Doppler-radar og RealVision 3D har gitt Axiom en 
lang rekke prestisjefylte innovasjonspriser  
i bransjen.

Robust skjerm i glass
Axiom er tilgjengelig i 7-, 9- eller 12-tommers 
størrelse for å passe i alle fartøyer. Axioms 
robuste skjerm i glass er optimalisert for innfelt 
montering og ser flott ut på alle styreposisjoner. 
Raymarines superklare LED-skjermteknologi med 
optisk herding gir overlegen synlighet både dag 
og natt.
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Axiom Pro er beregnet på båteiere som ønsker det hele. 
Axiom Pro kan fås med RealVision 3D, 1 kW CHIRP- ekkolodd 
og Raymarine HybridTouch-betjening og setter den nye 
standarden for komplette skjermer. Fordi Axiom Pro er utstyrt 
med utrolig rask firekjerners prosessor, superklar IPS-skjerm 
og det smarte LightHouse-operativsystemet, gjør systemet 
navigasjonen praktisk og intuitiv. Det er enkelt å utvide 
Axiom Pro til et avansert navigasjonsnettverk av flere Axiom-
skjermer, Quantum Doppler-radar, Evolution autopilot, FLIR 
termisk nattsynsteknologi og mye mer.

AXIOM PRO 
HYBRIDTOUCH-
SKJERMER
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AXIOM PRO

Robust og klar
Axiom Pro har In-Plane Switching (IPS) 
skjermteknologi for ultrabrede innsynsvinkler, 
overlegen farge og utmerket kompatibilitet med 
polarisasjonslinser. Se hver eneste detalj over og 
under vannoverflaten i slående høy oppløsning 
med Axiom Pros superklare, optisk herdede 
skjermer.

Cruise som en proff
Axiom Pro, som er tilgjengelig i 9-, 12- og 
16-tommers størrelse, hører hjemme på premium 
motorbåter og seilbåter. Et avansert nettverk lar 
deg integrere Quantum- og Magnum-radarer, 
FLIR-kameraer og Evolution autopiloter. Miks 
enhver kombinasjon av Axiom, Axiom Pro 
og Axiom XL for enda større fleksibilitet ved 
utforming av navigasjonsbord, flybridge eller 
andre steder om bord.

HybridTouch
Axiom Pro gir deg kontrollen med sitt intuitive 
kontrollsystem HybridTouch. Den responsive 
multiberøringsskjermen er like enkel å bruke som 
en smarttelefon. integrert roterende kontrollhjul, 
og tastatur gir deg sikker kontroll når sjøen går 
høy.

Innebygget ekkolodd
Axiom Pro er klar til å utforske overalt med 
tilgjengelig, innebygget 1kW CHIRP-ekkolodd 
med RealVision 3D, DownVision og SideVision. 
Axiom Pro-modellene er også tilgjengelige med 
et énkanals high CHIRP-ekkolodd for båteiere 
som ønsker grunnleggende ekkoloddbilder og 
pålitelige dybdemålinger.
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Axiom XL-skjermer er designet for glassbroinstallasjoner og 
byr på uovertruffen ytelse, stort format og elegant enkelhet. 
Den vanntette Axiom XL-familien er konstruert for ytelse 
under ekstreme forhold, og kan installeres i både åpen 
cockpit og lukkede broer. Hver modell benytter in-plane 
switching- teknologi (IPS) og optisk binding fra Raymarine for 
å gi bredere innsynsvinkler, skarp kontrast og uovertruffen 
lesbarhet i skarp sol.

AXIOM XL NYTT 
FLAGGSKIP MED GLASS 
BRIDGE SKJERM OG 
BERØRINGSFUNKSJON 



19

AXIOM XL

Avansert videointegrasjon
Axiom XL er det aller ypperste innen video- og 
systemintegrasjon. Se og kontroller en PC fra styrhuset 
med Axiom XLs HDMI-inngang og USB-berøringsskjerm-
kontroll eller projiser Axiom XL til en annen skjerm med 
HDMI-utgang. Tre porter for strøm over Ethernet (POE) 
muliggjør enkel tilkobling av IP-kameraer for sikkerhet og 
ClearCruise utvidet virkelighet-navigasjon.

Elegant enkelhet
Axiom XL-skjermer drives av Raymarine LightHouse 3 
OS og tilbyr et raskt, praktisk og ryddig brukergrensesnitt 
som enkelt kan tilpasses 
navigasjonsstilen din. Gled deg 
over multi-touch skjermkontroll 
eller legg til tastaturet Raymarine 
RMK-10 for total kontroll.

Flaggskipytelse
Axiom XL er Raymarines største og råeste 
multifunksjonsskjermer for navigasjon. Velg mellom 16-, 
19, 22- eller 24-tommers størrelse, alle i glass og med 
skjerm i full HD. Axiom XL hører hjemme på fritidsbåter i 
luksusklassen og høytytende cruisere.

Glassbro
Axiom XL-skjermer er designet for glassbroinstallasjoner 
og byr på uovertruffen ytelse og sikt i stort format. Axiom 
XL er konstruert for ytelse under ekstreme forhold, og 
kan installeres i både åpen cockpit og lukkede broer. 
Hver modell benytter in-plane switching-teknologi (IPS) 
og optisk binding for å gi bredere visningsvinkler, skarp 
kontrast og uovertruffen lesbarhet i skarp sol.
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KART OG MOBIL-
APPER
Raymarines navigasjonsskjermer gir deg kraften til å utforske, 
planlegge og navigere i åpent farvann med trygghet og 
selvtillit. Høyoppløste skjermer og firekjerners prosessor 
gir liv til elektroniske kart fra ledende kartprodusenter. Få 
vektorkart med alle funksjoner, rasterkart av høy kvalitet 
og avanserte funksjoner som 3D-kart, satelitt overlegg og 
automatiske rutemuligheter.
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KART OG APPER

Raymarine LightHouse-kart
Raymarine LightHouse-kart er et bibliotek 
av digitale raster- og vektorkartprodukter fra 
Raymarine og ledende kartprodusenter som 
IMRAY, Delius Klasing og Solteknik HB. Gå til 
raymarine.com/MarineCharts for å utforske det 
komplette biblioteket med kartmuligheter 
fra LightHouse.

Navionics-kart
Navionics-kart er den essensielle kartografiske 
referansen for båtfolk over hele verden, med 
nøyaktige og grundige kart over hav, innsjøer 
og marine områder. Lag dine egne kart med 
SonarChart live, synkroniser veipunktene og 
rutene dine med Navionics Boating-appen, eller 
gå til ditt neste reisemål med Dock-to-dock 
autorouting.

SeaPilot
Mobil appen Seapilot er nå en del av Raymarine 
familien, og kombinerer profesjonelle 
navigasjonsfunksjoner med en enkel og ryddig 
brukeropplevelse. Seapilot er en fullfunksjons 
navigasjonsapp som tilbyr rutepunkter, 
ruteplanlegging og navigasjon, AIS-overlegg, 
GRIB-vær og avansert autoruteplanlegging. 

Prøv Seapilot i dag. Tilgjengelig for iOS i Apple 
App Store og for Android i Google Play.

C-MAP-kart
C-MAP er en ledende leverandør innen digitale 
sjøkart for både profesjonelle og fritidsbrukere. 
De er anerkjent over hele verden for nøyaktige 
og lettforståelige kartprodukter, som C-MAP 
Essentials og 4D-MAX+ premium sjøkart. Gled 
deg over avanserte funksjoner som 3D-visning, 
satellittoverlegg og rasterkartstøtte. 

Utforsk det komplette tilbudet av C-MAP-kart på 
c-map.com
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Radarsystemer for dag og natt fra Raymarine gir oversikt 
over omkringliggende trafikk, hindringer, farer, værendringer 
og mye mer. Bruk radaren til å navigere i tett tåke eller 
regn. Bekreft båtens posisjon med en nøyaktige radar på 
kort og lang avstand . La MARPA hjelpe deg med trygg og 
sikker navigering i travle havner. Gled deg over kartlignende 
kystdetaljer når du seiler offshore. Raymarine byr på et stort 
utvalg radarløsninger for alle slags båttyper og -størrelser.

RADAR 
RADOMER OG ÅPNE 
ANTENNER
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MAGNUM OG QUANTUM

Kompakt ytelse
Quantum radarer bruker solidstate CHIRP 
pulskomprimerende teknologi for å levere 
overlegen målvisning på både lange og svært 
korte avstander. FLIRs eksklusive og avanserte 
ATX™-målseparasjonsteknologi viser mål som 
båter, bøyer og landemerker med uovertruffen 
oppløsning og separasjonskvalitet.

Quantum 2 med Doppler
Quantum 2 med Doppler hever 
oppmerksomheten din ved å oppdage 
returnerende radarfrekvensendringer fra 
bevegelige eller stasjonære mål. Quantum 2 
fargekoder så innkommende mål som røde 
(farlige) og utgående mål som grønne (trygge), og 
gjør det på den måten enkelt å unngå potensielt 
farlige situasjoner ved navigering i områder med 
stor trafikk.

Enkel montering
Quantum radaren er enkel å montere på de fleste 
fartøyer. Quantum 2 kan installeres i en tradisjonell 
ledningskonfigurasjon, eller du kan bruke den 
innebygde Wi-Fi-teknologien til å forbinde den 
direkte til din Raymarine multifunksjonsskjerm.

Energieffektive
Quantum radarens solidstate teknologi krever 
svært lite strøm, noe som gjør Quantum 
spesielt godt egnet for fartøyer med batteridrift. 
Solidestate radarteknologi genererer også svært 
lav stråling.

Quantum radarer
Raymarine QuantumTM -radar, med CHIRP 
pulskomprimerende teknologi, gir overlegne 
radarbilder, laveffekt solid state-radarytelse, og enkel 
installering. Velg grunnleggende Quantum for pålitelig, 
solid state-radarytelse eller gå opp et trinn til Quantum 
2 med Doppler forsterket målidentifisering.
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RADAR 
FORTSETTER...
Magnum åpne antenner
Magnum høyytelselsesradar med åpen antenne har lang 
rekkevidde og utvidet målradaravbildning til Raymarines 
multifunksjons navigasjonsskjermer. Magnum har mange 
av de samme radarteknologiene som den amerikanske 
kystvakten bruker, og tilbyr intelligent målsporing og pålitelig 
ytelse. Alt er pakket inn i en slank, åpen pidestall som er 
bygget for å tåle vær og vind.
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Langtrekkende ytelse
Magnum er tilgjengelig med effekt på 4 og 
12 kW, og med enten fire eller seksfots åpne 
antennealternativer. Magnumradarer har 
maksimal rekkevidde på opptil 96 nm for 12 kW- 
modeller – perfekt for fartøyer i åpent vann – og 
opptil 72 nm for 4 kW-modeller.

Essensielle verktøy for  
kystnær seiling
Magnum radarer med dobbelskanning muliggjør 
samtidig kortrekkende kollisjonsunnvikelse og 
langtrekkende, kystnær navigasjon. Magnum har 
også automatisk antennerotasjon på 24 eller 48 
RPM for raskere oppdateringer ved sporing av 
nærliggende kontakter. 

Forbedret måloversikt 
Magnum leverer bedre situasjonsoversikt med 
helautomatisk MARPA-målinnhenting og sporing. 
Magnum benytter seg også av Raymarines 
Evolutions eller AR200s sensorteknologi med 
9-akser, for å gi nøyaktig målplotting i sanntid.

Proffenes valg
Magnum radarene bygger på samme 
radarteknologi som den Raymarine leverer til 
den amerikanske kystvakten, så du kan stole 
på at Magnum leverer med profesjonelle 
funksjoner som stråleskjerpende teknologi for 
forbedrede detaljer og retningsoppløsning. 
Kombiner Magnum med Axiom og få fordeler 
som True Trails visning av målhistorikk og 
retningsoppdatering i sanntid.



26

FLIRs maritime termiske kameraer gjør natt til dag, og sørger 
for at du er trygg og lar deg seile på en sikker måte. Fra 
kajakk til superyacht FLIR tilbyr ledende termiske kameraer 
som er robuste, pålitelige og brukervennlige.

FLIR TERMISKE 
KAMERAER

M300 Serien
M300 Serien setter en ny standard for sikker navigering og oversikt. 
M300 serien kommer som lavtlys, termisk eller termisk/lavtlys, alle 
er stabiliserte. Tre unike sensorkombinasjoner gir brukeren en total 
controll over sikten. M300C fanger synlige bilder med høy definisjon 
og bruker en 30X optisk zoom for å overvåke fjerne mål. M332 og 
M364 er termiske kameraer for syn i total mørke, blendende sollys 
og lett tåke. M364C og M364C-LR kombinerer synlig og termiske 
sensorer, og benytter FLIR Color Thermal Vision (CTV) og MSX for 
sikker navigering.

NYHET
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M232
M232 med en Raymarine Axiom MFD og dra 
fordel av FLIR ClearCruise IR, inteligent thermisk 
analyse. ClearCruise IR gir deg lyd og visuell 
varsel når det er fare for kollisjon.

FLIR TERMISKE 
KAMERAER

FLIR TERMISK

Sikker Navigering
M300 Serien gjør nattnavigasjon tryggere og 
mindre stressende. FLIR termisk teknologi gir 
kapteinen syn om natten, i motlys og lett tåke.

FLIR Colour Thermal Vision ® (CTV)
FLIRS eksklusive Color Thermal Vision blander 
vanlig kamerabilde med det termiske bildet, 
overlag med farger gjør det mulig å se fargen på 
navigasjonsmerker og fartøy i stummende mørke. 
Økt Bevisthet Kombiner.

Økt Bevisthet
Kombiner M232 med en Raymarine Axiom MFD 
og dra fordel av FLIR ClearCruise IR, inteligent 
thermisk analyse. ClearCruise IR gir deg lyd og 
visuell varsel når det er fare for kollisjon.

M300 lyssvakt kamerabilde M300-serien termisk bilde M300-serien nattbilde med farge 
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Digitale switchingsystemer erstatter tradisjonelle mekaniske 
brytere og sikringer om bord. Moduler for digital switching 
kan nå styre alt om bord i båten. Modulene styres fra 
LihtHouse 3 baserte multifunksjonsskjermer, mobile enheter, 
trådløse brytere, eller programmerbare bryterpaneler 
plassert hvor som helst om bord.

DIGITAL SWITCHING 
KONTROLL AV 
DET ELEKTRISKE 
SYSTEMET OM BORD 
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Mobile enheter
Med Raymarine Control og Remote Apps  
kan du ta kontroll ved å bruke nettbrett  
eller smarttelefon.

Elegant enkelhet
LightHouse 3 støtter gode grafiske design for 
digitale switching systemer. Grafikken kan i høy 
grad tilpasses og gir en kraftig, brukervennlig 
opplevelse. Berørbar grafikk gjør fartøysystemene 
naturlignende og formidler kritiske systemstatuser 
ved første blikk. Makrokontroller kan enkelt 
opprettes for å gjennomføre normalt kompliserte 
handlinger med noen få, enkle berøringer. 
Endringer i båtens systemer kan enkelt innpasses 
med enkle filoppdateringer.

Digital strømfordeling
Digitale switchingsystemer bruker robuste og kompakte digitale moduler for kretsstyring i stedet for 
mekaniske sikringer og brytere. Modulene er som regel tilpasset til de nøyaktige behovene i systemet 
som blir kontrollert, og kommuniserer med hverandre ved hjelp av NMEA2000-nettverk. Med digitale 
switchingsystemer kan båtbyggere gjøre en betydelig reduksjon av både størrelsen og kabellengden som 
trenges for å gi strøm til hele båten. Dermed blir båten totalt sett lettere, noe som igjen kan gi betydelige 
innsparinger sammenlignet med en tradisjonelt ledningslagt båt.

Raymarines LightHouse 3-multifunksjonsskjermer 
med digitale switchingsytemer fra de ledende 
leverandørene EmpirBus, CZone og Böning 
Automation. Husk å spørre hvilke switching 
alternativer som er tilgjengelige neste gang du 
kjøper båt.

 DIGITAL SWITCHING 
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Raymarines instrumenter er anerkjent over hele verden for 
nøyaktighet, innovative funksjoner og høy ytelse. Det finnes 
Raymarine instrumenter som passer enhver båtførers behov, 
fra den plassbesparende i40-serien, til den multifunksjonelle 
i70s-serien. 

INSTRUMENTER 
ANALOGE OG 
DIGITALE
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i40 kompakte instrumenter
i40 skjermer for dybde, fart, bidata og vind 
er kompakte, men kraftige, og tilbyr full 
integrasjon med Raymarines autopiloter og 
multifunksjonsskjermer. i40-instrumenter kan 
tilkobles givere direkte og bruker det enkle 
SeaTalk-nettverket for å koble seg til andre 
enheter. Avansert integrasjon med SeaTalkng- og 
NMEA2000-nettverk er også mulig ved hjelp av 
en valgfri adaptermodul. 

INSTRUMENTER

i50 Dybde og Fart
i50 Dybde- og i50 Fart-instrumentene er 
dedikerte informasjonsskjermer for seil- og 
motorbåter. Hver i50 kan være vert for egen 
transduser eller settes opp så den repeterer 
informasjon fra en annen kilde om bord. i50- 
instrumenter tilbyr god innsynsvinkel, utmerket 
synlighet på dagtid og regulerbart rødt baklys for 
bruk om natten. 

i50 Tridata
i50 Tridata instrumentet kan vise tre linjer 
med navigasjonsdata. Data som fart, dybde, 
temperatur og log kan kombineres. Fart og 
dybdegiver kan tilkobles direkte til instrumentet. 
Tridata kan også settes opp som en slave til 
andre instrumenter i nettverket. 

i60 Vind og CH Vind
i60 Vind og Close Hauled (CH) vindvisning gir 
knivskarp LCD-skjerm med analog nålvisning 
for enkel avlesing av vindretning, -hastighet 
eller -styrke. Vindinstrumentet viser den relative 
vindretningen gjennom 180º, mens vindmodellen 
Close Hauled (CH) viser en forstørret skala fra 0° 
til 60° for for mer presis seiling. 
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i70s instrument
Raymarines i70s-instrument tilbyr maksimal 
oversikt i et lekkert instrumentpanel. i70s har 
en 4,1” farge LCD-skjerm, værbestandig optisk 
bonded, og klart LED-baklys for best mulig 
synlighet både dag og natt.

 i70s har sider som kan tilpasses så de viser 
informasjon digitalt, analogt og grafisk. Bruk i70s 
til å vise parametre for dybde, fart, vind, GPS, 
AIS, navigasjon, motorinformasjon, tanknivåer, 
miljødata og mye mer.

i70s mottar informasjon fra tilkoblede SeaTalk 
NG- eller NMEA2000-sensorer. i70s kan også 
brukes i nettverk med i50, i60 og Raymarines 
trådløse instrumentsystemer. 

i70s har glassbro-inspirert design som passer 
til Axioms multifunksjonsskjermer. Rammer som 
kan klipses på så de matcher andre Raymarine 
instrumenter og multifunksjonsskjermer er 
tilgjengelig. 

Trådløst til cruising 
Raymarines trådløse instrumentsystemer byr 
på øyeblikkelig tilgang til nøyaktig informasjon 
om dybde, vind, fart og GPS. Skjermene 
er enkle å installere, solenergidrevne og 
bruker trådløst Micronet for å kommunisere. 
Micronet MN100-seriens instrumenter omfatter 
enkel linjede, dobbelt linjede og analoge 
visningsalternativer for vind. Et stort utvalg 
av valgfrie givere, sensorer og tilbehør er 
tilgjengelig for å tilpasse ditt system. 

Micro-Talk Gateway
Micro-Talk trådløs Performance Sailing 
Gateway gir fleksibilitet og mulighet til å 
blande kablede og trådløse instrumenter, 
givere, multifunksjonsskjermer og autopiloter 
fra Raymarine. Gatewayen gir seilere som er 
opptatt av ytelse, mulighet til å dra nytte av den 
høyere presisjonen og enklere monteringen som 
Raymarine tilbyr med sine trådløse og soldrevne 
alternativer for overføring av vinddata – enten 
du bygger et helt nytt system fra bunnen av eller 
utvider et eksisterende system. 
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Regattakompass 
Raymarines kompass-systemer Micro 
og Racemaster gir deg vinnende 
fordeler med nøyaktige og pålitelige 
avlesninger. Det selvstendige Micro- 
kompassets taktiske skala gir deg 
tydelige, stabile markeringer for 
styrbord og babord. Racemaster 
er en tolagsvisning med kurs, 
vindendringindikator, kursavvik og 
regattatidtager. Begge kompassene er 
100 prosent solenergidrevet, monteres 
på sekunder og kan enkelt fjernes 
igjen for oppbevaring annet sted. 

Trådløst til regatta 
Raymarines trådløse instrumenter 
gir en taktisk fordel ved både 
klubbregattaer og offshore regattaer. 
I tillegg til navigasjonsdata gir 
Raymarines trådløse regattasystemer 
polardata, reell vindhastighet og 
-retning, VMG, kompasskurs og mye 
mer. Liten skjerm, stor skjerm og 
håndholdte alternativer sikrer at du 
får de opplysningene du trenger, der 
du trenger dem. 
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Med over 40 års forskning og utvikling er Evolution™ 
spydspissen innenfor Raymarines autopilotteknologi. 
Evolution autopilot er utviklet for knivskarp kursbevaring og 
stødig kontroll og krever nærmest ingen kalibrering eller 
komplisert oppsett. Vi tilbyr et komplett utvalg av Evolution 
autopilotsystemer, tilpasset seilbåter, outboard-RIBS og 
luksuscruisere. 

Gå til raymarine.com/evolution for å finne den rette 
autopiloten til din båt, eller snakk med din lokale Raymarine 
elektronikkforhandler for å få hjelp til å konfigurere et perfekt 
Evolution-system. 

EVOLUTION  
DEN PERFEKTE 
AUTOPILOTEN
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Evolution Perfeksjon
Evolutions 9-akset EV-sensor bruker nå 
patenterte algoritmer for å gi mer nøyaktige 
målinger av vindforholdene. Evolution har bedre 
kontroll med vindens vinkel og hastighet. Derfor 
gir den tydelig og responsiv styring til vind 
kontroll. Dette gjør at uansett om båtførere seiler 
i bedagelig hastighet eller holder stor fart, kan de 
trygt overlate kommandoen til Evolution under de 
mest utfordrende forhold. 

Track IQ™-teknologi
Eksklusiv Evolution TrackIQ™-teknologi gir deg 
klassens beste styring til GPS-rutepunktsporing. 
Patenterte Evolution-algoritmer og 9-akslede 
gyrostabilisatorer kompenserer for effekten av 
bølgeforholdene og båtens bevegelser. Dermed 
kan Evolution gi jevnere styringskommandoer og 
holde båten på en plottet GPS-kurs med utrolig 
nøyaktighet, uansett båtstørrelse. 

AUTOPILOTER

Evolution fordeler 
Raymarines Evolution autopiloter gjør tiden din 
på vannet mer effektiv og mye hyggeligere. 
Evolution styrer så nøyaktig at den kan spare 
drivstoff og frakte deg til målet ditt raskere. Bruk 
mindre tid bøyd over kompasset og mer tid på å 
se etter trafikk og farer. Evolution gir deg friheten 
til å slippe roret for å trimme seil, sjekke kartet og 
gjøre andre oppgaver på vakt. 

Valgbar ytelse
Evolution tilbyr 3 valgbare ytelser for å finjustere 
kursen som holdes. Fritid gjør det avslappende 
å holde kursen og legger vekt på en jevn og 
behagelig tur. Cruising balanserer forholdet 
mellom nøyaktig kurs og utmerket komfort. Ytelse 
skrur opp kvaliteten på kursjusteringene til det 
høyest for å styre perfekt, og ofrer på den måten 
noe av komforten. 
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Evolution sensor
EV-sensoren er hjertet i ethvert Evolution system. 
Det 9 aksede kompasset med sin patenterte 
software sørger for at piloten styrer bra under alle 
forhold. Evolution AI™-algoritmer i sensoren lærer 
og tilpasser seg båten, vinden og bølgene. 

Drivenhet og ACU
Drivenheten og aktuatorkontrollenheten (ACU) 
er musklene som forbinder Evolution til båtens 
styringssystem. Raymarine har et stort utvalg 
driverenheter som passer nesten alle typer 
mekaniske, hydrauliske eller elektroniske 
systemer. 

Autopilot betjeningsenhet eller 
multifunksjonsskjerm
Evolutions autopiloter kan styres fra p70 eller 
p70Rs fargebetjeningsenhet eller direkte fra 
LightHouse 3-multifunksjonsskjermer i nettverk. 
Dette gir deg flere muligheter for hvor og hvordan 
du vil kontrollere autopiloten din. 

Evolutions autopilotsystemer 
består av 3 hovedkomponenter.
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EV-1 ACU-100 p70s Ratt EV-1 ACU-100 p70s Rorpinne EV-1 ACU-100 p70Rs 0,5 l hydraulisk EV-1 ACU-150 p70Rs Type 1 hydraulisk

EV-1 ACU-200 p70Rs Type 1 hyd EV-1 ACU-300 p70Rs EV-1 ACU-200 p70s Type 1 mekanisk EV-2 p70Rs

EV-100 seil
Drivenheten er montert direkte på 
rattet, enkel montering og god ytelse 
på mindre båter.
Båttype: Seil
Maks deplasement: 7500 kg
Type drivenhet: Ratt

EV-100 rorkultpilot
Raymarine EV-100-rorkultpiloter er 
perfekte for større seilbåter med 
rorkult, maks deplasement på  
opptil 6000 kg.
Båttype: Seil
Maks deplasement: 6000 kg
Type drivenhet: Rorpinne

EV-100 hydraulisk
Perfekt for båter med én 
utenbordsmotor og hydraulisk styring. 
Enkel montering og minimalt  
med kalibrering.
Båttype: Motor
Maks deplasement: N/A 
Type drivenhet: 0,5 l  
hydraulisk pumpe

EV-150 hydraulisk
EV-150 leverer overlegen 
autopilotytelse for båter med 
hydraulisk styring, særlig for båter 
med utenbordsmotorer og systemer 
uten rorreferanse.
Båttype: Motor
Maks deplasement: N/A
Type drivenhet: Type 1  
hydraulisk pumpe

ST1000/ST2000
Avtakbare cockpit-autopiloter 
for seilbåter med rorkult. Enkel 
installasjon og enkel i bruk. 
Båttype: Seilbåt med rorkult
Maks deplasement: 3000-4500 kg
Type drivenhet: Rorkult

EV-200
EV200-systempakken er for seilbåter 
og motorbåter som benytter type 
1 drivenhet. Maks styresylinder er 
230ccm for motorbåt med hydraulisk 
styring. Maks vekt på seilbåt 11 tonn 
med type 1 drivenhet. 

EV-300 solenoid
EV300-systemet brukes med 
elektriske solenoider som kontrollerer 
båtens hydrauliske styresystem.

EV-400
EV400-pakken kontrollerer båter 
med mekaniske eller hydrauliske 
drivenheter av type 1 til type 3.

EV-2 Drive-By-Wire
EV-2 er blitt utformet for de nyeste 
elektroniske styresystemer og kobles 
direkte til Raymarines SeaTalk ng 
nettverk. 

Follow on Styre-Stikke
Follow-on styre-stikke gir deg power 
steering flere steder ombord. Kan 
monteres både inne og ute.

EV-100 autopiloter
EV-100 autopiloter er for montering i cockpiten til mindre seilbåter med ratt eller rorkult samt mindre motorbåter. Et EV-100-system 
består av EV-1 sensor, ACU-100, drivenhet og betjeningsenhet. 

Innenbords autopiloter
Evolution-serien med innenbords autopiloter består av autopilotpakker utformet for spesifikke typer båter, 
styresystemer og deplasementer. 

AUTOPILOTER
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Vi har VHF-radioer for alle slags båtfolk! Fra kompakte VHF- 
radioer til den ultimate alt-i-ett kommunikasjonsløsningen. 
Du vil alltid bli hørt høyt og tydelig med en VHF-radio fra 
Raymarine. Uansett om det er vår nye kompakte Ray53, 
Ray63 i normal størrelse, eller multifunksjonsutgaven Ray73, 
kan du stole på at Raymarines VHF-radio vil gi deg mange år 
med problemfri kommunikasjon til sjøs. 

VHF-RADIOER 
SØRG FOR AT DU 
BLIR  
HØRT, HØYT  
OG TYDELIG
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RAY63
TOSTASJONERS VHF-RADIO MED 
INNEBYGGET GPS
Ray63 har alle funksjonene fra Ray53 men med en 
større LCD-skjerm og kontroller. Ray63 støtter også 
fullfunksjon RayMic fjernkontroll med ledning eller 
opptil 2 RayMic trådløse kontrollstasjoner.

RAY73
TOSTASJONERS VHF-GPS,  
AIS, LOUDHAILER
Ray73 er Raymarines deluxe tradisjonelle VHF- 
radio, med alle de kraftige funksjonene i Ray53 og 
63 samt innebygget mottaker for AIS og utgang for 
loud hailer. Legg til valgfritt horn for tåkesignaler og 
kommunikasjon med mannskapet på dekk.

RAY53
KOMPAKT VHF-RADIO MED  
INNEBYGGET GPS
Ray53 er liten i størrelse men stor i funksjoner og 
ytelse. Class D Digital Selective Calling gir deg 
funksjoner for kritisk nød, sikkerhet og tilpasning, 
mens en innebygget mottaker for GPS/GNSS med 
ekstern forbindelse gjør installasjonen enkel. 

RAY90 og RAY91 
MODULÆR VHF MED FLERE STASJONER 
Raymarines fastmonterte modulære VHF-radioer 
Ray90 og 91 tar multistasjonskommunikasjon til 
nye høyder innen kraft, ytelse og fleksibilitet. 

Black box-designet skjuler mottakerenheten og 
byr samtidig på enkel bruk med de kompakte 
håndsettstasjonene. 

Ray90 og 91 støtter opptil 2 håndsett-/
høyttalerstasjoner med ledning, pluss inntil 
3 trådløse stasjoner for enkel installasjon og 
mulighet til å kunne bevege seg fritt. 

Ray91 har i tillegg mottaker for Class B 
Automatic Identification System for forbedret 
oppmerksomhet med trafikken rundt fartøyet på 
kartplotteren og radaren.

VHF-RADIOER
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DOCKSENSE ALERT ASSISTERT 
TILLEGNINGS TEKNOLOGI
DockSense Alert™ er Raymarines neste 
generasjons intelligente docking teknologi 
som passer på de aller fleste båter. Ved bruk 
av Flir sine stereo Vision kamerateknologi. 
DockSense Alert detekterer og varsler 
kapteinen om noe kommer for nærme båten, 
eller om båten driver mot en hindring. Live 
video bilde gjør det enkelt å se alle områder 
rundt båten fra førerplass. 

DockSense Alert kan brukes på Axiom 
serien MFD og gir et enkelt fugleperpesktiv 
over båten og dens omgivelser. Flere 
3D-stereosynskameraer med avanserte 
bevegelsessensorer måler nøyaktig avstand 
til brygga, hindringer eller andre båter. 

Hørbare og visuelle signaler varsler deg om 
farer og hjelper deg til å se utfordringer med 
vind og strøm. 
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Konfigurerbar Avstandsvarsler
DockSense Alert systemet har justerbare 
alarmområder slik at du kan velge selv når du 
får en advarsel for objekter i nærheten.

Integrert med LightHouse 3
DockSense Alert-appen for Axiom gir deg en 
detaljert oversikt, nærhetsvarsler og i tillegg til 
detaljert live visning av båtens blindsoner.

3D Stereo Vision Sensorer
DockSense Alert bruker patenterte FLIR 3D 
stereo vision kameraer til å måle avstand og 
høyde til objekter i synsfeltet.

DockSense Alert gir kapteinene hjelp til å 
legge til kai i utfordrende forhold. I motsetning 
til andre dockingassistenter, er DockSense 
Alert helt selvforsynt. Ingen eksterne beacons 
eller sensorer trenger å være festet til kaien 
eller land. Alt du trenger er innebygd i båten 
din og fungerer overalt hvor båten din går. 

Merk: DockSense Alert er tilgjengelig som 
et fabrikkinstallert alternativ på utvalgte 
nye båtmerker. Spør forhandleren din om 
DockSense Alert for din nye båt. 

DOCKSENSE
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TILBEHØR 
OG EKSTERNE 
PRODUKTER
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AIS4000 Klasse A
AIS4000 er en klasse A AIS som sender og 
mottar AIS data. AIS4000 har egen fargeskjerm 
som kan vise deg kart med AIS mål, alarmer og 
sporing av AIS mål.

AIS (automatisk identifikasjonssystem)
Med automatisk identifikasjonssystem (AIS) kan fartøyer og landbaserte sporingsstasjoner trådløst 
utveksle identifikasjon, posisjon, kurs, fart og mye mer. Din Raymarine multifunksjonsskjerm kan 
vise denne informasjonen direkte på skjermer for kart, radar og utvidet virkelighet for å øke 
oppmerksomheten og redusere kollisjonsfaren.

AIS350 AIS mottaker
Raymarines AIS350 er en AIS-mottaker som gir 
deg mulighet til å motta og vise AIS informasjon 
fra fartøyer i nærheten. 

AIS650 AIS Klasse B
AIS650 er en AIS-transceiver av klasse B som gir 
deg mulighet til å sende data til andre AIS-utstyrte 
fartøy og motta data fra dem.

AIS700 AIS Klasse B/SO-TDMA
AIS 700 er en AIS tranceiver av klasse B/SO-
TDMA med innebygget antennesplitter som 
gjør det mulig for AIS å dele antenne med 
VHF-radioen. AIS700 både sender og mottar 
AIS signaler, sender med en høyere effekt enn 
AIS650 (5W).

TILBEHØR
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TILBEHØR 
OG EKSTERNE 
PRODUKTER
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AR200
AR200 er en Augmented Reality Sensor som 
består av en GPS / GNSS-mottaker og Attitude 
og Heading Referanse System (AHRS) sensor. 
AR200 gir posisjons-, kurs-, pitch- og roll-data til 
kompatible Axiom MFD-er.

Når den kombineres med et kompatibelt IP-
kamera, gjør AR200 det mulig å bruke ClearCruise 
™ Augmented Reality-funksjonene som er 
tilgjengelige på Axiom MFD.

Marin lyd
Raymarines Axiom multifunksjonsskjermer, drevet 
av LightHouse 3 OS, kan integrere sømløst 
med marine lydsystemer fra Rockford Fosgate, 
FUSION og JL Audio. Ved bruk av NMEA2000-
nettverk kan du fjernstyre AV-systemet fra 
Raymarine-skjermene dine.

Givere
Raymarine tilbyr et stort utvalg dybde-, fart- 
og temperaturgivere som kan brukes med 
instrumenter, multifunksjonsskjermer og 
ekkoloddmoduler. Givere er tilgjengelige for 
hekkmontering, innvendig og montering gjennom 
skrog. Giverne er laget av plastkompositt, bronse 
eller rustfritt stål for å passe til stort sett alle båter 
på vannet.

Kabeltilkoblet fjernkontroll
Det kompakte RMK-10-tastaturet kan brukes med 
alle LightHouse 3 OS multifunksjonsskjermer og 
gir deg kontrollen akkurat der du trenger den. 
Med mulighet for både horisontal og vertikal 
montering og et kompakt fotavtrykk får den plass 
så å si overalt, både over og under dekk.

TILBEHØR

Satellitt-TV
Antennesystemene våre sporer og mottar 
automatisk satellitt-TV-signaler under stort sett 
alle forhold. Garantert rask, tydelig og pålitelig 
tilgang til flere hundre digitale kanaler. 

Tilgjengelig med antenner med 33 cm, 37 cm, 45 
cm og 60 diameter.

CAM210 / CAM220
Høydeffinisjons kamera med IR lys for syn i 
mørket på kort avstand. Passer for montering 
over dekk, med soldeksel for maksimal sikt.

ITC-5
Raymarine iTC-5 konverterer analoge 
signaler fra givere (dybde, fart, vind og 
kopass) som brukes i i70s, ST70 + og ST70 
instrumentsystemer til SeaTalkng.
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MÅL 
GRUNNLEGGENDE MÅLDATA 
FOR PRODUKTER

AXIOM, AXIOM PRO, OG AXIOM XL MÅL

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 tommer mm tommer mm tommer mm tommer mm tommer mm tommer mm tommer mm tommer mm tommer mm tommer

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 7,3 246,13 969

ELEMENT QUANTUM RADAR MAGNUM RADAR
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CAM220IP CAM210IP RAY53 RAY63/73 RAYMIC

RAY90/91 AIS700AIS350/650

EV1 / EV2/AR200 ACU 100/150 i50 / i60 / i70 P70s / P70Rsp70s / p70Rs ACU 200/300/400

M232T100 T200 M300
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Eksportbegrensninger

Informasjonen i denne brosjyren gjelder produkter med dobbelt 
bruk kontrollert for eksport i henhold til Export Administration 
Regulations (EAR). Omlegging i strid med amerikansk lovgivning 
er forbudt. Det amerikanske handelsdepartementets autorisasjon 
er ikke nødvendig før eksport eller overføring til utenlandske 
personer eller parter med mindre annet er informert.

Sikkerhetsmerknader

Raymarines produkter er kun ment som et hjelpemiddel 
for navigasjon og må aldri brukes i stedet for fornuftig 
navigasjonsbedømmelse. Nøyaktigheten kan påvirkes av mange 
faktorer, blant annet miljøforhold, sviktende utstyr eller defekter 
samt feil montering, håndtering eller bruk. 

Kun statens offisielle sjøkart og merknader til sjøfarende 
inneholder all oppdatert informasjon som du trenger for trygg 
navigasjon, og kapteinen er ansvarlig for at slike dokumenter 
brukes forsvarlig. Det er brukerens ansvar å ta i bruk statens 
offisielle sjøkart, merknader til sjøfarende, varsler og tilstrekkelig 
navigasjonsegenskaper når dette eller andre Raymarine-produkter 
tas i bruk.

Merknad om innholdet

Den tekniske og grafiske informasjonen i denne brosjyren 
var, så langt vi vet, korrekt ved trykketidspunktet. Raymarines 
retningslinjer om kontinuerlig forbedring og oppdatering kan 
imidlertid føre til at produktspesifikasjonene endres uten forvarsel. 
Derfor kan det forekomme uunngåelige forskjeller mellom 
produktet og denne brosjyren fra tid til annen, og Raymarine kan 
ikke ta ansvar for dette. 

Enkelte av bildene i denne brosjyren er kun ment som 
illustrasjoner.

Fotografi

Livsstilsfotografiene i denne brosjyren er levert av:
Ice Yachts / Pirelli RIB / Targa / Faster / Galeon / Joe McCarthy / 
Boston Whaler / Silver / Azimut / Contest Yachts / Leopard - Rob 
Kamhoot / Kuster Yachts / Saffier Yachts / Vanquish / Beneteau - 
Guido Cantini / Sundeck / Matt Dickins / Rob Kamhoot /  
Juho Karhu / Frauscher / Dufour / Viknes / Leopard Catermarans

18-2498-MAR CRUISING    NOR

LIT70287

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

Raymarine UK Limited 
Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 
Storbritannia
Tlf.: +44 1329 246 700

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

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

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

Raymarine Denmark
Centervej 7
4600 Køge
Danmark
Tlf.: (+45) 4371 6464

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

Raymarine Italy Srl
Via L. Manara 2, 
20812 Limbiate (MB), 
Italia
Tlf.: (+39) (0)2 99451001

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

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 
37 Rue des Peupliers, CS 50007 
92752 Nanterre Cedex - France
Tlf.: (+33) 146497230

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

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




