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Raymarine produkter er udviklet til at levere det bedste 
indenfor visuel navigationsinformation. Med en arv fra 
marineteknologien, der strækker sig over mere end 80  
år, er vi i dag kendt for brugervenlighed, robust design  
og pålidelighed. 

Hos Raymarine er vi konstant innovative. Vi leverer 
højtydende sensorer og intelligente navigationssystemer, 
således at din tid på vandet bliver stressfri og sjov. Vi 
har forpligtet os til at støtte dig med en brancheførende 
garanti og et globalt servicenetværk. Hvad enten du fisker, 
sejler eller er på krydstogt, kan du komme afsted med den 
sikkerhed, det giver, at have Raymarine ombord. 
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Raymarine navigationsskærme giver dig kontrol over 
hastigheden og enkeltheden ved vores LightHouse- 
styresystemer. For at holde dig i spillet bruger Raymarines 
MFD'er og ekkolod-/GPS-skærme bredspektret CHIRP 
ekkolodsteknologi til uovertruffen billeddannelse og 
fiskesøgning. Vores Dragonfly- og Element-serier yder 
førsteklasses resultater til enhver lystfisker, og vores 
prisvindende Axiom®-serie giver den fulde effekt af 
Raymarines multifunktionsnavigation i en enkelt touchskærm 
eller et netværksforbundet system.

MULTIFUNKTIONSSKÆRME  
OG EKKOLOD/GPS
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RAYMARINE FISKETEAM

2. Axiom touchskærm MFD'er
De prisvindende Axiom skærme har RealVision® 
3D ekkolod, kraftige ekspansionsmuligheder og 
intuitive LightHouse 3 OS touchskærmkontrol.

3. Axiom Pro HybridTouch MFD'er
Axiom Pro er MFD'en til kaptajner, der ønsker 
det hele. HybridTouch™ kontrol, 1 Kw ekkolod, 
RealVision 3D og styrken i LightHouse 3 OS.

4. Axiom XL Glass Bridge MFD'er
Oplev enkeltheden og styrken i LightHouse 3 på 
den store skærm. Flagship Glass Bridge skærme, 
klar til offshore eventyr. 

1. Element ekkolod-/GPS-skærm
Element kombinerer livagtig HyperVision™ 
ekkolodsbilleddannelse med quadcore hastighed 
og enkeltheden ved LightHouse Sport OS.

Skærm størrelser

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)

Skærm størrelser

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

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

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

Skærm størrelser

Axiom 7 7,0" (800 x 480)

Axiom 9 9,0" (800 x 480)

Axiom 12 12,1" (1280 x 800)

Skærm størrelser

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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Bygget til fiskere, der ønsker at være et skridt foran de 
andre. Element leverer den skarpeste visning af verden 
under vandoverfladen med HyperVision™ 1,2 megahertz 
fiske- ekkolod i superhøj opløsning. HyperVision bringer 
DownVision, SideVision og Raymarine RealVision 3D 
ekkolod til det næste niveau af præcisionsbilleddannelse og 
identifikation af fisk så du kan se strukturer, vegetation og 
fisk med livagtig klarhed.

ELEMENT  
EKKOLOD/GPS  
MED HYPERVISION
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ELEMENT

Se mere med præcisionsekkolod
Element's 1,2 megahertz HyperVision™ bringer 
fiske-ekkolod til et nyt niveau af præcision. 
DownVision, SideVision eller forbløffende 
RealVision 3D, med element's HyperVision™-
tilstand lader dig se strukturer og finde fisk med 
livagtig klarhed, den hjælper dig med at se og 
fange, hvad andre fiskere ikke kan.

Alt-i-en transducer 
Den kompakte HV-100 transducer er nem 
at installere og understøtter RealVision 3D, 
DownVision, SideVision, højfrekvens CHIRP og 
1,2 MHz HyperVision. En højpræcisions vand-
temperatursensor er standard, og HV-100'en er 
konvertibel til hækmontering eller montering på 
trollingmotor. Versioner til skroggennemføring er 
også tilgængelige. 

Enkel, hurtig betjening
Element's LightHouse Sport operativsystem 
giver en forenklet brugeroplevelse med intuitiv 
tastaturkontrol. Markér hurtigt fiskesteder, og få 
adgang til dine foretrukne sider med et tryk på 
en knap. Quad-corens ydeevne giver øjeblikkelig 
gentegning af søkort, jævn 3D-billeddannelse og 
hurtig respons, når du er på vandet.

Alle de bedste kort
Element's effektive kortplotter understøtter 
digitale vektor- og rastersøkort fra LightHouse 
NC2, Navionics, C-MAP, Standard Mapping, 
CMOR Mapping, og mange andre udgivere. 
Lav brugerdefinerede bathymetriske kort 
undervejs ved hjælp af Navionics SonarChart Live 
eller Raymarines nye RealBathy™  
realtids kortgenerator.
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Uanset om din passion er ferskvand, kystfiskeri eller offshore 
storvildtseventyr, giver Raymarines fiske-ekkolodsteknologi 
dig styrken til at finde fisk og registrere strukturer med 
enestående klarhed og brugervenlighed. Fra weekendfiskeren 
til turneringernes professionelle, tilbyder vi et bredt udvalg af 
multifunktionelle navigationsskærme med integreret ekkolod 
og højtydende eksterne fiske-ekkolodsmoduler, der tillader dig 
at bruge mere tid på at fange fisk og mindre tid på at lede efter 
dem.

RAYMARINE  
FISKE-EKKOLODS 
TEKNOLOGI

Bemærk: AXIOM og Axiom Pro-modellerne fås med indbygget DownVision, SideVision og 
CHIRP-ekkolod. Axiom XL kræver et eksternt modul.

Teknologi
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Axiom

Axiom Pro

Axiom XL med RVX1000

Element

CP100 fiske-ekkolods modul

CP200 fiske-ekkolods modul

CP370 fiske-ekkolods modul

CP470 fiske-ekkolods modul

CP570 fiske-ekkolods modul

RVX1000 fiske-ekkolods modul
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FISKE-EKKOLODS TEKNOLOGI

HyperVision
Med 1,2 MHz CHIRPs ultrahøje 
ekkolodsfrekvensområde bringer HyperVision™ 
DownVision, SideVision, og Raymarines 
RealVision 3D ekkolod til det næste niveau af 
præcisionsbilleddannelse og identifikation af fisk, 
så du kan se strukturer, vegetation og fisk med 
livagtig klarhed.

Konventionelt CHIRP-ekkolod
Med en opløsning, der er 10 gange bedre 
end almindelige ekkolod, leverer Raymarines 
bredspektrede CHIRP-ekkolod skarpere og 
mere definerede fiskemål og filtrerer automatisk 
uønsket støj fra, så du aldrig går glip af det, der 
sker under overfladen.

Digitalt ekkolod
Det digitale ekkolod fungerer ved 200 kHz 
til kystfiskeri og 50 kHz til offshore fiskeri. 
ClearPulse™ signalbehandling styrer intelligente 
ekkolodsparametre under alle forhold, så fiskere 
kan bruge mere tid på fiskeri og mindre tid på 
indstilling af sonaren.

CHIRP SideVision
CHIRP SideVision™ ekkolodet udvider din 
undervandshorisont med krystalklare visninger fra 
bred til bred af fisk, agn og undervandsobjekter. 
Med SideVision kan du se længere, tydeligere 
og registrere flere fisk end med traditionelle 
sidescannende ekkolod.

CHIRP DownVision
CHIRP DownVision® giver en fotolignende 
visning af verden under din båd, så du kan se 
bundstrukturer med utrolige detaljer og samtidig 
også målfiskene.

RealVision 3D
RealVision™ 3D ekkolod giver lystfiskere 
muligheden for at se hvad der sker under, bag 
og langs siderne af båden i tre dimensioner. 
RealVision 3D viser hele den undersøiske 
verden - herunder strukturer, skjul, fisk og foder. 
Panorering, tiltning og zoom 3D-billedet for at 
undersøge det fra enhver vinkel.

* Modelafhængig
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Med det brugervenlige styresystem i hver eneste 
Raymarine Axiom multifunktionsskærm får du via 
LightHouse fuld kontrol over brugeroplevelsen ved den 
flydende touchskærm eller HybridTouch™. Med LightHouse 
kan du navigere med de bedste kort og gøre navigeringen 
så simpel som at bruge en smartphone.

LIGHTHOUSE 3 
OPERATIVSYSTEM  
KRAFTFULD OG 
INTUITIV 



11

LIGHTHOUSE 3

Smukke data
Træk og slip databokse hvor som helst 
på skærmen. Vælg mellem 4 forskellige 
størrelsesmuligheder og op til 14 forskellige 
datatyper. Svirp blot på siden af skærmen for 
at se dataskærmens sidebjælke eller start 
instrumentbræt-appen til den intuitive instrument- 
og motordataskærm.

Forenklet netværk
Axiom, Axiom pro og Axiom XL kører alle med 
LightHouse 3 operativsystemet, hvilket giver dig 
mulighed for at skabe et navigationssystem med 
alle Axiom's skærmkombination. Forbind op til 10 
Axiom skærme, eller integrer dit system med eS- 
og gS-serien ved gratis at opgradere  
til LightHouse 3.

Du har kommandoen
LightHouse 3 er hurtigt, flydende og let at 
lære. Det overskuelige interface er nemt at 
indstille personligt efter din navigationsstil. Kom 
i gang med smartphone-lignende touchskærm 
oplevelser eller tag kommandoen med en 
kombineret kontrol via HybridTouch tastatur og 
touchskærm.

Kan udvides
Udvid enhver LightHouse 3 OS-baseret skærm 
med kraftfulde sensorer, herunder Quantum-
radar, CHIRP ekkolodsmoduler og FLIRS termiske 
kameraer med nattesyn. SeaTalkNG og NMEA 
2000-forbundethed tillader integration af visning 
af motorer, instrumenter og Evolutions autopilot. 
Standard wi-fi og Bluetooth muliggør tilslutning til 
Raymarine apps, tilbehør og meget mere.
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LIGHTHOUSE 3 
OPERATIVSYSTEM 
KRAFTFULDT OG 
INTUITIVT
LightHouse 3 operativsystemet styrer Axiom-, Axiom pro- og 
Axiom XL-multifunktionsskærme. Tidligere generationer af 
Raymarine eS serien og gS serien kan også gratis opgraderes 
til LightHouse 3. Nogle avancerede LightHouse 3 funktioner 
såsom ClearCruise ART, Axiom droner (UAV'er) og LightHouse 
apps er udelukkende til Axiom- multifunktionsskærme. Besøg 
raymarine.com/lighthouse for at få mere at vide om og være 
på forkant med de seneste opdateringer af LightHouse 3 
funktionerne.
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LIGHTHOUSE 3

LightHouse Apps: 
LightHouse apps er Raymarine's ekspanderende 
bibliotek af applikationer til Axiom 
multifunktionsskærme. Nyd underholdnings- apps 
såsom Netflix og Spotify, eller forbind til systemer 
ombord såsom Lumishore- bådbelysning og 
Seakeepers gyrosystemer. LightHouse apps 
holder dig også forbundet med understøttelse af 
Mazu satellitkommunikation og Theyr vejrmelding.

Udvidet virkelighed
ClearCruise AR giver forbedrede 
opfattelsesegenskaber på vandet til Axiom- 
serien. HD video overlejret med dynamisk 
grafik giver øjeblikkelig genkendelse af 
navigationshjælpemidler AIS mål og nærliggende 
navigationspunkter. Udvidet virkelighed gør det 
nemt at forstå komplekse navigationssituationer 
og foretage smartere beslutninger på vandet.

Tilpasning
LightHouse 3 startskærmbilledet viser dristige 
og enkle app ikoner. Tilpas startskærmbilledet 
med dine foretrukne apps. LightHouse 
3 brugerprofiler gemmer dine og andre 
besætningsmedlemmers personlige startskærme 
og konfigurationsindstillinger.

Axioms førerløse droner  
(UAV'er) – øjet i himlen
Oplev effekten af flybilleddannelse om bord med 
Axiom og DJI Mavic Pro dronen. LightHouse 3 
tilbyder en oplevelse med problemfri kontrol af 
førerløse droner (UAV'er) med praktiske touch-til-
fly-funktioner og automatisk returnering til båden. 
Skift din drones video fra din lille smartphone 
med Axioms store skærm, der kan ses i sollys.
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LET MED  
AXIOM UAV- 
INTEGRATION
Alle båd har ønsket sig en fugleperspektiv af deres 
omgivelser på et tidspunkt. Dette ønske er endelig blevet 
muligt med Raymarines Axiom UAV-applikation der samler 
kraften i avanceret marine elektronik og avancerede 
ubemandede luftfartøjer (UAV'er.) Kompatibel med den 
populære og manøvre dygtige DJI Mavic Pro-drone, Axiom 
UAV-app automatiserer mange fælles opgaver, herunder 
start, billedder fra luften, navigation under flyvning og 
returnering til båd. Både fiskeri og cruising skibe kan drage 
stor fordel af at have denne tilføjede luft fotografering 
integreret ombord på deres Axiom-navigationsdisplay.
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CLEARCRUISE AR 
AUGMENTED REALITY
ClearCruise™ AR bringer forbedret miljø opfattelse til Raymarines 
familie af Axiom®-multifunktionsskærme.

Foretag smartere beslutninger
Se kritiske navigationsobjekter, der er lagt 
oven på HD-video. Omgivende AIS-udstyrede 
fartøjstraffik og kortlagte navigationshjælpemidler 
identificeres tydeligt med god grafik på et 
levende, dynamisk videobillede.

Genkend og Svar på Nærliggende 
Marine Traffic
Farvekodede etiketter giver øjeblikkelig 
identifikation, status og risikovurdering af live 
AIS-mål. ClearCruise AR giver klar identifikation af 
AIS-udstyrede skibe i horisonten.

Forstå Komplekse 
Navigationssituationer
Vigtige kort objekter identificeres til øjeblikkelig 
genkendelse. ClearCruise AR-teknologi viser dig 
visuelt, hvor dine gemte waypoints og mærker  
er placeret.

Se Waypoints i den Virkelige Verden
Visualiser mærker og waypoints i nærheden for 
nem navigation. ClearCruise AR-teknologi gør det 
nemt at udvælge de bøjer, der markerer kanterne 
på den sikre kanal på en uklar dag.

Prisvindende navigationsteknologi

LIGHTHOUSE 3
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Axiom kan udvides, så dens funktioner kan vokse efter 
behov. Den understøtter hele Raymarines spektrum af 
tilbehør, herunder Quantum radar, CHIRP ekkolod, termiske 
FLIR kameraer, Audio integration, instrumenter, kameraer og 
Evolution autopilot. Standard wi-fi og Bluetooth forbindelse 
gør det muligt at forbinde til de nyeste Raymarine apps til 
tablets og smartphones.

AXIOM 
MULTIFUNKTIONSSKÆRME 
MED TOUCH-SKÆRM
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Kan udvides
Forbind Axiom med Quantum radar, M232 FLIR- 
kameraer, instrumenter, Evolution autopiloter og 
meget mere. Wi-fi og Bluetooth forbinder dig til de 
nyeste Raymarine apps og underholdning. Axiom 
netværk passer også perfekt sammen med Axiom- 
pro og Axiom XL-skærme, så du kan bygge et 
brugerdefineret Raymarine navigationssystem, der 
passer til dine behov. 

Alt-i-et RealVision 3D-ekkolod
Se under vandet på en helt ny måde med Axiom's 
CHIRP DownVision, SideVision, og RealVision® 
3D-ekkolod. Oplev utrolig 3D-billedvisning 
ved hjælp af GPS- og gyro-stabilisering for at 
kompensere for bådens bevægelser og for at 
levere livagtig 3D-gengivelse. Axiom understøtter 
også højfrekvens CHIRP og 600 Watt digitale 
ekkolod, med dobbeltfrekvens.

Prisvindende ydeevne
Axioms intuitive LightHouse 3 operativsystem, 
quad-core ydeevne og innovative teknologier 
såsom ClearCruise udvidet virkelighed, Quantum 
Doppler radar og RealVision 3D har indbragt 
Axiom mange prestigefyldte innovationspriser 
inden for industrien.

Hårdfør skærm helt i glas
Axiom kan fås i 7, 9 og 12 tommer for at passe 
til ethvert skib, Axioms robuste skærm helt i 
glas er optimeret til nedsænket montage eller 
overflademontering og ser fantastiske ud ved et 
hvilket som helst kortbord eller ror. Raymarines 
super lyskraftige LED skærmteknologi med optisk 
forbindelse giver uovertruffen synlighed både 
dag og nat.

AXIOM
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Axiom Pro er udviklet til kaptajner der ønsker det hele. 
Med RealVision 3D, 1 kW CHIRP ekkolod og Raymarine 
HybridTouch kontrol er Axiom Pro den nye standard for 
"alt-i-en"-skærme. Med en lynhurtig quad- core processor, 
en super lysstærk IPS monitor og det smarte LightHouse OS 
giver Axiom Pro en flydende og intuitiv navigering.

AXIOM PRO HYBRIDTOUCH 
MULTIFUNKTIONSSKÆRME
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AXIOM PRO

Robuste og klare
Axiom pro har IPS (In-Plane Switching) 
skærmteknologi til ultrabrede synsvinkler, 
overtrufne farver og fremragende kompatibilitet 
med polariserede linser. Se alle detaljer over og 
under vandlinjen i fantastisk højdefinition med 
Axiom Pro's super lyse, optisk forbundne skærme.

Fisk som en professionel
Tilgængelige i størrelserne 9, 12 og 16 tommer 
hører Axiom Pro hjemme på de bedste offshore- 
sportsfiskerbåde, og det avancerede netværk gør 
det muligt at integrere Quantum- og Magnum-
radarer, FLIR kameraer og Evolution- autopiloter. 
Miks og match enhver kombination af Axiom, 
Axiom Pro, og Axiom XL for endnu større 
fleksibilitet, når du udstyrer dine tårne, flybridges, 
og andre steder om bord.

HybridTouch
Axiom pro giver dig kontrollen med dets intuitive 
HybridTouch kontrolsystem. En responsiv 
touchscreen skærm giver enkel Smartphone 
betjening mens en integreret drejeknap, en 
touchpad og et tastatur giver dig sikker kontrol, 
når havet viser tænder.

Ekkolod klart til hav- og kystfiskeri
Axiom Pro er klar til at fiske hvor som helst 
med indbygget RealVision 3D, DownVision 
og SideVision fiskeekkolod til fotolignende 
billeddannelse af fisk og struktur. Axiom pro 
giver professionel kvalitet ved dybt vand med et 
integreret 1kW offshore CHIRP fiskeekkolod.
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Axiom XL skærme designet til Glass Bridge installationer 
byder på fremragende ydelse og storformat synlighed med 
elegant enkelthed. Udviklet til at fungere under ekstreme 
forhold, kan den helt vandtætte Axiom XL familie af Glass 
Bridge MFD'er installeres i både åbne cockpits og lukkede 
brostationer. Hver model bruger IPS teknologi (in- plane 
switching) og Raymarines optiske forbindelse til at levere 
større synsvinkler, skarp kontrast og uovertruffen læsbarhed 
under stærkt sollys.

AXIOM XL 
FLAGSHIP GLASS  
BRIDGE-
MULTIFUNKTIONSSKÆRM
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Avanceret videointegration
Axiom XL er kulminationen af video og 
systemintegration. Se og fjernstyr en personlig computer 
direkte fra roret med Axiom XL's HDMI indgang og USB 
touchscreen kontrol eller send Axiom XL til en ekstern 
skærm med HDMI udgangen. Tre strøm via ethernet 
porte (POE) muliggør enkel tilslutning af IP kameraer 
for sikkerhed og ClearCruise udvidet virkelighed 
(Augmented Reality) navigation.

Elegant enkelthed
Axiom XL skærmen er drevet af Raymarines LightHouse 
3 OS og byder på et hurtigt, flydende og overskueligt 
interface der er nemt at tilpasse til din navigationsstil. 
Brug multi touch skærmkontrollen eller tilføj Raymarine 

RMK-10 tastaturet for 
komplet fjernstyret 
systemkontrol.

Flagskibs ydeevne
Axiom XL er Raymarines største og mest kraftfulde 
familie af multifunktions navigationsskærme. Vælg 
mellem 16, 19, 22 eller 24 tommer med en konstruktion 
helt i glas og skærme i fuld HD. Axiom XL hører hjemme 
ved roret på luksus lystfartøjer til sportsfiskeri og på 
højtydende centerkonsoller.

Kraftfulde ekkolodsfunktioner
Axiom XL er kompatibel med Raymarines førsteklasses 
ekkolodsmoduler såsom RVX-1000 3D CHIRP fiske- 
ekkolodsmodul og CP570 Professional CHIRP fiske- 
ekkolodsmodulet. Uanset hvilket ekkolod du bruger 
sikrer Axiom XL's fuld HD skærme at du ser det med 
fantastisk detaljer og med højdefinitionens klarhed.

AXIOM XL
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Raymarine navigationsskærme giver dig kraften til at 
udforske, planlægge og navigere det åbne hav i fuld 
tillid. Højdefinitionsskærme og quad-core styrke bringer 
elektroniske søkort fra førende kortproducenter til live. Nyd 
vektor søkort med fuld funktionalitet, højkvalitets rasterkort, 
plus avancerede funktioner såsom 3D kort, satellitoverlejringer 
og automatiske rute muligheder.

SØKORT OG 
MOBILTELEFON 
EN VEJLEDNING TIL 
FUNKTIONER
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Raymarine LightHouse søkort
Raymarine LightHouse Søkort er et 
produktbibliotek med digitale raster- og 
vektorsøkort fra Raymarine og førende 
kortproducenter såsom IMRAY, Delius Klasing 
og Solteknik HB. Besøg raymarine.com/ 
MarineCharts for at udforske det komplette 
bibliotek med LightHouse's udvalg i søkort.

Navionics søkort
Navionics søkort er den essentielle kartografiske 
reference for sejlere over hele verden med 
nøjagtige og grundigt lavede søkort over have, 
søer og marineområder. Lav dine egne kort med 
SonarChart live, synkroniser dine waypoints og 
ruter med Navionics Boating App, eller kom til din 
næste destination med automatisk havn-til- havn 
ruteopbygning. 

Spørg din Raymarine forhandler om køb af 
Navionics pakke sammen med en Axiom, Element 
eller Dragonfly.

C-MAP søkort
C-MAP, førende inden for digitale søkort til 
professionelle og fritid, er verdenskendt for 
nøjagtige og letforståelige kortprodukter, 
herunder C-MAP Essentials og 4D-MAX+ Premium 
maritime kort. Nyd de avancerede funktioner 
såsom understøttelse af 3D, satellit- overlejring, 
og rastersøkort. 

Udforsk det fulde udbud af C-MAP søkort på 
c-map.com.

SØKORT OG MOBILTELEFON

SeaPilot
Seapilot mobilapp, der nu er en del af Raymarine 
familien, kombinerer navigationsfunktioner 
i professionel kvalitet med en enkel og 
ukompliceret brugeroplevelse. Seapilot, 
en fuldt udrustet navigationsapp, tilbyder 
navigationspunkts- og ruteplanlægning og 
navigation, AIS overlejringer, GRIB vejrudsigt og 
avanceret automatisk ruteopbygning. 

Prøv Seapilot i dag. Tilgængelig til iOS på Apple 
App Store og til Android på Google Play Store. 
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Dag og nat, radarsystemer fra Raymarine holder dig 
orienteret om trafikken omkring dig, farer og forhindringer, 
vejrudsigten og meget mere. Brug Radar for at navigere i 
tæt tåge og regn eller brug MARPA (Mini Automatic Radar 
Plotting Aid) til fastholdelse af målet som hjælp til at navigere 
sikkert gennem en overfyldt havn eller travle vandveje. 
Raymarine tilbyder en bred vifte af radarløsninger til både af 
alle typer og størrelser.

RADARANTENNER 
RADOME OG ÅBNE 
ANTENNER



25

MAGNUM OG QUANTUM

Quantum radarer
Raymarine QuantumTM radar med CHIRP 
pulskompressionsteknologi, tilbyder fremragende 
radarbilleddannelse, lavt strømforbrug solid-
state radarydeevne og enkel installation. Vælg 
det basale Quantum for pålidelig solid-state 
radarydeevne, eller tag skridtet op til Quantum 2 
med Doppler-forstærket målidentifikation.

Kompakt ydeevne
Quantum radarer bruger solid state CHIRP- 
pulskompressionsteknologi for at kunne levere 
fremragende målbevidsthed på både lange og 
ekstremt korte afstande. FLIR's eksklusive ATX™ 
avanceret målseparationsteknologi viser mål 
som både, bøjer og landmærker i uovertruffen 
opløsning og separationskvalitet.

Quantum 2 med Doppler
Quantum 2 med Doppler øger din 
opmærksomhed ved at registrere ændringer 
i radarfrekvensekkoet fra bevægelige versus 
stationære mål. Quantum 2 derefter farvekoder, 
indkommende mål røde (farligt) og udgående 
mål grønne (sikkert), hvilket gør det nemt at 
skelne mellem potentielt farlige situationer når du 
navigerer i meget trafikerede områder.

Enkel installering
Som ved alle Raymarines Quantum systemer vil 
du også drage fordel af et robust letvægtsdesign 
der er nemt at installere. Quantum 2 kan 
installeres i en traditionel kabelkonfiguration eller 
du kan anvende dens indbyggede wi-fi teknologi 
til at forbinde den trådløst til din Raymarine MFD.

Energieffektivt
Quantum radarens solid state teknologi forbruger 
meget lidt strøm hvilket især gør Quantum 
brugervenlig for fartøjer der kører på batteri. Solid 
state radarteknologi genererer også meget små 
udsendelser af stråler.
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RADAR 
FORTSAT...
Magnum åbne antenner
Magnum™ højtydende radarer med åben antenne giver lang 
rækkevidde og forbedret radarbilleddannelse af små mål til 
Raymarines multifunktionsnavigationsskærme. Med mange 
af de samme radarteknologier, som anvendes af USA's 
kystvagt, giver Magnum intelligent sporing af målobjekter og 
pålidelig præstation. Alt sammen indeholdt i en elegant åben 
antenne, der er bygget til at modstå elementerne.



27

Lang rækkevidde
Magnum fås med 4 kW eller 12 kW udgangseffekt 
og med enten en 4 fods eller en 6 fods åben 
antenne. Magnum radarer giver en maksimal 
rækkevidde på op til 96 nm for 12 kW- modeller – 
ideelt til havgående både – og op til 72 nm for 4 
kW-modeller.

Find fugle - find fisk
Ved at bygge videre på Raymarines allerede 
fremragende fugleidentifikations radarteknologi, 
opfanger Magnums nyligt videreudviklede 
fuglefunktion fugle med større klarhed op til 10 
nm. Lokalisering af fugleflokke med Magnum 
hjælper fiskere til at finde stimer af maddingsfisk 
hurtigere og med mindre brændstofforbrug. 

Udvidet målopmærksomhed
Magnum giver bedre situationsopmærksomhed 
med fuldautomatisk MARPA målsøgning 
og -sporing. Magnum anvender også 
Raymarines Evolution eller AR200 9-aksede 
kurssensorteknologi til at levere nøjagtige 
målområder i realtid.

De professionelles valg
Magnum radarer er baseret på den samme 
radarteknologi, som Raymarine leverer til USA's 
kystvagt, så du kan stole på, at Magnum vil levere 
professionelle funktioner såsom teknologi til 
skærpning af strålebredden, der giver forbedrede 
detaljer og pejlingsopløsning. Kombiner Magnum 
med Axiom, og drag fordel af True Trails visning af 
målhistorik og kursopdateringer i realtid.
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FLIRs maritime termiske kameraer gør nat til dag, de holder dig 
sikker og lader dig sejle med tillid til situationen. Fra kajakker 
til super yachter, tilbyder FLIR de mest avancerede termiske 
kameraer som er robuste, pålidelige og enkelte at bruge.

FLIR TERMISKE 
KAMERAER MED  
NATTESYN

M300 Serien
M300-serien sætter en ny standard for sikker maritim navigering 
og bevidsthed om situationen. Anvendelse af forbedret 
stabiliseringsteknologi til synlige, termiske eller multispektrale 
billeddannelser med høj ydeevne leverer marine kameraer i M300- 
serien uhørt syn i umulige miljøer. Med muligheder for enhver 
anvendelse i havet tilbyder M300-serien enestående udsyn under de 
mest uhyggelige forhold. Tre unikke sensorkombinationer på M300- 
serien giver kaptajner total kontrol over deres syn. M300C fanger 
synlig billeddannelse i high definition og bruger en 30x optisk zoom til 
at overvåge fjerne mål. M332 og M364 dedikerede termiske kameraer 
fanger fremragende syn i komplet mørke, blændende blænding og let 
tåge. M364C og M364C-LR kombinerer synlige og termiske sensorer 
og udnytter FLIR Color Thermal Vision ™ (CTV) og MSX ™ for sikreste 
navigation og opmærksomhed.

NY
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M132/M232
FLIR M232 marinekameraer med termisk nattesyn 
bringer overkommelige priser og nem integration 
op på et nyt niveau. Ved at kombinere en 
termisk opløsning på 320x240, video via IP og 
ClearCruise IR teknologi i et kompakt hus, bliver 
M232 de perfekte tilføjelser til ethvert Axiom 
navigationssystem.

FLIR TERMISK

M300 Lowlight Kamera billede M300 Termisk billede M300 Series Farve Night Vision

Sikker navigation
M300-serien gør navigering om natten sikrere og 
mindre stressende. FLIR termisk teknologi giver 
kaptajner magten til at se tydeligt i total mørke, 
skinnende lys og let tåge.

FLIR Color Thermal Vision ® (CTV)
Eksklusiv FLIR Color Thermal Vision blander 
synlige kameradetaljer med et termisk billede, 
hvilket overlejrer vigtige farvebilleder, der giver 
kaptajner mulighed for sikkert at identificere 
navigationshjælpemidler og andre fartøjer inden 
for den termiske scene. 
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DOCKSENSE ALERT ASSISTERET 
DOCKING TEKNOLOGI
DockSense Alert ™ er den næste generation 
af Raymarines intelligente docking-teknologi 
der fungerer på næsten enhver båd. Ved 
hjælp af FLIR stereokamera-teknologi 
registrerer DockSense Alert og advarer 
kaptajnen, når forhindringer kommer i 
nærheden af båden og meddeler dig 
øjeblikkeligt, når din båd driver og er i 
fare. Live video feeds fra hvert kamera 
gør det enkelt at se i blinde vinkler lige fra 
styrepladsen. DockSense Alert arbejder med 

Raymarine Axiom multifunktionsskærme 
og giver en simpel fugleperspektiv af 
båden og dens omgivelser. En række 
3D-stereosynskameraer med avancerede 
bevægelsessensorer måler nøjagtigt 
afstandene til bro, piller og andre fortøjede 
fartøjer. Hørbare og visuelle signaler advarer 
dig om når du kommer for hurtigt tæt på og 
hjælper dig med at visualisere virkningerne af 
interne og eksterne kræfter som vind, strøm, 
fremdrift og thrustere.
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Konfigurerbare Nærhedsalarmer
DockSense Alerts justerbare alarmzone giver 
dig mulighed for at bestemme, hvornår du vil 
modtage hørbare og synlige signaler for at 
advare dig om objekter i nærheden. 

Integreret med LightHouse 3
DockSense Alert-appen til Axiom giver dig 
et detaljeret overbliks billede af scenen, 
nærhedsadvarsler og alarmer, plus detaljerede 
live-visninger af din båds blinde vinkler.

3D-Stereosynssensorer
DockSense Alert bruger patenterede FLIR 
3D-stereosynskameraer til præcist at måle 
afstanden til og højden på objekter i  
kameraets synsfelt.

DockSense Alert giver kaptajnerne tilliden til 
at lægge til kaj under udfordrende forhold på 
enhver havn, hvor som helst. I modsætning til 
andre dockingassistenter er DockSense Alert 
helt selvstændig. Ingen eksterne beacons 
eller sensorer behøver at være fastgjort til 
boren eller piller. Alt hvad du har brug for er 
indbygget i din båd og fungerer overalt hvor 
din båd sejler. 

Bemærk: DockSense Alert er tilgængelig 
som en fabriksinstalleret option på udvalgte 
nye bådmærker. Spørg din forhandler om 
DockSense Alert til din nye båd.

DOCKSENSE
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EVOLUTION 
EN PERFEKT 
AUTOPILOT 
Med over 40 års forskning i og udvikling af autopiloter er 
Evolution™ kulminationen af Raymarines autopilot teknologi. 
Designet til knivskarp kursfastholdelse og stabil kontrol 
kræver Evolution autopiloter stort set ingen kalibrering eller 
kompliceret opsætning. Vi tilbyder en bred vifte af Evolution 
autopilotsystemer, der passer til fiskerbåde i alle størrelser 
med indenbords- og udenbordsmotorer. 

Besøg raymarine.dk/evolution for at finde den rigtige 
autopilot til din båd eller kontakt din lokale forhandler af 
Raymarine som kan hjælpe dig med at konfigurere det 
perfekte Evolution-system.
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Smartere med Hydro Balance
Evolution Hydro Balance™-teknologien er 
patenteret software, der giver uovertruffen 
autopilotstyring til udenbordsmotorbåde med 
hydraulisk styring. Hydro Balance kompenserer 
intelligent for variabiliteten i hydraulikvæskens 
og slangernes elasticitet, den korrigerer for 
asymmetri i fartøjets styring og registrerer 
automatisk momentstyring (prop walk) og 
kompenserer for at sikre en jævn og præcis kurs 
uden behov for feedbacksensor til roret.

Evolution fordel
Evolution autopiloter gør din tid på vandet 
mere effektiv og mere fornøjeligt. Evolution- 
autopiloterne styrer så præcist, at de kan spare 
på brændstoffet og få dig hurtigere frem til 
din destination. Brug mindre tid på at stirre på 
kompasset og mere tid på at se efter fugle, fisk, 
trafik og farer. Med din Evolution autopilot kan du 
tage hænderne fra roret for at kontrollere dine 
liner, tage en bid mad eller bare nyde udsigten.

Et pålideligt besætningsmedlem
Du kan stole på Evolution på de lange ture ud til 
fiskepladserne og den vil holde dig på sporet, når 
du følger trollingmønstre på åbent vand. Mens 
du arbejder med agnen kan Evolution håndtere 
båden. Når du har oplevet fordelene ved at 
fiske med Evolution vil du aldrig ønske at forlade 
havnen igen uden den.

Track IQ™ teknologi
Eksklusiv Evolution TrackIQ™ teknologi giver den 
bedste styring efter GPS navigationspunkter 
i sin klasse. Patenterede Evolution TrackIQ™- 
algoritmer og 9 akset gyrostabilisering 
kompenserer for påvirkninger fra havforholdene 
og fartøjets bevægelser, hvilket gør Evolution i 
stand til at lave mere jævne styrekommandoer 
og holde fartøjet på en optegnet GPS kurs med 
utrolig nøjagtighed, uanset bådens størrelse. 

AUTOPILOTER
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RAY63
DOBBELTSTATIONS-VHF-RADIO MED  
INDBYGGET GPS
Ray63 har alle funktionerne fra Ray53 på et 
radiochassis i normal størrelse med en større 
LCD-skærm og større kontrolknapper. Ray63 
understøtter også en RayMic-kabelbaseret 
fjernbetjening med alle funktioner eller op til 2 
trådløse RayMic-kontrolstationer.

RAY73
DOBBELTSTATIONS-VHF GPS, 
AIS, MEGAFON
Ray73 er Raymarines luksuriøse traditionelle 
VHF radio, der er pakket med alle de kraftfulde 
funktioner fra Ray53 og 63 plus en modtager til 
et indbygget automatisk identifikationssystem 
(AIS) sammen med en udgang til hailing horn. 
Tilføj et valgfrit hailing horn til tågesignaler og 
stemmekommunikation med besætningen  
på dækket.

RAY53
KOMPAKT VHF-RADIO MED  
INDBYGGET GPS
Ray53 er lille, men med masser af funktioner og 
stor ydeevne. Klasse D digitalt selektivt opkald 
giver dig funktioner til kritiske nødsituationer, 
til sikkerhed og bekvemmelighed, mens en 
indbygget GPS/GNSS modtager med ekstern 
antenneforbindelse gør den nem at installere. 

RAY90 og RAY91 
MODULÆR MULTISTATIONS VHF
Raymarines Ray90 og 91 VHF radio bringer 
multistationskommunikation op på et helt nyt 
niveau af kraft, ydeevne og fleksibilitet. 

Deres sort-box-design skjuler transceiveren ude 
af syne, samtidig med at de giver nem betjening 
fra deres kompakte håndsæt. 

Ray90 og 91 understøtter op til 2 kablet håndsæt/
højttalerstationer og op til yderligere 3 trådløse 
stationer for enkel installering og sand bærbar 
bekvemmelighed. 

Ray91 tilføjer en klasse B AIS modtager for øget 
opmærksomhed på den omgivende bådtrafik på 
din kortplotter og radar.

TILBEHØR 
OG PERIFERE 
PRODUKTER
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Marine kameraer
Levering af live video til sikkerhed 
og udvidet virkelighed, integrerer 
Raymarines CAM210 og CAM220IP 
netværkskameraer med LightHouse 
3. Konstrueret til havmiljøet giver disse 
HD kameraer dig mulighed for at se 
og opfange, hvad der sker på og 
udenfor båden.

Marinelydstyring
Raymarines Axiom 
multifunktionsskærme drevet af 
LightHouse 3 OS kan problemfrit 
integreres med marine lydsystemer 
fra Rockford Fosgate, FUSION og JL 
Audio. Med NMEA2000-netværket 
kan du fjernstyre dit AV-system fra din 
Axiom skærm.

Transducere
Raymarine tilbyder en bred 
vifte af dybde-, hastigheds- og 
temperaturtransducere, der 
fungerer med instrumenter, 
multifunktionsskærme og 
ekkolodsmoduler. Transducere fås 
i konfigurationer til hækmontering, 
indlimning eller skroggennemføring. 
Transducere fås i plastikkomposit, 
bronze eller rustfrit stål for at passe til 
stort set enhver båd på vandet.

Kablet fjernbetjening
Det kompakte RMK-10 
tastatur fungerer sammen 
med alle LightHouse 3 OS- 
multifunktionsskærme og giver dig 
kontrol netop hvor du har brug for 
det. Med horisontal eller vertikal 
monteringsmulighed og et kompakt 
design passer det ind så godt som alle 
steder over eller under dæk.

AIS350
Raymarines AIS350 er en AIS 
modtagerenhed der gør det 
muligt at modtage og vise 
AIS datatransmissioner fra 
nærliggende fartøjer.

AIS650
AIS650 er en Klasse B AIS- transceiver 
der giver dig mulighed for at sende 
dine data til andre AIS udstyrede både 
og modtage deres data.

AIS700
AIS 700 er en Klasse B AIS transceiver 
med en indbygget AIS antennesplitter 
der gør det muligt at dele en antenne 
med din VHF. 

TILBEHØR

Satellit tv
Vores antennesystemer sporer 
og modtager automatisk satellit-tv 
signaler under næsten alle forhold 
- garanteret hurtig, klar og pålidelig 
adgang til hundredvis af digitale 
kanaler. 

Fås med en diskdiameter på 33 cm, 37 
cm, 45 cm og 60 cm.

AIS4000 AIS Transceiver
AIS4000 kan prale af et high definition farvedisplay for hurtig adgang 
til integrerede kort alarmer og sporing. Yderligere support til kablet 
og trådløst netværk med skibssystemer gør AIS4000 til den førende 
SOLAS og Inland Waterway-certificerede Klasse A-transceiver.

AR200
AR200 er en Augmented Reality Sensor, der består af en GPS / GNSS-
modtager og Attitude and Heading Reference System (AHRS) sensor. AR200 
leverer positions-, kurs-, pitch- og roll-data til kompatible Axiom MFD'er. Når det 
kombineres med et kompatibelt IP-kamera muliggør AR200 brug af ClearCruise ™ 
Augmented Reality-funktioner, der er tilgængelige på din Axiom MFD.
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M300 SERIEM232QUANTUM-RADAR MAGNUM-RADAR

DIMENSIONER 
GRUNDLÆGGENDE DATA  
OM PRODUKTSTØRRELSE

AXIOM, AXIOM PRO, OG AXIOM XL DIMENSIONER

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 9,69
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AIS700AIS350/650

RAY63/73 RAY90/91 SORT-BOKSRAY90/91 HÅNDSÆT RAY90/91 HØJTTALER

EV1 / EV2/AR200

ACU 200/300/400ACU 100/150

i70/p70s/p70Rs

ELEMENT RAY53
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a brand by

Sikkerhedsbemærkninger

Raymarine produkter er kun beregnet som en hjælp til navigation, 
og du må aldrig stole blindt på dette produkt på bekostning af 
din egen dømmekraft. Deres nøjagtighed kan påvirkes af mange 
faktorer, herunder miljøforhold, udstyrssvigt eller defekter og 
ukorrekt installation, håndtering eller brug.

Det er kun o cielle søkort og efterretninger for søfarende, der 
indeholder alle de nødvendige oplysninger til sikker navigation. 
Det er kaptajnens ansvar, at disse tages i brug. Det er brugerens 
eget ansvar at handle forsvarligt og benytte sig af o cielle 
søkort, efterretninger for søfarende samt korrekt navigation ved 
anvendelse af ethvert Raymarine-produkt.

Bemærkninger om indhold

De tekniske og grafiske oplysninger i denne brochure var efter 
vores bedste overbevisning korrekte på udgivelsestidspunktet. 
Raymarines politik om konstant forbedring og opdatering kan dog 
ændre produktets specifikationer uden forudgående varsel. Det 
er derfor uundgåeligt, at der fra tid til anden kan opstå forskelle 
mellem produktet og denne brochure, og Raymarine tager intet 
ansvar herfor. 

Nogle billeder i denne brochure er udelukkende vejledende.

Fotografi

Livsstilsbilleder, der anvendes i denne brochure, er leveret af:
Boston Whaler / Jason Arnold / Drew Gregory / Beneteau / 
Sundeck / Matt Dickins / Faster / Adrian Grey / Tim Dean /  
George Gozdz

19-2569-MAR FISHING    DNK

LIT70294

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

Raymarine UK Limited 
Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 
UK
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
Holland
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 - Frankrig
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

Eksportbegrænsninger

Oplysningerne i denne brochure vedrører produkter 
med dobbelt brug kontrolleret til eksport i henhold til 
eksportadministrationsforordningerne (EAR). Omlægning i 
strid med amerikansk lovgivning er forbudt. US Department of 
Commerce-tilladelse er ikke påkrævet før eksport eller overførsel 
til udenlandske personer eller parter, medmindre andet er forbudt.




