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INBYGGDA
ELEKTRONIKSYSTEM
Vi lever i en uppkopplad värld. Vi är omgivna av teknik som har skapats för att
hjälpa oss att uppnå alltmer, allt lättare och med större säkerhet i allt från våra
hem till våra bilar och våra båtar. Vårt koncept med den uppkopplade båten
knyter ihop all din teknik ombord med dina onlinetjänster bakom ett enkelt och
intuitivt gränssnitt. Övervaka och styr varje aspekt av din upplevelse till sjöss
med olika anpassningsbara multifunktionsskärmar från Simrad.

HALO® RADAR
Se både nära och långt borta med en
oöverträffad kombination av detektering nära
och på långt avstånd.

AUTOPILOT

SONICHUB®2

Ta med dig musiken ombord med Bluetooth®strömning, AM/FM-radio och fullständig
integrering med Simrads multifunktionsskärmar.

Prisbelönt autopilotsystem som är beprövat till
havs och passar båtar av alla typer och storlekar.

INSTRUMENT
Flexibla skärmar för viktig information
som djup, båtens hastighet, vindhastighet
och mer.

HÖGHASTIGHETS-GPS
Otrolig positionsnoggrannhet
hur snabbt eller långsamt du
än kör.

AIS
Minska risken för kollision
med ”se och bli sedd”-teknik.

DSC-VHF
Robust och mångsidig med allt du
behöver för att kommunicera med
andra båtar, hamnen och även
personer ombord.

INTEGRATION OMBORD
Övervaka och styr alla system och
processer ombord så som navigationsljus,
länspumpar, motordata (NMEA2000
kompatible för realtidsdata som bränsleflöde,
motortemperatur, varvtal och batterispänning)
och andra viktiga funktioner.

EKOLODSMODULER
Innovativ ekolodsteknik som är
utformad för alla behov.

SMARTPHONE INTEGRATION

WI-FI
Se din multifunktionsskärm på
din smartphone eller styr med din
surfplatta var som helst på båten.

Vare sig du är ute på sjön och bara nöjesåker,
fiskar, dyker eller ute på äventyr är Simrad-appen
den perfekta följeslagaren.

BRANSCHTÄCKANDE
INTEGRATION
Automatisera din elektronik ombord och förvandla ditt fartyg till en smart båt med
integration från viktiga branschpartners. Såsom Lumishore®, JL Audio®, CZone® och många
fler. Se vår fullständig lista över partners på www.simrad-yachting.com/command.
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GLASS BRIDGE - NAVIGATIONSSYSTEM
NSOEVO3S™

Skapa det ultimata navigeringssystemet med nya NSO evo3S.

Vårt flaggskepp NSO evo3S ger ultimat visning
med en mycket ljusstark skärm och finns som
16-, 19- och 24-tums bredbildsskärm. De breda
betraktningsvinklarna gör att du kan se skärmen
från vilket håll som helst, och tack vare full HDupplösning kan du se mer än någonsin med upp
till sex paneler som visas samtidigt i en delad
layout.
*Jämfört med NSO evo3.

Komplettera din drömbåt med det ultimata
navigeringssystemet. Med nya NSO evo3S får
du dubbelt så snabba sidbyten och smidigare
övergångar* tack vare den nya iMX 8-processorn
med hög prestanda. Du får enastående skärpa
och full kontroll över elektroniken ombord med
skärmen med full HD-upplösning.
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HUVUDFUNK TIONER
Integrerad iMX 8-processor med sex kärnor för överlägsna prestanda
Mycket ljusstark 16-, 19- eller 24-tumsskärm med full HD
Enkel pekskärmsstyrning av hela ditt Simrad-system
Display med ljusstyrka på 1 200 nits som kan avläsas i direkt solljus
Glass Bridge-design med låg profil
Se mer än någonsin tidigare med alternativet för sex paneler på en delad skärm
Anslut till smartphones, surfplattor och internet-hotspots
Stöd för widescreendisplay med full HD-upplösning
Kan integreras med hela utbudet av Simrads radarlösningar, S5100-ekolodsmodulen, SonarHub med StructureScan ®
HD-bilder, ForwardScan ® -ekolodet och mycket mer
OP50-knappsats och kontrollratt som tillval
Kompatibel med C-MAP Easy Routing™ och Navionics Autorouting™* för hamn-till-hamn
Med inbyggd Wi-Fi kan du använda onlinefunktioner, övervaka med smartphone och styra med surfplatta
Välj infälld montering för diskret och modernt utseende eller med bygel för flexibel installation nästan var som helst i båten
*Prenumeration kan behövas. Gå till navionics.com för mer information.

16"

19"

24"

Simrad NSO evo3S finns i tre
storlekar: 16 tum, 19 tum och 24 tum.

Zoomning med två
fingrar med multi-touch
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MULTIFUNKTIONSSKÄRMAR
NSSEVO3S™

Med nya iMX8 processorn är NSSevo3S redo att anta de tuffaste
uppgifterna och ändå genomföra det snabbare än någonsin tidigare.

NYHET

*

Snabbare
kartuppdatering

*

Snabbare
uppstartstid

*

Snabbare växling
mellan sidor

Snabbare växling mellan olika delad vyer, mjukare övergångar av förflyttning på
skärmen som panorering och rotering på karta, zoomning och snabbare visning
av högupplöst grafik.

* Jämfört med Simrad NSS Evo3. Prestandatest baserat på ungefärlig prestanda på NSSevo3S.
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HÖGPRESTER ANDE K ARTFUNK TIONER
BÄTTRE FUNKTION
Med halverad laddningstid för sidor har det aldrig
varit lättare att välja olika skärmvyer kombinerat med
3D eller navigationsvy.

H D - D I S P L AY E R
BÄTTRE I SOL
SolarMAX™ IPS-displayer garanterar bra
bild under alla förhållanden – även genom
polariserande solglasögon.

K R A F T F U L LT G R Ä N S S N I T T
BÄTTRE ANVÄNDARUPPLEVELSE
Ökad övervakning och kontroll på den
befintliga sidan – omedelbar uppdatering av
sjökortsriktningen med en knapptryckning,
utökat sidofält för ljud och ett
tidvattendiagram i instrumentfältet för att
övervaka tidvattenförändringar.

A L LV Ä D E R S K Ä R M A R
BÄTTRE KONTROLL
SolarMAX™ IPS-displayer kombinerar pekskärm som tål alla väder
och knappsats för total kontroll under alla förhållanden.
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MULTIFUNKTIONSSKÄRMAR
NSSEVO3S™

Nya NSSevo3S™ levererar oöverträffade nivåer av funktionalitet
och full kontroll ombord för en rad olika aktiviteter.

E N K E L A P P I N T E G R AT I O N
BÄTTRE INFORMATION
Kopplingen med Simrad-appen – från
enhetsregistrering och manuella
hämtningar till att spara waypoints och
favoritfiskeställen – ger åtkomst både till och
från vattnet.

A V A N C E R AT E K O L O D
BÄTTRE FISKELYCKA
Inbyggt ekolod med hög prestanda och 1 kW CHIRP-aktiverat ekolod
som ger enastående bottenspårning och fiskeresultat. SideScan och
DownScan Imaging™ förstärks av StructureScan 3D, ActiveImaging™
och ger bildvyer över fiskstim, kristallklara vyer av botten framför dig
med ForwardScan® -ekolod eller sportfiske med S5100-ekolodet för
djupt vatten.

•

•

SolarMAX™ IPS-displayer garanterar bra
bild under alla förhållanden – även genom
polariserande solglasögon.
Pålitlig kontroll i alla förhållanden: växla sömlöst
mellan multi-touch och knappsats med vred.

Zoomning med två
7"
fingrar med multi-touch

9"

*Prenumeration kan behövas. Gå till navionics.com för mer information.

•

•

12"

Njut av enkel ruttplanering med TripIntelteknologi och support för C-MAP Easy Routing
samt Navionics Dock-todock Autorouting.
Välj mellan elegant infälld lågprofilsmontering
eller på bygel för att kunna monteras nästan var
som helst.

16"

Simrad NSS evo3S multifunktionsskärmar
finns i tre skärmstorlekar: 9 tum, 12 tum
och 16 tum.
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SNABBT & ENKELT NÄTVERK
SAMT ANSLUTNING
Anslutning i branschsstandard för att skapa multi-skärmssystem och kopplingar till all elektronik ombord som
motorer och bränsleövervakning i realtid samt styr musiksystem ombord och mycket mer.
Inkluderar expansion av systemet med Simrad-moduler och tillbehör, bland annat avancerade
sportfiskesystem som S5100, ActiveImaging 3-i-1 eller TotalScan eller ökad situationsmedvetenhet med
legendariska Halo pulskompressionsradar samt automatiserad kontroll med fullt integrerad Simrad-autopilot.

CPU
Kontrollera Simradekolod, radar,
autopilot och andra
tillbehör.
TripIntel™reseplanering och
stöd för automatisk
ruttdragning.

Inbyggt ekolod
med hög prestanda
och 1 kW CHIRP.
Ladda ner Simradappen och anslut
till smartphones,
surfplattor och internethotspots.

Inbyggd GPSmottagare och
trådlös anslutning.

Integrerad iMX
8-processor
med sex kärnor
för överlägsna
prestanda.

Industristandardanslutning
till motorer, ljudsystem och
annat.
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MULTIFUNKTIONSSKÄRMAR
GO™-SERIEN

Simrad® GO-serien, en perfekt passform för kompakta sportbåtar och dagbåtar.

Simrad GO sjökortsplottrar är ett perfekt sätt att
utöka möjligheterna hos sportbåtar, motorbåtar och
mindre mittkonsolsbåtar. Bakom den superljusstarka
skärmen med lättanvänt pekskärmsgränssnitt döljer
sig en plotter med inbyggd GPS-mottagare och trådlös
åtkomst till de senaste sjökorten och uppdateringarna.

Styr ljudsystemet ombord och välj bland ett antal olika
inbyggda tekniker för ekolod. Kryssa lugnt med det
framåtriktade ekolodet ForwardScan® eller hitta fiskar
som ett proffs med Broadband Sounder™ CHIRP-ekolod
och Active Imaging™-ekolod.

V IDGA DINA V YER MED R ADAR
Simrad GO7, GO9 och GO12 är alla kompletta
radarskärmar med plug-and-play-anslutning till Simrad
Halo® -radomradarn och den öppna Halo® -radarn.
Kryssa tryggt genom trånga hamnar, navigera säkert
vid dålig sikt, håll ett öga på avlägsna vädersystem
och hitta flockar av ätande fåglar som skvallrar om bra
fiskeställen.
Automatisk inställning hjälper till att ge en tydlig
radarbild i alla förhållanden, medan radarlager
kombinerar radardata med navigeringskartor för en
lättolkad vy över omgivningarna.

Zoomning med två
fingrar med multi-touch
5"

7"

9"

12"

Simrad GO-seriens flerfunktionsskärmar
finns i 3 storlekar: 7 tum, 9 tum och 12 tum.
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HUVUDFUNK TIONER
Lättanvänt gränssnitt med multi-touch
Komplett sjölkortsplotter med största tillgängliga kartstöd
Planera smartare med TripIntel™-teknik
Stöd för C-MAP Easy Routing™ och Navionics Dock-to-dock Autorouting™*
Skärm för infälld eller bygelmontering
Widescreen med ljusstark LED-bakgrundsbelysning
GPS-höghastighetsmottagare på 10 Hz
Inbyggt stöd för Broadband Sounder™-, CHIRP-ekolod, Active Imaging™- eller
ForwardScan ® -ekolod (ekolodsgivare krävs)
Inbyggd trådlös anslutning
NMEA 2000 ® -kompatibel
Radarskärm för Simrad Halo ® -radomradar och den öppna Halo ® -radarn (exklusive GO5)
Dubbla microSD-kortplatser (endast GO9 och GO12)
*Prenumeration kan behövas. Gå till navionics.com för mer information.
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NAVIGERINGSSKÄRMAR
SIMRAD CRUISE™

Simrad Cruise är den enklaste sjökortsplottern på marknaden.

Den ger dig allt du behöver för enkel och
okomplicerad GPS-navigering: skärm som går att
läsa i solljus, monteringsbygel och ekolodsgivare.
Du kan visa sjökort, navigering och ekolod samtidigt
på skärmen, eller separat i helskärmsläge. Tack vare

kontrollratten och knappsatsen kan du navigera i
menyer, skapa rutter och se temperatur-, hastighetsoch djupavläsningar samt batterispänning utan
problem.

HUVUDFUNK TIONER
Färdas på ett tryggt sätt på sjön tack vare de enkla menyerna samt den lättanvända kontrollratten
och knappsatsen
Ha alltid koll på var du är och vart du är på väg med det installerade globala bassjökortet, eller
uppgradera till C-MAP ® - eller Navionics® -sjökort
Håll koll på dagens båtaktivitet med Simrad ® TripIntel™-teknik
Visa all viktig information på en gång genom att välja ett av alternativen för delning av skärmen
CHIRP-ekolod med utmärkt automatisk djupspårning
Övervaka djup, position, batterispänning och annan viktig båtinformation
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Vet vart du är och vart du är på väg!
Välj mellan en mängd sjökort från C-MAP
med högupplöst kartdata eller Navionics för
att få fullständig kartering.

Få tillgång till den information du vill, som du
vill! Du kan visa information på hela skärmen
eller dela skärmen, vilket gör att du enkelt
kan visa den information du behöver.
Vill du plotta din kurs? Visa så mycket som
möjligt av allt i närheten genom att visa
sjökortet på hela skärmen.

Simrad Cruise ger dig tillgång till den
information du behöver för säkra och
roliga turer på sjön. Du kan övervaka djup,
position, batterispänning och annan viktig
båtinformation på skärmen.
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HALO®-RADAR
ÖPPEN HALO®-RADAR

Den banbrytande Simrad Halo®-radarn gör det enklare än någonsin att navigera säkert,
hålla ett öga på vädret och hitta fågelflockar som markerar de bästa fiskeplatserna.

HUVUDFUNK TIONER
Räckvidd på upp till 72 sjömil
Skarpare stråle med styrning av
målurskiljning
Dubbla mätområden
Avancerad signalbehandling med lägena
Hamn, Till havs, Väder, Fågel och anpassat
läge
Snabb – 48 varv/minut
InstantOn™ gör den klar på 16–25 sekunder
från påslagning, och direkt från viloläge
MARPA-objektspårning, upp till 10 mål (20
med dubbel räckvidd)
Låg elektromagnetisk strålning
Låg strömförbrukning med 12/24V-drift
VelocityTrack™-doppler – rörelsespårning

I N D I K AT O R F Ö R H A L O - R A D A R O M R Å D E
KORT
0 — 0.1 KM
(0 — 600 ft)
6kW PULS
HALO-RADOM
ÖPPEN HALO-RADAR

KORT-MEDEL
0.1KM — 2 KM
(600 ft — 1 NM)

MEDEL
2-20 KM
(1 — 11 NM)

MEDEL-LÅNG
20 — 88 KM
(11 — 48 NM)

LÅNG
>100 KM
(>64 NM )
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HALO-RADAR -SKÄRMDUMPAR

Pulse Compression med Solid State-teknik gör så att du kan se både nära och fjärran på
samma gång, på en enda bildskärm, från en Halo® Radar.

Med VelocityTrack™ är det enkelt att
identifiera objekt som närmar sig så att
du kan undvika farliga och kostsamma
kollisioner i vatten. Målen är markerade och
ger information om hur föremålen rör sig
redan från det allra första radarsvepet.

Se närmare än 90 meter (300 fot) på ena
sidan av skärmen och upp till 72 sjömil
på andra. Halo® -radarn fungerar som
två oberoende radarsystem i ett, utan
att prestandan i någon del av räckvidden
påverkas.

För havsfiskeentusiaster och kommersiella
fiskar innebär fåglar att det finns fisk. Halo® radarns fågelläge gör det enkelt att hitta
fågelflockar som äter på flera kilometers
avstånd, utan att skärmen fylls av störande
klutter.
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HALO RADAR
®

HALO24-RADAR

Perfekt översikt för situationsmedvetenhet.

Simrad HALO24 revolutionerar radartekniken genom
att erbjuda en vy nästan i realtid och branschledande
radar med 60 varv/minut på nära håll för att undvika
kollisioner på det bästa sättet.

Upptäck blixtsnabbt faror med VelocityTrack™dopplerteknik och få täckning på kort och lång räckvidd
samtidigt (upp till 48 sjömil) från en kompakt 24-tums
kupolantenn.

VelocityTrack™
-dopplerteknik för att
undvika kollisioner
Supersnabba
60 varv/minut på
avstånd upp till 1,5 nm

Dubbla mätområden
samtidigt för god sikt
på alla avstånd
Avancerad
pulskomprimeringsteknik
med skarpare stråle

48 nm räckvidd
från en kompakt
24-tums kupol

InstantOn™ gör den klar på 16–
25 sekunder från påslagning,
och direkt från viloläge

VelocityTrack™ och Halos överlägsna azimut
och områdesupplösning kombinerat.

Ingen kompromiss vid måldetektering
i läget för dubbla mätområden,
vilket gör det lättare att behålla
situationsmedvetenheten.

Snabbare rotationshastighet ger
snabbare uppdatering av mål på PPI
(radarskärmen).
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HALO20+-RADAR
HALO20+-radarn sveper 360 grader varje sekund på en räckvidd på upp till 1,5 sjömil. De supersnabba
uppdateringarna ger båtägare en vy nästan i realtid på nära håll så att de kan undvika kollisioner med snabba
mål.
HALO20+ är ett bra alternativ för kustnära båtar och levereras i en kompakt kupolantenn som ger exakt
detektering på kort, medellångt och långt avstånd. Båtförare kan bevaka två områden samtidigt i läget för
dubbla mätområden vilket gör att de kan hålla ett öga på vädret samtidigt som de spanar efter kollisionsrisker
på nära håll. HALO20+ Radars pulskomprimeringsteknik fungerar lika bra på alla avstånd samtidigt som den
skarpare strålen gör det lättare att urskilja små eller avlägsna mål.

HUVUDFUNK TIONER
6 nm räckvidd från en kompakt 20-tums kupol
Avancerad pulskomprimeringsteknik med
skarpare stråle
Dubbla mätområden samtidigt för god sikt på
alla avstånd
Supersnabba 60 varv/minut på avstånd upp
till 1,5 nm
VelocityTrack™-dopplerteknik för att undvika
kollisioner
Enkel användning med lägena Hamn, Till havs,
Väder och Fågel
MARPA-målspårning (upp till 10 mål, 20 med
dubbel räckvidd)
Redo direkt från vänteläge

HALO20-RADAR

HALO20 är en kostnadseffektiv lösning för båtägare som vill öka situationsmedvetenheten och undvika
kollisioner och upptäcka kollisionsrisker och andra mål både i närheten och upp till 24 sjömil bort. Tack vare
sitt kompakta format och låga profil är HALO20 den perfekta radarlösningen för budgetmedvetna personer
som är ute efter en lite mindre sportfiskebåt eller motorbåt.
HALO20-radarn har även ett omfattande utbud av funktioner som förbättrar din situationsmedvetenhet
och säkerhet på vattnet. Båtförare kan övervaka valda kollisionsrisker med MARPA-objektspårning och
spåra upp till 10 objekt. Vare sig problemet är trånga vattenvägar eller dålig sikt så löser HALO20-radarn
det med en tydlig och aktuell bild av omgivningen.

HUVUDFUNK TIONER
10 W pulskomprimering
24 nm räckvidd från en kompakt 20-tums kupol
Oöverträffad detektering på korta avstånd
Enkel användning med lägena Hamn, Till havs och Väder
MARPA-målspårning
InstantOn™
Låg strömförbrukning
Larmzoner
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RADARSKÄRMAR
R2009 OCH R3016

Simrad R2009 och R3016 är dedikerade radarstyrenheter som är kompatibla med flera radarlösningar från
Simrad, inklusive Halo®-radomradarn, den öppna Halo®-radarn och den digitala HD-radarn.

R 2009 – DEDIKER AD R ADAR S T YRENHET

R2009 är en dedikerade radarkontrollenhet med
9-tums vertikal skärm som är kompatibel med ett
brett utbud av Simrad-radarlösningar inklusive
Halo, Broadband 3G/4G samt HD digitalradar.

R 30 16 – DE DIK E R A D R A DA R S T Y R E NHE T

R3016 är en dedikerade styrenhet för Simrad-radarsystem
och har en inbyggd 16-tums widescreen-display. . R3016
är det perfekta säkerhets- och navigeringstillbehöret för
offshore-motorbåtar och sportfiskebåtar. Det erbjuder
installationsalternativ med styrfäste eller infälld montering
samt en intuitiv knappsats som ger tillförlitlig kontroll
under alla omständigheter.
R 200 9 OCH R 30 16 – HU V UDFUNK T IONE R
R2009 och R3016 är kompatibla med radarsystemen Simrad
Halo ® Pulse Compression, Halo ® -radomradarn och den
digitala HD-radarn
Särskild radarstyrenhet och automatiskt justeringssystem
Teknik mot sjöklutter för bästa möjliga bild under dåliga
väderförhållanden
MARPA-målspårning
Knappsats och kontrollratt med åtta menyknappar för direkt
åtkomst
HDMI-utgång för en valfri sekundär skärm, eller en fjärrstyrd
"klonstation" (endast R3016)
Installationsalternativ med fäste eller låg profil
Anslutning via Ethernet, NMEA 0183 och NMEA 2000
9-tums stående display (R2009) eller 16-tums HD-display med
widescreenformat (R3016)

19 | SIMRAD-YACHTING.COM

DEDIKERADE SKÄRMAR

EKOLODEN S2009/S2016

Simrad S2000-seriens ekolod ger både maximal vertikal information och intuitiv styrning
med knappsats för tillförlitlig kontroll under alla förhållanden.

S2009 – DEDIKER ADE S T YRENHET FÖR EKOLOD

1kW Broadband-ekolodsmodul med CHIRP-teknologi.
S2009-ekolodet har både en enkanalig Broadband
Sounder™, CHIRP-teknik och en 9-tums skärm i stående
läge som ger maximal vertikal detaljrikedom samtidigt.
Det är också enkelt att styra tack vare den intuitiva
knappsatsen. S2009 är robust och kompakt och kan
monteras med fästen eller genom att fällas in. Den passar
därför perfekt ombord på kust- och havsfiskebåtar.

S 20 16 – DE DIK E R A DE S T Y R E NHE T FÖR E KOLOD

S2016 kombinerar 1kW CHIRP-ekolod med en 16-tums
widescreen-display som kan visa omfattande historik på
skärmen, och en intuitiv knappsatsstyrning för pålitlig
kontroll under alla omständigheter. Det särskilda ekolodet
integreras sömlöst med andra Simrad-displayer och ger
charterkaptener och sportfiskebåtar med lång räckvidd
pålitligheten i en separat ekolodsplattform.

Hög CHIRP separerar
fisken från botten.
S 200 9 OCH S 20 16 – HU V UDFUNK T IONE R
Dedikerat ekolod med integrerad Broadband Sounder™modul och CHIRP 1kW-teknik
Kraft för att läsa på stora djup och hög ping-hastighet
9 tums stående eller 16 tums widescreenskärm

Separerade fiskar i
mellanvattnet. Otrolig
visning av jigg som är
på väg ner från 10m
till botten på 41m.

Hög ljusstyrka gör den idealisk för installation ute
på däck
Se tydligt med funktioner för vit linje, vit markering och
färgradering
Enkel användning med åtta knappar med direkt åtkomst
Alternativ för bygelmontering och infälld montering
(bygel medföljer) och anslutning till Ethernet,
NMEA 0183 och NMEA 2000 ®
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AUTOPILOTER OCH INSTRUMENT
AUTOPILOTER

Den senaste elektroniken är inbyggd i Simrads autopilotsystem.

Noggrann och pålitlig kontroll över din kurs utan åratals
erfarenhet vid rodret. Det finns ett antal komponenter
som utgör ett autopilotsystem, men om du gör det
i rätt ordning är det logiskt. Många av valen görs
automatiskt åt dig baserat på vilken typ av styrsystem
du har på din båt.

Börja med att klargöra vilken typ av styrning du har,
välj sedan anpassad drivenhet som i sin tur kommer
välja rätt dator. Därefter får du hjälp med om eventuell
rodergivare behövs samt välja kontrollenhet och
eventuella tillbehör.

BYGG UPP DI T T AU TOPI LOT S YS TE M
AP44-autopilotkontroll
Ställ in kurs och få åtkomst
till avancerade pilotlägen
med den intuitiva AP44autopilotkontrollen.

Precision-9-kompass
Solid state-kompass med
data om kurs, girhastighet,
krängning och rullning över
NMEA 2000 ®.

Trådlös WR10-fjärrstyrning
Autopilotkontroll var som
helst ombord.

NSSevo3S™
NAC-D

Styr Simrad-autopiloten,
ekolod, radar och andra
tillbehör.

NAC–D är en digital autopilotlösning
för styrning av elektroniska båtsystem
(styrsystem med ett digitalt
gränssnitt).

NAC-2-autopilotdator
Autopilotdator för
drivenheter med svagström,
lämpad för båtar upp till 10
meters/35 fot längd.

PUMP-2
En reversibel hydraulisk
styrpump som arbetar
tillsammans med NAC-2.

Enhet för roderreaktion
Bidrar till jämn och exakt
automatisk styrning genom
att fastställa rodervinkeln.

Autopilotdator

Simrad® Autopilotstyrenheter

Simrad® Fjärrstyrning

Fjärrstyrning

Simrad® Huvudenhet

AP24

AP28

AP44

AP48

OP10

OP12

QS80, FU80,
NFU80

NSE

NSS

NSO

GO
Series

NSS
evo2

NSS
evo3

NSS
evo3S

NSO
evo2

NSO
evo3

NSO
evo3S

WR10

AC12

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AC42

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

NAC-1

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

NAC-2

✘

✘

✔

✔

✘

✔

✔

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

NAC-3

✘

✘

✔

✔

✘

✔

✔

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

NAC -D

✘

✘

✔

✔

✘

✔

✔

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SG05

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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AUTOPILOTER OCH INSTRUMENT
AUTOPILOTER

Autopilotdatorn är hjärnan i ditt Simrad autopilotsystem.

NYHET

S TE A DYS TE E R®

Låt oss presentera SteadySteer, en ny funktionalitet
från Simrad® som gör autopilotnavigering säkrare och
mer bekväm.

HU V UDFUNK T IONE R S TE A DYS TE E R
Sömlös och intuitiv båtkontroll
Enkel kursändring
Lättanvänd med automatisk av- och aktiveringsfunktion
Uppgradering av funktioner för befintliga system*

NYHET

HUVUDFUNK TIONER
Styrsystemgränssnitt godkänt av SeaStar Solutions®, Volvo ®,
Yanmar ® och Yamaha ®
Styr via AP™ 44, AP 48 eller integrera enkelt med din
Simrad ® -multifunktionsskärmen
Varken extra hydraulpump, rodersensor eller kalibrering
behövs
SteadySteer ® -funktion ingår
Continuum styrning - Autopilotalgoritmteknik baserad på
årtionden av utveckling

NAC ™- D

NAC™ – D är en digital autopilotlösning
för styrning av elektroniska båtsystem
(styrsystem med ett digitalt gränssnitt).
Den har Continuum® -styrning och den nya
SteadySteer ® -funktionen.

*Hänvisning till www.simrad-yachting.com för mer information om kompabilitet.

Fullständig systemintegration med Simrad ® navigeringssystem via NSS™ och NSO™multifunktionsdisplayområden
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AUTOPILOTER OCH INSTRUMENT
AUTOPILOTER

Noggrann och pålitlig kontroll över din kurs utan åratals erfarenhet vid rodret.

AP™4 4 AUTOPILOT

Den här funktionsspäckade
autopilotkontrollen har en 4,1 tums
färgskärm, intuitiva kontroller och en
kontrollratt för kursjustering.

AP4 4 - HUVUDFUNK T IONER
Optiskt bunden skärm med bred visningsvinkel
Intuitiv styrning av autopiloten med en enkel meny
Snabb och enkel kursjustering via kontrollratt
Automatiska girmönster för handsfree-manövrering
NoDrift-styrning håller kursen mot vind och strömmar

AP48 AUTOPILOTER

Autopilotkontrollen AP48 är en förstklassig kontroll
särskilt utformad för Simrad autopilotsystem. Den har
en modern Glass Bridge-design.
DR I VEPILOT ™ / OUTBOARD PILOT

AP48 - HUVUDFUNK T IONER
Intuitivt autopilotgränssnitt med utökad knappsats
Stor, slitstark kontrollratt för exakt styrning
Continuum-styrteknik

Autopilotpaket som du sätter ihop själv som
gör det möjligt att styra med fingret på valfri
flerfunktionsskärm i Simrad GO-serien, NSSevo3™,
NSSevo3S™, NSO™ evo2, NSO evo3 or NSO
evo3S. Prisvärd automatisk styrning för motorer
med hydraulisk styrning eller kabelstyrning.
DrivePilot™ ger robusta prestanda i tung sjö med
medföljande kurskompass.

Optiskt bunden färgskärm på 4,1 tum
Ultrabred visningsvinkel på 170 grader
DrivePilot™

Outboard Pilot
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AUTOPILOTER OCH INSTRUMENT

AUTOPILOTER

Avgörande för realtidsvisning av viktig information om motor och fartyg.

IS35

IS42 / IS42J

OP 12

IS35 förser dig med ett lättavläsligt
gränssnitt som visar motordata,
bränsleeffektivitet, djuphistorik
och mer därtill. IS35 ansluts via
NMEA 2000 ® och registrerar och
visar automatiskt den viktigaste
informationen på en serie förinställda,
anpassningsbara datasidor.

Flerfunktionsskärmen IS42 använder
en 4,1-tums färgskärm för att tydligt
visa data från en mängd olika
NMEA 2000 ® -anslutna sensorer och
motorer. IS42J visar motorstatus
och prestanda för upp till två J1939dieselmotorer.

Den kabelanslutna fjärrkontrollen
OP12 integreras sömlöst med
Simrad-autopilotsystem för att ge dig
intuitiv lägeskontroll, kursjustering
och servostyrning. Fungerar med
IS42 och är kompatibel med Simrads
flerfunktionsskärmar.

Optiskt bunden skärm med bred
betraktningsvinkel och Glass Bridgedesign med låg profil

Full autopilotkontroll med IS42

Enkla knappstyrda menyer
Visar data automatiskt från NMEA
2000-motorer och -sensorer
Övervaka upp till två motorer per mätare
Elegant design med låg profil

Visar information om vind, hastighet,
djup, motordata, AIS med mera

Vattentäta silikonnycklar
Enkel installering med en kabel

Intuitiv användning med vattentäta
silikonknappar

Installation med en kabel

Lägg till OP12-knappsats för komplett
Simrad-autopilotstyrning

PRECISION-9

WR 10

OP50

Den använder pålitlig sensorteknik
med solid-state, och Precision-9kompassen ger information om kurs
och girhastighet till Simrads system
för autopilot, radar och navigation.

Ta kontroll över autopiloten var
som helst ombord med den här
lättanvända trådlösa styrenheten
som ryms i fickan. WR10 fungerar
med Simrad-autopilotsystem och är
ett perfekt tillbehör för alla typer av
motorbåtar och fiskebåtar.

Den här styrenheten finns i stående
och liggande format som passar
alla monteringsplatser, såväl
instrumentpanelen till armstödet
på roderstolen. Den har en intuitiv
knappsats och en kontrollratt för upp
till sex skärmar.

Kursändringar på 1 eller 10 grader

Kompatibel med flerfunktionsskärmar i
GO-serien, NSS och NSO

Kontinuerlig automatisk kalibrering
Visar kurs, girhastighet, sättning och
rullning med NMEA 2000®
Justerbart monteringsfäste möjliggör
installation på skiljevägg eller mast

Vattentät Bluetooth®-basstation
Räckvidd på upp till 30 meter

Kontrollratt av hög kvalitet i aluminium
med inbyggda markörfunktioner
Finns tillgänglig i stående eller liggande
utförande
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EKOLOD

GIVARE OCH MODULER

Vi har något för alla fiskare och alla budgetar – allt från allt-i-ett-tekniken
Active Imaging till de tredimensionella bilderna i StructureScan® 3D.

ACTIVE IMAGING™-EKOLOD

Perfekt för att hitta fiskrika områden, som klippor, rev,
tångbäddar och vrak Active Imaging™-ekolodet ger
enastående skärpa och högupplösta bilder på fisk och
strukturer på längre avstånd än någon annan liknande
teknik.

Vår tydligaste, skarpaste ekolodsbild
någonsin utan avkall på räckvidd.

AC T I VE IMAGING HUVUDFUNK T IONER
Alla ekolodets funktioner – CHIRP, SideScan och DownScan
– från en enda ekolodsgivare
Mer detaljer och bättre räckvidd än någon annan bildteknik
Lättare att identifiera mål med FishReveal™ smart
målvisning
Stöd för medelhög och hög CHIRP (83/200 kHz) och
SideScan och DownScan (455/800 kHz)

Hitta fiskrika strukturer, som klippor, rev,
tångbäddar och vrak, snabbt.

Active Imaging™ ger tydliga bilder utan
att räckvidden försämras, så du kan hitta
strukturen snabbare.

LIVESIGHT™-EKOLOD
Få vyer av betes- och fiskrörelser i realtid med LiveSight™-ekolodet. Se hur fisken reagerar på ditt drag
i realtid. Med LiveSight™ kan du läsa av området och se om fiskarna aktivt jagar föda. Det är perfekt för
dropshot- och vertikalfiske.

LI VESIGHT HUVUDFUNK TIONER
Se fiskarnas rörelser i realtid under eller framför båten
Se hur fiskarna reagerar på ditt bete
Du behöver inte längre gissa hur ekolodet ska tolkas
Kompatibel med NSS evo3 när den kombineras med en
PSI-1-modul
Kompatibel med NSO evo3 och NSO evo3S med en PSI1-modul Och en SonarHub

Se hur fisken rör sig genom vattnet och runt struktur i
realtid.
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EKOLOD

STRUCTURESCAN 3D
®

StructureScan 3D skannar undervattensterräng och fiskstim för att
skapa en 180-graders vy i 3D med hög upplösning under båten.

Vattentemperatur

Avskanning med
Leading Edge
Enkel
rotationsstyrning
med panorering
och lutning

Område med
fisk bakom
pålverk vid kaj

Zoomkontroll

Båtens mittlinje

StructureScan® 3D ScanTrack markerar kajpålar som
en struktur med fisk.

STRUC TURESCAN® 3D
HUVUDFUNK T IONER
Enastående tydlig sidovy
HD-upplösning och superbred 3D-avsökning
Leading Edge™-avläsningsreferens
SelectScan™ målidentifiering
StructureScan 3D visar fiskstim
runt stenstruktur nära Nelson, Nya
Zeeland. Vertikal förbättring gör att
mindre strukturer visas större och blir
mer synliga.

Styrning av vertikal förbättring och waypoint-lager
StructureScan 3D:s ScanTrack visar två
distinkta fiskstim med olika arter eller
storlekar vid olika djupkurvor mot den här
kanten.

ScanTrack™-rotationsstyrning med panorering och
lutning

STRUCTURESCAN® 3D

Förbättrad utformning av SideScan Skimmer ® ekolodsgivaren

Med den här unika bildvyn får fiskare en bättre förståelse för
var fiskar och strukturer befinner sig i förhållande till båten.
StructureScan 3D-bilder kan visas på Simrad NSS och NSOdisplayer när de används tillsammans med StructureScan
3D-modulen och 3D Skimmer ® -ekolodsgivaren.
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S5100 EKOLODSMODUL

Oavsett om du söker djupt efter torsk, medeldjupt efter beten eller i vrak efter stora fiskar
blir det lättare att hitta fiskar med Simrad S5100-ekolodet.

Den här CHIRP-ekolodsmodulen med hög prestanda
och tre helt oberoende kanaler som ger samtidig,
högupplöst ekolodstäckning av flera olika djup är
perfekt för sportfiskare som fiskar till havs.
Mixa och matcha breda och smala givarstrålbredder för
att hitta mer fisk, eller justera CHIRP-frekvenserna och
inrikta dig på specifika djup med stora, skarpa bågar
och upplev den mest avancerade målavskiljningen på
marknaden.

HUVUDFUNK TIONER
Tre helt oberoende ekolodskanaler ger högupplöst
täckning
Brusfritt och tydligt i alla djupområden
Pålitligt bottenlås vid snabbare båthastigheter
Flexibelt och enkelt att välja en ekolodsgivarfrekvens
som passar dina behov
Intelligent täckning av vattenpelaren med överlägsen
detaljrikedom
3 kW per kanal så att du kan se ännu djupare

Visar toppar från 420 m upp till 300 m vid låg frekvens.
Stora stim av betesfisk och enskilda fiskar på medeldjupt
vatten på båda frekvenserna.

Revfiske vid 65 m (210 fot). Olika pingfrekvens mellan
hög och låg CHIRP.
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CHIRP- OCH BROADBAND-EKOLODSGIVARE

Om du vill veta mer om kompatibilitet kan du besöka www.simrad-yachting.com eller prata med en av våra
certifierade återförsäljare.

Aktermonterad

Konvinkel i °

Anslutning

Artikelnummer

Active Imaging 3-i-1

Lutning i °

Frekvens (kHz)
83/200/M/H

Ström

52°/22°

xSonic med 9 stift

000-14489-001

HDI SKIMMER

83/200/M/H

52°/22°

xSonic med 9 stift

000-12728-001

HDI SKIMMER

50/200/L/H

29°/12°

xSonic med 9 stift

000-12569-001

50/200

600W

45°/11°

xSonic med 9 stift

000-13919-001

M (95-155)

300W

17°-26°

xSonic med 9 stift

000-13944-001

TM165HW

Hi (150-250 KHZ)

600W

30°

xSonic med 9 stift

000-15482-001

TM185HM

Hi (150-250)

1kW

25°

xSonic med 9 stift

000-13997-001

TM185M

M (85-135)

1kW

16°-11°

xSonic med 9 stift

000-13998-001

50/200

1kW

19°/6°

xSonic med 9 stift

000-13904-001

P66
TM150M

TM260

L (42-65)/H(150-250)

1kW

16°-25°/25°

xSonic med 9 stift

000-13770-001

Lutning i °

Frekvens (kHz)

Ström

Konvinkel i °

Anslutning

Artikelnummer

*TM275LH-W
Genom skrovet

0°

50/200/L/H

45°/11°

xSonic med 9 stift

000-13905-001

12°

50/200/L/H

45°/11°

xSonic med 9 stift

000-13906-001

20°

50/200/L/H

45°/11°

xSonic med 9 stift

000-13907-001

0°

50/200

600W

45°/12°

xSonic med 9 stift

000-13915-001

SS60 - 20°

20° (0° & 12° available)

50/200

600W

45°/12°

xSonic med 9 stift

000-13786-001

SS164 - 20°

20° (0° & 12° available)

50/200

1kW

20°/6°

xSonic med 9 stift

000-13918-001

50/200

1kW

19°/6°

xSonic med 9 stift

000-13783-001

M (95-155)

300W

17°-26°

xSonic med 9 stift

000-13922-001

Bronze HDI

P319

SS260
B150M - 20°

20° (0° & 12° available)

SS75M - 20°

20° (0° & 12° available)

M (80-130)

600W

16°-24°

xSonic med 9 stift

000-13910-001

0°

H (130-210)

600W

9°-15°

xSonic med 9 stift

000-13911-001
000-13912-001

SS75H

12°

H (130-210)

600W

9°-15°

xSonic med 9 stift

SS260

20°

H (130-210)

600W

9°-15°

xSonic med 9 stift

000-13913-001

SS175L

0°

L (40-60)

1kW

21°-32°

xSonic med 9 stift

000-13774-001

12°

L (40-60)

1kW

21°-32°

xSonic med 9 stift

000-13775-001

20°

L (40-60)

1kW

21°-32°

xSonic med 9 stift

000-13776-001

0°

M (85-135)

1kW

11°-16°

xSonic med 9 stift

000-13777-001

12°

M (85-135)

1kW

11°-16°

xSonic med 9 stift

000-13778-001

20°

M (85-135)

1kW

11°-16°

xSonic med 9 stift

000-13779-001

SS175M

0°

H (150-250)

1kW

25°

xSonic med 9 stift

000-13780-001

12°

H (150-250)

1kW

25°

xSonic med 9 stift

000-13781-001

20°

H (150-250)

1kW

25°

xSonic med 9 stift

000-13782-001

*B275LH-W

L (42-65)/H(150-250)

1kW

16°-25°/25°

xSonic med 9 stift

000-13771-001

*R509LH-W

LL (28-60)/H(150-250)

3kW

9°-23°/25°

xSonic med 9 stift

000-13773-001

Frekvens (kHz)

Ström

Konvinkel i °

Anslutning

Artikelnummer

P79

50/200

600W

45°/12°

xSonic med 9 stift

000-13942-001

M260

50/200

1kW

19°/6°

xSonic med 9 stift

000-13914-001

L (42-65)/H(150-250)

1kW

16°-25°/25°

xSonic med 9 stift

000-13772-001

SS175H-W
SS164 - 20°

I skrov/ficka/
lådmontering

*CM275LH-W

Lutning i °

Adaptrar

Artikelnummer

7-stifts TXD-kontakt till
9-stifts MFD-kontakt

För anslutning av ekolodsgivare med blå kontakt med
7 stift till xSonic-display med 9 stift

000-13313-001

7-stifts TXD-kontakt till
9-stifts MFD-kontakt

För anslutning av icke-AirMar XID-ekolodsgivare med xSonic-kontakter med 9 stift och
analog temperaturgivare till äldre blå uttag med 7 stift på skärmar och ekolodsmoduler

000-12571-001

7-stifts TXD-kontakt till
9-stifts MFD-kontakt

För anslutning av XID AirMar CHIRP-ekolodsgivare till äldre blå uttag med 7 stift på
skärmar och ekolodsmoduler

000-13977-001

*Dessa är tvåkanalsgivare, koppla in i S5100, NSS Evo3 eller NSS Evo3S.
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FORWARDSCAN®-EKOLOD

Med Simrad ForwardScan vet du vad du har framför dig.

Detta framåtriktade ekolod ger
en tydlig tvådimensionell bild av
botten framför fartyget, och gör
att du kan navigera på grunda
eller dåligt kartlagda vatten med
självförtroende. Med uppdateringar
i realtid och en framåtriktad vy på
upp till åtta gånger det aktuella
djupet låter ForwardScan dig koppla
av och njuta av tryggare dagar på
vattnet.

Bottenspårning i färg ger en god 2D-rendering av botten
framför båten med en tydlig och lättbegriplig vy.

8X

MAXIMAL FRAMÅTVY SOM ÄR
ÅTTA GÅNGER LÄNGRE ÄN DET
AKTUELLA DJUPET
vid ett djup på 3 m (10 fot) kan du t.ex. se upp
till 24 m (80 fot) framåt.

HUVUDFUNK TIONER
Klar sikt av vad som befinner sig under ytan
Bottenspårning i färg ger en förenklad vy
av botten
Ställ in anpassade varningszoner
Undvik att gå på grund med varning för
grunt vatten
Inbyggd givare för vattentemperatur
Enkel att montera genom skrovet med
rostfri hylsa
Simrad NSS evo3, NSO evo2, NSO evo3
och NSO evo3S (via SonarHub) och
GO5/7/9/12-kompatibel

Kurslinjevy integrerar djupdata från ForwardScan med
kurslinjen på Simrad-displayens avigationssida. Allt visas
med en enkel färgkodning som anger djupt, medeldjupt
och grunt vatten.

4X

NOMINELL FRAMÅTVY SOM ÄR FYRA
TILL FEM GÅNGER LÄNGRE ÄN DET
AKTUELLA DJUPET
vid ett djup på 3 m (10 fot) kan du t.ex. se 1215 m (40-50 fot) framåt.
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MARIN KOMMUNIKATION
RADIO / AIS / LJUD

Hör och var säker på att andra hör dig med den senaste utrustningen från Simrad.

RS20S

RS40

RS40-B

Håll kontakten och färdas säkert
med den här pålitliga klass D DSCgodkända VHF-radion med en inbyggd
GPS-mottagare.

Känn dig trygg och ansluten med
den här marina VHF-radion med
en slimmad design, löstagbar
handmikrofon, klass D DSC-funktioner
och inbyggd GPS.

RS40-B har en AIS-transponder i klass
B, som inte bara tar emot AIS-mål men
också sänder båtens position till AISutrustade båtar i närheten.

Display med tydlig visning och inverterat
nattläge

VHF-radio godkänd enligt klass D DSC

Intuitiv kontrollratt och knappsats

AIS-mottagare med två kanaler

Handmikrofon med fyra knappar

Inbyggd GPS-mottagare

Godkänd enligt klass D DSC

Anslut upp till två trådlösa handenheter

Inbyggd AIS-transponder i klass B
VHF-radio godkänd enligt klass D DSC
Inbyggd GPS-mottagare
Löstagbar handmikrofon kan anslutas på
fram- eller baksidan
Anslut upp till två trådlösa handenheter

Integrerad GPS-antenn

NMEA 0183®- och NMEA 2000®-anslutning

V 3 100

NAIS-500

S O N I C H U B ®2

Erbjuder nästa nivå av AIS-prestanda.
Denna klass B-SO AIS sändare/
mottagare sänder med 2,5 gånger
mer effekt jämfört med vanlig klass
B AIS. Tiden mellan sändningarna
ändras också baserat på båtens fart.

Minska risken för kollision med den
här helt integrerade klass B AIStranspondern, som är oumbärlig när
du ska navigera bland trafikerade
fraktbanor och fulla hamnar. NAIS-500
är enkel att koppla samman med alla
NSS-, NSO- och GO-displayer.

SonicHub2-systemet använder
Bluetooth®-anslutning för att
strömma musik från smartphones och
surfplattor, har inbyggd AM/FM-radio
och kan spela upp musik och video från
USB-enheter -och allt kan styras med
Simrad-display.

AIS-givare godkända enligt klass B

50 W x 4 förstärkare och dubbla USB-portar

Fungerar med befintlig Simrad MFD

Videoutgång via komposit-RCA för
uppspelning av videofiler från en USBenhet

Klass B-SO godkänd AIS sändare/mottager
5W effekt
NMEA200, 0183 anslutning
IPx7 vattentät

NMEA 2000®- och 0183®-anslutning
Vattentät enligt IPX7 och låg
strömförbrukning

Zon 3- och subwoofer-utgångar för
förförstärkare
Dubbel Stereo AUX-ingång (AUX1, AUX2)
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MARIN KOMMUNIKATION

RADIO / AIS

Hör och var säker på att andra hör dig med den senaste utrustningen från Simrad.

R S100/R S100 - B
Inte bara en radio, RS100 också
fungerar som en tuta, mistlur
och intercom ombord. Anslut upp
till 4 trådbundna och 4 trådlösa
handenheter för åtkomst
var som helst ombord.

NYHET

Modulärt system med upp till
4 trådbunda och 4 trådlösa
handenheter
60 sekunders in- och uppspelning

RS100-B innehåller alla
funktioner på RS100 men
med tillägg av en klass B
AIS-sändare/mottagare.

Klass B AIS sändare/mottagare
(endast RS100-B)

Valfri trådlö
handenhet med
induktionsladdning

Levereras med GPSmottagaren GPS-500
för AIS-överföringar

Track Buddy – spåra upp till
fem ”kompisar” med hjälp av
deras VHF-MMSI

Interkom i hela
båten mellan alla
handenheter

NMEA 0183 ® och NMEA
2000 ® -anslutning

anslut upp till
fyra trådanslutna
handenheter

Stor ljusstark
display med intuitivt
användargränssnitt

Förbättrad design för att
passa ihop med Simrad
multifunktionsdisplayer

Anslut upp till
fyra trådlösa
handenheter

lägg till en megafon
(tillval) och upp till fyra
externa högtalare

integrerad AISsändare och
-mottagare av klass B
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SJÖKORT OCH KARTOGRAFI
KARTOGRAFI

Vi erbjuder det bredaste sortimentet av kartografialternativ för fiskare och båtfolk.

C-MAP®

C-MAP has satt standarden för navigation och situationsedvetenhet, som hjälpt båtfolk över hela världen sedan 1985.
Ett C-MAP sjökort är den perfekta partnern till din Simrad-kartplotter.

C-MAP® REVEAL™

Nya C-MAP Reveal sjökorten öppnar upp en helt ny värld av kartografi.
Se botten på ett helt nytt sätt och identifiera bottenstruktur med
lätthet samt branter och djuphålor för att hitta de bästa platserna att
fiska, dyka eller ankra. Maximera din tid på sjön.

HUVUDFUNK TIONER
Shaded Relief inklusive mycket högupplöst
batymetri (djupkurvor)*
Navigationsdata - innehåller alla funktioner
från C-MAP DISCOVER med dynamiska
rastersjökort, flygfoton och satelitbilder

C-MAP® DISCOVER™

Allt du behöver för att få ut det mesta av din tid på sjön.
Kompletta vektorsjökort med högupplöst batymetri (djupkurvor)
inklusive integrerade Genesis social data, prenumerationsfri Easy
outing och anpassad djupskuggning. Se informationen som du vill
med C-MAP.
HUVUDFUNK TIONER
Kompletta vektorsjökort - exakt, uppdaterad
information från officiella hydrografiska
myndigheter
Högupplöst batymetri* - HRB lagret hjälper dig att
identifiera grunda områden, branter och kanter.
Nu även med Genesis data som ett enda lager

*Detaljnivå är inte tillgängligt överallt.
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SJÖKORT OCH KARTOGRAFI
KARTOGRAFI

Vi erbjuder det bredaste sortimentet av kartografialternativ för fiskare och båtfolk.

C-MAP® GENESIS®

Genesis kartor har revolutionerat fiske i sjöar men erbjuder även stora fördelar för sportfiskare på kusten som ger
dig möjlighet att skapa högupplösta anpassade fiskekartor med fantastisk detaljrikedom och konturer som avslöjar
produktiva fiskeområden. Ta reda på mer på genesismaps.com.
HUVUDFUNK TIONER

Omvandla ekolodsloggen till kostnadsfria,
anpassade sjökort
Visa, ladda ned och bidra till en global databas
med djupdata från tusentals vattendrag skapade
av tusentals Genesis-användare
Anpassa sjökort med 1, 3, 5 eller 10-fots skuggade
konturer
Med möjlighet att uppgradera till Genesis Edge för
att hålla din data privat

För att läsa mer om C-MAP och hitta det perfekta sjökortet för dig besök
hemsidan på www.c-map.com.

NAVIONICS®

Med Navionics får du högupplösta lager, inklusive 3D, satellitöverlagringar, panoramabilder av hamnar, dynamiska
tidvatten och strömmar, SonarChart™ Live och mycket mer.

NAVIONICS® PLATINUM+

Precis samma innehåll för hav och sjöar och avancerade
funktioner som du hittar i Navionics+ har förstärkts med
3D-vy, satellitöverlagring och panoramabilder som ger
den ultimata situationsberedskapen.

Upphovsrättsinformation: https://www.c-map.com/legal/copyright-acknowledgement/
Meddelanden och varningar: https://www.c-map.com/legal/notices-and-warnings/
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SYSTEM FÖR MOTORBÅTAR
SMÅ OCH MEDELSTORA MOTORBÅTAR

Motorbåtar med en styrplats.

26-50 fot

MOTORBÅTSSYSTEM
Simrad NSS evo3-displayer och Glass Bridge-system ger dig total kontroll över din båttur. Navigera tryggt
och säkert med intuitiva pekkontroller, automatisk ruttdragning, ForwardScan® -ekolod och flera innovativa
radarlösningar. Autopiloten frigör dina händer från ratten när du seglar till ditt eget soundtrack med det
fullt integrerade underhållningssystemet SonicHub®2.

Radar
Halo® 24 Radar
VHF/AIS-radio
RS40 B

Autopilotdator
NAC-2

Manöverplats
Dubbla NSS Evo3S

Autopilot
AP™44

Ljud
SonicHub® 2

Ekolodsgivare
ForwardScan®
Autopilot
SteadySteer®

Ekolodsgivare
SS60
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SYSTEM FÖR MOTORBÅTAR

MOTORYACHTER

Stora motoryachter med dubbla stationer.

50-100 fot

Flybridge
2x NSO™ evo3S
Digital skärm
IS42

Manöverplats
4X NSO™ evo3S

VHF-radio
RS100B
Radar
Halo® Open Array

Ekolodsgivare
ForwardScan®
Kontroll
OP50
Autopilot
AP™48
Ljud
SonicHub®2

Autopilotdator
NAC™-3
Autopilot
SteadySteer®
Ekolodsmodul
S5100

Ekolodsgivare
SS60
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SPORTFISKESYSTEM
MITTKONSOL

Sportfiskebåtar med en styrplats.

20-40 fot

SIMRADS SPORTFISKESYSTEM
Med anpassningsbar Simrad-teknik kan du skapa det perfekta sportfiskesystemet. Oavsett om du driver
över djupt vatten eller trollar efter stora fiskar finns en ekolodslösning som hjälper dig att se mer och sikta
bättre. Fågeldetekteringsfunktionen i våra Halo-radarsystem och de kristallklara skärmarna ger dig allt
du behöver för att hitta fisk. All utrustning är tålig och utformad för att enkelt kunna användas med våta
händer eller med handskar på.

Manöverplats
Dubbla NSSevo3S

Radar
Halo® 20+

Autopilot
AP™44

VHF-radio
RS40-B

Autopilotdator
NAC™-2

Ljud
SonicHub® 2

Ekolodsmodul
StructureScan® 3D
Ekolodsmodul
S5100
Ekolodsgivare
SS175H-W + SS175L
CHIRP
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SPORTFISKESYSTEM
STOR FLYBRIDGE

Stora motoryachter med dubbla stationer.

40-70+ft
Torn
NSSevo3S™

Radar
Halo® Radar

Flybridge
Dubbla NSSevo3S

Digital skärm
IS42

VHFF-radio
RS100B

Manöverplats
Dubbla NSOevo3S

Autopilot
AP™ 48

Kontroll
OP50

Ekolodsgivare
R509LH-W CHIRP

Ljud
SonicHub® 2
Ekolodsmodul
S5100

Autopilotdator
NAC™-3
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MOTORBÅTSSYSTEM

SMÅ MOTORBÅTAR, BOWRIDERBÅTAR ELLER RIBBÅTAR

Motorbåtar med en styrplats.

UPP TILL

26 fot

SIMRADS MOTORBÅTSSYSTEM
Våra prisbelönta navigeringsskärmar Simrad GO passar perfekt till alla typer av motorbåtar. De här
skärmarna har både omfattande navigeringsverktyg och en rejält med inbyggd teknik för att styra och
hitta fisk. Med anslutning som följer branschstandard, inklusive stöd för Simrads kompakta och strömsnåla
radarsystem, är det enkelt att välja och integrera tillbehör som passar dina behov.

Ljud
SonicHub®2 och
högtalare

NMEA 2000 ®
-sensorer

VHF-radio
RS20S
Manöverplats
GO™ Series

Active Imaging™
Ekolodsgivare

Trådlös
autopilotfjärrstyrning
WR10
Autopilot
Simrad® Drive
Pilot™
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NU BLIR
MOTORBÅTS- OCH
SPORTFISKEENTUSIASTERS
TURER ÄNNU BÄTTRE
OCH LÄNGRE
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INTEGRERAD BÅT
ANSLUTEN TILL DIGITAL BRYGGA

Förbättra din båt med övervaknings- och kontrollfunktioner och
uppkoppling för hela båten.

Utöka din sikt och kontroll oavsett vart du
befinnenr dig ombord med ett anpassat
integrationssystem som ansluts till alla funktioner
på fartyget med ett enkelt knapptryck.

Informationen visas på en lättläst numerisk och
grafisk display som är logiskt ordnade på sidor
som är realteade till specifika funktioner som
brytare, framdrift eller tankar.
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Utöka förmågorna hos Simrad-system med
fartygstäckande övervakning och kontrollfunktioner.

HUVUDFUNK TIONER

Inkluderar lampor, pumpar, motorstatus, prestanda,
bränsle och andra tanknivåer, energihantering för
DC och AC-system och annan data från ett stort antal
system och givare som stöds.

Övervaka och styr drivsystemet

Skräddarsydda system för din båt
Styr belysning, luftkonditionering, och andra system
med digital växling
Övervaka bränslenivåer och andra tanknivåer
Hantera elsystemen ombor

Navigationsljus

Dörrar och
luckor

Övervakning av
nivåer
HVAC

Digital
växling

Ljus
Mediacenter

Elektriska
funktioner
Batterier

Persienner
och gardiner
Bränsle
Länspumpar
Trimplan
Gyrostabilisator

Kontrollsida

Generatorer

Rök- och
brandlarm

Dieselmotorer

Kontrollsida
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CRUISING OCH FISKE
SIMRAD APP
®

Få tillgång till kartor, planera rutter och mycket mer. Både på sjön och hemma.

Det är dags att ge sig ut på vattnet med den nya
Simrad-appen, som är gjord för att göra turen ännu
bättre! Oavsett om du är ute för att åka runt, fiska,
dyka eller åka vattenskidor är det den här appen du
ska ha. Om du har en Simrad-display kommer du
igång genom att ansluta displayen till telefonen. Om
du inte har en skärm kan du bara öppna appen och
åka iväg.

Hitta de bästa platserna för alla dina
favoritaktiviteter med våra högupplösta kartor med
detaljerade djupdata. Ge dig ut på nästa resa och
spara dina favoritrutter, waypoints och spår i appen
så att du kan få så mycket ut som möjligt av tiden
på vattnet. Det är enkelt att börja planera hemifrån,
eller på resande fot, så att det verkligen blir en rolig
dag. Med de nedladdningsbara offlinekartorna får du
karteringsinformation både när du är ute på vattnet
och inte.

HUVUDFUNK TIONER
Aktivering/registrering av Simrad-sjökortsplottern
Kostnadsfria uppdaterade sjökort
Högupplösta sjökort med detaljerad djupdata*
Waypoints, rutter och spår
Automatisk ruttdragning direkt till dina favoritfiskeställen
Tusentals intressepunkter och relevant information om marinor, hamnar,
stränder, butiker och annat
Anpassning av dina kartor
Sjövädersprognos
5-dagars väderprognos längs rutt*
Spegla och kontrollera din Simrad-plotter
Synkronisera waypoints, rutter och spår
AIS-trafik*
Offlinekartor*

E N K E LT AT T K O M M A I G Å N G
Registrera din enhet
Få tillgång till information om din plotter
från ett ställe
Uppdatera mjukvara

*Premiumabonnemang krävs.
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Simrad-appen uppdateras regelbundet för att
du ska få en så bra upplevelse som möjligt och
tillgång till de senaste kartorna och funktionerna.
Titta regelbundet efter uppdateringar.

C-MAP-kartor kan användas online utan kostnad.
Du kan också köpa och njuta av nerladdade kartor
i områden utan täckning.

SUPPORT T ILL DIN PLOT TER
Handböcker online
Instruktionsvideor
Kundsupport

KOS TNADSFR I A SJÖKORT
Kostnadsfria uppdaterade sjökort
Anpassning av kartor och enheter
Tusentals intressanta platser

PL ANER A
Autorouting
Personliga waypoints, rutter och spår
Information om marinor och andra
intressanta platser
5-dagars väderprognos
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PRODUKTLISTA
SIMRAD-ARTIKELNUMMER

En snabböversikt som hjälper dig att hitta rätt Simrad-artiklar.

GO SERIES (fortsatte)

NSO EVO3S MFD
BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

NSO EVO3S MFD 16" Display (Bildskärm)

000-15047-001

GO9, ingen ekolodsgivare

000-14444-001

NSO EVO3S MFD 19" Display (Bildskärm)

000-15049-001

GO9, MED/HI/DWNSCN

000-14445-001

NSO EVO3S MFD 24" Display (Bildskärm)

000-15051-001

GO9, Active Imaging 3-I-1

000-14841-001

NSO EVO3S MFD 16" Systempaket

000-15126-001

GO12, ingen ekolodsgivare

000-14442-001

NSO EVO3S MFD 19" Systempaket

000-15127-001

GO12, Active Imaging 3-I-1

000-14835-001

NSO EVO3S MFD 24" Systempaket

000-15128-001

CRUISE

NSO EVO3S MPU

BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

Cruise 5 med 83/200 ekolodsgivare

000-14998-001

NSO EVO3S MPU Processor

000-15045-001

Cruise 7 med 83/200 ekolodsgivare

000-14999-001

NSO EVO3S MPU, 16" Skärmpaket

000-15115-001

Cruise 9 med 83/200 ekolodsgivare

000-15000-001

NSO EVO3S MPU, 19" Skärmpaket

000-15117-001

DEDIKERADE SKÄRMAR

NSO EVO3S MPU, 24" Skärmpaket

000-15119-001

BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

MO16-T 15.6” Pekskärm

000-11260-001

R2009, Radarstyrenhet, 9 tum

000-12186-001

MO19-T 19” Pekskärm

000-11262-001

R3016, Radarstyrenhet,16 tum

000-12188-001

MO24-T 24” Pekskärm

000-11264-001

S2009, Ekolod, 9 tum, ingen ekolodsgivare

000-12185-001

S2016, Ekolod, 16 tum, ingen ekolodsgivare

000-12187-001

NSS EVO3S
BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

EKOLODSGIVARE

NSS evo3S 9”, Globalt standardsjökort

000-15405-001

BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

NSS evo3S 12”, Globalt standardsjökort

000-15406-001

SonarHub™-modul

000-11142-001

NSS evo3S 16”, Globalt standardsjökort

000-15407-001

S5100 ekolodsmodul

000-13260-001

NSS evo3S 9”, + HALO 20+ radar

000-15556-001

ForwardScan-ekolodsgivare (XDCR-sats)

000-11674-001

NSS evo3S 12”, + HALO 20+ radar

000-15557-001

ForwardScan-ekolodsgivare utan hylsa och
kontakt

000-11675-001

StructureScan 3D-ekolodsgivare och -modul

000-12395-001

GO SERIEN
BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

GO7, ingen ekolodsgivare

000-14448-001

GO7, HDI

000-14446-001
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PRODUKTLISTA
SIMRAD-ARTIKELNUMMER

En snabböversikt som hjälper dig att hitta rätt Simrad-artiklar.

VHF & AIS

EKOLODSGIVARE
BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

StructureScan 3D, rostfritt stål
Thru-Hull-ekolodsgivare

000-13559-001

RS100-B SYSTEM,AIS+GPS-500

000-15792-001

Active Imaging-ekolodsgivare

000-14490-001

HANDSET,HS100,WIRED

000-15649-001

Active Imaging 3-I-1 med 7,6 m (25 fot) kabel

000-14489-001

SPEAKER,SP100,WIRED

000-15651-001

Active Imaging 3-I-1 med 1,8 m (6 fot) kabel

000-14814-001

VHF W/L HANDSET,DSC,HS40

000-14475-001

NSPL-500

000-13612-001

ÖPPEN Halo® -RADAR
BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

INSTRUMENT

Halo-3 Pulskompressionsradar

000-11469-001

BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

Halo-4 Pulskompressionsradar

000-11470-001

IS35 Instrumentskärm i färg

000-13334-001

Halo-6 Pulskompressionsradar

000-11471-001

IS42 Digital skärm

000-13285-001

Precision-9 kompassen

000-12607-001

HALO-RADOM
BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

AUTOPILOT

Halo24

000-14535-001

BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

Halo20+

000-14536-001

AP44 Styrenhet med kontrollratt

000-13289-001

Halo20

000-14537-001

AP48 Rotary Pilot Head

000-13894-001

OP12 Autopilotens kontrollfält

000-13287-001

VHF & AIS
BESKRIVNING

ARTIKELNUMMER

DrivePilot™ Hydraulic Steer Pack

000-11750-001

RS20S VHF

000-14491-001

Outboard Pilot Hydraulic Pack

000-11748-001

RS40 VHF

000-14470-001

Outboard Pilot Cable steer Pack

000-11749-001

RS40B VHF

000-14473-001

OP50 Fjärrkontroll, stående

000-12364-001

NAIS-500 med GPS-500

000-13609-001

WR10 fjärrkontroll och basstation för autopilot

000-12316-001

RS100 SYSTEM

000-15643-001

SteadySteer ®

000-15734-001

HANDSET+SPEAKER KIT,RS100,WIRED

000-15647-001
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PRODUKTMÅTT
NSOEVO3S™

Dimensioner och egenskaper för våra produkter.

83.10mm (3.3")

386.00mm (15.2")

625.14mm (24.6")

NSOevo3S 24

478.14mm (18.8")

83.00mm (3.3")

83.00mm (3.3")

260.00mm (10.2")

305.00mm (12.0")

400.14mm (15.8")

NSOevo3S 19

NSOevo3S 16

S2009/R2009 OCH S2016/R3016
Dimensioner och egenskaper för våra produkter.

61.0mm (2.40")

260.1mm (10.24")

S2016
R 3016

93.2mm (3.67")

274.2mm (10.79")

260.1mm (10.24")

279.0mm (10.98")

504.3mm (19.85")
455.5mm (17.93")

247.5mm (9.74")
224.3mm (8.83")

S2009
R 2009

107.3mm (4.23")
61.0mm (2.40")

170.3 mm (6.70”)
18.5 mm (0.73”)

377.1 mm (14.85”)
351.5 mm (13.

84”)
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78.1 mm

PRODUKTMÅTT

225.3 mm (8.87”)

240.6 mm (9.47”)

(3.07”)

NSSEVO3S™

Dimensioner och egenskaper för våra produkter.
106.7 mm (4.

349.0 mm (13.74”)

131.0 mm (5.15”)
18.5 mm (0.73”)
69.6 mm

310.9 mm (12.24”)
287.0 mm (11.30”)

(2.74”)
170.3 mm (6.70”)
18.5 mm (0.73 ”)

462.1 mm (18.19”)
436. 5 mm (17.19”)

18.5 mm (0.73”)
69.6 mm
(2.74”)

79.6 mm
(3.13”)

NSS16 evo3S

296.2 mm (11.66”)

66.6 mm (2.62”)
296.2 mm (11.66”)

434.0 mm (17.09”)
377.1 mm (14.85”)
351.5 mm (13.

131.0 mm (5.15”)

179.5 mm (7.07”)
166.3 mm (6.55”)

179.5 mm (7.07”)
166.3 mm (6.55”)

310.9 mm (12.24”)
287.0 mm (11.30”)

84”)

106.8 mm (4.21”)
170.3 mm (6.70”)
18.5 mm (0.73”)
78.1 mm

377.1 mm (14.85”)

(3.07”)

351.5 mm (13.

84”)

66.6 mm (2.62”)

170.3 mm (6.70”)
18.5 mm (0.73”)
78.1 mm

240.6 mm (9.47”)
349.0 mm (13.74”)

225.3 mm (8.87”)

240.6 mm (9.47”)

225.3 mm (8.87”)

(3.07”)

106.7 mm (4.

NSS12 evo3S

20”)
349.0 mm (13.74”)

436. 5 mm (17.19”)

NSS9 evo3S

434.0 mm (17.09”)

170.3 mm (6.70”)
18.5 mm (0.73 ”)
79.6 mm
(3.13”)

462.1 mm (18.19”)
436. 5 mm (17.19”)

106.7 mm (4.

20”)

170.3 mm (6.70”)
18.5 mm (0.73 ”)
79.6 mm
(3.13”)

263.9 mm (10.39”)
256.0 mm (10.08”)

462.1 mm (18.19”)

263.9 mm (10.39”)
256.0 mm (10.08”)

263.9 mm (10.39”)
256.0 mm (10.08”)

20”)

106.8 mm (4.21”)
434.0 mm (17.09”)

106.8 mm (4.21”)
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PRODUKTMÅTT
GO™ SERIEN

Dimensioner och egenskaper för våra produkter.

219.1mm (8.63")

223.2mm (9.18")

319.5mm (12.58")
310.0mm (12.20")

82.7mm (3.26")

GO12 XSE

108.8mm (3.74")

263.0mm (10.35")

82.7mm (3.26")

170.5mm (6.71")

183.6mm (7.23")

242.7mm (9.56")

74.7mm (2.94")

GO9 XSE

86.6mm (3.41")

82.7mm (3.25")
74.7mm (2.94")

152.0mm (5.98")

GO7 XSR

85.3mm (3.35")

119.8mm (4.71")

220.0mm (8.66")
197.0mm (7.75")

139.5mm (5.49")

141.0mm (5.55")

154.9mm (6.09")

74.7mm (2.94")

57.7mm (2.27")
49.7mm (1.95")

GO5 XSE

117.8mm (4.63")
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PRODUKTMÅTT
CRUISE™

Dimensioner och egenskaper för våra produkter.

30.5 mm
(1.20“)

83.7 mm
(3.29“)

183.4 mm
(7.22“)

CRUISE 9

296.2 mm
(11.66“)

92.6 mm
(3.65“)

145.5 mm
(5.73“)

263.0 mm
(10.35“)
236.3 mm
(9.30“)

CRUISE 7

248.2 mm
(9.77“)

118.7 mm
(4.67”)

142.3 mm
(5.60”)

184.4 mm
(7.26”)

30.5 mm
(1.20”)

83.25 mm
(3.28”)

CRUISE 5

185.5 mm
(7.30”)

20.5 mm
(0.81”)

87.4 mm
(3.44”)

30.5 mm
(1.20“)

83.3 mm
(3.28“)

163.0 mm
(6.42“)

165.9 mm
(6.53“)

311.0 mm
(12.24“)
283.6 mm
(11.16“)

100.0 mm
(3.58“)

FLIPPER MARIN
NIMBUS GROUP STOCKHOLM
HAMNVÄGEN 8 | TÄBY/STOCKHOLM
08-544 44 240 | FLIPPERMARIN.SE

Levereras med:
• Två års garanti
• Alternativ för utökad
garanti
• Fem års uppgradering
• Globalt servicenätverk

+ Certifierade fartyg:
• Två års ombordsupport
• Utbyte inom 24 timmar

Försäljning och service
NAVICO (SWEDEN)
Navico Sweden AB
Föreningsgatan 23
41127 Göteborg
Sweden
Tel +46 31 726 1400

Använde en QRläsare på din telefon
för att komma till
Simrad-Yachting.com
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gemenskapsrättigheter. Besök www.navico.com/intellectual-property för att granska de globala varumärkesrättigheterna för Navico Holding AS.
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