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2-frekvens ekkolodd med 8,4’’ LCD 

fargeskjerm. 1 kW sendereffekt.

• RezBoozt™ høyoppløselige ekko

• ACCU-FISH™ viser fiskestørrelse
• Bunn zoom
• Hvitlinjefunksjon
• Bunnklassifisering

FCV-295 Ekkolodd
Norsk meny

Multifrekvens ekkolodd med 
10,4’’ LCD fargeskjerm. 
Valgbar 1/2/3 kW sendereffekt.

• Justerbar frekvens mellom 

      28-200 kHz*

• Høy oppløsning

• Hvitlinjefunksjon

• Gain kontroll
 
    *svingeravhengig

FCV-588 Ekkolodd
Norsk meny

Veiledende priser 2019

M-1815 Radar
Norsk meny
Kompakt radar med 8,4” LCD 
fargeskjerm. 4 kW sendereffekt. 

• ARPA TT kapasitet: 10

• AIS TT kapasitet: 100

• Zoom modus

• Fargepaletter for ulike 

      lysforhold

• Manuell eller automatisk

       gain/regn/sjø

M-1835 Radar
Norsk meny

Kompakt radar med 10,4 LCD 

fargeskjerm. 4 kW sendereffekt. 

• ARPA TT kapasitet: 10* 

• AIS TT kapasitet: 100

• Skruknapp for gain/sjø/regn

• Fullskjerm modus

• Zoom modus 

    *Opsjon

Aktuelt 

Norsk meny

Multistrålesvinger med 224 stråler i 120 graders vifteform

gir et detaljert bilde av bunn og fisk. Kan integreres med en 

rekke 3.parts programmer.

WASSP Multistråleekkolodd

• Ekkoloddfunksjon med inntil fem ekkogram

• Generer dine egne bunnkart

• 3D visning av bunn og vannsøyle

• Bunnhardhetsfunksjon

Fra 15.500,- ekskl. m
va.

Fra 25.800- ekskl. m
va.

Fra 224.500,- ekskl. m
va.

Fra 45.800- ekskl. m
va.

Fra 30.800,- ekskl. m
va.
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DRS6A-NXT/ DRS4D-NXT Nettverksradar
Norsk meny

Magnetronfri nettverksradar med RezBoost™ teknologi og Target 
Analyzer™ gir optimal situasjonsforståelse. Mål kan plottes 
automatisk eller manuelt.

• RezBoost™ gir høy oppløsning og god støyeliminering

• Target Analyzer™ presenterer ekko med farge relatert til risiko

• Fast Target Tracking™ tracker opp til 100 samtidige mål

• Fuglemodus

• DRS6A-NXT: Åpen antenne, 1.4  åpningsvinkel (XN13A)

• DRS4D-NXT: Lukket antenne, justerbar åpningsvinkel 2.0 - 3.9°

DRS6A X-class Nettverksradar
Norsk meny
• 6 kW sendereffekt

• Dual range kapasitet

• ARPA TT kapasitet: 30

• AIS TT når AIS er tilkoplet

• Fuglemodus

• Sanntidsjustering av gain/regn/sjø

DRS-4DL+ Nettverksradar
Norsk meny

Kompakt 45 cm lukket antenne.

UHD™ (Ultra High Definition) 
sanntids digital signalbehandling 
for et skarpt og pålitelig 
radarbilde.

Klar presentasjon med god separasjon av 
bunn og fisk som står nær bunnen. Også god 
skilleevne mellom ulik type fisk i vannsøylen.

• CHIRP teknologi gir meget bra skilleevne
• ACCU-FISH™ viser fiskestørrelse
• Bunnklassifisering
• Senterfrekvens på 50 kHz og 200 kHz
• Enkel montering med nettverkstilkobling

 

Ekkoloddmodul med kraftig sender som 
gir god rekkevidde.
 
• Valgbar 1/2/3 kW sendereffekt
• Justerbar frekvens fra 28-200 kHz
• Digitale filter gir klare bilder selv på 

grunt vann
• ACCU-FISH™ viser fiskestørrelse
• Enkel montering med nettverks-
       tilkobling

DFF-3D Multistråle ekkoloddmodul
Norsk meny

DFF3 Ekkoloddmodul
Norsk meny

Navpilot 711C
Norsk meny

DFF1 UHD TruEcho CHIRP™ ekkoloddmodul
Norsk meny

Denne prisbelønte plotteren har alle funksjoner du 
trenger for fiskeri og navigasjon. Inkluderer 
Barentswatch-data, 3D dybdedatabase samt 
fiskerikart for norske farvann ved kjøp av sjøkart. 

• Integrerbar med Furuno radar, ekkoloddmoduler, 
WASSP og DFF-3D, på en eller flere skjermer        

• Avanserte plottemuligheter
• Enestående værmeldingspresentasjon   

med langtidsprognose 
• Presentasjon av oceanografisk værmelding med 

blant annet bølge- plankton- og vindinformasjon
• Ruter og rutebehandling
• Trålposisjonering 
• Toveis ARPA/AIS integrasjon 

Unikt grafisk brukergrensesnitt med multi-touch.
Kan brukes med Furuno radar og ekkoloddmoduler.
Innebygd WiFi. Kostnadsfri nedlastning av 
værprognoser.

• Integrert to-frekvens 50/200 kHz ekkolodd med 
bunnklassifisering

• ACCU-FISH™ viser fiskestørrelse
• Bondet skjerm for god kontrast i alle lys
• Innebygd 58 kanals GPS mottaker
• Betjening av autopilot på skjermen
• Mulighet for radar overlay
• Kart i 2D og 3D

Avansert autopilot med mange finesser.

• Høyoppløselig display med store tall og 

egen rorindikator gjør den lett å betjene

• Kan betjenes direkte fra TZTL

• Adaptiv og selvlærende autopilot

• Meget god track-styring (automatisk/

      semi-automatisk)

• Krystallklar og lyssterk skjerm

• Passer til de fleste styringssystemer

• NMEA0183 og NMEA2000 kompatibel

• Enkel montering

Kompakt 165 kHz multistrålesvinger med 41 stråler i 120 
graders vifteform, som gir et detaljert bilde av bunn og fisk.
Meget enkel montering gjør DFF-3D perfekt for sjarker og 
mindre fiskebåter.

Kan brukes sammen med TimeZero, TZT/ TZTL. 

• Generer dine egne bunnkart med TimeZero

• 3D-visning av bunn og vannsøyle

• Ekkoloddfunksjon med èn eller tre ekkogram

• Enkel montering

• Godt utvalg av kompatible svingere

BarentsWatch!

2-frekvens 50/200 kHz ekkoloddmodul. Valgbar 600W eller 
1 kW sendereffekt. Lett å betjene fra TimeZero eller TZTL. 

• Digitale filter gir klare og tydelige bilder

• God skilleevne

• ACCU-FISH™ viser fiskestørrelse

• Bunnklassifisering

• Enkel å montere

BBDS1 Ekkoloddmodul
Norsk meny

TimeZero Professional Kartplotter
Norsk meny!

TZTL-12/15 Kartplotter
Norsk meny!

˚

Fra 48.950,- ekskl. m
va.

Fra 18.900,- ekskl. m
va.

Fra  8.100,- ekskl. m
va.

Fra 24.500,- ekskl. m
va.

Fra 16.300,- ekskl. m
va.

Fra 65.000,- ekskl. m
va.

Fra 24.550- ekskl. m
va.

Fra 20.110- ekskl. m
va.

Fra 21.500,- ekskl. m
va.

Fra 30.450,- ekskl. m
va.

Fra 18.300,- ekskl. m
va.



Fra 18.900,- ekskl. mva.

Fra 6.400,- ekskl. mva.

Fra 39.400,- ekskl. mva.

Fra 31.350,- ekskl. mva.

Fra 155.800,-/181.000,- ekskl. m
va.

Fra 87.500,- ekskl. m
va.

Fra 14.600,- ekskl. m
va.

Fra 152.000,- ekskl. m
va.

Følg oss!

FA-170 AIS 
IMO godkjent AIS, inkl. mottaker for AIS-SART signaler.
6 com porter for AIS-data distribusjon. Mulighet for 
nettverkstilkobling til annet utstyr som radar og kartplotter.
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SC-70 Satellittkompass
IMO godkjent satellittkompass.
Multi-GNSS (GPS, Galileo og GLONASS) med høy 
nøyaktighet. En rekke data, inklusiv posisjon, kurs, ROT 
(Rate Of Turn) og hastighet over grunn i 3 akser, bow, 
stern and longitudinal.

Nyhet! 

GPS plotter med 9’’ LCD fargeskjerm. 
WiFi tilkobling til nettverksradar DRS4W.

• Integrert ekkolodd
300W/600W/1kW, 50/200kHz.

• ACCU-FISH™ viser fiskestørrelse
• TruEcho CHIRP™
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FM-8900 VHF
IMO godkjent klasse A VHF for GMDSS.
Automatisk opptak av talemeldinger. DSC oppkallsfunksjon 
fra AIS liste. Enkel betjening med høykontrast LCD farge-
skjerm og hurtigknapper for viktige funksjoner. Inntil fire 
håndsett med betjening kan tilkobles.

CI-68 Strømlogg
Over 200 solgte i Norge 

FCV-1900 Blackbox ekkolodd
Norsk meny
• Justerbar frekvens fra 15-200 kHz*
• Heave-kompensering
• Lagring av video og bilder
• ACCU-FISH™ viser fiskestørrelse
• Oppgradering CHIRP (1900B)
• Oppgradering størrelsesfordeling

(1900G)

*svingeravhengig

Kraftig og hurtig scanning sonar.
Ny signalprosessering gir klart 
og nøyaktig bilde av fisk og 
bunnforhold. 

• Stabilisert svinger
• Kompakt bunnutstyr

CH-500/600 Blackbox sonar
Norsk meny

Nyhet! 

GP1971F GPS plotter
Norsk meny

• Viser strømmens fart og
retning for 5 valgte dybder

• Bunntrack fra 2-300 meter

FM-4800 VHF 
Vanntett! (IP67)

VHF radio med AIS og GPS mottaker samt loud hailer 
funksjon. Høyttaler leveres som opsjon. Stor fargeskjerm, 
intuitive menyer og hurtigknapper for ofte brukte funksjoner. 
Flere håndsett med betjening kan tilkobles.


