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Pasja żeglowania
Firma B&G od 60 lat toruje drogi 
innowacjom żeglarskim. Nie zależnie od 
tego, czy pociąga Cię dreszczyk emocji 
następnych regat, czy oddajesz się 
namiętności żeglowania wycieczkowego, 
nasza elektronika jest zaprojektowana dla 
Ciebie.

Nasze regatowe tradycje zapewniają nam bezkonkurencyjną 
platformę rozwoju nowych technologii, które poddawane są 
próbie przez najlepszych ludzi i w najsurowszych warunkach. 
Produkty B&G odnajdziesz zarówno pośród zwycięzców Grand 
Prix, jak i w inspirujących przygodach żeglarzy rekreacyjnych.

Firma B&G jest dumna z bycia Ofi cjalnym Dostawcą regat 
2017-18 Volvo Ocean Race. Od pierwszych regat sprzęt B&G 
znajdował się na każdej zwycięskiej łodzi, na całym świecie.
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Korzyści z żeglowania z Chartploterami B&G

B&G 2017  »  KORZYŚCI Z ŻEGLOWANIA Z CHARTPLOTERAMI B&G

WindPlot
Śledź trendy pogodowe i ruchy wiatru w czasie 
dzięki funkcji WindPlot oceniając warunki za 
pomocą łatwych do odczytania histogramie 
trendów wiatru w czasie rzeczywistym.

SailingTime dostarcza żeglarzom dokładne 
informacje o czasie do layline i do punktu drogi.

Laylines i SailingTime

Sterowanie autopilotem
Włącz autopilota i przejmij nad nim kontrolę 
bezpośrednio z chartplotera B&G, ciesząc się 
gwarantowaną pełną integracją oraz całkowitą 
kontrolą, a jednocześnie mogąc rozsiąść się 
wygodnie i zrelaksować.

Startline
Przejmujący, skalowany widok linii startu. Proste 
ustawienie przez dodanie pozycji końcowych linii 
z wyboru” „Ping”, pozycja punktu drogi, pozycja 
kursora lub zasięg i namiar z bieżącej pozycji. 
StartLine daje Ci to, czego trzeba, aby wygrać 
start.

Chartplotery B&G
Chartplotery B&G zapewniają łatwy w użyciu 
system nawigacji, obsługiwany dotykiem. Widok 
w jednym miejscu wszystkich potrzebnych 
danych, dodawaj punkty drogi, zobacz trasy, itp.

04 www.bandg.com



Korzyści z żeglowania z Chartploterami B&G

B&G 2017  »  KORZYŚCI Z ŻEGLOWANIA Z CHARTPLOTERAMI B&G

Radar
Wygodny dostęp do danych posiadanego radaru 
i monitorowanie ich z wyświetlacza chartplotera 
pozwala na zachowanie pełnej kontroli 
i świadomości dzięki w pełni zintegrowanemu 
systemowi nawigacji żeglarskiej (niedostępny 
w urządzeniu Vulcan 5 lub 7).

ForwardScan®

Zobacz przestrzeń przed dziobem wraz 
z informacjami o głębokości podejścia. 
Żegluj z ufnością po słabo udokumentowanych 
i nieznanych wodach z wyraźnym obrazem 
dna przed swoją łodzią.

WIFI
Technologia bezprzewodowa dostarcza 
niespotykany poziom możliwości łączenia 
pomiędzy chartploterami, tabletami 
i smartfonami użytkownika. Pobierz nieodpłatne 
oprogramowanie aby widzieć (smartfon) i sterować 
(tablet) z prawie każdego miejsca na pokładzie.

Mapy
Firma B&G oferuje najszerszy wybór map dla 
żeglarzy, poczynając od światowych liderów 
kartografi i C-MAP i Navionic®, a kończąc na 
dostawcy specjalistycznych map NV Digital oraz 
wielu innych, umożliwiając dokładniejszą 
i bardziej precyzyjną nawigację.

SailSteer
Jeden łatwy w odczycie i niezastąpiony widok 
przyrządów łączący wszystkie zasadnicze dane 
żeglarskie: kierunek, wiatr, laylines, pływ, punkt 
drogi i sektory zmiany kierunku wiatru. Zaufaj 
funkcji SailSteer manipulującej liczbami, abyś 
mógł radować się doskonałym dniem na wodzie.

05www.bandg.com



B&G 2017  »  COMPACT RANGE

Linia Compact

Linia urządzeń kompaktowych fi rmy B&G została stworzona specjalnie dla żeglarzy 
żeglujących przy brzegu i zawodników klubowych. Produkty te zaprojektowano i wybrano, 
aby wyposażyć Twoją łódź w możliwie najprostszy sposób i najtaniej.

Ze swoją doskonałą elastycznością i uniwersalnością Vulcan tworzy serce linii Compact 

i z pewnością jest wyświetlaczem „robiącym wszystko”, który może być użyty na każdej 

żaglówce.  

 Łatwy w użyciu chartploter

 Dodaj do istniejących przyrządów aby zyskać nagradzane funkcje żeglarskie B&G

 Skonfi guruj sieć NMEA 2000® na nowym jachcie lub podczas naprawy starego

Vulcan
 SailSteer

 SailingTime

 Laylines

 Zintegrowane Wi-Fi dla GoFree

  Zgodny z Navionics®, C-Map oraz innymi 
opcjami kartografi i

  Wyświetlacz jasno podświetlony diodami LED

  Wewnętrzna antena GPS 10Hz/GLONASS

 Modele 5”, 7” i 9”

WR10 bezprzewodowe zdalne 
sterowanie

 Steruj swoim pilotem B&G

 Łączność Bluetooth

 Zasięg 30 m
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Sterownik autopilota Triton2

 Inteligentne sterowanie żeglowaniem

 Zręczne manewry

 Integracja chartplotera

 Łatwość użycia

Wyświetlacz Triton2

  Wyświetla wiatr, prędkość, głębokość, 
kierunek, GPS, AIS i inne

 Duży kolorowy ekran 4,1 cala

 Jasny odblaskowo-przezroczysty ekran LCD

  Unikalne funkcje żeglarski, włączając 
SailSteer i WindPlot

 Łatwy w obsłudze, łatwy do zainstalowania

 Niski pobór mocy



B&G 2017  »  COMPACT RANGE

Czujniki sieciowe
 Asortyment wysokiej jakości czujników

 Sieciowe dla łatwości instalacji

 Prędkość/ głębokość/ temperatura

 Wiatr

 Kompas

 GPS

 Ster

V50 / H50
  V50 Stacjonarnie montowane radio 

VHF DSC

 Wbudowany odbiornik AIS

 Mocny wewnętrzny głośnik / PA

 Tryby obserwacji podwójnej i potrójnej

 Funkcja TrackYourBuddy

  Wykres AIS, punkty drogi, nawigacja 
i MOB

 Wodoodporne w klasie IPx7

  Integracja „plug-and-play” z siecią morską

 Bezprzewodowy mikrotelefon H50

SonicHub® 2
 Bluetooth®

 Wzmacniacz 50 W × 4

 Podłączenie NMEA 2000®

 Dwa porty USB

 Wyjście przedwzmacniacza strefy 3

 Wyjście przedwzmacniacza subwoofera

 Dwa wejścia pomocnicze stereo (AUX)

  Kontrola muzyki nawet w dwóch 
niezależnych strefach

ForwardScan®

  Czujnik przeszukiwania przestrzeni 
przed dziobem

 Aktualizacje w czasie rzeczywistym

 Idealny do użycia podczas kotwiczenia

07www.bandg.com

Szerokopasmowy radar 3G™

 Krystalicznie wyraźny obraz

  Doskonałe wykrywanie i rozróżnianie celów

 InstantOn™

 Zasięg roboczy 0-28 mil morskich

 Niski pobór mocy



Vulcan

B&G 2017  »  VULCAN

Vulcan
Seria Vulcan dostarcza uniwersalnego, łatwego w użyciu 
chartplotera z ekranem dotykowym i obsługą zoomu gestami 
palców, z wyświetlaczem 5-, 7- lub 9-calowym. Pełen 
innowacji dla marynarzy, Vulcan integruje się z Twoimi 
przyrządami pokładowymi, aby uwolnić nagradzane funkcje 
żeglarskie, włącznie z SailSteer™ i SailingTime. 

Jako żeglarze znamy wartość możliwości uzyskania potrzebnych danych jednym rzutem 

oka na wyświetlacz. Wykonaliśmy najnowszy chartploter Vulcan jako najjaśniejszy i 

najwyraźniejszy w swojej klasie.

  PROSTY I ŁATWY W UŻYCIU EKRAN DOTYKOWY; 
DODAWAJ PUNKTY DROGI I TRASY OPUSZKAMI 
PALCÓW

  CHARTPLOTER DLA ŻEGLARZY, Z SZEROKIM 
WYBOREM MAP

  WYŚWIETLACZ PRZYRZĄDÓW Z SAILSTEER NA 
EKRANIE, Z WIDOKAMI: DUŻYM POJEDYNCZYM, 
PODZIELONYM NA 2 LUB NA 4

  PROSTY W UŻYCIU; ZASTĄP PRZYPUSZCZENIA 
ZAUFANIEM I SPOKOJEM DUCHA 

  ZOBACZ CO ZNAJDUJE SIĘ PRZED DZIOBEM ŁODZI 
DZIĘKI WBUDOWANEJ FUNKCJI FORWARDSCAN*

  POBIERAJ OPROGRAMOWANIE I MAPY 
BEZPOŚREDNIO, DZIĘKI WBUDOWANEMU WIFI

Cechy wyświetlacza Vulcan:

* Wymagany dodatkowy przetwornik

7" 9"5"

DOSTĘPNE ROZMIARY
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Vulcan 5 (Podstawowa mapa świata) 000-12453-001

Vulcan 5  (Europa północna CMAP MAXN) 000-12453-006

Vulcan 5  (Europa południowa CMAP MAXN) 000-12453-007

Vulcan 7 (Podstawowa mapa świata) 000-12457-001

Vulcan 7  (Europa północna CMAP MAXN) 000-12457-006

Vulcan 7  (Europa południowa CMAP MAXN) 000-12457-007

Vulcan 9 (Podstawowa mapa świata) 000-13214-001

Vulcan 9  (Europa północna CMAP MAXN) 000-13214-006

Vulcan 9  (Europa południowa CMAP MAXN) 000-13214-007
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Przetwornik ForwardScan® 000-11674-001

Obecnie Vulcan dostarczamy 
z funkcją ForwardScan®

Nagradzany ForwardScan®, sonar przedni pokazuje przestrzeń przed 

dziobem wraz z informacjami o głębokości podejścia. W celu uzyskania 

aktualizacji w czasie rzeczywistym, nadaje sygnały i odbiera do dziesięciu 

razy szybciej. Eksploruj z ufnością słabo udokumentowane i nieznane 

wody z wyraźnym obrazem dna przed swoją łodzią.

Dodanie chartplotera Vulcan do swojej łodzi jest łatwe:

Aby uzyskać więcej informacji na temat kompatybilności Twojego jachtu 
z Vulcan odwiedź www.bandg.com/upgrademyboat lub skontaktuj się z 
lokalnym dostawcą elektroniki.

•  Po prostu dodaj moc dla podstawowej nawigacji oraz funkcję kreślenia 

map, dzięki zintegrowanej wysoce precyzyjnej antenie GPS

•  Dla zaawansowanych funkcji żeglarskich dodaj: czujnik wiatru, 

czujnik kompasu i log prędkości

•  Zamontuj jak i gdzie chcesz, z opcjami montażu wpuszczanego, 

w konsoli i na wsporniku

•  Zgodny z Twoim istniejącym systemem B&G

•  Zgodny z produktami i systemami innych producentów

•  Po prostu dodaj go do systemu NMEA 2000 lub NMEA 0183

Z Vulcanem 9 dodaj do swojej 
łodzi radar szerokopasmowy.
Nagradzany szerokopasmowy radar będzie utrzymywała stałą pieczę nad 

Tobą i załogą. Bez względu na to, czy interesują Cię obiekty bliskie, czy 

informacje dotyczące dalszego zasięgu, Radar Broadband 3G i Broadband 

4G zapewnią najwyższe poziomy bezpieczeństwa oraz wykrywanie celów, 

którego oczekujesz od fi rmy B&G.

Szerokopasmowy radar 3G™ 000-10422-001

Szerokopasmowy radar 4G™ 000-10423-001
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Triton2

Triton2

Najwyraźniejszy, uniwersalny przyrząd żeglarski 
z pełnokolorowym wyświetlaczem dostarczający żeglarzom 
wyraźną wizualną prezentację danych istotnych przyrządów, 
włączając prędkość, głębokość, wiatr, kierunek, cele AIS, dane 
GPS i inne.

Unikalny, klejony LCD eliminuje ryzyko kondensacji, zapewniając zarazem wyjątkowo szeroki kąt 

widzenia i wyświetla dostosowane dane żeglarskie, takie jak trendy pogodowe i dane pilota, oraz 

informacje o wietrze, prędkości i głębokości. Rozpocznij budowę swojego systemu żeglarskiego od 

zestawu Triton2. Wyświetlacz Triton2 000-13294-001

  WYŚWIETLA WIATR, PRĘDKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, 
KIERUNEK, GPS, AIS I INNE

  DUŻY KOLOROWY EKRAN 4,1 CALA

  JASNY ODBLASKOWO-PRZEZROCZYSTY EKRAN LCD

  UNIKALNE FUNKCJE ŻEGLARSKI, WŁĄCZAJĄC 
SAILSTEER I WINDPLOT

  ŁATWY W OBSŁUDZE, ŁATWY DO ZAINSTALOWANIA

  NISKI POBÓR MOCY

Cechy Triton2:
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Czujniki Triton2

DST800
Zwarty multisensor, który dostarcza 

danych o głębokości, prędkości 

i temperaturze. Dla ułatwienia instalacji, 

bezpośrednio podłączany do sieci.

608 Czujnik wiatru
Wywodzący się od naszego czujnika 

poziomu Grand Prix, 608 dostarcza dane, 

na których mogą polegać żeglarze, 

o dokładnym kącie wiatru i prędkości.

Kompas Precision 9
Precision 9 dostarcza dokładne dane 

kierunku dla kompasu sterowania, 

autopilota, obliczeń rzeczywistego kąta 

wiatru i stabilizacji wyświetlaczy radaru.

DST800 000-10960-001 608 Czujnik wiatru 000-13714-001 Kompas Precision 9 000-12607-001

poziomu Grand Prix, 608 dostarcza dane, 
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Piloty B&G wykazały się nadzwyczajną dokładnością i niezawodnością prowadząc wielu światowej 
klasy sterników do zwycięstwa w wyczerpujących regatach oceanicznych. Zwycięska i wydajna 
technologia autopilota dostępna jest obecnie dla żeglarzy rekreacyjnych w łatwym w użyciu 
zestawie. Systemy autopilota Triton można konfi gurować, dopasowując je do prawie wszystkich 
wymagań urządzenia sterowego. Prześledź nasz prosty, 3-etapowy, przedstawiony poniżej proces, 
aby określić system, który odpowiada Twoim potrzebom.

Piloty Triton2

Wybierz zestaw Triton2 Pilot pasujący do posiadanej łodzi (zawiera komputer, 
kompas, urządzenie sprzężenia zwrotnego steru oraz zestaw startowy sieci).

Komputer Triton2 Pilot / Kompas / Urządzenie sprzężenia 
zwrotnego steru

K
R

O
K

 2

Piloty B&G są zgodne z licznymi urządzeniami napędu fi rm trzecich, 
dodatkowo do modeli B&G. Poradź się swojego specjalisty B&G.

K
R

O
K

 3

Jednostki napędowe

Triton2 Pilot (wymagany wyświetlacz) Vulcan (zobacz strony 08-09) Zeus (zobacz strony 14-17)

Wybierz z asortymentu wyświetlaczy oraz opcji sterowania rozciągającego się od w pełni zintegrowanego systemu Zeus do opcji specjalizowanego sterowania pilota.

K
R

O
K

 1 LUB LUB
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Sterownik autopilota Triton2 000-13296-001

Zestaw sterownika autopilota Triton2 i wyświetlacza 000-13561-001

Zestaw podstawowy NAC-2 000-13335-001

Zestaw podstawowy NAC-3 000-13336-001

RAM T0 - 12v (łodzie 26-35 stóp*) 000-13902-001

RAM T1 - 12v (łodzie 30-40 stóp*) RAM-T1-12V

RAM T2 - 12v (łodzie 40-50 stóp*) RAM-T2-12V

RAM T2 - 24v (łodzie 40-50 stóp*) RAM-T2-24V

RAM T3 - 12v (łodzie 50+ stóp*) 000-13788-001

RAM T3 - 24v (łodzie 50+ stóp*) RAM-T3-24V

Zestaw Triton2 prędkość, głębokość 000-13298-001 Zestaw Triton2 prędkość, głębokość, wiatr 000-13299-001

Zestaw prędkość/ głębokość/ wiatr
Zawiera: Wyświetlacz Triton2, DST800 – czujnik 
prędkości/ głębokości/ temperatury, 608- 
czujnik wiatru, zestaw szkieletowy sieci Micro-C.

Zestaw prędkość/ głębokość
Zawiera: Wyświetlacz Triton2, DST800 
– czujnik prędkości/ głębokości/ temperatury, 
zestaw szkieletowy sieci Micro-C.

* Poradź się swojego sprzedawcy, aby potwierdzić przydatność 
napędu do posiadanej łodzi.

Dostępne są również inne jednostki napędowe odpowiednie do szeregu zastosowań, 
patrz  www.bandg.com

Łatwo można zbudować swój system Triton2 w oparciu o jeden z naszych zestawów startowych, 
które obejmują komponenty sieciowe i wybór czujników istotnych przyrządów.

Zestawy Triton2
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Asortyment Performance fi rma B&G zaprojektowała dla tych, którzy zawsze wymagają od 
swojej łodzi najwięcej. Niezależnie od tego czy są to regaty przybrzeżne, czy rejs oceaniczny, 
istnieje ciągła potrzeba i pragnienie dokładnych i niezawodnych danych. 

Czy udostępnia on mapy i odbierane z radaru obrazy na podłączonych do sieci wyświetlaczach, łączy się z hotspotem Wi-Fi, w celu uzyskania 

najnowszych danych lub integruje przyrządy i autopilota z NMEA 2000 – Twój system nawigacji fi rmy B&G zaprojektowany jest do spełnienia tych 

wymagań. A dla tych, którzy chcą uzyskać jeszcze więcej od swojej łodzi, system H5000 zapewnia mocne opcje kalibracji dla maksymalnej dokładności, 

aby wzbogacić wyświetlacz Zeus o unikalne funkcje, takie jak RacePanel, Laylines i StartLine.

Linia Performance

Pilot H5000
 Zaawansowane sterowanie żaglówką

  Sterowanie poprzez klawiaturę lub serię 
chartploterów Zeus

Wyświetlacz grafi czny 
H5000

 Wyjątkowe 5-calowe wyświetlacze klejone 16:9

 Najjaśniejszy w klasie wyświetlacz

 Wyraźna wizualizacja danych

 Wskazanie MOB

 Sterowanie StartLine

 SailSteer

WR10 bezprzewodowe 
zdalne sterowanie

 Steruj swoim pilotem B&G

 Łączność Bluetooth

 Zasięg 30 m

Zeus3

 Intuicyjny interfejs użytkownika

  Wyświetlacz HD SolarMax IPS dla 
wyraźniejszego i szerszego widzenia

  Sterowanie z ekranu dotykowego i klawiatury

  Oprogramowanie żeglarskie B&G

 · SailSteer

 · SailingTime

 · Laylines

 · RacePanel włączając StartLine

  Wbudowane WIFI

  Wewnętrzny, wysoce precyzyjny GPS 10 Hz 

  Integracja sterowania autopilotem

  Wybór kartografi i

  Diagnostyka NASA i wsparcie serwisowe
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H5000 CPU
  Przekazuje szybkie, precyzyjne dane 

do Twoich wyświetlaczy

  Poziomy Hydra, Hercules 
lub Performance umożliwiają 
dopasowanie do Twoich potrzeb

  Potężne, oparte na przeglądarce, 
narzędzie konfi guracyjne

  Kilka interfejsów dla PC, czujników 
i sprzętu fi rm trzecich

Szerokopasmowy radar 
4G™

 Krystalicznie wyraźny obraz

  Doskonałe wykrywanie i rozróżnianie 
celów

 InstantOn™

 Zasięg roboczy 0-36 mil morskich

 Niski pobór mocy

V90 / H50
 Radio VHF z DSC V90 Black Box 

 Wbudowany odbiornik AIS

 Mocny wewnętrzny głośnik / PA

 Tryby obserwacji podwójnej i potrójnej

 Funkcja TrackYourBuddy

  Wykres AIS, punkty drogi, nawigacja i MOB

 Wodoodporne w klasie IPx7

 Bezprzewodowy mikrotelefon H50

Wyświetlacze HV
  Rozmiary 10/10, 20/20, 30/30 

lub 40/40

13www.bandg.com

Precyzyjne czujniki
Szeroki wybór najwyższej jakości 
czujników:

 Wiatr

 Prędkość

 Głębokość

 Barometr

 Ruch 3D

 Kąt steru i inne.



Zeus3
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14 www.bandg.com

Zeus3 7”  Podstawowa mapa świata  000-13245-001

Zeus3 9”  Podstawowa mapa świata   000-13246-001

Zeus3 12”  Podstawowa mapa świata   000-13247-001

Zeus3 16”  Podstawowa mapa świata 000-13248-001

  INTUICYJNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

  WYŚWIETLACZ HD SOLARMAX IPS DLA 
WYRAŹNIEJSZEGO I SZERSZEGO WIDZENIA

  STEROWANIE Z EKRANU DOTYKOWEGO I KLAWIATURY

 OPROGRAMOWANIE ŻEGLARSKIE B&G

 · SAILINGSTEER
 · SAILINGTIME
 · LAYLINES
 · RACE-PANEL

 WBUDOWANE WIFI

 WEWNĘTRZNY GPS

 ZINTEGROWANE STEROWANIE PILOTEM

 WYBÓR KARTOGRAFII C-MAP I NAVIONICS

 DIAGNOSTYKA NASA I WSPARCIE SERWISOWE

Cechy Zeus3:

Zeus3

Zeus3 jest kompletnym systemem nawigacji z chartploterem 
dla morskich statków wycieczkowych i uczestników regat. 
Ultrajasne, z szerokimi kątami widzenia wyświetlacze 
SolarMax HD IPS łączą technikę sterowania z odpornego 
na warunki pogodowe ekranu dotykowego z obrotowym 
pokrętłem i klawiaturą. 

Łatwe pozyskanie specjalizowanych, sprawdzonych w regatach funkcji żeglarskich, takich jak SailSteer, 

Laylines i RacePanel. Połącz się z usługami online i urządzeniami mobilnymi używając Wi-Fi i integruj 

się bezproblemowo z szerokim asortymentem przyrządów i akcesoriów, dla większego bezpieczeństwa, 

osiągów i radości na wodzie.

DOSTĘPNE ROZMIARY



B&G 2017  »  ZEUS3

15www.bandg.com

Działaj
Szybkie przetwarzanie i wydajna konstrukcja 

zapewniają szybko reagującą obsługę i płynne 

wykreślanie map z satysfakcjonującymi 

doznaniami użytkownika.

Żegluj
Zaprojektowany wyłącznie do żeglowania, Zeus3 

zawiera funkcje RacePanel ze zintegrowanym 

skalowanym widokiem StartLine. Ponadto 

nagradzane funkcje SailSteer, SailingTime 

i Layline.

Łączność bezprzewodowa
Zintegrowane Wi-Fi dla łatwego dostępu do 

sklepu GoFree™ Shop, map, serwisu pogodowego 

PredictWind™, aktualizacji oprogramowania, 

wsparcia NASA, aplikacji odzwierciedlania 

ekranów i innych.

Zobacz
Od modelu 7” do całkowicie nowego 

wyświetlacza 16”, ekran SolarMax HD IPS fi rmy 

B&G zapewnia ultraostry obraz, z ogromnymi 

kątami widzenia i zadziwiającą prezentacją map. 

Najwyraźniejszy widok danych nawigacji 

i żeglowania.

Kontrola
Nowy zaawansowany, dotykowy ekran 

zapewnia niezawodne operacje w wielu różnych 

warunkach, nawet w czasie ulewy. W pełni 

funkcjonalna klawiatura zapewnia drugą opcję 

sterowania, dzięki czemu możesz mieć kontrolę 

w każdych warunkach. 

Integruj
Wbudowany ForwardScan, łączność 

NMEA 2000® oraz Ethernet B&G dla 

wielostanowiskowego radaru, współdzielenia 

map i sonaru. Zintegrowane sterowanie pozwala 

na bezpośrednią obsługę systemów Tryton 

i H5000 Pilot fi rmy B&G. Wejście wideo 

i wyjście HDMI (urządzenia 12” i 16”) zapewnia 

elastyczność projektowania systemu.

Skonstruowany dla żeglarzy, zbudowany do żeglowania
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  FUNKCJE CHARAKTERYSTYCZNE 
DLA ŻEGLOWANIA

  DOTYKOWY EKRAN

  BARDZO PŁASKA KONSTRUKCJA

  SAILSTEER

  LAYLINES Z CZASEM ŻEGLOWANIA

  WINDPLOT

  ZINTEGROWANE STEROWANIE PILOTEM

  WYBÓR KARTOGRAFII

  RACEPANEL

  ZGODNY Z BEZPRZEWODOWYM 
GOFREE™

  WEJŚCIA I WYJŚCIA WIDEO*

  WEWNĘTRZNY, WYSOCE CZUŁY GPS

  JASNY, PANORAMICZNY WYŚWIETLACZ

  ZGODNOŚĆ Z NMEA 2000®, 0183 
I ETHERNET

  DWA GNIAZDA KART MEDIÓW

Cechy Zeus2:

Zeus2

Zeus2 jest łatwym w użyciu, bardzo czułym, wielodotykowym 

chartploterem, wyposażonym w skrojone na miarę funkcje żeglarskie, 

obejmujące zaawansowaną nawigację żeglarską oraz SailSteer. Zeus2 

bezproblemowo integruje się z Twoją siecią i ma wspaniały wygląd dzięki 

swojej nierzucającej się w oczy konstrukcji.

DOSTĘPNE ROZMIARY

SailSteer / Saling Time dla pełnej funkcjonalności wymagają wejść GPS, prędkości, wiatru oraz 
kierunku. * Wyjściem wideo dysponuje tylko model 12”.

Zeus2 7” 000-11244-001

Zeus2 9” 000-11189-001

Zeus2 12” 000-11195-001

Zeus2 Glass Helm

  MONITORY ZM Z EKRANEM 
DOTYKOWYM

  CZTERORDZENIOWY PROCESOR ZEUS2

  ZGODNOŚĆ Z NMEA 2000®, 0183 
I ETHERNET

  DWA NIEZALEŻNE WYJŚCIA WIDEO*

  GŁADKI, MONTOWANY 
POWIERZCHNIOWO, SZKLANE 
WYKOŃCZENIE

  FUNKCJE CHARAKTERYSTYCZNE 
DLA ŻEGLOWANIA

  ZGODNY Z BEZPRZEWODOWYM 
GOFREE™

  LAYLINES Z CZASEM ŻEGLOWANIA

  WINDPLOT

  ZINTEGROWANE STEROWANIE 
PILOTEM

Cechy Zeus2 Glass Helm

Zeus2 Glass Helm to superszybki, inteligentny, dwuekranowy, wielofunkcyjny 

systemem nawigacji dla dużych żaglówek wycieczkowych i wyczynowych. 

Oferuje niezwykłą nawigację żeglarską uzupełnioną o złożone informacje 

żeglarskie SailSteer oraz obliczenia WindPlot i Saling Time. Zeus2 Glass 

Helm charakteryzuje się niezależnym wyjściem, czterordzeniowym 

wysokowydajnym procesorem oraz intuicyjnym sterowaniem z wielodotykiem 

i błyskawicznie przedstawia dane mapy, radaru i sonaru. Dodatkowo zapewnia 

możliwość automatycznego (Autorouting) i łatwego (Easy Routing) wytyczania 

tras z szerokimi możliwościami sieciowymi.

DOSTĘPNE ROZMIARY

SailSteer / Saling Time dla pełnej funkcjonalności wymagają wejść GPS, prędkości, wiatru oraz kierunku.

Procesor Zeus2 Glass Helm 000-11732-001

ZC2 Pilot zdalnego sterowania (pionowy) 000-12365-001

ZC2 Pilot zdalnego sterowania (poziomy) 000-12513-001

Zestaw Zeus2 Glass Helm 16” 000-12236-001

Monitor ZM 16 z ekranem dotykowym 000-11736-001

Monitor ZM 19 z ekranem dotykowym 000-11737-001

Zeus2

B&G 2017  »  ZEUS2
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Doskonałe dla wielokadłubowców

Wielokadłubowce
Sprzęt B&G stanowi doskonałe 
rozwiązanie dla wielokadłubowych łodzi 
żaglowych. Z szerokim asortymentem 
wyposażenia, które będzie odpowiadać 
żeglowaniu przybrzeżnemu, żeglarzom 
morskim i zawodnikom grand prix.
Firma B&G współpracowała z Team Phaedo, aby opracować wysoce 

szybkie, bijące rekordy rozwiązania a wraz z Knutem Frostadem, byłym 

żeglarzem olimpijskim i szyprem podczas regat Volvo Ocean Race, 

opracować doskonały system żeglarski dla wielokadłubowców.

Więcej informacji na www.bandg.com/mulithull

B&G 2017  »  PERFECT FOR MULTIHULLS

Rachel Fallon-Langdon / Team Phaedo

Rachel Fallon-Langdon / Team Phaedo



Przyrządy i systemy autopilotów H5000 fi rmy 
B&G charakteryzują się typowo żeglarskimi 
funkcjami i potężną, sprawdzoną w regatach 
technologią, z bardzo szybkim procesorem, 
wygodnym dostępem przez interfejs w stylu 
przeglądarki internetowej, pełnokolorowymi 
i 7-segmentowymi wyświetlaczami oraz 
specjalizowanym sterownikiem autopilota. 

Sercem systemu jest procesor (CPU), obsługiwany przez trzy poziomy 

oprogramowania, Hydra, Hercules oraz Performance, które w pełni 

zaspokoją Twoje wymagania żeglarskie.

B&G 2017  »  H5000

H5000
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5-calowy, czytelny w słońcu, kolorowy ekran Graphic z wysoce intuicyjnym 

interfejsem użytkownika oferuje bogactwo funkcji żeglarskich, m.in. 

SailSteer oraz Start Line. Klejone szkło zapobiega kondensacji i poprawia 

kontrast. Dostępny jest również 5-calowy, monochromatyczny wyświetlacz 

segmentowy Race

Wyświetlacze H5000

H5000 Graphic 000-11542-001

H5000 Race 000-11543-001

 START LINE

 SAILSTEER

  WINDPLOT, DO ŚLEDZENIA 
TRENDÓW POGODOWYCH

  ELEGANCKIE, PROSTE MENU

  JASNY, KOLOROWY WYŚWIETLACZ

  ZGODNY Z NMEA 2000®

  WYTRZYMAŁA BUDOWA

  BARDZO SZYBKI PROCESOR ARM

  JASNY WYŚWIETLACZ 5-CALOWY

  WIZUALNY WSKAŹNIK DOCELOWY

  NISKI POBÓR MOCY

  WYTRZYMAŁA BUDOWA

  BARDZO SZYBKI PROCESOR ARM

  ZGODNY Z NMEA 2000®

Cechy wyświetlacza 
grafi cznego 

Cechy wyświetlacza 
Race

FUNKCJE Hydra Hercules Performance

Wydajne fi ltrowanie wiatru • • •
Obsługa wiatru skorygowanego o ruch 3D • •
Prędkość i kierunek wiatru względem dna. •
SOG jako opcja prędkości łodzi • • •
Tłumienie dynamiki prędkości łodzi • •
Tablice I funkcje biegunowe • •
Kontekstowe przełączanie wyświetlacza HV • •
Zbliżenie do linii startu z pozycjonowaniem dziobu • • •
16 własnych kanałów użytkownika • • •
KALIBRACJA

Rutyny AutoCal, włączając korektę True Wind • • •
Zaawansowana korekta rzeczywistej prędkości wiatru • •
Korekta liniowości prędkości łodzi/ przechyłu • •
INTERFEJSY

Wybieralne wejście/ wyjście NMEA 0183 • • •
Sterowanie oparte na przeglądarce serwera 
internetowego H5000 • • •
Komunikacja H-Link • •
OBSŁUGA CZUJNIKÓW

Dwa wejścia prędkości łodzi • • •
Dwa wejścia wiatru (przełączanie w zależności 
od kierunku wiatru) •
Obsługa obrotowego maszy dla obliczeń wiatru • • •
Wejścia steru lewej i prawej burty, ze zbieżnością •
Zaawansowane typy kanałów liniowych Set A, Set A+B Set A Set A+B

Poziomy funkcji H5000 CPU



B&G 2017  »  H5000

H5000
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  STEROWANIE WG KOMPASU, WIATRU 
LUB DO PUNKTU DROGI

  STEROWANIE WZGLĘDEM 
POZORNEGO LUB RZECZYWISTEGO 
KĄTA WIATRU 

  EKSPERTSKIE SYSTEMY ŻEGLARSKIE 
OBEJMUJĄCE REAKCJĘ NA PODMUCH 
I SILNY WIATR

  TRYB AUTOMATYCZNEGO 
PRZEŁĄCZANIA REAKCJI ORAZ 
POWROTU DO STANU NORMALNEGO

Cechy H5000 Pilot CPU

H5000 Pilot CPU
Przełomowe funkcje pilota fi rmy B&G obejmują m.in. 

specjalizowane algorytmy żeglarskie oraz tryby 

sterowania: reakcja na podmuchy wiatru, powrót do 

stanu normalnego i reakcja na silny wiatr. Pilot sprawdził 

się w najtrudniejszych warunkach oraz najbardziej 

wymagającym środowisku i stanowi idealny wybór dla 

żeglarzy wycieczkowych i regatowych z nieliczną załogą.

Sterownik autopilota 
H5000

  SPECJALIZOWANE STEROWANIE 
PILOTA

  PEŁNY DOSTĘP DO KONFIGURACJI 
PILOTA

  SZKLANY, KLEJONY, 
MONOCHROMATYCZNY 
WYŚWIETLACZ

  BEZPOŚREDNI INTERFEJS

Cechy sterownika H5000 Pilot Controller

Zapewnia bezpośrednie sterowanie autopilotem 

i konfi gurację systemu z dedykowanej klawiatury. Pilot 

Controller zapewnia niezawodne sterowanie oraz sprzężenie 

zwrotne poprzez wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, 

zarówno gdy stosowany jest jako podstawowy sterownik 

pilota, jak i wtórne stanowisko dla chartplotera Zeus.

H5000 Pilot CPU 000-11554-001 Sterownik autopilota H5000 000-11544-001

Zaawansowane funkcje 
żeglarskie autopilota 
H5000
H5000 Pilot nie jest taki sam jak inne autopiloty, 
jego ekspertskie systemy nieustannie monitorują 
kierunek, wiatr, stan morza, kąt przechyłu oraz 
inne zmienne, aby niezwłocznie reagować na 
zmiany warunków zapewniając w równej mierze 
osiągi i bezpieczeństwo.

Tryb poracania do stanu normalnego rozpoznaje nagłe odchyłki kursu 

powodowane przed odbiegające od wzorca fale lub kilwatery łodzi 

i zapewnia, że jacht odchyla się w mniejszym stopniu od kursu docelowego 

i szybciej powraca na właściwy tor. Reakcja na podmuch podejmuje 

działania prewencyjne bazując na dochodzące do H5000 lub WTP3 dane 

przyrządów i utrzymuje bardziej stabilny kurs w warunkach zmiennego 

wiatru, podczas gdy reakcja na silny wiatr naturalnie unosi łódź z dala 

od wzrostów wiatru, starając się utrzymać ją bardziej poziomo i płynąc 

szybciej. Urządzenie H5000 Pilot fi rmy B&G zawiera systemy odporności 

na uszkodzenia i konfi gurowalne przez użytkownika ograniczniki, aby 

zapewnić funkcje bezpieczeństwa pasujące do jego osiągów.

Rachel Fallon-Langdon / Team Phaedo
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Najważniejsze punkty linii Performance

  WYSOCE DOKŁADNE DANE WIATRU

  WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI CZUJNIKI PRZECHYŁU 
BOCZNEGO/ WZDŁUŻNEGO

  DUŻA PRECYZJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 
Z ŻYROSKOPÓW

 KOREKTA WYWOŁYWANEGO WIATRU

 ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ AUTOPILOTA

Cechy

Pomiary wiatru są dotknięte przez wiatr wywoływany na topie masztu 

przez boczne lub wzdłużne przechyły jachtu. Rozwiązaniem jest korekta 

ruchu 3D. H5000 pobiera dane z kilku czujników, włączając wydajne 

żyroskopy, aby skorygować wywoływany wiatr, zapewniając najlepsze 

rozwiązanie pomiaru wiatru w systemie przyrządów.

Ruch 3D

Systemy H5000 dostarczają wysokowydajne, specyfi czne dla żeglarstwa funkcje i potężną, 
sprawdzoną w regatach technologię dla żeglarzy, którzy doceniają to co najlepsze.

Oparta na przeglądarce konfi guracja systemu H5000 umożliwia 

zaawansowaną kalibrację, ustawienia i diagnostykę bez kłopotliwego 

pokonywania złożonego menu. Dostęp do potężnego interfejsu w stylu 

internetowym, można uzyskać z PC-ta, tabletu lub smartfonu.

Interfejs H5000
  PROSTE USTAWIENIA, KONFIGURACJA I STEROWANIE

 NARZĘDZIA WIZUALIZACJI DANYCH

  ETHERNET LUB (OPCJONALNA) SIEĆ 
BEZPRZEWODOWA

 DIAGNOSTYKA SYSTEMU

 KOPIA I PRZYWRACANIA SYSTEMU

Cechy

  KALIBRACJA PRĘDKOŚCI ŁODZI SKORYGOWANEJ O PŁYW

 KALIBRACJA DWÓCH CZUJNIKÓW PRĘDKOŚCI

 KOREKTA RZECZYWISTEJ PRĘDKOŚCI WIATRU

 KOREKTA RZECZYWISTEGO KĄTA WIATRU 

  KALIBRACJA SAMOUCZĄCEGO SIĘ CZUJNIKA 
KIERUNKU 3D Z PRECISION-9

CechyZaawansowana kalibracja
H5000 oferuje krańcowość w rozdzielczości wejść 

sensorów, najlepsze techniki przetwarzania i optymalną 

kalibrację systemu, z korektami dla prawie każdej funkcji, 

w celu uzyskania najdokładniejszych danych.
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Funkcja StartLine urządzenia H5000 dostarcza wysokiej rozdzielczości 

dane dla odległości od linii, dystansu do końców linii, skosu linii i długości 

łodzi zyskiwanych dzięki startowi z uprzywilejowanego końca. StartLine 

używa BowPosition, obliczając pozycję dziobu łodzi dziesięć razy na 

sekundę. Dla krańcowych osiągów podczas startowania H5000 łączy się 

z systemem Zeus3 ze skalowanym widokiem StartLine.

StartLine
 ODLEGŁOŚĆ OD LINII

 CZAS DO STARTU

 LAYLINES DO KOŃCÓW LINII STARTU

 SKOS LINII

  OBLICZENIE ZYSKU Z UPRZYWILEJOWANEGO 
KOŃCA

Cechy



WTP3 wraz z asortymentem wyświetlaczy, czujników i oprogramowania 

fi rmy B&G stanowi najdoskonalszy system oprzyrządowania Grand Prix.

System WTP3 składa się z mocnej, wieloprocesorowej jednostki centralnej 

podłączonej do modułów zbierania rozproszonych danych przez trzy 

niezależne sieci CAN. Możliwości gromadzenia i przeliczania danych są 

ogromne, przyczyniając się do postępu w systemach regat wyczynowych 

i superjachtów.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji, prosimy skontaktować się z 

dilerem systemów Grand Prix fi rmy B&G. 

System WTP3

 

  ZAPEWNIENIE NAJBARDZIEJ SPRAWNEGO, ELASTYCZNEGO I NIEZAWODNEGO 
SYSTEMU PRZYRZĄDÓW DOSTĘPNEGO DLA PROFESJONALNYCH 
NAWIGATORÓW JACHTÓW

  ZWIĘKSZENIE PRECYZJI DOSTARCZANYCH DANYCH PRZEZ ELIMINACJĘ 
WPŁYWU RUCHÓW ŁODZI I DOSTARCZENIE SKUTECZNYCH OPCJI KALIBRACJI

  OBLICZANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH SZYBCIEJ NIŻ JAKIKOLWIEK INNY 
SYSTEM

WTP3 spełnia trzy główne cele:

Systemy Grand Prix

Systemy Grand Prix fi rmy B&G łączą naszą 
najbardziej zaawansowaną elektronikę 
z wiodącym w branży oprogramowaniem, 
sprzyjając biciu światowych rekordów 
i umożliwiając realizację żeglarskich ambicji. 
Nasza precyzyjna elektronika morska 
i niezrównane żeglarskie tradycje inspirują 
osiąganie wybitnych wyników. Za każdym 
kamieniem milowym i każdym sukcesem kryje 
się nasze dążenie do innowacji w żeglarstwie. 
Czujemy dumę, budując produkty, którym nasi 
klienci ufają, których oczekują, którymi się 
radują i które inspirują nas do przekraczania 
naszych możliwości, rozszerzania Waszych 
żeglarskich doświadczeń i wspólnego 
realizowania naszych marzeń.

WTP3 CPU

B&G 2017  »  GRAND PRIX SYSTEMS

Volvo Ocean Race  •  IMOCA 60  •  Ultime  •  Fast 40  •  Maxi  •  Wally  •  Swan  •  J-Class  •  Superyachts

Image above: Stefan Coppers / Team Brunel / Volvo Ocean Race
Image right: Yann Riou / Dongfeng Race Team / Volvo Ocean Race
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Rozbuduj swój system

B&G 2017  »  EXPAND YOUR B&G SYSTEM
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Antena GPS Zeus ZG100 z wysoką precyzją 

informuje o pozycji, kursie oraz prędkości 

do dziesięciu razy na sekundę, zapewniając 

maksimum zaufania do wyświetlanej pozycji. 

ZG100 zawiera również wieloosiowy czujnik 

kierunku dla optymalizacji danych i zapasowej 

kopii danych kierunku.

Antena GPS ZG100

Antena GPS ZG100 000-11048-001

Wyświetlacz 10/10 HV 000-11087-001

Wyświetlacz 20/20 HV 000-11088-001

Wyświetlacz 30/30 HV 000-11089-001

Wyświetlacz 40/40 HV 000-11090-001

Wyświetlacze HV
Klejone wyświetlacze HVison dostarczają bardzo 

wyraźne informacje przyrządów przy braku 

kondensacji. Wyświetlacze HV przechowują do 14 

konfi gurowalnych stron, więc jeżeli potrzebujesz 

TWA, COG lub SOG, możesz w prosty sposób 

zobaczyć te istotne informacje.

Moduły rozszerzeń H5000 umożliwiają 

dodatkowe możliwości interfejsu. Rozszerzenie 

szeregowe dla podłączenia dodatkowych 

urządzeń GPS, kompasów Gyro oraz innych 

urządzeń NMEA 0183. Rozszerzenie analogowe 

udostepnia dodatkowe wejścia dla czujników 0-5V, 

obejmujących wiatr, kąt masztu i przetworniki sił 

rozciągających.

Moduły rozszerzeń 
H5000

H5000 Moduł szeregowy 000-11726-001

H5000 Moduł analogowy  000-11725-001

Wyświetlacze analogowe B&G dostarczają 

wyraźny widok istotnych danych na klasycznych 

wyświetlaczach, spełniając potrzeby estetyczne 

klasycznych jachtów i zapewniając natychmiastową 

percepcję ważnych danych, jak kąt wiatru, jednym 

rzutem oka.

Wyświetlacze 
analogowe

Wyświetlacze analogowe 
– wszystkie modele patrz www.bandg.com
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Wysokowydajne, lekkie czujniki prędkości i kąta 

wiatru, zbudowane z jakością, której mógłbyś się 

spodziewać od B&G. Czujniki wiatru z asortymentu 

fi rmy B&G są wysoce dokładne i stabilne przy 

lekkim oraz silnym wietrze, a opracowano je 

w zwycięskiej technice regatowej.

Czujniki wiatru

213 Czujnik wiatru 213-00-002 

Zestaw pionowego czujnika wiatru 810m BGH030001

Zestaw pionowego czujnika wiatru 1050m BGH030002

Zestaw pionowego czujnika wiatru 1450m BGH030003

Dostępne są inne modele czujników wiatru, patrz www.bandg.com

Kompas Precision-9 dostarcza informacje 

o kierunku i prędkości zwrotu do przyrządów B&G, 

autopilota, radaru i systemów nawigacji. Zawierając 

dziewięcioosiową matrycę półprzewodnikowych 

czujników ruchu i orientacji, Precision-9 dostarcza 

dokładne dane o przechyle bocznym, wzdłużnym 

i kołysaniu do zgodnego sprzętu, przez swój interfejs 

NMEA 2000®.

Czujniki kierunku

Precision 9 000-12607-001

Czujniki steru
Kąt steru stanowi konieczność zarówno dla 

działania autopilota, jak i optymalizacji osiągów 

jachtu regatowego; czujniki B&G dostarczają 

dokładne dane steru dziesięć razy na sekundę.

RF25N 000-11552-001

RF300  20193744

Trend barometryczny jest przyjacielem 

przybrzeżnych żeglarzy, ostrzegając przed 

zbliżającym się sztormem lub ciszą. Barometr 

wysokiej rozdzielczości fi rmy B&G dostarcza 

dane z rozdzielczością 0,1 mb, zapewniając 

wysoce dokładne dane trendu.

Barometr wysokiej 
rozdzielczości

Barometr wysokiej rozdzielczości 000-11552-001
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Radio VHF V90
Utrzymuj łączność z pomocą wydajnego systemu 

radiowego VHF V90 fi rmy B&G. Obsługujący do 

6 mikrotelefonów i charakteryzujcy się szeregiem 

innowacyjnych funkcji służących komunikacji 

pokładowej i między jednostkami. Jest czytelny 

i wytrzymały, posiada zintegrowany odbiornik AIS, róg 

mgłowy, interkom i cechuje się możliwością pracy w sieci 

NMEA, pozwalającą udostępnić dane Twojemu MFD.

System VHF V90 000-11676-001

H50 to opcjonalny bezprzewodowy mikrotelefon 

dla radia VHF V50 i V90. Łączy godny uwagi 

zasięg z indukcyjnym ładowaniem, co sprzyja 

elastycznej komunikacji, również z dala od stołu 

mapowego.

Mikrotelefon H50

Bezprzewodowy mikrotelefon H50 000-11237-001

Radio VHF V50
VHF z wbudowanym odbiorem AIS. W komplecie 

z wiodącym w swojej klasie radiem żeglarze 

otrzymują potrójną obserwację oraz zintegrowany 

przycisk „Stan zagrożenia”. Unikalna funkcja 

“Track Your Buddy” pozwala wyświetlać pozycję 

nawet trzech przyjaciół.

Radio VHF V50 000-11236-001

AIS
Zobacz i bądź widziany. Zmniejsz ryzyko 

kolizji dzięki najnowszej generacji, w pełni 

zintegrowanemu transponderowi AIS klasy B. 

Kompaktowe rozmiary, niewielka masa, pełna 

odporność na wodę i niski pobór mocy.

NAIS-400 – system AIS klasy B 000-10980-001

NSPL-400 – rozgałęźnik anteny AIS 000-10982-001

System SonicHub® fi rmy B&G posiada 

zintegrowany moduł Bluetooth®, który pozwala 

przesyłać strumieniowo muzykę ze smartfona 

lub tabletu, odtwarza muzykę i fi lmy z urządzeń 

USB i umożliwia słuchanie radia z pełną kontrolą 

z wyświetlacza Zeus2 lub Vulcan.

SonicHub® 2

SonicHub® 2 000-12302-001 

6,5-calowe głośniki (para) 000-12306-001

ForwardScan®*, sonar przedni pokazuje 

przestrzeń przed dziobem wraz z informacjami 

o głębokości podejścia. Obraz dna przed dziobem 

jest wyraźny i łatwy w interpretacji, gdyż 

ForwardScan® nadaje i odbiera do dziesięciu 

razy szybciej, aktualizując dane w czasie 

rzeczywistym.

ForwardScan®

Przetwornik ForwardScan® 000-11674-001

Przetwornik ForwardScan® 
(brak tulei lub korka) 000-11675-001

Steruj posiadanym wyświetlaczem Zeus2 za 

pomocą urządzenia ZC2 z intuicyjną klawiaturą 

i joystickiem. Dostępnego w wersji do mocowania 

poziomego lub pionowego, ZC2 można również 

użyć do sterowania pilotem B&G z każdego 

wyświetlacza podłączonego do sieci.

ZC2

ZC2 – Mocowanie w pionie  000-12365-001

ZC2 – Mocowanie w poziomie 000-12513-001

Steruj bezprzewodowo swoim jachtem z dowolnego 

miejsca na pokładzie przy pomocy tego sterownika 

pilota używającego bezprzewodowego połączenia 

Bluetooth®. Noszony na nadgarstku lub smyczy 

WR10 działa z systemami H5000 i Triton Plus 

w zasięgu 30 m od wodoodpornej stacji bazowej.

WR10

Zdlane sterowanie WR10 i stacja 
bazowa BT-1 000-12316-001

Zdalne sterowanie – dodatkowy 
pilot 000-12358-001
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Nagradzany szerokopasmowy radar fi rmy 
B&G będzie utrzymywała stałą pieczę 
nad Tobą i załogą. Niezależnie od tego czy 
żeglujesz przy brzegu czy na pełnym morzu, 
płynąc w trudnych warunkach, przez mgłę, 
pola gór lodowych lub w nocy, zasięg radaru 
Broadband nie sprawi Ci zawodu; uzyskasz 
krystalicznie czysty obraz przestrzeni przed 
dziobem łodzi.
Bez względu na to, czy interesują Cię obiekty bliskie, czy informacje dotyczące 

dalszego zasięgu, radary Broadband 3G i Broadband 4G zapewnią najwyższe 

poziomy bezpieczeństwa oraz wykrywanie celów, którego oczekujesz od 

fi rmy B&G.

Wyświetl nawet 10 celów MARPA Nakadka mapa/ radar Bezkonkurencyjne rozróżnianie celów 
(obraz po lewej)

 KRYSTALICZNIE WYRAŹNY OBRAZ

  AUTOMARTYCZNA REGULACJA 
WYRAZISTOŚCI

 ŚLEDZENIE CELÓW MARPA

 DWIE STREFY CHRONIONE

  NATYCHMIASTOWY ROZRUCH 
INSTANT ON™

 NISKI POBÓR MOCY

  WYJĄTKOWO NISKIE 
PROMIENIOWANIE

 SZYBKA INSTALACJA

 DOBRA SEPARACJA CELÓW

 BRAK GŁÓWNEJ WIĄZKI

Cechy radarów Broadband 3G™ i 4G™

 ZASIĘG ROBOCZY DO 36 NM

 REGULOWANA SEPARACJA CELÓW

 WYOSTRZENIE WIĄZKI

  TRYB WYSOKICH OBROTÓW 
(48OBR./MIN.)

 DWA ZAKRESY

 ZAAWANSOWANE WYKRYWANIE CELU

Dodatkowe cechy radaru Broadband 4G™

Technika półprzewodnikowa odsuwa na bok tradycyjny magnetron, a zamiast 

tego oferuje emisję niższą niż telefon komórkowy, co pozwala na bezpieczne 

montowanie tych systemów w dowolnym miejscu każdej łodzi, niezależnie od 

jej rozmiaru. Istnieją dwa modele radaru szerokopasmowego, Broadband 3G™ o 

zasięgu roboczym 28 mil morskich i Broadband 4G™, który charakteryzuje się 

bardziej zaawansowanymi funkcjami i zasięgiem roboczym do 36 mil morskich.
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Szerokopasmowy radar 3G™ 000-10422-001

Szerokopasmowy radar 4G™ 000-10423-001



Firma B&G wspiera szeroki asortyment produktów mapowania firm trzecich, map, aplikacji 
usług i cyfrowej łączności.
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Kartografi a
B&G oferuje najszerszy asortyment 
kartografi i.
C-MAP
Jest pakietem z funkcjami, które wzbogacają każdy styl wodniactwa, 

w tym mapy z dynamicznym rastrem, wysokiej rozdzielczości mapy 

bathymetryczne, pływy i prądy oraz własne cieniowanie głębokości.

NAVIONICS
Zgodna ze wszystkimi chartploterami serii Vulcan i Zeus fi rmy B&G, 

ogólnoświatowa elektroniczna morska kartografi a, prezentującej inny 

wymiar w wyborze map.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji o produktach i możliwości ich 

zakupu, prosimy odwiedzić: www.navionics.com

PredictWind
PredictWind jest uznawany za światowego 
lidera w wysokiej rozdzielczości prognozowaniu 
wiatru dla żeglarstwa, z ich własnymi modelami 
globalnych prognoz pogody.
PredictWind wypuścił w roku 2008 w bazującym na internecie formacie 

strateg pogodowy w America Cup Jon Bilger oraz zespół ekspertów 

technicznych. Celem nałożonym na PredictWind jest ogólnoświatowe 

przodownictwo w dostarczaniu narzędzi prognozowania pogody dla 

marynarzu każdego szczebla, którzy wymagają dokładej przepowiedzi.

Usługi prognozowania pogody PredictWind są zintegrowane wyłącznie 

z produktami Zeus i Vulcan fi rmy B&G i są dostępne przez połączenie Wi-Fi, po 

zarejestrowaniu się z PredictWind (funkcje Premium wymagaja subskrypcji).

Więcej informacji o PredictWind na: www.predictwind.com

Przez proste nciśnięcie ikony Naviop na ekranie 
głównym B&G, użytkownicy uzyskują dostęp 
do całego szeregu ustawialnych kontrolek, 
pozwalających im monitorować, zarządzać 
i sterować kluczowymi funkcjami, takimi jak:

Silniki

Generatory

Trym i klapy

Oświetlenie

Lampy nawigacyjne

Zużycie paliwa

Klimatyzacja

Rozrywka

Stan zbiorników

Akumulatory 

GoFree™ napędza cyfrowy ekosystem 
żeglugi morskiej, z propozycjami takimi jak 
GoFree Shop.
APLIKACJA STEROWNIKA GOFREE CONTROLLER
Aplikacja ta pozwala użytkownikowi widzieć dane prezentowane przez 

system Zeus2 lub Vulcan na smartfonie lub tablecie i wykorzystywać 

te urządzenia do sterowania wyświetlaczami. Aplikacja sterownika jest 

zgodna z urządzeniami Android oraz IOS. Funkcja sterowania dostępna jest 

tylko w tabletach.

SKLEP GOFREE™ SHOP
GoFree Shop jest sklepem internetowym z jednym punktem obsługi 

klienta, mającym za zadanie zaspokoić zapotrzebowanie na mapy morskie, 

który daje marynarzom możliwość pobrania zakupionych lub własnych 

map Insight Genesis do komputera osobistego albo bezpośrednio do 

urządzenia Zeus2 lub Vulcan, w celu natychmiastowego wykorzystania. 

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy odwiedzić gofreeshop.com.

Zwiększ funkcjonalność swojego B&G
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Wsparcie regatowe
Globalne wsparcie regatowe fi rmy B&G nie ma sobie równego. Nasza 

rozległa sieć specjalistów fi rmy B&G każdego roku zapewnia obecność 

ekspertów w setkach imprez. Specjalizowany zespół wspierania regat 

gwarantuje niezrównany poziom usług wszystkim użytkownikom B&G, 

tam, gdzie potrzebują tego najbardziej, niezależnie od pory.   

W celu uzyskania pełnego harmonogramu obsługi regat, prosimy 

odwiedzić www.bandg.com.

Wiele łodzi uczestniczy w regatach lub żegluje daleko od 
wód macierzystych. Kupując sprzęt fi rmy B&G, możesz 
mieć pewność, że uzyskasz wsparcie na wysokim 
poziomie wszędzie, na całym świecie.

Korzyści serwisowe B&G
Oprócz gwarancji standardowej fi rma B&G oferuje program korzyści 

serwisowych, który jest nieodpłatny i dostępny dla wszystkich klientów 

B&G, zapewniając najpełniejsze dostępne obecnie usługi i wsparcie.

Zadaniem programu korzyści serwisowych jest zapewnienie możliwie 

najlepszych wrażeń z obcowania z produktami B&G, nawet w przypadkach, 

gdy wymagane jest wsparcie techniczne lub wymiana sprzętu. Marka B&G 

jest gwarantem wysokiej jakości produktów i wsparcia.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji o korzyściach serwisowych, 

prosimy odwiedzić www.bandg.com.

Ogólnoświatowe wsparcie
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Dla wielofunkcyjnych wyświetlaczy firmy B&G 
obecnie dostępny jest przeznaczony do zapewnienia 
optymalnego działania elektroniki morskiej nowy analizator 
sieciowy i asystent serwisu (NASA).

Niezależnie od tego jak daleko od lądu znajduje 

się statek, jeżeli tylko wodniak ma możliwość 

połączenia się z siecią bezprzewodową, NASA 

daje natychmiastowy dostęp do najnowszych 

funkcji oraz najlepszego wsparcia i serwisu.

Image above: Ricardo Pinto / Volvo Ocean Race
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facebook.com/bandgsailing @bandg_sailing youtube.com/bandgsailing @bandgsailing

Miejsce na pieczęć dealera:

parker@parker.com.pl
www.parker.com.pl


