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Marka SIMRAD reprezentuje bogatą historię innowacji i rozwoju produktów rozciągającą się na 

przestrzeni prawie siedemdziesięciu lat. Dziś Simrad Yachting kontynuuje te tradycje, udostępniając 

entuzjastom pływania i wędkarstwa sportowego nową generację wielofunkcyjnych wyświetlaczy 

NSS evo3 o wyszukanych możliwościach. Wyświetlacze te zapewniają intuicyjny interfejs przez ekran 

dotykowy do najnowszej morskiej techniki, od rewolucyjnego radaru z kompresją impulsu Halo™, 

do sonarowego odwzorowania StructureScan® 3D oraz systemów autopilota Continuum. Łącząc 

zaawansowaną technikę z intuicyjnym wzornictwem, elektronika firmy SIMRAD dostarcza łatwej  

w użyciu funkcjonalności, uwalniając użytkownika od zbędnych czynności, aby mógł wykorzystać  

dla siebie każdą minutę spędzoną na wodzie.

image © Billy Black

E L E K T R O N I K A  M O R S K A  D L A  
J A C H T Ó W   M O T O R O W Y C H  

I  W Ę D K A R S T WA   S P O R T O W E G O

2   |   SIMRAD-YACHTING.COM 



image © Billy Black

GO  WIT H C ONFIDENCE  |    3



Małe i średnie łodzie motorowe
Jednostanowiskowe łodzie motorowe

Wyświetlacze Simrad NSS evo3 i systemy Glass Bridge dają użytkownikowi pełną kontrolę nad ich 
doznaniami pływania. Śmiała i bezpieczna nawigacja z intuicyjnym, wielodotykowym sterowaniem, 
automatycznym wyznaczaniem tras, sonarem ForwardScan™ i szeregiem innowacyjnych 
rozwiązań radarowych. Autopilot Continuum zwalnia ręce z koła, podczas gdy użytkownik płynie 
w rytmie muzyki z w pełni zintegrowanego systemu rozrywki SonicHub®2.

26-50 
STÓP

Radar
Szerokopasmowy radar 4G™

Stanowisko sterowe
Dwa NSS evo3 12” or 16”

Radio VHF/AIS
RS35

Komputer autopilota
NAC-2

Przetwornik
B60

Audio
SonicHub®2

Przetwornik
ForwardScan™

Autopilot
AP44

Komputer autopilotaKomputer autopilota

SYSTEMY SIMRAD DLA ŁODZI MOTOROWYCH

ŁODZIE 
MOTOROWE
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Jachty motorowe
Duże, dwustanowiskowe jachty motorowe

50-100 
STÓP

Przetwornik
Podwójny StructureScan ze stali 

nierdzewnej (przez kadłub)

Przetwornik
ForwardScan™ 

Przetwornik
SS60

Mostek nawigacyjny
NSO evo2 z dwoma ekranami (24”)

Stanowisko sterowe
2× NSO evo2 z dwoma ekranami (19”)

Radio VHF
RS90

Komputer autopilota
NAC-3

Radar
Szerokopasmowy radar 4G™

Radar Halo™

Moduł echosondy
2X SonarHub™

WiFi-1

Audio
SonicHub®2

Cyfrowy 
wyświetlacz

IS42

Autopilot
AP44

Pilot
OP50
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Radar
Szerokopasmowy radar 4G™ 
lub radar Halo™

Stanowisko sterowe
Dwa NSS evo3 12” lub 16”

VHF Radio Radio VHF
RS35

Komputer autopilota
NAC-2

Moduł echosondy
StructureScan® 3D
Skimmer StructureScan 3D

Moduł echosondy
BSM-3

Przetworniki
SS175H-W + SS175L CHIRP

Audio
SonicHub®2

Autopilot
AP44

Konsola centralna
Pojedyncze stanowisko wędkarza sportowego

Modułowa technika Simrad pozwala stworzyć doskonały system dla wędkarza sportowego. 
Szukaj głębiej z techniką Broadband Sounder™ z włączonym sonarem CHIRP, szerzej 
z odwzorowaniem sonarowym StructureScan® HD 3D i dalej z wysokiej rozdzielczości radarem 
do wyszukiwania ptaków. Przejmij kontrolę z najnowszymi, w pełni zintegrowanymi 
wielofunkcyjnymi wyświetlaczami NSS evo3, autonomicznymi echosondami fi rmy Simrad 
i specjalizowanym jednostkom sterującym radarem – wszystko solidnie zbudowane 
i przeznaczone do łatwej obsługi ręką wilgotną lub w rękawicy.

SYSTEMY SIMRAD DLA WĘDKARSTWA SPORTOWEGO

20-40 
STÓP

SYSTEMY DLA 
WĘDKARSTWA 
SPORTOWEGO
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Mostek nawigacyjny
Dwa NSS evo3 12”

Wieża
NSS evo3 12”

Stanowisko sterowe
NSO evo2 z dwoma ekranami (19”)

Pilot
OP50

Radio VHF
RS90

Komputer autopilota
NAC-3

Radar
Radar Halo™

Moduł echosondy
BSM-3

Przetwornik
R509LH-W CHIRP

WiFi-1

Audio
SonicHub®2

Cyfrowy 
wyświetlacz
IS42

Autopilot
AP44

Duży mostek nawigacyjny
Duże, dwustanowiskowe jachty motorowe

40-70+ 
STÓP
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SYSTEM
RUNABOUT

Stanowisko sterowe
GO9 XSE lub GO7 XSE albo GO5 XSE

Autopilot
Simrad Drive Pilot™

Audio
SonicHub®2 i para 

głośników

Przetwornik
TotalScan™

Bezprzewodowe zdalne sterowanie 
WR10

Autopilot

Łodzie sportowe i rekreacyjne
Jednostanowiskowe łodzie motorowe

Radio VHF/AIS
RS35

Czujniki NMEA 2000®

Wyświetlacze chartploterów nawigacyjnych GO XSE fi rmy Simrad doskonale nadają się do 
wszelkich typów motorówek sportowych i rekreacyjnych. Oferują one pełne narzędzia nawigacyjne 
połączone z szeregiem wbudowanych technologii sonarowych. Dzięki standardowej możliwości 
podłączenia sieciowego , obejmującego wsparcie dla kompaktowych, wymagających niewielkiej 
mocy systemów radarowych, nowy Simrad GO9 XSE może w łatwy sposób zintegrować 
i wyposażyć system, tak aby zaspokoił Twoje potrzeby.

DO 26 
STÓP

SYSTEMY SIMRAD DLA ŁODZI SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

ŁODZIE 
SPORTOWE 
I REKREACYJNE
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Niezależne sterowanie dwoma 
monitorami z pomocą jednego 
tylko procesora NSO evo2.

NSO EVO2 

Systemy Simrad NSO evo2 GlassBridge są doskonale 
przystosowane do motorowych łodzi morskich oraz łodzi 
wędkarzy sportowych.

Systemy te zapewniają dużą moc przetwarzania dla szybkiego 
kreślenia map, sonaru, radaru oraz rozrywki na dwóch 
wyświetlaczach panoramicznych. 
Interejs użytkownika Simrad HEROiC, umożliwia intuicyjne sterowanie 
wielodotykiem i posiada zdolność rozległej integracji.

SYSTEMY DLA WĘDKARSTWA 
SPORTOWEGO

GLASS BRIDGE
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Technologia TripIntel™ śledzi i wyświetla istotne informacje, 
wymagane do zaplanowania bezpiecznych i radosnych dni 
na wodzie. Podejmuj rozsądne decyzje z zasięgiem paliwowym 
nałożonym na mapy, łatwym dostępem do prądów wodnych 
i przyszłych poziomów pływów oraz szczegółową historią 
poprzednich rejsów. Gdy płyniesz, wskaźnik zdolności rejsowej 
ułatwia dostrajanie przegłębienia i przepustnicy, w celu 
uzyskania minimalnego spalania i pozostawania w „strefi e 
zielonej”, maksymalizując zasięg i obniżając koszty paliwa. Ciesz 
się zaletami TripIntel w swoich wyświetlaczach nawigacyjnych 
NSO, NSS evo 2, NSS evo 3, albo serii GO.

G Ł Ó W N E  C E C H Y  N S O  E V O 2

PROCESOR

• Dwa niezależne wyjścia HDMI monitora

• Obsługa panoramicznego monitora full HD

• Wielodotykowy interfejs z funkcją pinch-to-zoom (złap i przybliż)

• Łatwe zarządzanie kilkoma wyświetlaczami dzięki Bridge Control

• Integruje się z pełnym asortymentem rozwiązań radarowych 
fi rmy Simrad, echosondą szerokopasmową BSM-3, SonarHub™ 
z odwzorowaniem StructureScan® HD, sonarem ForwardScan® 
i wieloma innymi

• OP50 – opcja klawiatury i obrotowego sterownika 

• Najszerszy wybór opcji kartografi i

• Współpracuje z Navionics® Autorouting™ i C-Map Easy Routing™

• TripIntel™ pozwala na planowanie wycieczek, bazując na ilości 
zatankowanego paliwa, pływie i szczegółowej historii rejsu

• Kilka wejść wideo

• Procesor czterordzeniowy 

• Łączność bezprzewodowa (wymaga modułu WIFI-1)

MONITORY

• Niskoprofi lowa (8 mm), całkowicie szklana konstrukcja do 
montażu wpuszczonego, zdobi każde urządzenie sterowe

• Wejścia HDMI, DVI oraz kompozytowe

• Czytelny w słońcu ekran o dużej jasności (1000 nitów)

• Sterowanie z wielodotykiem

Pinch-to-zoom 
(złap i przybliż) 
z wielodotykiem.

Monitory MO fi rmy Simrad są dostępne 
w 3 wielkościach: 16-calowy, 

19-calowy i 24-calowy

TRIPINTEL™

OPIS NR KATALOGOWY

Zestaw NSO evo2 i 16'' monitor wielodotykowy 
z pilotem OP50 i anteną GPS GS25.
Bez map

000-13565-00

Zestaw NSO evo2 i 19" monitor wielodotykowy 
z pilotem OP50 i anteną GPS GS25. 
Bez map

000-13566-00

Zestaw NSO evo2 i 24" monitor wielodotykowy 
z pilotem OP50 i anteną GPS GS25. 
No charts included

000-13567-00

Zestaw NSO evo2 Dual 16" monitor wielodotykowy  
z pilotem OP50 i anteną GS25 GPS. 
Bez map

000-13568-002

Zestaw NSO evo2 i dwa 19" monitory wielodotykowe
z pilotem OP50 i anteną GPS GS25.
Bez map

000-13569-002

MO16-T 15,6” monitor o dużej jasności 
z panoramicznym ekranem wielodotykowym 

000-11260-001

MO19-T 19” monitor o dużej jasności z panoramicznym 
ekranem wielodotykowym

000-11262-001

MO24-T 24” monitor o dużej jasności z panoramicznym 
ekranem wielodotykowym

000-11264-001

Procesor NSO evo2 000-10997-001
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Nawiguj, przejmuj kontrolę i ciesz się niespotykanym poziomem 
funkcjonalności wbudowanej w NSS evo3. Nowa technologia 
wyświetlaczy SolarMAX™ HD oferuje wyjątkową wyrazistość i bardzo 
szerokie kąty widzenia, w połączeniu z niewrażliwym na warunki 
pogodowe ekranem dotykowym i rozbudowaną klawiaturą dla pełnej 
kontroli we wszystkich warunkach.
 
Znajdź swoją drogę dzięki zintegrowanej, szybkiej antenie GPS i szerokiej gamie opcji 
kartografi i, pasujących do każdego miejsca. Płyń z ufnością dzięki sonarowi ForwardScan 
lub wędkuj łatwiej z technologią odwzorowania StructureScan® HD i Broadband Sounder™. 
Nowość w NSS evo3 – rzeczywiste wsparcie dwukanałowego sonaru CHIRP, w celu 
jednoczesnego pokrycia kilku zakresów głębokości. Wbudowany moduł WiFi pozwala na 
bezpośredni dostęp do usług GoFree®, i zapewnia integrację ze smartfonem lub tabletem, 
w celu rozszerzenia Twojego zasięgu poza obszar stanowiska sterowego.enables access 
to GoFree® online services, and delivers smartphone and tablet integration to extend your 
display’s reach well beyond the helm.

     NSS EVO3 

Najnowsze wyświetlacze NSS evo3 firmy SIMRAD cechuje 
przełomowa technologia ekranu dotykowego i rozbudowana 
klawiatura, dające pełną kontrolę.

NOWOŚĆ

SYSTEMY DLA WĘDKARSTWA 
SPORTOWEGO

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY
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Wyświetlacze SolarMAX™ charakteryzuje wysokiej 
jasności podświetlenie LED i zaawansowana powłoka 
antyrefl eksyjna, stosowane w celu zwiększenia 
czytelności obrazu w każdych warunkach oświetlenia.  
Technologia IPS oferuje znacząco większe kąty widzenia, 
w porównaniu do innych wyświetlaczy. Wspaniała 
wierność kolorów i lepsza czytelność panelu wysokiej 
rozdzielczości, szerszy zakres temperatur roboczych, 
dodatkowe, odporne na wilgoć warstwy optyczne, 
intuicyjne oprogramowanie, szybko reagujące sterowanie 
z ekranu dotykowego oraz dodatkowe, zabezpieczające 
powłoki, wszystko to, aby stworzyć jakość, która 
przetrwa w najsurowszych, morskich warunkach.

OPIS NR KATALOGOWY

NSS7 evo3, Combo MFD, bazowa mapa świata 000-13237-001

NSS9 evo3, Combo MFD, bazowa mapa światap 000-13238-001

NSS12 evo3, Combo MFD, bazowa mapa świata 000-13239-001

NSS16 evo3, Combo MFD, bazowa mapa świata 000-13240-001

NSS7 evo3, ROW, zestaw radarem 4G 000-13793-001

NSS9 evo3, ROW, zestaw radarem 4G 000-13794-001

NSS12 evo3, ROW, zestaw radarem 4G 000-13795-001

NSS7 evo3, ROW, zestaw Totalscan 000-13799-001

NSS9 evo3, ROW, zestaw Totalscan 000-13800-001

NSS12 evo3, ROW, zestaw Totalscan 000-13801-001

Wielofunkcyjne wyświetlacze NSS evo3 fi rmy Simrad 
dostępne są z czterema wielkościami ekranu: 

7-calowy, 9-calowy, 12-calowy i 16-calowy.

7" 9" 12" 16"

G Ł Ó W N E  C E C H Y  N S O  E V O 3

• Panoramiczny wyświetlacz SolarMAX™ HD

• Niezawodne sterowanie w każdych warunkach: niezauważalnie 
przełącza się między wielodotykiem a pełną klawiaturą 
z obrotową tarczą

• Zintegrowana echosonda obsługująca dwukanałowy CHIRP, 
sonar ForwardScan® oraz odwzorowanie StructureScan® HD

• Dodaj odwzorowanie StructureScan® 3D, zaawansowane 
możliwości echosondy Broadband Sounder™ i wiele innych 
poprzez moduły Simrad

• Poszerz pole widzenia z radarem, wyposażonym w funkcję 
kompresji impulsu Halo™, radarem Broadband 3G™/4G™ i 
innymi rozwiązaniami radarowymi fi rmy Simrad

• Przejmij pełną kontrolę nad systemami autopilota Simrad 
z ekranu dotykowego lub klawiatury NSS evo3

• Sieć NMEA 2000® umożliwia zintegrowane monitorowanie 
silnika, sterowanie systemem audio i dużo więcej

• Nawiguj precyzyjnie z wbudowanym odbiornikiem 10 Hz GPS/ 
GLONASS o dużym zasięgu

• Ciesz się łatwiejszym planowaniem wycieczki z użyciem 
technologii TripIntel™ i wsparciem dla oprogramowania 
Navionics Autorouting/C-Map Easy Routing

• Wbudowane GoFree™ Wi-Fi umożliwia zdalne monitorowanie 
ze smartfonu oraz sterowanie z tabletu

• Wybierz instalację powierzchniową dla nisko profi lowego 
wyglądu Glass Bridge lub mocowanie wspornikowe, 
pozwalające na montaż w dowolnym miejscu
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Pinch-to-zoom 
(złap i przybliż) 
z wielodotykiem.



NSS EVO2 

NSS evo2, posiadający łatwy w użyciu 
i nowatorski, choć znany z tabletów interfejs, 
łączy ekran wielodotykowy z obrotowym 
pokrętłem, umożliwiając precyzyjne sterowanie 
i szybką reakcję w każdych warunkach, zarówno 
na spokojnych, jak i wzburzonych wodach.

Wyświetlacze NSS evo2 wyposażone są we wbudowaną 
echosondę z technologią CHIRP, ponadto obsługują 
StructureScan® HD oraz sonar ForwardScan™ – 
wystarczy podłączyć wybrane przetworniki sonarowe.

Wbudowany GPS, pełna integracja z autopilotem oraz inteligentne 
planowanie podróży z TripIntel™ czynią z wyświetlaczy NSS evo2 idealne 
rozwiązanie przy urządzeniu sterowym każdej łodzi motorowej. Dzięki 
pokładowemu odwzorowaniu sonarowemu StructureScan®, technologii 
CHIRP i echosondy szerokopasmowej oraz integracji z szerokim 
asortymentem innych technologii wykrywania ryb, entuzjaści sportowego 
połowu będą krócej poszukiwać ryb, jednocześnie łapiąc ich więcej.

G Ł Ó W N E  C E C H Y  N S O  E V O 2

• Panoramiczny wyświetlacz z jasnym 
podświetleniem LED

• Wielodotykowy interfejs z funkcją pinch-to-zoom 
(złap i przybliż)

• Wewnętrzna, szybka antena GPS

• Wbudowany SonarHub z technologią echosondy 
szerokopasmowej, sonar CHIRP i obrazowanie 
StructureScan® HD

• Integracja z autopilotem

• Najszerszy wybór opcji kartografi i

• Współpracuje z Navionics® Autorouting™ 
i C-Map Easy Routing™

• TripIntel™ pozwala na planowanie wycieczek 
bazując na ilości zatankowanego paliwa, pływie 
i szczegółowej historii rejsu

• Współpracuje z naszym pełnym asortymentem 
rozwiązań radarów i echosond, ForwardScan®, 
centrum rozrywki SonicHub®2 i wieloma innymi

• Łączność bezprzewodowa (wymaga modułu 
WIFI-1)

• Możliwość pracy w sieci NMEA2000®, 
0183® i Ethernet

OPIS NR KATALOGOWY

NSS7 evo2 Combo wyświetlacz wielofunkcyjny 000-11184-001

NSS9 evo2 Combo wyświetlacz wielofunkcyjny 000-11190-001

NSS12 evo2 Combo wyświetlacz wielofunkcyjny 000-11192-001

NSS16 evo2 Combo wyświetlacz wielofunkcyjny 000-11196-001

Wielofunkcyjne wyświetlacze NSS evo2 fi rmy 
Simrad dostępne są 

w 4 wielkościach: 7-calowy, 9-calowy, 
12-calowy i 16-calowy.

SYSTEMY DLA WĘDKARSTWA 
SPORTOWEGO

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY
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(złap i przybliż) 
z wielodotykiem.





GO XSE 

Wyświetlacze Simrad GO5, GO7 i GO9 XSE 
pozwalają uzyskać jeszcze więcej z codziennego 
pobytu na wodzie, są doskonale przystosowane 
do niewielkich łodzi sportowych i spacerowych.

Za wyjątkowo jasnym ekranem dotykowym 
skrywa się chartpoltter z wbudowanym 
odbiornikiem GPS, a Wi-Fi umożliwia 
dostęp do najnowszych map i aktualizacji. 
Sterowanie pokładowym systemem dźwięku, 
monitorowanie danych silnika i wiele innych 
funkcji dostępnych dzięki sieci NMEA 2000® 
oraz wybór z gamy wbudowanych technologii 
sonarowych: żeglowanie ze spokojem ducha, 
korzystając z ukierunkowanego w przód sonaru 
ForwardScan™ lub wykrywając ryby niczym 
zawodowiec z echosondą Broadband Sounder™, 
sonarem CHIRP oraz odwzorowaniem 
StructureScan® HD SideScan i DownScan 
Imaging™.

G Ł Ó W N E  C E C H Y  G O  X S E

• Łatwy w użyciu interfejs wielodotykowy

• W pełni funkcjonalny chartplotter z obsługą najpowszechniej dostępnej 
kartografi i (Insight, Navionics, C-MAP)

• Rozsądne planowanie z technologią TripIntel™

• Wsparcie dla Navionics Autorouting i C-MAP Easy Routing

• Wpuszczane lub wspornikowe mocowanie wyświetlacza

• Panoramiczny ekran z jasnym podświetleniem LED

• Szybki odbiornik GPS 10Hz

• Wbudowana echosonda Broadband Sounder™, sonar CHIRP, wsparcie dla 
odwzorowania StructureScan® HD lub ForwardScan™ (wymagany przetwornik)

• Wbudowany GoFree™ Wi-Fi

• Zgodność z NMEA 2000®

• Wyświetlacz radaru dla systemów radarowych Simrad Broadband 3G™/4G™ i 
radaru z kompresją impulsu Halo™ (tylko GO9 XSE)

• Dwa gniazda kart microSD (tylko GO9 XSE)

WYŚWIETLACZE
NAWIGACYJNE
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GO9 XSE: Rozszerz zasięg 
swojego widzenia z radarowym 
rozwiązaniem Simrad
Simrad GO9 XSE jest w pełni funkcjonalnym 
wyświetlaczem radaru z możliwością 
podłączenia plug-and-play systemu radarowego 
Simrad Broadband 3G™, Broadband 4G™, 
radaru z kompresją impulsu Halo™. Pływaj z 
ufnością poprzez zatłoczone porty, nawiguj 
bezpiecznie przy słabej widoczności, miej oko 
na odległe komórki pogodowe i zobacz stada 
pożywiających się ptaków, które wskazują dobre 
łowisko. Automatyczne dostrajanie pomaga 
uzyskać czysty obraz radarowy w każdych 
warunkach, podczas gdy nakładka radarowa 
łączy dane radaru z mapami nawigacyjnymi w 
łatwy do interpretacji widok otoczenia.

P O R Ó W N A N I E  M O D E L I  G O  X S C

Wielofunkcyjne wyświetlacze serii 
GO fi rmy Simrad dostępne są 
w 3 wielkościach: 5-calowy, 

7-calowy i 9-calowy.

9"7"5"

CECHY GO5 XSE GO7 XSE GO9 XSE

Superjasny ekran z wielodotykiem ✔ ✔ ✔

Wbudowane WIFI ✔ ✔ ✔

Wbudowana echosonda CHIRP ✔ ✔ ✔

Możliwość obsługi StructureScan ✔ ✔ ✔

Możliwość obsługi TotalScan ✔ ✔ ✔

Możliwość obsługi ForwardScan ✔ ✔ ✔

Praca w sieci NMEA2000 ✔ ✔ ✔

Integracja z silnikiem ✔ ✔ ✔

Integracja z autopilotem ✔ ✔ ✔

Integracja z systemem rozrywki ✔ ✔ ✔

Wbudowany GPS 10 Hz ✔ ✔ ✔ 

(wysoka czułość)

Podział ekranu na 4 panele ✔ ✔

Udostępnianie punktów drogi/tras/śladów ✔

Możliwość obsługi radaru ✔

Dwa gniazda kart map ✔

OPIS NR KATALOGOWY

GO5 XSE, bez przetwornika 000-12451-001

GO5 XSE, średni/wysoki/Downscan 000-12452-001

GO5 XSE, Totalscan 000-12675-001

GO7 XSE, bez kartografi i 000-12455-001

GO7 XSE, bez kartografi i, TotalScan 000-12673-001

GO7 XSE, bez kartografi i, średni/wysoki/Downscan 000-12674-001

GO9 XSE, bez przetwornika 000-13210-001

GO9 XSE, średni/wysoki/Downscan 000-13211-001

GO9 XSE, TotalScan 000-13212-001

GO9 XSE, zestaw radar 4G 000-13763-001

Opcje mocowania wspornikowego
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Pinch-to-zoom 
(złap i przybliż) 
z wielodotykiem.



MODUŁY ECHOSONDY

Innowacyjne technologie 
sonaru przeznaczone dla każdych 
potrzeb.

NAJSZERSZA 
W BRANŻY INTEGRACJA

Zautomatyzuj posiadaną elektronikę 
pokładową i przekształć statek 
w inteligentną łódź z integracją 
z kluczowymi w branży partnerami.

WIFI

Podgląd wyświetlacza 
wielofunkcyjnego ze smartfonu lub 
sterowanie nim za pomocą tabletu, 
z dowolnego miejsca na pokładzie.

PRZYRZĄDY

Elastyczne urządzenia 
wyświetlające żywotne dane, 
obejmujące głębokość, prędkość 
łodzi, prędkość wiatru i inne.

SONICHUB®2

Wnieś posiadaną muzykę 
na pokład z transmisją 

strumieniową przez Bluetooth®, 
radiem AM/FM i pełną integracją 
z wyświetlaczem wielofunkcyjnym 
fi rmy Simrad.

SZYBKI GPS

Niewiarygodna dokładność 
oznaczania pozycji, bez względu na 
prędkość.

• Sonar ForwardScan™

• Odwzorowanie StructureScan® 3D

• Echosonda szerokopasmowa z CHIRP

• Darmowa aplikacja przeglądarki

• Darmowa aplikacja sterownika

• Otwarty protokół pozwala na 
opracowanie własnych aplikacji

• Zdalne aktualizacje oprogramowania 
i wsparcie serwisowe

• Dobrze czytelne, pełnokolorowe 
wyświetlacze

• Zintegruj z wielofunkcyjnym 
wyświetlaczem Simrad lub użyj 
jako urządzenia niezależnego

• Wyświetlaj dane z silników 
i czujników NMEA 2000

• Steruj muzyką ze swojego 
wyświetlacza Simrad

• Transmisja strumieniowa ze 
smartfonów i tabletów przez Bluetooth

• Odtwarzaj pliki MP3 z USB

• Podłącz się do radia satelitarnego 
SiriusXM® (tylko USA)

• 16-kanałowa antena GPS 10 Hz

• Pierwszorzędny odbiór sygnału

• Zwarta konstrukcja

• Łatwy montaż powierzchniowy

• Loop fi rmy Naviop

• CZone

• VesselView fi rmy Mercury

ŁÓDŹ Z SIECIĄ
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BROADBAND 
RADAR™

Nawiguj pewnie po zatłoczonych 
szlakach wodnych i w portach, 
posiłkując się radarem 
o doskonałych parametrach pracy 
w bliskim zasięgu.

RADAR HALO™

Widzi blisko i daleko 
dzięki niespotykanej mieszance 
wykrywania w bliskim i dalekim 
zasięgu.

DSC-VHF

Uniwersalne i solidne, 
ze wszystkim czego potrzebujesz 
do komunikowania się z innymi 
statkami, brzegiem a nawet osobami 
na pokładzie.

AIS

Zmniejsza ryzyko kolizji 
dzięki technologii „zobacz i bądź 
widziany”

• Innowacyjna technologia FMCW

• Zasięg do 36 mil morskich

• Eliminuje martwą strefę 
impulsu początkowego

• Sprawna technologia niskiej mocy

• Montaż w dowolnym 
miejscu na pokładzie

• Dostępny z układem antenowym 
o rozmiarze 3, 4 lub 6 stóp

• Wykrywanie w bliskim zasięgu 
nawet poniżej 90 m (300 stóp)

• Zasięg do 72 nm z układem 
antenowym o rozmiarze 6 stóp

• Bezpieczna nawigacja, monitorowanie 
komórek pogodowych i łatwe 
wykrywanie ptaków

• Rozruch InstantOn™ ze stanu 
pogotowia, gotowość 
w 16-25 sekund od włączenia

• Opcje podręczne i modułowe

• Dodatkowe mikrotelefony 
bezprzewodowe zwiększające 
mobilność i dające 
możliwości interkomu

• W niektórych modelach 
wbudowany DSC i AIS

• Transpondery AIS klasy B

• Nadawanie własnej pozycji

• Śledzenie i identyfi kacja statków 
wyposażonych w AIS

• Nawigacyjna nakładka AIS

Wielofunkcyjne wyświetlacze fi rmy Simrad stanowią awangardę morskiej technologii, nieustannie 
rozszerzając i ulepszając narzędzia, które mogą pomóc użytkownikowi wykorzystać dla siebie każdą 
chwilę spędzoną na wodzie.

Poprzez szeroki asortyment wydajnych modułów fi rmy Simrad, obejmujących echosondy wykrywające ryby 
i dokonujące pomiaru głębokości, sonarowe obrazowanie StructureScan® 3D, echosondę szerokopasmową 
4G™, radar z kompresją impulsu Halo™, autopilota, AIS, centrum rozrywkowe i wiele innych, istnieje 
możliwość rozbudowania systemu wyświetlacza tak, aby odpowiadał potrzebom każdego użytkownika.

AUTOPILOT

Nagradzane i sprawdzone 
w warunkach oceanicznych systemy 
autopilota, pasujące do każdej 
wielkości i typu łodzi.

• Specjalizowane sterowanie lub 
integracja z wyświetlaczem 
fi rmy Simrad

• Predefi niowane wzorce zwrotów

• Funkcja omijania

• Sterowanie NoDrift (bez dryfowania)

DANE SILNIKA

Wyświetlaj w czasie 
rzeczywistym, na swoim 
wielofunkcyjnym wyświetlaczu fi rmy 
Simrad, dane silnika zgodnego 
z NMEA 2000®

• Przepływ paliwa

• Temperatura silnika

• RPM

• Napięcie akumulatora
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Control Page

Control Page

Wzbogać posiadaną łódź o możliwość 
monitorowania i kontrolowania całej 
jednostki. System Loop rozszerza 
możliwości wybranego systemu Simrad 
o monitorowanie i wyświetlanie bogactwa 
informacji. Obejmują one status silnika, 
osiągi, poziomy paliwa i innych płynów, zarządzanie energią w systemach 
DC i AC oraz inne dane z szerokiego zakresu obsługiwanych systemów 
i czujników. Informacje te są prezentowane przez czytelne wyświetlacze 
numeryczne i grafi czne, logicznie rozmieszczone na stronach powiązanych 
z konkretnymi obszarami funkcjonalnymi, takimi jak przełączanie, napęd lub 
napełnianie zbiorników. Loop jest „szytym na miarę” systemem integracji 
statku, który łączy wszystkie usługi statku za jednym dotknięciem.

C E C H Y

• „Szyte na miarę” systemy dopasowane do posiadanego statku

• Monitoruj i kontroluj systemy napędowe

• Kontroluj oświetlenie, klimatyzację oraz inne systemy z cyfrowym przełączaniem

• Monitoruj paliwo oraz poziomy w innych zbiornikach

• Zarządzaj systemami elektroniki pokładowej

• Zabezpiecz zdalny dostęp przez zgodne PC-ty, smartfony i tablety

LOOP – SYSTEM MONITOROWANIA I KONTROLI 
DOSTOSOWANY DO KONFIGURACJI ŁODZI

HVAC Pompy 
zęzowe

Akumulatory

Odbiorniki 
energii

Wykrywanie 
dymu i ognia

Cyfrowe 
przełączanie

Zasłony 
i kurtyny

Światła 
nawigacyjne

Centrum 
mediów

Scenariusz 
oświetlenia

Drzwi 
i włazy

Monitorowanie 
poziomów

Stabilizator 
żyroskopowy

Klapy 
trymujące

Paliwo

GeneratorySilniki 
diesla

ŁÓDŹ Z SIECIĄ
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G Ł Ó W N E  C E C H Y

• Specjalizowana jednostka 
sterująca radaru

• Zgodne z systemami radarowymi 
fi rmy Simrad, obejmującymi radar 
z kompresją impulsu Halo™, 
Broadband i cyfrowy radar HD

• System automatycznego dostrajania

• Technologia eliminacji zakłóceń 
biernych zapewniająca optymalny 
obraz w niekorzystnych 
warunkach pogodowych

• Śledzenie celów MARPA

• Interfejs z klawiaturą i obrotową 

tarczą oraz 8 klawiszami 
bezpośredniego dostępu do menu

• 9-calowy wyświetlacz 
w układzie pionowym (R2009) 
lub 16-calowy panoramiczny 
wyświetlacz HD (R3016)

• Wyjście HDMI dla opcjonalnego 
drugiego wyświetlacza i zdalnie 
obsługiwanej „sklonowanej” 
stacji (tylko R3016)

• Opcje montażu wspornikowego 
i wpuszczanego

• Możliwość pracy w sieci NMEA 0183 
i NMEA 2000NMEA 2000 connectivity

OPIS NR KATALOGOWY

R2009,  jednostka sterująca radaru, 9” 000-12186-001

R2009, Radar 9”, 3G Broadband osłonięty 000-12192-001

R2009, Radar 9”, 4G Broadband osłonięty 000-12193-001

R2009, Radar 9”, 3’ zestaw antenowy HALO PUC 000-12194-001

R3016, jednostka sterująca radaru, 16” 000-12188-001

R3016, Radar 16”, 10KW, 4’ otwarty zestaw antenowy 000-12195-001

R3016, Radar 16”, 10KW, 6’ otwarty zestaw antenowy 000-12196-001

R3016, Radar 16”, 25KW, 7’ otwarty zestaw antenowy 000-12197-001

R3016, Radar 16”, 3’ zestaw antenowy HALO PUC 000-12198-001

R3016, Radar 16”, 4’ zestaw antenowy HALO PUC 000-12199-001

R3016, Radar 16”, 6’ zestaw antenowy HALO PUC 000-12200-001

R2009 i R3016 są zgodne z systemami radarowymi 
fi rmy Simrad, obejmującymi radar z kompresją 
impulsu Halo™, Broadband 3G™/4G™ i cyfrowy 
radar HD

Jednostka sterująca R3016 w połączeniu 
z szerokopasmowym radarem 4G ™.

RADAR
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R2009 / R3016
Simrad R2009 i R3016 są specjalizowanymi jednostkami sterującymi radaru ze zintegrowanymi wyświetlaczami: 
9-calowym w układzie pionowym i panoramicznym, 16-calowym w układzie poziomy, zgodnymi z szeregiem 
rozwiązań radarowych fi rmy Simrad, obejmujących radar z kompresją impulsu Halo™, Broadband 3G™/4G™, 
cyfrowy radar HD. Idealne wyposażenie nawigacyjne, zwiększające bezpieczeństwo przybrzeżnych statków 
wycieczkowych i połowowych.



RADAR HALO™

Rewolucyjnie nowy radar Simrad Halo™ czyni bezpieczną nawigację łatwiejszą 
niż była ona do tej pory, mając oko na pogodę i wykrywając stada ptaków, które 
gromadzą się nad wodami obfi tującymi w ryby. Półprzewodnikowa technika 
kompresji impulsu pozwala widzieć na jednym ekranie obiekty zarówno bliskie, jak 
i dalekie, z pomocą pojedynczego układu antenowego Halo™. 

Technologia wyostrzenia wiązki zapewnia 
bardziej szczegółowy obraz, z lepszą 
separacją przylegających obiektów. 
Radar Halo™ (z lewej) wyraźniej wyodrębnia 
pojedyncze statki i struktury na zatłoczonym 
kotwicowisku, w porównaniu z tradycyjnym 
radarem impulsowym 6 kW (z prawej).

Zobacz obiekty bliższe niż 90 m (300 stóp) 
po jednej stronie ekranu, a odległe do 64 mil 
morskich po drugiej. Radar Halo™ w istocie 
działa niczym dwa niezależne systemy 
radarowe zawarte w jednym, bez pogorszenia 
osiągów na żadnym wybranym zasięgu.

Dla entuzjastów wędkowania przybrzeżnego 
i zawodowych rybaków ptaki oznaczają rybę. 
Specjalizowany tryb BIRD radaru Halo™ 
ułatwia lokalizację odległych, żerujących 
stad ptaków, bez wprowadzania na ekranie 
zakłóceń wywołanych dużym wzmocnieniem.

G Ł Ó W N E  C E C H Y

• Zasięg roboczy do 72 mil morskich

• Wyostrzenie wiązki z kontrolą 
separacji celów

• Działanie o dwóch zasięgach

• Zaawansowane przetwarzanie sygnału 
z trybami własnym, portowym, 
przybrzeżnym, pogodowym i BIRD (ptaki)

• Tryb szybkiego działania 48 obr./min.

• InstantOn™ ze stanu pogotowia, gotowość 
w 16-25 sekund od włączenia

• Śledzenie celów MARPA, do 10 
celów (20 z dwoma zasięgami)

• Niska emisja i promieniowanie 
elektromagnetyczne

• Niski pobór mocy przy zasilaniu 12/24 V

OPIS NR KATALOGOWY

Halo-3 Pulse Compression Radar 000-11469-001

Halo-4 Pulse Compression Radar 000-11470-001

Halo-6 Pulse Compression Radar 000-11471-001

BLISKO
0 — 0.1 KM
(0 — 600 ft)

ŚREDNIO BLISKO
0.1KM — 2 KM
(600 ft — 1 NM)

ŚREDNIO
2-20 KM
(1 — 11 NM)

ŚREDNIO DALEKO
20 — 50 KM
(11 — 27 NM)

DALEKO
>100 KM

(>64 NM )
IMPULSOWY 
6 kW

BROADBAND

HALO

RADAR
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BROADBAND RADAR™
Nasz niesamowity radar szerokopasmowy pozwoli Ci cieszyć się krystalicznie 
wyraźnym obrazem sprzed dziobu łodzi. Półprzewodnikowa technologia rozstaje 
się z tradycyjnym magnetronem, pozwalając na obniżenie emisji do poziomu 
niższego niż w telefonie komórkowym, dzięki czemu systemy te można bezpiecznie 
zamontować w dowolnym miejscu, na każdej łodzi. Radar szerokopasmowy 
występuje w dwóch opcjach: znakomitego radaru Broadband 3G™, 
charakteryzującego się zasięgiem roboczym 28 mil morskich, oraz rewolucyjnego 
radaru Broadband 4G™, posiadającego zaawansowane funkcje i zasięg roboczy do 
36 mil morskich.

Wyświetlanie do 10 celów MARPA

Nakładka mapy i radaru

Bezkonkurencyjne rozróżnianie celów

Krystalicznie wyraźny obraz

W S P Ó L N E  F U N KC J E  R A D A R U  B R O A D B A N D  3 G ™/4 G ™

D O D AT KO W E  F U N KC J E  R A D A R U  B R O A D B A N D  4 G ™

• Krystalicznie wyraźny obraz

• Automatyczna klarowność

• Śledzenie celów MARPA

• Dwie strefy chronione

• Rozruch InstantOn™

• Niski pobór mocy

• Wyjątkowo niska emisja

• Szybka instalacja

• Zasięg roboczy do 36 mil morskich

• Wyostrzenie wiązki

• Tryb dużej prędkości (48 obr./min.)

• Podwójny zasięg

• Zaawansowane wykrywanie celów

OPIS NR KATALOGOWY

Szerokopasmowy radar 4G™ 000-10421-001

Szerokopasmowy radar 3G™ 000-10420-001
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MODUŁ ECHOSONDY BSM-3
Zaprojektowana dla profesjonalistów i poważnych 
entuzjastów wędkarstwa sportowego BSDM-3, to wysoce 
wydajna, dwukanałowa echosonda szerokopasmowa 
z technologią CHIRP. Jej zasięg roboczy 3000 m 
(10 000 stóp) oznacza, że możesz wypuszczać się dalej 
na morze, mając pewność znalezienia poszukiwanej ryby.

PRZEWODNIK POKRYCIA DNA MORSKIEGO PRZEZ PRZETWORNIKI

OPIS NR KATALOGOWY

Moduł echosondy szerokopasmowej (BSM-3) 000-11742-001

G Ł Ó W N E  C E C H Y

• Zasięg 3000 m (zależny od przetwornika)

• Dwukanałowa echosonda CHIRP

• Szereg opcji przetworników i częstotliwości

• Najlepsza w branży separacja 

celów i wyrazistość

• Łatwa w użyciu z trybami auto i ręcznym

• Wzmocniona, całkowicie 
aluminiowa obudowa

Wysoki CHIRP odróżnia ryby od podwodnych 
struktur i pokazuje powiększony obraz po lewej.

Ryba pelagiczna na średniej głębokości. 
Wysoki CHIRP pokazuje zadziwiającą 
separację ryb i koloruje poszczególne ryby.

Kąt stożka

Głębokość 
(m lub stopy)

6° 9° 11° 15° 20° 25° 45°

5 1 1 1 1 2 2 4

10 1 2 2 3 4 4 8

15 2 2 3 4 5 7 12

20 2 3 4 5 7 9 17

25 3 4 5 7 9 11 21

30 3 5 6 8 11 13 25

35 4 6 7 9 12 16 29

40 4 6 8 11 14 18 33

45 5 7 9 12 16 20 37

50 5 8 10 13 18 22 41

55 6 9 11 14 19 24 46

60 6 9 12 16 21 27 50

65 7 10 13 17 23 29 54

70 7 11 13 18 25 31 58

75 8 12 14 20 26 33 62

80 8 13 15 21 28 35 66

85 9 13 16 22 30 38 70

90 9 14 17 24 32 40 75

95 10 15 18 25 34 42 79

100 10 16 19 26 35 44 83

Kąt stożka

Przetwornik

Głębokość 
wody

Ryba

Ryba

Pokrycie dna morskiego

ECHOSONDY
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PRZETWORNIKI CHIRP I BROADBAND
Do użycia z BSM-3, S2009, S2016, NSS evo3, NSS evo2, SonarHub

 Mocowanie pawężowe Przechył ° Częstotl. (kHz) Moc Kąt stożka Złącze Nr katalogowy

P66 50/200 600W 45°/11° 9pin xSonic 000-11062-001

HDI SKIMMER 83/200/M/H 9pin xSonic 000-12728-001

HDI SKIMMER 50/200/L/H 9pin xSonic 000-12569-001

TM260 50/200 1kW 19°/6° 9pin xSonic 000-13904-001

TM150M M (95-155) 300W 17°-26° 7pin 000-11302-001

TM275LH-W L (42-65)/H(150-250) 1kW 16°-25°/25° 9pin xSonic 000-13770-001

Przez kadłub Przechył ° Częstotl. (kHz) Moc Kąt stożka Złącze Nr katalogowy

Bronze HDI 0° 50/200/L/H 45°/11° 9pin xSonic 000-13905-001

12° 50/200/L/H 45°/11° 9pin xSonic 000-13906-001

20° 50/200/L/H 45°/11° 9pin xSonic 000-13907-001

P319 0° 50/200 600W 45°/12° 9pin xSonic 000-13915-001

SS60 - 20° 20° (dostępne 0° i 12°) 50/200 600W 45°/12° 9pin xSonic 000-13786-001

SS164 - 20° 20° (dostępne 0° i 12°) 50/200 1kW 20°/6° 9pin xSonic 000-13918-001

SS260 50/200 1kW 19°/6° 9pin xSonic 000-13783-001

B150M - 20° 20°  (0° & 12° available) M (95-155) 300W 17°-26° 9pin xSonic 000-13922-001

SS75M  - 20° 20°  (0° & 12° available) M (80-130) 600W 16°-24° 9pin xSonic 000-13910-001

SS75H 0° H (130-210) 600W 9°-15° 9pin xSonic 000-13911-001

12° H (130-210) 600W 9°-15° 9pin xSonic 000-13912-001

20° H (130-210) 600W 9°-15° 9pin xSonic 000-13913-001

SS175L 0° L (40-60) 1kW 21°-32° 9pin xSonic 000-13774-001

12° L (40-60) 1kW 21°-32° 9pin xSonic 000-13775-001

20° L (40-60) 1kW 21°-32° 9pin xSonic 000-13776-001

SS175M 0° M (85-135) 1kW 11°-16° 9pin xSonic 000-13777-001

12° M (85-135) 1kW 11°-16° 9pin xSonic 000-13778-001

20° M (85-135) 1kW 11°-16° 9pin xSonic 000-13779-001

SS175H-W 0° H (150-250) 1kW 25° 9pin xSonic 000-13780-001

12° H (150-250) 1kW 25° 9pin xSonic 000-13781-001

20° H (150-250) 1kW 25° 9pin xSonic 000-13782-001

B275LH-W L (42-65)/H(150-250) 1kW 16°-25°/25° 9pin xSonic 000-13771-001

R509LH-W LL (28-60)/H(150-250) 3kW 9°-23°/25° 9pin xSonic 000-13773-001

Mocowanie w kadłubie/ 
zagłębieniu/ skrzyni

Przechył ° Częstotl. (kHz) Moc Kąt stożka ° Złącze Nr katalogowy

P79 50/200 600W 45°/12° 7 pin 000-0136-03

M260 50/200 1kW 19°/6° 9pin xSonic 000-13914-001

CM275LH-W L (42-65)/H(150-250) 1kW 16°-25°/25° 9pin xSonic 000-13772-001

Adaptery Nr katalogowy

7-pinowy wtyk TXD do 
9-pinowego wtyku MFD

Dla łączenia przetworników z 7-pinowym, niebieskim wtykiem do GO XSE, NSS evo3 000-13313-001

9-pinowy wtyk TXD do 
7-pinowego wtyku MFD

Dla łączenia przetworników z 9-pinowym wtykiem xSonic z NSS evo2, SonarHub, S2009, 
S2016, BSM-3

000-12571-001
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STRUCTURESCAN® 3D

Obrazowanie StructureScan 3D skanuje tereny 
podwodne i struktury, w których mogą skrywać 
się ryby, tworząc w wysokiej rozdzielczości 
trójwymiarowy podgląd przestrzeni pod statkiem, 
w zasięgu 180 stopni. Temu wyjątkowemu 
odwzorowaniu, wędkarze zawdzięczają możliwośc lepszej lokalizacji ryb 
i obiektów w odniesieniu do łodzi. Obrazowanie StructureScan 3D jest 
dostępne w wyświetlaczach Simrad NSS evo2, NSS evo3 i NSO evo3, po 
podłączeniu do nich modułu StructureScan 3D i przetwornika Skimmer® 3D.

G Ł Ó W N E  C E C H Y

• Niezrównana klarowność 
obrazu SideScan

• Skanowanie w wysokiej 
rozdzielczości (HD) i panoramiczne 3D

• Odniesienie do skanowania 
Leading Edge™

• SelectScan™ – identyfi kacja celów

• Sterowanie wzmocnieniem w pionie

• Nakładka punktów drogi

• Sterowanie w trzech 
osiach ScanTrack™

• Ulepszona konstrukcja przetwornika 
Skimmer® SideScan

OPIS NR KATALOGOWY

Przetwornik i moduł StructureScan 3D 000-12395-001

Tylko moduł StructureScan 3D 000-12397-001

Przetwornik StructureScan ze stali nierdzewnej, przez kadłub 000-11459-001

Podwójny przetwornik StructureScan ze stali nierdzewnej, przez kadłub 000-11460-001

StructureScan 3D, ukazujący ryby trzymające się 
w pobliżu skalistej struktury niedaleko Nelson w Nowej 
Zelandii. Użyj wzmocnienia w pionie, aby mniejsze 
obiekty wydawały się większe i były lepiej widoczne. 

Widok StructureScan3D’s ScanTrack, pokazujący dwie, 
odróżniające się grupy ryb, różnych gatunków lub 
wielkości, utrzymujące się przy zboczu na różnych 
głębokościach.

Pokrycie 
skanowaniem 
Leading Edge

Łatwe 
sterowanie 
w trzech 
osiach

Linia 
środkowa 
statku

Znak ryby 
utrzymującej się za 

palowaniem nabrzeża

Sterowanie 
zoomem

Temperatura 
wody

StructureScan3D ScanTrack uwypukla palowanie nabrzeża jako strukturę skrywającą ryby

ECHOSONDY
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Podwodne palowanie mostu. Zgodnie ze 
wskazówkami od lewej góry: SideScan, 
Broadband Sonar, Downscan.

Wrak rozsypany w poprzek dna z rybami 
trzymającymi się jego części.

Podwodny wrak ciężarówki (widok lewej 
strony SideScan).

PRZETWORNIK TOTALSCAN™

Uniwersalny przetwornik TotalScan™ pasuje do 
echosondy szerokopasmowej i sonaru CHIRP z technologią 
StructureScan® HD i DownScan Imaging™, co pozwala na 
wykrywanie ryb i wyszukiwanie struktur skrywających 
ryby z użyciem tego samego przetwornika.

MODUŁ ECHOSONDY SONARHUB

To uniwersalne rozwiązanie łączące obrazowanie 
StructureScan® HD i sonar CHIRP. SonerHub nadaje się 
idealnie do oznacznia ryb oraz śledzenia działania przynęty. 
Może również dostarczyć czytelne obrazy obiektów i 
szczegółów dna. Niezwykle wydajny w każdej sytuacji moduł 
SonarHub prezentuje detale w wysokiej rozdzielczości do głębokości 1050 m (3500 
stóp). Funkcja StructurScan® HD modułu SonicHub oferuje żeglarzom niemal 
fotografi czne obrazy, umożliwiając zwiększenie wydajności połowu, nurkowania 
oraz operacji poszukiwawczo-wydobywczych. 

G Ł Ó W N E  C E C H Y

G Ł Ó W N E  C E C H Y

• Echosonda szerokopasmowa 83/200 kHz

• Sonar CHIRP z zakresem średnich 
i wysokich częstotliwości

• Nakładka DownScan

• Obrazowanie StructureScan® HD

• Konstrukcja przetwornika Skimmer® 
pozwala na łatwą instalację

• Zgodny z NSS evo3, SonarHub 
i Simrad GO5/GO7/GO9 XSE& 
Simrad GO5/GO7/GO9 XSE

• Zaawansowana technologia Broadband 
Sounder™ fi rmy Simrad oferuje duże 
możliwości przy niskich zakłóceniach

• Technika Simrad CHIRP 
współpracuje z tradycyjnymi 
przetwornikami 50/83/200 kHz

• Zgodność „plug-and-play” z 

przetwornikami Simrad i Airmar

• Trzy wbudowane porty Ethernet do 
podłączenia kilku wyświetlaczy Simrad

• Dwa porty przetworników: podłącz 
przetwornik jednoczęstotliwościowy 
lub CHIRP i jeden przetwornik 
StructureScan® HD lub ForwardScan™

OPIS NR KATALOGOWY

Przetwornik Skimmer® TotalScan 000-12568-001

OPIS NR KATALOGOWY

Moduł SonarHub™ 000-11142-001

Podwodne skały. Obrazek zgodnie z ruchem 
wskazówek: DownScan / Broadband Sonar / 
Sidescan
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ECHOSONDY S2009 / S2016

Seria S2000 echosond fi rmy Simrad łączy sonar Broadband Sounder™ o mocy 1 kW z udostępnionym CHIRP 
z 9-calowym wyświetlaczem w układzie pionowym lub 16-calowym wyświetlaczem panoramicznym, 
w celu uzyskania maksymalnej szczegółowości w pionie oraz intuicyjnej obsługi sterowanej klawiaturą, 
dla niezawodnej kontroli w każdych warunkach. Te specjalizowane echosondy integrują się bezproblemowo 
z wyświetlaczami wielofunkcyjnymi oraz systemami glass bridge fi rmy Simrad, oferując kapitanom statków 
charterowych lub dalekosiężnych statków do połowu sportowego, niezawodność niezależnej platformy 
sonarowej. Mocne, chociaż zwarte, echosondy serii S2000, dopuszczają instalację powierzchniową lub 
wspornikową dla łatwego wpasowania się do każdego statku. 

G Ł Ó W N E  C E C H Y

• Specjalizowana echosonda ze 
zintegrowanym modułem Broadband 
Sounder™ i technologią CHIRP 

• Duża głębokość przenikania 
i prędkość pingowania 

• Kompensacja kołysania pionowego 

• 9-calowy wyświetlacz w układzie 
pionowym lub 16-calowy 
wyświetlacz panoramiczny 

• Wysoka jasność umożliwia 

instalację na zewnątrz

• Zobacz wyraźnie z funkcjami 
”białej linii”, „białego znacznika” 
i „wymazywania koloru” 

• Prosta obsługa z 8 klawiszami 
bezpośredniego dostępu do menu

• Opcje montażu wspornikowego i 
wpuszczanego (wspornik w zestawie)

• Możliwość pracy w sieci 
NMEA 0183 i NMEA 2000

OPIS NR KATALOGOWY

S2009, Echosonda, 9”, bez przetwornika 000-12185-001

S2016, Echosonda, 16”, bez przetwornika 000-12187-001

Wysoki CHIRP separuje rybę na średniej głębokości 
atakującą ławicę przynęt w pobliżu dna.

Pojedyncza ryba na średniej głębokości. Zadziwiające 
wykrycie błystki, która opada 10 m od dna na głębokości 
41 m.

ECHOSONDY
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SONAR FORWARDSCAN™

Simrad ForwardScan zapewni Ci informacje o przestrzeni przed dziobem. 
Skierowany do przodu sonar zapewnia ostry, dwuwymiarowy obraz 
dna przed Twoją łodzią, pozwalając Ci pewnie 
sterować po płytkich i słabo udokumentowanych 
wodach. Aktualizacje w czasie rzeczywistym i widok 
przestrzeni przed łodzią na dystansie ośmiokrotnie 
większym niż aktualna głębokość pozwolą Ci się 
odprężyć i zwiększyć bezpieczeństwo na wodzie.

G Ł Ó W N E  C E C H Y

• Wyraźny widok przestrzeni 
pod powierzchnią wody

• Bottom Colour Tracking 
upraszcza widok dna

• Ustaw własne strefy ostrzegawcze

• Zapobiega wpłynięciu na mieliznę

• Alarm płycizny

• Wbudowany czujnik temperatury

• Mocowanie przez kadłub, z 
tuleją ze stali nierdzewnej

• Łatwa instalacja

• Zgodny z NSS evo3, NSO evo2 (przez 
SonarHub) i GO5/GO7/GO9 XSE

OPIS NR KATALOGOWY

Przetwornik Forwardscan (zestaw XDCR) 000-11674-001

Przetwornik Forwardscan (brak tulei lub korka) 000-11675-001

Przetwornik ForwardScan dla długiej dziobnicy (z tuleją i korkiem) 000-13284-001

Bottom Colour Tracking zapewnia rzetelny obraz 2D dna 
przed łodzią, oferując niezakłócony i czytelny widok

Heading Line View opatruje dane głębokości 
ForwardScan® z linią kursową na panelu nawigacji 
Twojego MFD fi rmy Simrad, z prostym kolorowym kodem 
dla oznaczania głębokich, średnio głębokich i płytkich wód

4X8X
MAKSYMALNY WIDOK DO PRZODU 
TO 8X TWOJA AKTUALNA GŁĘBOKOŚĆ

np., przy 3 m głębokości, zobaczysz do 24 m 
z przodu.

NOMINALNY WIDOK DO PRZODU TO 
4-5X TWOJA AKTUALNA GŁĘBOKOŚĆ

np., przy 3 m głębokości, zobaczysz 12-15 m 
z przodu.
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AP44

Ten obfi tujący w funkcje sterownik autopilota cechuje się 
4,1-calowym, pełnokolorowym wyświetlaczem, intuicyjną 
obsługą klawiatury oraz korektami kursu przy pomocy 
obrotowej tarczy. Dodaj specjalizowane sterowania do 
swojego systemu autopilota Continuum, samodzielnego lub 
zintegrowanego z systemem Glass Bridge.

Systemy autopilotów Simrad z technologią Continuum oferują sprawdzone działanie i niezawodność dla wszystkich typów 
łodzi do wędkarstwa sportowego i łodzi motorowych, od 18 stóp (5,5 m) do 100 stóp (30,5 m). Jest to łatwy do zbudowania 
system pasujący do Twojej łodzi, z szeregiem modułowych komponentów i kompletnymi zestawami systemu autopilota. 
Przejmij kontrolę ze specjalizowanym wyświetlaczem i klawiaturą autopilota lub obsługuj swojego autopilota ze zgodnego, 
wielofunkcyjnego wyświetlacza Simrad, aby cieszyć się dodatkową korzyścią nawigacji do punktów drogi.

DRIVEPILOT™ I PILOT SILNIKA ZABURTOWEGO

Zestawy „zrób to sam” autopilota, które umożliwiają 
sterowanie z każdego wyświetlacza wielofunkcyjnego GO 
XSE, NSS evo3 i NSO evo2 fi rmy Simrad, wszystko jednym 
palcem. Niedrogie automatyczne sterowanie dla silników 
sterowanych hydraulicznie lub linkami. DrivePilot™ z 
podłączonym kompasem Rate zapewnia doskonałe osiągi na 
wzburzonych morzach.

DrivePilot™

Autopilot silnika 
zaburtowego

C E C H Y

• Optycznie związany wyświetlacz z szerokim kątem widzenia

• Intuicyjne sterowanie autopilotem z prostym menu

• Szybkie i łatwe korekty nastawienia kursu z obrotową tarczą

• Zautomatyzowane wzorce zwrotów dla 
manewrowania ze swobodnymi rękoma

• Sterowanie bez dryfu utrzymuje Twój kurs 
na przekór wiatrom i pływom

• Śledzenie konturu głębokości pomaga znaleźć 
ryby przy występach i zboczach

• Łatwe konfi gurowanie dzięki automatycznemu 
dostrajaniu i kalibracji

• Niskoprofi lowa konstrukcja przyrządu na stanowisku sterowym

DrivePilot

Autopilot silnika 
zaburtowego

OPIS NR KATALOGOWY

Zestaw sterowania hydraulicznego DrivePilot™ 000-11750-001

Zestaw autopilota do łodzi z hydraulicznym sterowaniem 000-11748-001

Zestaw autopilota do łodzi z mechanicznym sterowaniem 000-11749-001

WZORCE ZWROTÓW

Zintegrowane wzorce zwrotów Wirtualne sprzężenie zwrotne steru Śledzenie konturu głębokościTryb zapobiegania dryfowi

AUTOPILOTS
& INSTRUMENTS
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AP44 obrotowa głowica pilota 000-13289-001



IS35

IS35, wyraźnie czytelny w dzień i w nocy, stanowi 
interfejs dla danych z silnika, wielkości spalania, 
historii głębokości i wielu innych. Podłączony 
przez NMEA 2000® US35 automatycznie wykrywa 
i wyświetla najbardziej stosowne informacje z 
szeregu zaprogramowanych, dostosowanych 
stron danych.

WR10

Przejmij kontrolę nad swoim autopilotem 
z dowolnego miejsca na pokładzie z pomocą 
łatwego w obsłudze bezprzewodowego 
sterownika o niewielkich rozmiarach. 
Doskonale nadaje się do wszystkich typów 
silników i łodzi wędkarskich.

IS42

Uniwersalny wyświetlacz przyrządów IS42 
wykorzystuje 4,1-calowy, pełnokolorowy 
ekran do prezentacji danych z szerokiego 
spektrum podłączonych przez NMEA 
2000® czujników oraz silników i dostarcza 
pełną kontrolę nad autopilotem Simrad po 
sparowaniu z klawiaturą OP12.

OP50

Dostępny w wersji do mocowania poziomego 
lub pionowego, co pozwala wpasować go 
w każde miejsce od deski rozdzielczej do 
podłokietnika fotela sternika, kontroler 
pozwala na obsługę, z użyciem klawiatury 
i obrotowej tarczy, nawet sześciu 
wyświetlaczy NSS evo3 lub NSO evo2.

OP12

Przewodowy pilot OP12 bezproblemowo 
integruje się z systemami autopilota Simrad, 
aby zapewnić intuicyjne sterowanie trybem, 
regulacje kursu i wspomaganie sterowania 
łodzią. Tworzy parę z IS42 i jest zgodny 
z wielofunkcyjnymi wyświetlaczami Simrad.

PRECISION-9

Oparty na niezawodnej technice czujnika 
półprzewodnikowego, kompas Precision-9 
dostarcza informacje o kierunku i prędkości 
zwrotu do autopilota Simrad, radaru 
i systemów nawigacyjnych.

• Proste menu sterowane przyciskami

• Automatycznie wyświetla dane z 
silników i czujników NMEA 2000

• Monitoruje do dwóch silników na wskaźnik

• Stylowe, nierzucające się 
w oczy wzornictwo

• Instalacja z jednym kablem

• Zmiany kursu o 1 lub 10 stopni

• Wodoodporna stacja bazowa z Bluetooth®

• Zasięg do 30 metrów

• Optycznie związany wyświetlacz 
z szerokim kątem widzenia

• Wyświetla dane wiatru, prędkości, 
głębokości, silnika, AIS i inne

• Intuicyjna obsługa wodoodpornymi, 
silikonowymi przyciskami

• Dodaj klawiaturę OP12 dla pełnej 
kontroli nad autopilotem Simrad

• Niskoprofi lowa konstrukcja przyrządu 
na stanowisku sterowym

• Atest do pracy w sieci NMEA 2000®

• Sterowanie nawet sześcioma 
wyświetlaczami wielofunkcyjnymi 
NSS evo3 lub NSO evo2

• Wysokiej jakości aluminiowa 
tarcza sterowania z wbudowanymi 
funkcjami kursora

• Dostępny w orientacji poziomej i pionowej

• Pełne sterowanie autopilotem z IS42

• Wodoodporne przyciski silikonowe

• Łatwa instalacja z jednym kablem

• Ciągła automatyczna kalibracja

• Kierunek, prędkość zwrotu (ROT), 
przechył boczny i wzdłużny 
wyprowadzane przez NMEA 2000®

• Dokładna i niezawodna technika 
czujnika półprzewodnikowego

• Łatwo regulowany uchwyt montażowy

OPIS NR KATALOGOWY

IS35 – Kolorowy wyświetlacz 
przyrządów

000-13334-001

OPIS NR KATALOGOWY

WR10 – Zdalne sterowanie 
autopilota i stacja bazowa

000-12316-001

OPIS NR KATALOGOWY

OP12 – Sterownik autopilota 000-13287-001

OPIS NR KATALOGOWY

Kompas Precision-9 000-12607-001
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OPIS NR KATALOGOWY

IS42 – Wyświetlacz cyfrowy 000-13285-001

IS42 – Zestaw prędkość/
głębokość

000-13293-001

OPIS NR KATALOGOWY

OP50 – Pilot, orientacja pionowa 000-12364-001

OP50 – Pilot, orientacja pozioma 000-12512-001



RS90 – SYSTEM RADIA VHS

RS90 to nie tylko radio, lecz również 
odbiornik AIS, megafon, róg mgłowy i 
pokładowy interkom. Trzydziestosekundowy 
bufor nagrywania i odtwarzania oznacza, 
że nigdy nie opuścisz niczego istotnego, a 6 
(maksymalnie) mikrotelefonów sprawi, że 
nigdy nie znajdziesz się poza zasięgiem.

RS35

Uniwersalne, wzmocnione stacjonarne 
radio VHF, łatwe w użyciu z bardzo dużym 
wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości 
i płynnie działającym sterownikiem 
obrotowym. Z wbudowanym DSC i AIS, RS35 
zawiera wszystko czego potrzebujesz do 
komunikacji.

HS35

Bezprzewodowy mikrotelefon HS35 
współpracuje z radiem RS90 lub RS35, 
zapewniając pełną funkcjonalność VHF, AIS 
i DSC na pokładzie Twojej łodzi, 
a jednocześnie służąc jako interkom między 
mikrotelefonami a stacją bazową.

HH36

HH36 jest podręcznym radiem VHF 
wyposażonym w GPS z mocnym głośnikiem 
700 mW dla wyraźnej komunikacji 
w hałaśliwych środowiskach. HH36 jest 
w pełni wodoodpornym radiem VHF z DSC 
klasy D, które utrzymuje się na wodzie.

NAIS-400

W pełni zintegrowanym transponderem 
AIS klasy C zmniejszysz ryzyko kolizji – to 
podstawa w nawigowaniu po uczęszczanych 
szlakach okrętowych i w zatłoczonych 
portach. NAIS-400 idealnie nadaje się do 
pracy sieciowej z dowolnym wyświetlaczem 
NSS, NSO lub GO XSE i systemem radia VHF 
RS fi rmy Simrad.

SONICHUB®2

System SonicHub2 charakteryzuje się 
łącznością Bluetooth® do strumieniowego 
przesyłania muzyki ze smartfonów 
i tabletów, wbudowanym radiem AM/FM oraz 
odtwarzaniem muzyki i fi lmów z napędów 
USB, a także obsługą radia satelitarnego 
SiriusXM®* – wszystko sterowane z 
posiadanego wyświetlacza fi rmy Simrad.

• Modułowy system z wbudowanym 
odbiornikiem AIS

• Obsługuje maksymalnie 4 przewodowe 
i 2 bezprzewodowe mikrotelefony

• PA/megafon i róg mgłowy

• 30 sekund nagrywania i odtwarzania

• Wodoszczelność IPX7

• Homologacja DSC klasy D

• Wbudowany odbiornik AIS

• Głośny i wyraźny dźwięk

• Funkcja podwójnej/potrójnej obserwacji

• Praca w sieci NMEA 2000® i 0183

• Funkcja interkomu

• Zasięg 100 m

• Czas pracy na akumulatorze 8 godzin

• Ładowanie indukcyjne

• Wodoszczelność IPX7

• Homologacja DSC klasy D

• Wbudowany odbiornik GPSr

• Wybierana moc nadawania 5W/1W

• Duży, wyraźny wyświetlacz LCD

• Wodoodporne i pływa w wodzie morskiej

• Homologowany transponder AIS klasy B

• Integruje się z istniejącym 
MFD i VHF fi rmy Simrad

• Praca w sieci NMEA 2000® i 0183®

• Wodoszczelność IPX7

• Niski pobór mocy

• Wzmacniacz 50W × 4

• Dwa porty USB 

• Wyjście wideo przez kompozytowe 
złącze RCA pozwala odtwarzać 
pliki wideo z napędu USB

• Wyjścia przedwzmacniaczy 
strefy 3 i subwoofera

• Dwa pomocnicze wejścia 
stereo (AUX1, AUX2)

OPIS NR KATALOGOWY

RS90 ¬ System BB AIS VHF RX 000-11225-001

RS90 – Zestaw mikrotelefonu 
i głośnika

000-11226-001

RS90 – Mikrotelefon 000-11228-001

OPIS NR KATALOGOWY

RS35 – AIS VHF 000-10790-001

OPIS NR KATALOGOWY

Moduł SonicHub2 000-12302-001

Morskie głośniki Simrad 000-12305-001

OPIS NR KATALOGOWY

NAIS-400 z GPS 000-10980-001

NSPL-400 – Rozgałęźnik 
anteny VHF

000-10982-001

OPIS NR KATALOGOWY

HS35 –  Mikrotelefon 
bezprzewodowy

000-10791-001

OPIS NR KATALOGOWY

RADIO VHF HH, HH36, DSC, 
EU/UK

000-10784-001

*US only, requires Simrad WM-3 module.

COMMS / AIS / AUDIO
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Z nieodpłatnym kontem GoFree®, użytkownik może wykorzystać swoje 
logi sonarowe, osiągać większe sukcesy na wodzie, tworzyć własne 
mapy, które z zadziwiającą szczegółowością i konturami o dokładności 
1 stopy (30,5 cm) ukazują kluczowe obszary skrywające ryby. 

Użytkownik może także skorzystać z zalet funkcjonalności warstwy 
mapy społecznościowej Insight Genesis, przez pobranie nieodpłatnie udostępnianych 
map, utworzonych przez innych członków tej społeczności. Utwórz swoje nieodpłatne 
konto na stronie www.insightgenesis.com.insightgenesis.com.

Fish More Search LessInsight Genesis™

C-MAP MAX-N+
Mapy C-MAP MAX-N+ dostarczają dokładne, aktualne 
informacje, unikalne cechy i specjalizowane treści, aby 
wzmocnić każdą przygodę na wodzie.  

C-MAP MAX-N
Kartografi a MAX-N 
dostarcza wodniakom 
dokładne i szczegółowe 
mapy C-MAP, obejmujące 
głębokości obszarów 
i poziomic, sondowanie 
punktowe, pomoce nawigacyjne, sektory świecenia latarni 
morskich, wraki/ przeszkody, kotwicowiska, udogodnienia dla 
niewielkich jednostek i inne. Dostępne z obszarami pokrycia 
lokalnego i szerokiego.

NAVIONICS®
Firma Navionics® 
jest największym na 
świecie i najbardziej 
doświadczonym dostawcą 
ogólnoświatowej morskiej 
kartografi i elektronicznej. 
Mapy Navionics oferują opcjonalne warstwy wysokiej 
rozdzielczości, obejmujące 3D, nakładkę satelitarną, 
panoramiczne zdjęcia portów, dynamiczne pływy i prądy i
 dużo więcej.

ZALETY INSIGHT GENESIS™ SUBSKRYPCJA INSIGHT GENESIS™ PREMIUM
• Przekształć logi sonaru w nieodpłatne własne mapy

• Przeglądanie, pobieranie i współudział w tworzeniu zamieszczanej 
online społecznościowej mapy akwenów wodnych naszego globu

• Dostosuj mapy z cieniowanymi na niebiesko poziomicami 
rozmieszczonymi co 1, 3, 5 lub 10 stóp (30 cm, 60 cm, 1,5 m lub 3 m)

• Nielimitowane tworzenie, ładowanie, przeglądanie 
i składowanie map dokumentujących Twoje rejsy

• Łączenie kilku logów sonaru w pojedynczą mapę

• Zgodne ze wszystkimi wyświetlaczami NSO evo2, NSS evo2, 
NSS evo3 i GO XSENSS evo3 and GO XSE displays

• Wysokiej rozdzielczości batymetryczne (HRB) 
mapy obszarów przybrzeżnych 

• Dynamiczne pływy i prądy 

• Zdjęcia lotnicze w wysokiej rozdzielczości ukazujące szczegóły 
portów i podejść, dla zwiększenia świadomości sytuacyjnej

• Informacje o marinach/ usługach portowych 
pomagają podróżującym wodniakom cieszyć się 
bezproblemowym globalnym żeglowaniem

• Dane wędkarstwa sportowego (tylko USA) oferują informacje 
o wrakach/ rafach, zdjęcia ryb, zlokalizowane reguły/ przepisy, itp.

• Morskie obszary chronione podają granice parków morskich i 
innych podobnych obszarów oraz szczegółowe informacje o nich

• Własne cieniowanie głębokości dla łatwiejszej 
identyfi kacji różnych zakresów głębokości 

• Dynamiczne mapy rastrowe zapewniają 
tradycyjny wygląd map papierowych 

• Obszary pokrycia lokalnego i szerokiego

• Przeglądanie i pobieranie nakładek map 
obejmujących roślinność i twardość dna

• Podświetlanie zakresów głębokości własnymi kolorami 
w wyświetlaczach NSO evo2, NSS evo2, NSS evo3 oraz GO XSE

• Opcja łączenia map z mapą społecznościową 
lub zachowania ich prywatnie

KARTOGRAFIA
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GoFree® napędza ekosystem elektroniki morskiej z propozycjami 
takim, jak aplikacje GoFree Shop, GoFree HOOKED i GoFree Link 
oraz rozwiązanie zarządzania śledzeniem statku GoFree Track. 

Dzięki GoFree wędkarze mogą ładować i pobierać mapy oraz 
aktualizować oprogramowanie bezpośrednio z ich echosondy/ 
chartplottera, wykorzystując wbudowaną łączność bezprzewodową 
wyświetlaczy NSS evo3 i GO XSE lub opcjonalną możliwość chmury 
GoFree Cloud systemów NSS evo2 i NSO evo2 z modułem WiFi-1.

SKLEP GOFREE
GoFree® Shop jest sklepem, który daje możliwość szybkiego pobrania do 
komputera osobistego lub bezpośrednio do wyświetlaczy NSO evo2, NSS evo2, NSS 
evo3 i GO XSE, w celu natychmiastowego użycia, zakupionych map morskich, 
a także map stworzonych przez Insight Genesis.

GOFREE LINK
Dostępny do pobrania na platformy Android oraz IOS, GoFree® Link jest nieodpłatną 
aplikacją, która pozwala użytkownikom obserwować wielofunkcyjne wyświetlacze 
fi rm Lowrance®, Simrad® i B&G® ze smartfonu i obserwować wyświetlacza 
i sterować nimi z tabletu.

GOFREE HOOKED
Nieodpłatna aplikacja dla wędkarzy słodko- i słonowodnych, GoFree® HOOKED 
pozwala im wezwać przyjaciół, rodzinę lub wędkarzy z ogólnoświatowej 
społeczności użytkowników GoFree HOOKED do uczestnictwa w zawodach w czasie 
rzeczywistym, a następnie śledzić na żywo rezultaty w tabeli wyników aplikacji.

Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w zawodach, czy łowisz samotnie, aplikacja 
pozwala zapisać szczegółowe logi rejsu, zdjęcia ryb oraz informacje o nich, takie 
jak ciężar, długość i gatunek.

GOFREE TRACK + GOFREE VESSEL
Potężne narzędzie zarządzania statkiem, GoFree® Track monitoruje, rejestruje 
i przesyła raporty do interfejsu internetowego GoFree Vessel dla metryk statku, 
takich jak dane silnika NMEA 2000® i silnika diesla J1939 – obejmujące obr./
min., motogodziny, stan akumulatora, ciśnienie/ temperaturę oleju, temperaturę 
chłodziwa, zużycie paliwa, alarmy silnika – oraz informacje z sieci NMEA 2000®, 
takie jak głębokość, prędkość łodzi, kierunek, prędkość/ kierunek wiatru i poziom 
paliwa. Monitoruje również informacje bezpieczeństwa od wysokiego poziomu 
wody zęzowej, nadmiernej aktywności pompy zęzowej, niskich lub wysokich 
temperatur na pokładzie, podłączenia do sieci nabrzeżnej do czujników drzwi 
dostępowych.
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© Navico 2016. Wszystkie znaki handlowe stanowią własność ich odpowiednich posiadaczy. Produkty, cechy 
i specyfi kacje są najnowszymi dostępnymi w czasie druku katalogu i podlegają zmianom bez powiadamiania. 
Za błędy i przeoczenia występujące w niniejszym dokumencie nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności.

Dostarczane z:

• 2-letnią gwarancją
• Opcjami rozszerzonej gwarancji
• 5-letnim okresem rozbudowy
• Globalną siecią serwisową 

+Certyfikowane statki:

• 2 lata wsparcia na pokładzie
• Wymiana w 24 godziny

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


