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GEÏNTEGREERDE 
ELEKTRONISCHE SYSTEMEN

We leven in een wereld waar alles met elkaar verbonden is. Thuis, in de auto, 
op de boot: we worden overal omringd door technologie waarmee we met 

groter gemak en grotere veiligheid steeds meer bereiken. In ons concept 
waarbij vaartuigen verbonden zijn met andere apparatuur worden al uw 
boordtechnologie en online services ondergebracht in één eenvoudig te 

bedienen interface. Dankzij de aanpasbare multifunctionele Simrad displays 
kunt u elk aspect van uw ervaring op het water beheren en aansturen.

DE VERBONDEN
WERELD
VAN SIMRAD®

Kenna Esplin, 25 jaar, kapitein 
200ton USCG, Florida, VS.

HALO® RADAR
Zie dichtbij of veraf met een ongekende combinatie 

van detectie op kleine en grote afstand. SONICHUB®2
Breng uw muziek aan boord met Bluetooth® 

streaming, AM/FM-radio en volledige integratie 
met het multifunctionele Simrad display. INSTRUMENTEN

Flexibele display-units voor essentiële 
gegevens, zoals diepte, bootsnelheid, 

windsnelheid en meer.

HIGH SPEED GPS
Zeer nauwkeurige 
positiebepaling, 

ongeacht hoe snel of 
langzaam u vaart. 

DSC-VHF
Veelzijdig en robuust, met alles wat 
u nodig hebt om te communiceren 

met andere schepen, de wal en zelfs 
personen aan boord.

BRANCHEBREDE 
INTEGRATIE

Automatiseer uw elektronica aan boord en verander uw schip in een slimme boot met 
integratie van belangrijke industriële partners. Zoals Lumishore®, JL Audio®, CZone® en nog 

veel meer. Zie onze volledige lijst met partners op www.simrad-yachting.com/command

WIFI
Bekijk uw multifunctionele display met 
uw smartphone of regel de bediening 

met uw tablet, overal aan boord.

INTEGRATIE AAN BOORD
Bewaak en beheer alle belangrijke 
bootprocessen en systemen, zoals 

navigatieverlichting, bilge pompen, 
motorgegevens (NMEA 2000® compatibel voor 

real-time gegevens zoals brandstof, stroom, 
motor temperatuur, RPM en accuspanning), en 

andere essentiële diensten aan boord.

AIS
Verklein de kans op een 

aanvaring met deze 
technologie om te zien en 

gezien te worden.

STUURAUTOMAAT
Bekroonde en op de oceaan beproefde 

stuurautomaatsystemen voor schepen van 
elk type en elke grootte.

ECHOSOUNDERMODULES
Innovatieve sonartechnologieën 

voor elke behoefte.

SMARTPHONE-INTEGRATIE
Of u nu op het water bent om te cruisen, vissen, 
duiken, watersporten of andere activiteiten, de 

Simrad®-app is de perfecte metgezel.
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B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
iMX 8 geïntegreerde processor met zes cores voor superieure prestaties 

Ultrahelder Full HD 16, 19 of 24 inch display 

Eenvoudige touchscreenbediening van uw gehele Simrad systeem 

Zeer helder scherm van 1200 nits, af te lezen bij zonlicht 

Verzonken glass bridge stijl 

Zie meer dan ooit tevoren met zes panelen in een gesplitst scherm 

Maak verbinding met smartphones, tablets en hotspots 

Ondersteuning voor Full HD breedbeeldmonitoren 

Integratie met het volledige aanbod Simrad radaroplossingen, S5100 sonarmodule, SonarHub 
met StructureScan® HD imaging, ForwardScan® sonar en nog veel meer 

OP50 controller met toetsen en draaiknop als optie

Compatibel met C-MAP Easy Routing™ en Navionics Dock-to-dock Autorouting™*

*Abonnement kan vereist zijn. Ga naar navionics.com voor meer informatie.

16" 19" 2 4"

De Simrad NSO evo3S is verkrijgbaar in 
3 maten: 16 inch, 19 inch en 24 inch.

Knijpfunctionaliteit voor 
zoomen met multi-touch

NSOEVO3S™
GLASS BRIDGE NAVIGATIE
Bouw uw eigen ultieme navigatiesysteem met de nieuwe NSO evo3S.

*Vergeleken met de NSO evo3.

De NSO evo3S, ons paradepaardje, biedt 
haarscherpe beeldweergave op een glashelder 
scherm dat verkrijgbaar is in de breedbeeldmaten 
16, 19 of 24 inch. Dankzij de brede kijkhoek blijft 
het scherm vanaf elke plek in beeld, terwijl u met 
Full HD resolutie meer dan ooit ziet op maximaal 
zes panelen in een gesplitste weergave. 

Completeer uw ideale bootuitrusting met het 
ultieme navigatiesysteem. De nieuwe NSO evo3S 
biedt u 2x snellere schermovergangen en 
soepelere overgangen* dankzij de nieuwe en 
krachtige iMX 8 processor.
Het Full HD scherm biedt een verbluffend helder 
beeld en de mogelijkheid om al uw elektrische 
apparatuur aan boord te bedienen. 
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NSSEVO3S™
MULTIFUNCTIONELE DISPLAYS
Met de nieuwe iMX8-processor is de NSSevo3S klaar om zelfs de 
zwaarste taken te volbrengen en dat sneller dan ooit.

Snellere kaartweergave Snellere 
paginaovergangen

Snellere opstarttijd

Snel schakelen tussen combinaties van gedeelde schermen (split screen), 
vloeiende overgangen voor bewegingen op het scherm, zoals kaartrotatie / 

inzoomen en snellere weergave van afbeeldingen met hoge resolutie.

*In vergelijking met Simrad® NSSevo3. De prestaties van NSSevo3S bij benadering.

* * *

NIEUW

C A R T O G R A F I E
BETERE FUNCTIONALITEIT

Met gehalveerde laadtijden van pagina's, keuze uit 
een splitsing schermcombinatie met weergaven 

in 3D of navigatie perspectief is nog nooit zo 
eenvoudig geweest.

H I G H - D E F I N I T I O N D I S P L AY S
BETER IN DE ZON.

SolarMAX™ IPS-displays bieden een heldere 
weergave onder alle omstandigheden - zelfs 

met gepolariseerde zonnebrillen.

KRACHTIGE GEBRUIKERSINTERFACE
BETERE GEBRUIKERSERVARING

Verbeterde bewaking en bediening 
binnen de bestaande pagina: instelbare 

kaartoriëntatie met één druk op de knop, 
een uitvouwbare audiobalk aan de zijkant  

en een getijdengrafiek in de instrumentbalk 
om getijdenveranderingen te bewaken.

D I S P L AY S V O O R E L K W E E R
BETERE BEDIENING

SolarMAX™ IPS-displays combineren een touchscreen voor alle 
weersomstandigheden en een toetsenpaneel voor volledige 

controle in elke situatie.
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G E AVA N C E E R D E S O N A R
BETERE FISHFINDER

Ingebouwde krachtige echosounder met 1 kW CHIRP sonar voor 
uitzonderlijke prestaties bij het volgen van bodemcontouren en 

het vinden van vis. SideScan en DownScan Imaging™, aangevuld 
met StructureScan 3D, ActiveImaging™ voor bijna fotografische 
beelden van visrijke structuren en kristalheldere weergave van 

de bodem vóór uw boot met ForwardScan® sonar, of met de 
S5100 diepwater-sonar voor het ultieme sportvissen.

E E N V O U D I G E A P P - I N T E G R AT I E
BETERE INFORMATIE

De Simrad app biedt een nog rijkere 
ervaring - van toestelregistratie, handmatige 
downloads tot het opslaan van waypoints en 

uw favoriete visstekken - en biedt toegang 
tot uw systeem op het water en daarbuiten.

Knijpfunctionaliteit voor 
zoomen met multi-touch

Simrad NSS evo3S multifunctionele displays 
zijn verkrijgbaar in drie schermformaten: 9 
inch, 12 inch en 16 inch.7" 9" 12" 16"

Industriestandaard connectiviteit om systemen met meerdere displays te creëren en koppelingen met alle 
elektronica aan boord, motoren,  brandstofmonitoring in realtime, controle van geluidssystemen aan boord 

en nog veel meer.
Inclusief systeemuitbreiding met Simrad®-modules en accessoires, geavanceerde hulpmiddelen voor het 

vinden van vissen, zoals diepwater S5100, Active Imaging™ 3-in-1 of TotalScan™, verhoogd situationeel 
bewustzijn met de legendarische Halo® Pulse Compression-radar en geautomatiseerde bediening met een 

volledig geïntegreerde Simrad®-stuurautomaat.

• SolarMAX™ IPS-displays bieden een heldere 
weergave onder alle omstandigheden - zelfs 
met gepolariseerde zonnebrillen. 

• Betrouwbare controle onder alle 
omstandigheden: schakelaar naadloos tussen 
multi-touch en een full toetsenbord met 
draaiknop.

• Geniet van een eenvoudigere reisplanning 
met TripIntel™ technologie en ondersteuning 
voor Navionics® Dock-todock Autorouting™ * / 
C-MAP® Easy Routing™.

• Kies inbouwmontage voor een laag profiel 
Glass Bridge-look, of beugelmontage om te 
installeren.

SNEL EN EENVOUDIG NETWERKEN 
EN CONNECTIVITEIT

CPU

NSSEVO3S™
MULTIFUNCTIONELE DISPLAYS
De nieuwe NSSevo3S™ - biedt ongekende functionaliteit en controle aan boord 
voor een verscheidenheid aan sportvissen en powerboating-activiteiten.

iMX 8 geïntegreerde 
processor met zes 

cores voor superieure 
prestaties. 

Industriestandaard 
connectiviteit 
met motoren, 

geluidssystemen 
en meer.

Ingebouwde 
GPS-ontvanger 

en draadloze 
connectiviteit.

Download de Simrad App 
en maak verbinding met 
smartphones, tablets en 

internethotspots.

Ingebouwde 
krachtige 

echosounder met 
1 kW CHIRP.

TripIntel™ 
tripplanning en 
ondersteuning 

voor automatische 
routebepaling.

Bediening van 
Simrad sonar, radar, 
stuurautomaat en 

andere accessoires.

*Abonnement kan vereist zijn. Ga naar navionics.com voor meer informatie.
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B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
Gebruiksvriendelijke multi-touch interface 

Volledig uitgeruste kaartplotter met de breedste cartografische ondersteuning op de markt 

Plan slimmer met TripIntel™ technologie 

Ondersteuning voor Navionics Dock-to-dock Autorouting™* en C-MAP Easy Routing™ 

Display met inbouw- of beugelmontage 

Breedbeeld met heldere LED-achtergrondverlichting 

10 Hz high-speed GPS-ontvanger 

Ingebouwde Broadband Sounder™, CHIRP sonar, Active Imaging™ of ForwardScan® 
sonarondersteuning (transducer vereist) 

Ingebouwde draadloze connectiviteit 

Compatibel met NMEA 2000®

Radardisplay voor Simrad Halo® koepel en Halo radar voor open array (niet voor GO5) 

Twee microSD kaartsleuven (alleen GO9 en GO12)

*Abonnement kan vereist zijn. Ga naar navionics.com voor meer informatie.

Het Simrad GO kaartplotter-navigatiedisplay is een 
perfecte manier om de mogelijkheden van sportboten, 
motorjachten en kleinere boten met middenconsole 
uit te breiden.  Achter een superhelder display 
met gemakkelijk te gebruiken touchscreen is een 
kaartplotter ondergebracht met ingebouwde GPS-
ontvanger en draadloze toegang tot de meest recente 
kaarten en updates.

Bedien uw ingebouwde audiosysteem en kies uit een 
breed aanbod van ingebouwde sonartechnologieën. 
Vaar vol vertrouwen dankzij de vooruitkijkende 
sonar ForwardScan®, of zoek vis als een professional 
met Broadband Sounder™, CHIRP sonar plus Active 
Imaging™ sonar.

Multifunctionele displays in de Simrad GO-serie 
zijn verkrijgbaar in drie schermformaten: 7 
inch, 9 inch en 12 inch.

Knijpfunctionaliteit voor 
zoomen met multi-touch

9"7"5"
12"

Simrad GO7, GO9 en GO12 zijn volledig uitgeruste 
radardisplays met plug-and-play koppeling met Simrad 
Halo® koepel en Halo radar met open array. 
Vaar vol vertrouwen door overvolle havens, navigeer 
veilig bij slecht zicht, houd naderende onweersbuien in 
de gaten en lokaliseer zwermen naar voedsel zoekende 
vogels die duiden op goede visstekken.
Automatische afstemming zorgt voor een scherpe 
weergave op het radarscherm en radaroverlays 
combineren radargegevens met navigatiekaarten om 
uw omgeving zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen.

GO™ SERIE
MULTIFUNCTIONELE DISPLAYS
De Simrad GO serie, de perfecte keuze voor compacte sportboten en dagcruisers.

V E R R U I M U W B L I K  M E T R A DA R
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B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
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Ingebouwde draadloze connectiviteit 

Compatibel met NMEA 2000®
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Het Simrad GO kaartplotter-navigatiedisplay is een 
perfecte manier om de mogelijkheden van sportboten, 
motorjachten en kleinere boten met middenconsole 
uit te breiden.  Achter een superhelder display 
met gemakkelijk te gebruiken touchscreen is een 
kaartplotter ondergebracht met ingebouwde GPS-
ontvanger en draadloze toegang tot de meest recente 
kaarten en updates.

Bedien uw ingebouwde audiosysteem en kies uit een 
breed aanbod van ingebouwde sonartechnologieën. 
Vaar vol vertrouwen dankzij de vooruitkijkende 
sonar ForwardScan®, of zoek vis als een professional 
met Broadband Sounder™, CHIRP sonar plus Active 
Imaging™ sonar.

Multifunctionele displays in de Simrad GO-serie 
zijn verkrijgbaar in drie schermformaten: 7 
inch, 9 inch en 12 inch.
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V E R R U I M U W B L I K  M E T R A DA R
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Weet waar u bent en waar u naartoe gaat!  
Kies voor nog meer details uit een groot 

aantal uitgebreide kaarten van C-MAP® en 
Navionics®.

Simrad Cruise geeft u toegang tot de 
informatie die u nodig hebt voor een veilige en 
aangename tijd op het water. Dieptemetingen, 

positie, accuspanning en andere belangrijke 
informatie over uw boot kunnen allemaal op 

uw scherm worden bekeken, zodat u snel ziet 
wat er aan de hand is.

Bekijk de details die u wilt zoals u ze wilt! 
Simrad Cruise biedt zowel volledige als 
gesplitste schermweergave, zodat u de 
informatie die u nodig hebt eenvoudig kunt 
weergeven. 
Uw koers uitzetten? Selecteer kaarten op 
volledig scherm voor een optimale weergave 
van uw omgeving. 

Alles wat u nodig heeft voor eenvoudige GPS-
navigatie vindt u in de doos: een in zonlicht afleesbaar 
display, een montagebeugel en een sonartransducer. 
Simrad Cruise kan kaart-, navigatie- en 
sonarinformatie weergeven op een gesplitst scherm 

of volledig scherm. Met de draaiknop en de toetsen 
kunt u moeiteloos door menu's navigeren, routes 
maken en toegang krijgen tot temperatuur, snelheid, 
dieptewaarden en accuspanning.

SIMRAD CRUISE™
NAVIGATIEDISPLAYS
De nieuwe Simrad Cruise is de simpelste kaartplotter die verkrijgbaar is.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N  
Vaar met een gerust hart dankzij eenvoudige menu's plus gebruiksvriendelijke draaiknop en toetsen

Weet altijd waar u bent en waar u naartoe gaat met een vooraf geladen wereldwijde basiskaart, plus 
de C-MAP® en Navionics® upgradeopties 

Houd uw vaaractiviteiten bij met Simrad® TripIntel™ technologie 

Houd belangrijke gegevens in beeld met vooraf geselecteerde gesplitste schermen 

CHIRP sonar met excellente automatische dieptemeting 

Houd dieptewaarden, positie, accuspanning en andere essentiële bootinformatie bij
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Dankzij VelocityTrack™ kunt u naderende 
obstakels makkelijk herkennen, waardoor u 
gevaarlijke en dure aanvaringen op het water 
kunt voorkomen. Gemarkeerde doelen geven 
informatie over de beweging van doelen 
vanaf de allereerste radarrotatie.

Als amateurzeevissers en beroepsvissers 
vogels zien, weten ze dat er vis in de buurt is. 
Met de speciale birdmodus van de Halo radar 
kunt u eenvoudig zwermen foeragerende 
vogels op kilometers afstand opsporen, 
zonder afleidende high-gain clutter op het 
scherm te introduceren.

Zie dichterbij dan 90 meter (300 voet) aan 
één kant van het scherm en tot 72 zeemijl 
aan de andere kant Halo radar functioneert 
daadwerkelijk als twee onafhankelijke 
radarsystemen in één, zonder compromissen 
in het ene of het andere bereik.

HALO RADAR
Met solid-state pulscompressietechnologie kunt u tegelijk dichtbij en in de verte kijken, 
vanaf één Halo radararray. 

H A LO R A DA R B E R E I K I N DIC AT O R

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 

Effectief bereik tot 72 zeemijl 

Straaloptimalisatie met 
doelscheidingsregeling 

Dubbel bereik 

Geavanceerde signaalverwerking met 
de modi Custom, Harbour, Offshore, 
Weather en Bird 

Werking op hoge snelheid, 48 RPM 

InstantOn™, gebruiksklaar in 16-25 seconden 
na inschakelen, onmiddellijk vanuit stand-by 

MARPA doeltracering, tot 10 doelen 
(20 met dubbel bereik) 

Geringe elektromagnetische emissies 
en straling 

Laag stroomverbruik met 12/24 V werking 

VelocityTrack™ Doppler - Motion Tracking

HALO® RADAR VOOR OPEN ARRAY
HALO® RADAR
De revolutionaire nieuwe Simrad Halo radar maakt het eenvoudiger dan ooit om veilig te navigeren, het 
weer in de gaten te houden en zwermen vogels te vinden die u laten zien waar het beste viswater is.

6kW PULS

HALO KOEPEL

KORT 
0 — 0.1 KM 
(0 — 600 ft)

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

MIDDELLANG 
2-20 KM 
(1 — 11 NM) 

MIDDELLANG-LANG 
20 — 88 KM 
(11 — 48 NM)

LANG 
>100 KM 

(>64 NM )

HALO VOOR OPEN ARRAY
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HALO® 20+ RADAR

HALO20 RADAR

De HALO20+ radar scant elke seconde 360 graden rond tot op een afstand van 1,5 zeemijl. Deze ultrasnelle 
updates bieden schippers een bijna realtime weergave op korte afstand, de ultieme weergave om aanvaringen 
met snel bewegende doelen te voorkomen. 
De HALO20+ is voorzien van een compacte koepelantenne met hoogwaardige detectie op korte, middellange 
en lange afstanden en is daarmee ideaal voor allerlei soorten kustvaartboten. Schippers kunnen in de modus 
Dubbel bereik twee afstanden tegelijk bewaken, zodat ze zowel naderende onweersbuien in de gaten kunnen 
houden als kunnen letten op aanvaringsgevaar op korte afstand. De pulscompressietechnologie van de 
HALO20+ radar betekent dat de detectie bij elk geselecteerd bereik even krachtig is, terwijl straaloptimalisatie de 
scheiding tussen kleine doelen of doelen op grote afstand verbetert.

HALO20 is een voordelige oplossing voor schippers om het zicht op hun omgeving te verbeteren en 
aanvaringen te helpen voorkomen. Hiermee kunnen aanvaringsgevaren en andere doelen van dichtbij 

tot een afstand van 24 zeemijl worden gedetecteerd. De lage en compacte HALO20 is de perfecte 
radaroplossing voor schippers met kleinere sportvisboten en dagcruisers die budgetbewuster zijn. 
HALO20 radar biedt ook allerlei geavanceerde functies om uw overzicht en veiligheid op het water te 

verbeteren. Met MARPA doeltracering kunnen schippers gericht schepen met aanvaringsgevaar in de gaten 
houden, waarbij maximaal 10 doelen kunnen worden gevolgd. Tijdens het navigeren over drukke waterwegen 

en tijdens slecht zicht biedt de HALO20 radar schippers een duidelijk en actueel beeld van hun omgeving. 

36 nm bereik met compacte 20-inch koepel 

Geavanceerde pulscompressietechnologie 
met straaloptimalisatie 

Gelijktijdig Dubbel bereik op korte en lange 
afstand

Ultrasnelle 60 rpm werking bij een bereik tot 
1,5 nm

VelocityTrack™ dopplertechnologie om 
aanvaringen te voorkomen 

Eenvoudige bediening met de modi Harbour, 
Offshore, Weather en Bird

MARPA doeltracering (tot 10 doelen, 20 bij 
dubbel bereik)

Direct gebruiksklaar vanuit stand-by

 10 W pulscompressie 

24 nm bereik met compacte 20-inch koepel 

Ongeëvenaard kort bereik 

Eenvoudige bediening met harbour-, offshore- 
en weathermodi 

MARPA doeltracering 

InstantOn™ 

Laag stroomverbruik 

Bewakingszones

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N

HALO24 RADAR
HALO® RADAR
Voor de ultieme preventie.

Combineert VelocityTrack™ met superieure 
azimut- en afstandsresolutie van Halo.

Het gebruik van de modus Dubbel 
bereik gaat niet ten koste van de 
doeldetectie, zodat u op de hoogte blijft 
van wat er om u heen gebeurt.

Hoe hoger de rotatiesnelheid, des te 
sneller worden doelen in de PPI (het 
radarscherm) vernieuwd.

Simrad HALO24 transformeert radars doordat het een 
bijna realtime weergave biedt met een ongekende 
werkingssnelheid van 60 rpm op korte afstand, 
waardoor het een ultiem hulpmiddel is om aanvaringen 
te voorkomen. 

Gevaren worden direct gespot met de VelocityTrack™ 
Doppler technologie en de compacte, 24 inch 
koepelantenne biedt gelijktijdige dekking op korte en 
lange afstand, tot 48 zeemijl.

48 nm bereik met 
compacte 24-inch 

koepel

Geavanceerde 
pulscompressietechnologie 

met straaloptimalisatie

Gelijktijdig Dubbel 
bereik op korte en 

lange afstand

Ultrasnelle 60 rpm 
werking bij een berei 

tot 1,5 nm

VelocityTrack™ 
dopplertechnologie om 

aanvaringen te voorkomen

InstantOn™, gebruiksklaar in 
16–25 seconden na inschakelen, 

onmiddellijk vanuit stand-by
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B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
VA N S 2 0 0 9 E N S 2 0 16 

 
Speciale fishfinder met geïntegreerde Broadband 

Sounder™ module en CHIRP 1kW technologie  

Hoge penetratie en ping-snelheid 

9-inch staand beeldscherm of 16-inch 
breedbeeldscherm 

Hoge helderheid, ideaal voor installatie buiten 

Duidelijk zicht met White Line, White Marker en Color 
Erase functies 

Eenvoudige bediening met 8 menutoetsen voor 
rechtstreekse toegang 

Beugel- en inbouwmontagemogelijkheden (inclusief 
beugel) en Ethernet, NMEA 0183 en NMEA 2000® 

connectiviteit

Hoogfrequente CHIRP 
om vis van de bodem 
te onderscheiden.

Individuele pelagische 
vissen. Geweldige 

detectie van een 
vislijn die van 10m 

tot de bodem op 41m 
zakt.

S2009 / S2016 ECHOLODEN
SPECIALE DISPLAYS

De Simrad fishfinders uit de S2000 serie combineren optimale verticale detaillering met intuïtieve 
bediening via het toetsenbord voor betrouwbare werking onder alle omstandigheden. 

S 2 0 0 9 S P E C I A L E  E C H O S O U N D E R B E D I E N I N G S U N I T  

De S2009 fishfinder combineert een enkelkanaals 1kW 
Broadband Sounder™ module met CHIRP technologie, 
een staand display van 9 inch voor maximale verticale 
detaillering en een intuïtieve toetsenbordbediening. 
De S2009 is robuust en toch compact, en kan worden 
ingebouwd of op een beugel gemonteerd. Deze fishfinder is 
ontworpen om te voldoen aan de behoefte aan een aparte 
fishfinderdisplay aan boord van vissersboten in kustwateren 
en offshore. 

S 2 0 16  S P E C I A L E  E C H O S O U N D E R B E D I E N I N G S U N I T  

De S2016 fishfinder combineert sonar met 1kW CHIRP met een 
breedbeeldscherm van 16 inch, voor uitgebreide geschiedenis 

op het scherm en intuïtieve bediening via het toetsenbord 
voor een betrouwbare werking onder alle omstandigheden. 

Deze losse echosounder laat zich naadloos integreren met 
andere Simrad displays en biedt chartervaartuigen en 

sportvissersboten voor lange afstanden de betrouwbaarheid 
van een onafhankelijk sonarplatform 

R2009 EN R3016
RADARDISPLAYS
Simrad R2009 en R3016 zijn speciale radarbedieningsunits, compatibel met diverse Simrad 
radaroplossingen zoals Halo® koepel, Halo voor open array en HD digitale radar.

R 2 0 0 9 S P E C I A L E  R A DA R B E D I E N I N G S U N I T  

De R2009 is een speciale Radar Controle-eenheid met 
geïntegreerd 9-inch portretscherm, compatibel met een 

reeks Simrad® radaroplossingen inclusief Halo Pulse 
Compressie, breedband 3G™ / 4G™, en HD Digital Radar.

R 3 0 16  S P E C I A L E  R A DA R B E D I E N I N G S U N I T  

De R3016 is een speciale bedieningsunit voor Simrad 
radarsystemen en heeft een geïntegreerd breed scherm 
van 16 inch. Simrad R3016 is een ideaal veiligheids- en 
navigatie-accessoire voor zeewaardige cruiseschepen en 
vissersboten. R2009 en R3016 kunnen worden ingebouwd 
of op een beugel worden gemonteerd en hebben een 
intuïtieve toetsenbordbediening voor een betrouwbare 
werking onder alle omstandigheden.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
VA N R 2 0 0 9 E N R 3 0 16 

R2009 en R3016 zijn compatibel met Simrad Halo 
pulscompressie, Halo koepel en HD digitale radarsystemen 

Speciale radarbedieningsunit en automatisch afstelsysteem 

Anti-zeeruistechnologie voor een optimaal beeld onder 
ongunstige weersomstandigheden 

MARPA doeltracering 

Toetsenbord en draaiknopinterface met 8 menutoetsen voor 
rechtstreekse toegang 

HDMI-uitgang voor een optioneel tweede beeldscherm of op 
afstand bediend ‘kloon’-station (alleen bij R3016) 

Installatiemogelijkheden via beugelmontage of 
inbouwmontage 

Ethernet, NMEA 0183 en NMEA 2000® connectiviteit 

9-inch staand beeldscherm (R2009) of 16-inch HD 
breedbeeldscherm (R3016) 
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B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
VA N S 2 0 0 9 E N S 2 0 16 
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Hoogfrequente CHIRP 
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Individuele pelagische 
vissen. Geweldige 

detectie van een 
vislijn die van 10m 

tot de bodem op 41m 
zakt.

S2009 / S2016 ECHOLODEN
SPECIALE DISPLAYS
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S 2 0 0 9 S P E C I A L E  E C H O S O U N D E R B E D I E N I N G S U N I T  
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S 2 0 16  S P E C I A L E  E C H O S O U N D E R B E D I E N I N G S U N I T  
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R 2 0 0 9 S P E C I A L E  R A DA R B E D I E N I N G S U N I T  
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VA N R 2 0 0 9 E N R 3 0 16 

R2009 en R3016 zijn compatibel met Simrad Halo 
pulscompressie, Halo koepel en HD digitale radarsystemen 

Speciale radarbedieningsunit en automatisch afstelsysteem 
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MARPA doeltracering 

Toetsenbord en draaiknopinterface met 8 menutoetsen voor 
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STUURAUTOMAAT
STUURAUTOMATEN & INSTRUMENTEN
Simrad stuurautomaatsystemen zijn voorzien van de meest geavanceerde elektronica.

Nauwkeurige en betrouwbare controle over uw 
koers zonder jarenlange ervaring aan het roer. 
Er zijn er een aantal componenten waaruit een 
stuurautomaatsysteem bestaat, benader het in de 
juiste volgorde om een duidelijk beeld te krijgen. Veel 
keuzes worden voor u gemaakt op basis van het type 
stuursysteem dat u op uw boot heeft. 

Begin met te begrijpen wat voor soort besturing u 
heeft, werk vervolgens door het selectieproces, dit zal 
op zijn beurt de juiste computer voor u selecteren en 
helpen u begrijpt of u een roerstandterugmelder nodig 
heeft, dan kunt u de controller en eventuele andere 
selecteren accessoires die u nodig heeft.
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Simrad® Stuurautomaatcontroller Simrad® Afstandsbediening Simrad® Hoofdunit Afstandsbediening

AP24 AP28 AP44 AP48 OP10 OP12 QS80, FU80,  
NFU80 NSE NSS NSO GO 

Series
NSS 
evo2

NSS 
evo3

NSS 
evo3S

NSO 
evo2

NSO 
evo3

NSO 
evo3S WR10

AC12 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AC42 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NAC-1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NAC-2 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NAC-3 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NAC -D ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SG05 ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S T E L  U W S T U U R AU T O M A AT S Y S T E E M S A M E N

Precision-9 kompas
Solid-state kompas met 

koers, wendsnelheid, rollen 
en rijzen via NMEA 2000®.

NSS evo3S
Bediening van Simrad 

stuurautomaat, sonar, radar 
en andere accessoires.

PUMP-2 aandrijfeenheid
Een omkeerbare hydraulische 

stuurpomp die samenwerkt 
met de NAC-2.

WR10 draadloze 
afstandsbediening
Stuurautomaatbediening 
overal aan boord.

AP44 stuurautomaatcontroller
Stel uw koers in en gebruik 

geavanceerde besturingsmodi 
met de intuïtieve AP44 

stuurautomaat.

NAC-2 stuurautomaatcomputer
Stuurautomaatcomputer voor 
aandrijfeenheden met lage 
stroomsterkte, geschikt voor 
vaartuigen tot 10 meter lengte.

NAC-D
NAC-D is een digitale 
stuurautomaatoplossing voor 
Electronic Vessel Control Systems 
(stuursystemen met een digitale 
interface).

Roerstandterugmelder
Deze unit draagt bij aan een 
soepele en nauwkeurige 
automatische besturing door 
de roerhoek te bepalen.

*Raadpleeg www.simrad-yachting.com voor details over compatibiliteit.

STUURAUTOMATEN & INSTRUMENTEN

S T E A DY S T E E R ®  
We zijn verheugd op de lancering van SteadySteer, 
een nieuwe functionaliteit van Simrad® dat maakt 
stuurautomaatnavigatie veiliger en meer handig.

N AC ™ - D 
NAC™ -D is een digitale stuurautomaatoplossing 
voor Electronic Vessel Control Systems 
(stuursystemen met een digitale interface). Het 
wordt geleverd met Continuum® besturing en 
de nieuwe SteadySteer® functie.

S T E A DY S T E E R M A I N F E AT U R E S 
Naadloze en intuïtieve bootbediening

Gemakkelijke koerswijzigingen direct vanaf het roer

Eenvoudige bediening met automatische overbrugging en 
hernieuwde betrokkenheid

Prestatie-upgrade voor bestaande systemen*

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
Door Seastar Solutions®, Volvo®, Yanmar® en Yamaha® 
goedgekeurde systeeminterface

Bediening via AP™ 44, AP 48 of eenvoudig te integreren met 
uw Simrad® multifunction display

Geen extra hydraulische pomp, roersensor of kalibratie aan 
de kade nodig

Met SteadySteer® functie

Continuum steering - een stuurautomaat-technologie 
gebaseerd op decennialange ontwikkeling.

Volledige integratie met Simrad® navigatiesystemen via 
NSS™ en NSO™ multifunction displays

STUURAUTOMAAT
Een stuurautomaatcomputer is het brein van uw Simrad® stuurautomaatsysteem.

NIEUW

NIEUW
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STUURAUTOMAAT
STUURAUTOMATEN & INSTRUMENTEN
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stuursysteem dat u op uw boot heeft. 
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NIEUW

NIEUW
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A P4 4 S T U U R AU T O M A AT 
Deze goed uitgeruste 

stuurautomaatcontroller is voorzien van 
een kleurendisplay van 4,1 inch, intuïtieve 
toetsenbordbediening en een draaiknop 

voor koerscorrectie.

A P4 8 S T U U R AU T O M A AT 
De AP48 stuurautomaatcontroller is een speciale, 
hoogwaardige bedieningsunit voor Simrad 
stuurautomaatsystemen, voorzien van een moderne 
glass bridge-vormgeving. 

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N VA N A P4 4 
Optisch gebonden display met groot beeldhoek 

Intuïtieve stuurautomaatbediening met eenvoudig menu 

Draaiknop voor snelle en eenvoudige koerscorrecties 

Geautomatiseerde wendpatronen voor handsfree 
manoeuvres 

Dankzij sturen zonder drift kunt u uw koers aanhouden 
ongeacht wind en getijde

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N VA N A P4 8  
IIntuïtieve gebruikersinterface met uitgebreid 
toetsenpaneel voor de stuurautomaat 

Grote, zware draaiknop voor nauwkeurig sturen 

Continuum stuurtechnologie 

Optisch gelijmd kleurendisplay van 4,1 inch 

Zeer brede kijkhoek van 170 graden
DrivePilot™

Outboard Pilot

I S 3 5

De IS35 is dag en nacht goed 
zichtbaar en biedt een interface voor 
motorgegevens, brandstofverbruik, 
dieptegeschiedenis en meer. 
Aangesloten op NMEA 2000® biedt 
de IS35 automatische detectie 
en weergave van de meest 
relevante informatie op een reeks 
vooraf ingestelde aanpasbare 
gegevenspagina's. 

Eenvoudige met knoppen bediende menu's 

Geeft gegevens van NMEA 2000®-motoren 
en -sensoren automatisch weer 

Bewaak maximaal twee motoren per 
instrument 

Stijlvol onopvallend design 

Installatie met één kabel

I S 4 2  /  I S 4 2 J

Het veelzijdige IS42 
instrumentendisplay geeft op een 
4,1-inch kleurenscherm duidelijk 
gegevens weer van allerlei via NMEA 
2000® aangesloten sensoren en 
motoren. IS42J biedt motorstatus en 
prestatiegegevens voor maximaal twee 
J1939 dieselmotoren.

Optisch gebonden display met grote 
beeldhoek en glass bridge-design met laag 
profiel 

Weergave van wind, snelheid, diepte, 
motorgegevens, AIS en meer 

Intuïtieve bediening met waterdichte 
siliconen knoppen 

Voeg een OP12 toetsenbord toe voor 
volledige Simrad stuurautomaatbediening

O P 12

De bekabelde afstandsbediening voor 
de OP12 kan worden geïntegreerd 
met Simrad stuurautomaten voor 
intuïtieve bediening, koerscorrecties en 
stuurbekrachtiging. Koppeling met IS42 
mogelijk en compatibel met Simrad 
multifunctionele displays.

Volledige stuurautomaatbediening met IS42

Waterdichte siliconen knoppen 

Eenvoudige installatie met één kabel

P R E C I S I O N - 9

Het Precision-9 kompas is gebaseerd 
op solid-state sensortechnologie 
en biedt informatie over de 
koers en wendsnelheid voor 
Simrad stuurautomaat-, radar- en 
navigatiesystemen.

Doorlopende automatische kalibratie 

Informatie over koers, ROT (wendsnelheid), 
rijzen en rollen via NMEA 2000®

Eenvoudig verstelbare montagebeugel voor 
installatie op schot of aan mast

O P 5 0

Deze controller is beschikbaar in 
staande en liggende versies voor allerlei 
montagelocaties, van het dashboard 
tot de armleuning van uw stuurstoel, en 
biedt intuïtieve bediening met toetsen en 
draaiknop van maximaal zes displays.

Compatibel met de GO serie, NSS en NSO 
evo3 multifunctionele displays 

Hoogwaardige draaiknop van aluminium 
met ingebouwde cursorfuncties

Verkrijgbaar als staande of 
liggende versie

W R 10

Bedien uw stuurautomaat vanaf 
elke locatie aan boord via deze 
gebruiksvriendelijke, draadloze 
afstandsbediening in zakformaat. 
WR10 werkt met Simrad 
stuurautomaatsystemen en is een 
perfecte aanvulling voor alle soorten 
motor- en vissersboten.

Koerswijzigingen in 1 of 10 graden 

Waterproof Bluetooth® basisstation 

Bereik tot 30 meter

STUURAUTOMAAT
STUURAUTOMATEN & INSTRUMENTEN STUURAUTOMATEN & INSTRUMENTEN

STUURAUTOMAAT
Nauwkeurige en betrouwbare controle over uw koers zonder jarenlange ervaring aan het roer. Essentieel voor realtime weergave van belangrijke motor- en vaartuiginformatie.

D R I V E P I LO T ™ /  O U T B OA R D P I LO T

Doe-het-zelf stuurautomaatpakketten voor 
vingertopbediening vanaf elk display uit de Simrad 
GO serie, of een NSSevo3™, NSSevo3S™, NSO™ evo2, 
NSO evo3 of NSO evo3S multifunctioneel display. 
Betaalbare automatische besturing voor motoren 
met hydraulische besturing of kabelbesturing. De 
DrivePilot™ biedt robuuste prestaties bij zwaardere 
zeegang, met ingebouwd ratekompas.
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A P4 4 S T U U R AU T O M A AT 
Deze goed uitgeruste 

stuurautomaatcontroller is voorzien van 
een kleurendisplay van 4,1 inch, intuïtieve 
toetsenbordbediening en een draaiknop 

voor koerscorrectie.

A P4 8 S T U U R AU T O M A AT 
De AP48 stuurautomaatcontroller is een speciale, 
hoogwaardige bedieningsunit voor Simrad 
stuurautomaatsystemen, voorzien van een moderne 
glass bridge-vormgeving. 

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N VA N A P4 4 
Optisch gebonden display met groot beeldhoek 

Intuïtieve stuurautomaatbediening met eenvoudig menu 

Draaiknop voor snelle en eenvoudige koerscorrecties 
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STRUCTURESCAN® 3D
ECHOSOUNDERS

StructureScan 3D imaging scant onderwatergebieden en structuren waar vis kan zitten om het 
180-gradenzicht onder uw vaartuig driedimensionaal en met hoge resolutie in beeld te brengen.

Toonaangevend 
scanbereik

Eenvoudige 
pan-tilt-
draaibediening

Middellijn van het 
vaartuig

Visterritorium 
achter 

werfpalen

Zoomfunctie

Watertemperatuur

StructureScan 3D toont visterritoria 
rond rotsachtige structuur bij 
Nelson in Nieuw-Zeeland. Gebruik 
Vertical Enhancement om kleine 
structuren groter en duidelijker weer 
te geven.

De ScanTrack weergave van StructureScan 3D 
toont twee afzonderlijke scholen vissen van 
verschillende soorten of grootten die zich op 
verschillende dieptecontouren bevinden bij 
deze afgrond.

De 3D ScanTrack weergave van StructureScan® accentueert werfpalen structuren waar vis 
kan zitten

S T R U C T U R E S C A N ® 3 D  
Met deze unieke weergave krijgen vissers een beter inzicht 
in waar vissen en structuren zich bevinden ten opzichte van 
hun boot. StructureScan 3D imaging is beschikbaar op de 
Simrad NSS en NSO displays als deze in combinatie met de 
StructureScan 3D module en de 3D Skimmer® transducer 
worden gebruikt.

BEL A NGR IJK S TE K ENMER K EN  
Ongeëvenaard helder SideScan beeld 

High-Definition (HD) en superbreed 3D-scannen 

Leading Edge™ scanreferentie 

SelectScan™ doelidentificatie 

Vertical Enhancement-regeling en Waypoint 
Overlay 

ScanTrack™ pan-tilt-draai bediening 

SideScan Skimmer®-transducer met 
verbeterd ontwerp

TRANSDUCERS EN MODULES
ECHOSOUNDERS
Van complete Active Imaging™ technologie tot de driedimensionale beelden 
van StructureScan® 3D — wij hebben iets voor elke visser, binnen elk budget.

Perfect voor het lokaliseren van visrijke plekken, zoals 
rotsen, riffen, begroeiing en scheepswrakken Active 
Imaging™ sonar produceert glasheldere, hoge resolutie 
beelden van vissen en structuren, vanaf grotere afstanden 
dan elke andere Structure Imaging technologie.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N VA N 
A C T I V E  I M AG I N G  
Alle sonarfuncties — CHIRP, SideScan en DownScan — 
met één transducer

Meer verfijnde details en een beter bereik dan elke 
andere beeldvormingstechnologie 

Gemakkelijkere doelidentificatie met FishReveal™ 
Smart Target View 

Ondersteunt medium en hoge CHIRP (83/200 kHz) + 
SideScan en DownScan (455/800 kHz)

ACTIVE IMAGING™ SONAR

Ontvang realtime beelden van de bewegingen van aas en vissen met LiveSight™ sonar. Bekijk in real time hoe 
vissen reageren op uw aas. LiveSight™ is perfect voor verticaal vissen en geeft u goed zicht op de vis, zodat u 
weet of ze van het aas eten.

Zie vissen in real time door het water bewegen rond de 
structuren.

LIVESIGHT™ SONAR

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N VA N 
L I V E S I G H T ™  
Zie visbewegingen in real time onder of voor uw boot 

Kijk hoe vissen op uw aas reageren 

Elimineer het giswerk bij sonarinterpretatie 

In combinatie met PSI-1 module compatibel met NSS evo3 

In combinatie met PSI-1 module en SonarHub compatibel 
met NSO evo3 en NSO evo3S

Het scherpste, helderste sonarbeeld ooit, 
zonder in te leveren op het bereik.

Snel identificeren van visrijke structuren, 
zoals rotsen, riffen, begroeiing en 
scheepswrakken.

De beeldhelderheid van Active Imaging™ 
gaat niet ten koste van het bereik, zodat u 
de structuur sneller vindt.
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Spiegelmontage Kanteling ° Freq (kHz) Voeding Bundelhoek Connector Artikelnummer
Active Imaging 3-in-1 83/200/M/H 52°/22° 9-pins xSonic 000-14489-001
HDI SKIMMER 83/200/M/H 52°/22° 9-pins xSonic 000-12728-001
HDI SKIMMER 50/200/L/H 29°/12° 9-pins xSonic 000-12569-001
P66 50/200 600W 45°/11° 9-pins xSonic 000-13919-001
TM150M M (95-155) 300W 17°-26° 9-pins xSonic 000-13944-001
TM165HW Hi (150-250 KHZ) 600W 30° 9-pins xSonic 000-15482-001
TM185HM Hi (150-250) 1kW 25° 9-pins xSonic 000-13997-001
TM185M M (85-135) 1kW 16°-11° 9-pins xSonic 000-13998-001
TM260 50/200 1kW 19°/6° 9-pins xSonic 000-13904-001
*TM275LH-W L (42-65)/H(150-250) 1kW 16°-25°/25° 9-pins xSonic 000-13770-001
Door de romp Kanteling ° Freq (kHz) Voeding Bundelhoek Connector Artikelnummer
Brons HDI 0° 50/200/L/H 45°/11° 9-pins xSonic 000-13905-001

12° 50/200/L/H 45°/11° 9-pins xSonic 000-13906-001
20° 50/200/L/H 45°/11° 9-pins xSonic 000-13907-001

P319 0° 50/200 600W 45°/12° 9-pins xSonic 000-13915-001
SS60 - 20° 20° (0° & 12° available) 50/200 600W 45°/12° 9-pins xSonic 000-13786-001
SS164 - 20° 20° (0° & 12° available) 50/200 1kW 20°/6° 9-pins xSonic 000-13918-001
SS260 50/200 1kW 19°/6° 9-pins xSonic 000-13783-001
B150M - 20° 20°  (0° & 12° available) M (95-155) 300W 17°-26° 9-pins xSonic 000-13922-001
SS75M  - 20° 20°  (0° & 12° available) M (80-130) 600W 16°-24° 9-pins xSonic 000-13910-001
SS75H 0° H (130-210) 600W 9°-15° 9-pins xSonic 000-13911-001

12° H (130-210) 600W 9°-15° 9-pins xSonic 000-13912-001
SS260 20° H (130-210) 600W 9°-15° 9-pins xSonic 000-13913-001
SS175L 0° L (40-60) 1kW 21°-32° 9-pins xSonic 000-13774-001

12° L (40-60) 1kW 21°-32° 9-pins xSonic 000-13775-001
20° L (40-60) 1kW 21°-32° 9-pins xSonic 000-13776-001

SS175M 0° M (85-135) 1kW 11°-16° 9-pins xSonic 000-13777-001
12° M (85-135) 1kW 11°-16° 9-pins xSonic 000-13778-001
20° M (85-135) 1kW 11°-16° 9-pins xSonic 000-13779-001

SS175H-W 0° H (150-250) 1kW 25° 9-pins xSonic 000-13780-001
12° H (150-250) 1kW 25° 9-pins xSonic 000-13781-001

SS164 - 20° 20° H (150-250) 1kW 25° 9-pins xSonic 000-13782-001
*B275LH-W L (42-65)/H(150-250) 1kW 16°-25°/25° 9-pins xSonic 000-13771-001
*R509LH-W LL (28-60)/H(150-250) 3kW 9°-23°/25° 9-pins xSonic 000-13773-001
Montage in de romp/
pocket/sea chest Kanteling ° Freq (kHz) Voeding Bundelhoek Connector Artikelnummer

P79 50/200 600W 45°/12° 9-pins xSonic 000-13942-001
M260 50/200 1kW 19°/6° 9-pins xSonic 000-13914-001
*CM275LH-W L (42-65)/H(150-250) 1kW 16°-25°/25° 9-pins xSonic 000-13772-001
Adapters Artikelnummer
7-pins TXD-plug naar 
9-pins MFD-plug Voor de aansluiting van 7-pins blauwe plugtransducers op 9-pins xSonic display 000-13313-001

7-pins TXD-plug naar 
9-pins MFD-plug

Voor de aansluiting van niet-Airmar XID-transducers met 9-pins xSonic connectoren 
met analoge temperatuuraanduiding op oudere 7-pins blauwe aansluitingen op 

displays en echosoundermodules
000-12571-001

7-pins TXD-plug naar 
9-pins MFD-plug

Voor de aansluiting van een XID Airmar Chirp transducer op oudere 7-pins, blauwe 
aansluiting op displays en echosoundermodules 000-13977-001

CHIRP EN BROADBAND TRANSDUCERS
ECHOSOUNDERS

Voor informatie over compatibiliteit kunt u www.simrad-yachting.com raadplegen of contact opnemen met een 
van onze gecertificeerde dealers.

S5100 ECHOSOUNDERMODULE
ECHOSOUNDERS
Of u nu diep op zoek bent naar zwaardvis, scholen kleine vissen op middellange afstand of wrakken die grote 
vissen bevatten, de Simrad S5100 Sounder verbetert uw mogelijkheden om vis te vinden.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N  
Drie volledig onafhankelijke sonarkanalen voor 
high-res dekking

Heldere weergave zonder ruis op alle diepten 

Betrouwbare bottom lock op hogere bootsnelheden 

Flexibele en eenvoudige transducerfrequentieselec-
tie die aan al uw behoeften voldoet 

Betere dekking voor de waterkolom in 
nauwkeurige details

3 KW per kanaal om nog dieper te gaan

Pieken van 420 m tot 300 m op lage frequentie. Scholen 
aasvissen en individuele pelagische vissen op beide 
frequenties.

Deze high-performance CHIRP sonarmodule 
beschikt over drie volledig onafhankelijke kanalen die 
gelijktijdige sonardekking met hoge resolutie bieden 
voor meerdere dieptebereiken, speciaal bedoeld voor 
sportvissers op zee. 
Combineer brede en smalle transducerbundelbreedtes 
om meer vis te zien, of pas CHIRP frequenties aan voor 
specifieke dieptes voor grote, scherpe bogen met de 
meest geavanceerde doelscheiding.

Rifvisserij op 65 m. Verschillende pingsnelheden bij 
hoog- en laagfrequente CHIRP.

*Dit zijn tweekanaals transducers die kunnen worden aangesloten op S5100, NSS evo3 of NSS evo3S.
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FORWARDSCAN® SONAR
ECHOSOUNDERS
Met Simrad ForwardScan weet u wat er zich vóór u bevindt.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
Helder beeld van wat zich onder het opper-
vlak bevindt

Gekleurde bodemtracking voor een ver-
eenvoudigde bodemweergave 

Aangepaste waarschuwingszones instellen 

Voorkomt dat u aan de grond loopt en 
geeft alarm voor ondiep water 

Ingebouwde temperatuursensor 

Eenvoudig te installeren rompdoorvoer 
met roestvrijstalen mof

Compatibel met Simrad NSS evo3, NSO 
evo2, NSO evo3 and NSO evo3S (via Sonar-
Hub) en GO5/7/9/12

Deze vooruitkijkende sonar biedt 
een helder tweedimensionaal 
beeld van de bodem vóór uw 
vaartuig, zodat u vol vertrouwen 
door ondiepe of slecht in kaart 
gebrachte wateren kunt navigeren. 
ForwardScan brengt op basis van 
realtime updates de bodem vóór u 
in kaart tot diepten van acht keer 
uw huidige diepte, zodat u volop 
kunt genieten van een veiliger dagje 
op het water.

Gekleurde bodemtracering biedt een solide 2D 
weergave van de bodem vóór uw vaartuig voor een 
helder en onmiddellijk overzichtelijk beeld.

Koerslijnweergave integreert ForwardScan 
dieptegegevens met de koerslijn op de navigatiepagina 
van uw Simrad display, met eenvoudige kleurcodes als 
aanduiding voor diep, middeldiep en ondiep water.

8X
MAXIMAAL VOORWAARTS ZICHT 
VAN 8X UW HUIDIGE DIEPTE
bij een diepte van bijvoorbeeld 3 m (10 voet) 
ziet u tot 24 m (80 voet) vooruit.

4X
NOMINAAL VOORWAARTS ZICHT VAN 
4-5 X UW HUIDIGE DIEPTE
bij een diepte van bijvoorbeeld 3 m (10 voet) ziet u 12-15 m 
(40-50 voet) vooruit.
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FORWARDSCAN® SONAR
ECHOSOUNDERS
Met Simrad ForwardScan weet u wat er zich vóór u bevindt.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
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RADIO / AIS / AUDIO
NAUTISCHE COMMUNICATIE
Horen en gehoord worden met de nieuwste Simrad apparatuur.

RADIO / AIS
NAUTISCHE COMMUNICATIE

Horen en gehoord worden met de nieuwste Simrad apparatuur.

R S 10 0 / R S 10 0 - B

Niet alleen een radio, ook de RS100 
functioneert als een megafoon, 

misthoorn en intercom aan boord. 
Verbind maximaal 4 bedrade 

handsets en 4 draadloze handsets 
voor toegang overal aan boord. 

De RS100-B bevat alle kenmerken 
van de RS100 maar met de 

toevoeging van een klasse B AIS 
transceiver.

Modulair systeem met maximaal 4 
bedrade en 4 draadloze handsets

60 seconden opnemen en afspelen

Klasse B AIS-zender en -ontvanger 
(Alleen RS100-B)

NIEUW

R S 2 0 S

Blijf veilig en houd contact met 
deze betrouwbare DSC klasse D 
goedgekeurde VHF-radio met 
geïntegreerde GPS-ontvanger. 

R S 4 0

Blijf veilig en verbonden met deze 
nautische VHF-radio in stijlvol ontwerp 
met afneembare handmicrofoon, klasse 
D DSC-functionaliteit en ingebouwde 
GPS.

R S 4 0 - B

De RS40-B omvat een klasse B AIS-
transceiver, die niet alleen AIS-doelen 
ontvangt, maar ook de positie van uw 
boot naar schepen met AIS in de buurt 
verzendt.

Goed afleesbaar display met geïnverteerde 
nachtmodus 

Intuïtieve bediening via draaiknoppen en 
toetsenpaneel 

Handmicrofoon met vier knoppen 

Goedgekeurd voor DSC klasse D

Geïntegreerde GPS-ontvanger

VHF-radio goedgekeurd voor DSC klasse D 

Tweekanaals AIS-ontvanger 

Geïntegreerde GPS-ontvanger 

Sluit maximaal twee draadloze handsets aan

Geïntegreerde klasse B AIS-transponder 

VHF-radio goedgekeurd voor DSC klasse D 

Geïntegreerde GPS-ontvanger 

Afneembare handmicrofoon, geschikt voor 
aansluiting aan voor- of achterkant 

Sluit maximaal twee draadloze handsets aan 

NMEA 0183 en 2000® connectiviteit

V 3 10 0

V3100 biedt het volgende niveau in 
AIS prestatie. Deze klasse B-SO AIS 
tranceiver zendt op 2,5x het vermogen 
van een gewone klasse B AIS. De tijd 
tussen transmissies verandert ook 
afhankelijk van uw bootsnelheid.

Klasse B-SO goedgekeurde AIS-transceiver

5W zendvermogen

NMEA 2000®, 0183® connectiviteit

IPx7 waterdicht

S O N I C H U B ®2

Het SonicHub2-systeem biedt 
muziekstreaming vanaf smartphones 
en tablets, ingebouwde AM / FM-radio 
en muziek- en videoweergave vanaf 
USB-sticks - allemaal bediend vanaf uw 
Simrad-display.

50W x 4versterker en dubbele USB-poorten 

Video-uitgang via Composite RCA om 
videobestanden vanaf een USB-stick af te 
spelen 

Uitgangen voor voorversterking zone 3 en 
subwoofer 

Twee AUX-ingangen (stereo) (AUX1, AUX2)

N A I S - 5 0 0

Verminder het risico op een aanvaring 
met deze volledig geïntegreerde, 
klasse B AIS-transponder - essentieel 
voor het navigeren langs drukke 
scheepvaartroutes en in overvolle 
havens. De NAIS-500 kan eenvoudig in 
een netwerk met een NSS, NSO of GO 
display worden opgenomen.

Voor klasse B goedgekeurde AIS-transponder 

Integratie mogelijk met al aanwezige Simrad 
MFD 

NMEA 0183 en 2000® connectiviteit

Waterbestendig volgens IPX7 en laag 
energieverbruik

Optioneel draadloze 
handsets met inductief 

opladen

Breed intercomsysteem 
naar alle handsets en 

luidsprekers

Voeg een optionele 
megafoon en 

maximaal vier externe 
luidsprekers toe

Geïntegreerde klasse B AIS-
zender en –ontvanger

Gebundeld met GPS-
ontvanger, GPS-500 
voor AIS-transmissie

Verbeterd ontwerp 
dat past bij de stijl 
van Simrad® MFD's

Grote heldere 
displays met intuïtief 
gebruikersomgeving

Track Buddy - volg maximaal 
vijf ˈvriendenˈ met behulp van 
de MMSI van hun VHF-radio

Sluit maximaal vier 
vier bekabelde 
handsets aan

NMEA 0183® en NMEA 
2000® connectiviteit

Sluit maximaal vier 
draadloze handsets 

aan
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CARTOGRAFIE
KAARTEN EN KAARTPRODUCTEN

De meeste cartografieopties voor vissers en schippers.
CARTOGRAFIE
KAARTEN EN KAARTPRODUCTEN
De meeste cartografieopties voor vissers en schippers.

C-MAP® REVEAL™
De geheel nieuwe C-MAP® REVEAL-kaarten openen een nieuwe 
wereld van cartografie. Bekijk de zeebodem in een heel nieuw licht en 
identificeer duidelijke structuren van de zeebodem, samen met riffen 
en richels om de beste vis en duikplekken te vinden. Maximaliseer elk 
moment op het water.

C-MAP® 
C-MAP® zet sinds 1985 de norm voor navigatie en bedient watersporters over de hele wereld. 
Een C-MAP®-kaart is de perfecte metgezel voor uw Simrad®-kaartplotter.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N  
Gearceerd reliëf, inclusief ultrahoog 
Resolutie bathymetrische beelden*

Navigatiegegevens - bevat alle functies 
van C-MAP® ONTDEK, met Dynamic Raster 
Kaarten, luchtfoto's en satellietoverlay

C-MAP® DISCOVER™
ONTDEK alles wat je nodig hebt om het meeste uit je tijd te halen 
op het water. Volledige Cartografie met Bathy in hoge resolutie, 
inclusief geïntegreerde Genesis® data, abonnementsvrije Easy 
Routing™ en aangepaste Depth Shading. Zie de dingen op uw 
manier met C-MAP.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N  
Volledig uitgeruste vectorkaarten voor eenvoudige 
navigatie met behulp van nauwkeurige, actuele 
vectorkaartgegevens die zijn gebaseerd op officiële 
hydrografische informatie dieptearcering - pas uw 
ervaring aan

High-res bathymetrie*: de HRB-laag helpt u ondiepe 
gebieden, kliffen, richels, gaten of bulten te identificeren. 
Omvat nu samengestelde en gecontroleerde Genesis® 
gegevens als onderdeel van een enkele laag 

NAVIONICS® PLATINUM+
Alle nautische informatie, meren en geavanceerde 
functies van de Navionics+ zijn aanwezig en worden 
aangevuld met 3D weergave, satellietoverlays en 
panoramafoto's om het ultieme overzicht van de 
omgeving te bieden. 

C-MAP®  GENESIS®

C-MAP® Genesis-kaarten hebben een revolutie teweeggebracht in de zoetwatervisserij en bieden ook enorme 
voordelen voor zeevissers, hiermee kunt u op maat gemaakte viskaarten in hoge resolutie maken met verbluffende 
details en contouren van 1ft. Lees meer op genesismaps.com.

NAVIONICS®

Navionics kaarten bieden optionele high-definition lagen, waaronder 3D, satellietoverlay, panoramische 
afbeeldingen, dynamische getijden en stromingen, SonarChart™ Live en nog veel meer.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N  
Uw sonarlogboek transformeren tot gratis persoonlijke 
kaarten

Bekijk, download en draag bij aan een wereldwijde Sociale 
Map van duizenden waterlichamen, gemaakt door duizenden 
gebruikers van de Genesis-communiy

Kaarten aanpassen met 1, 3, 5 of 10 ft. gearceerde contouren

Optie om te upgraden naar Genesis Edge om en behoud je 
kaarten privé

Om meer te weten te komen over C-MAP® voor het vinden van de perfecte 
kaart voor uw vaargebie, bezoek dan onze website via www.c-map.com.

*Erkenning van copyright: https://www.c-map.com/legal/copyright-acknowledgement/
Kennisgevingen en waarschuwingen: https://www.c-map.com/legal/notices-and-warnings/

*Het detailniveau is niet overal beschikbaar.
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50-100ft
MOTORJACHTEN

SYSTEMEN VOOR MOTORBOTEN
Grote motorjachten met dubbel bedieningsstation.

Stuurinrichting 
4X NSO™ evo3S

Transducer 
SS60

Flybridge 
2x NSO™ evo3S

VHF-radio 
RS100B

Echoloodmodule 
S5100

Audio 
SonicHub®2

Radar 
Halo® Open Array

Stuurautomaatcomputer 
NAC™-3

Transducer 
ForwardScan® 

Digitaal display  
IS42

Stuurautomaat 
AP™48

Controller 
OP50

26-50ft
KLEINE EN MIDDELGROTE MOTORBOTEN
SYSTEMEN VOOR MOTORBOTEN
Motorboten met één bedieningsstation.

SIMRAD SYSTEMEN VOOR MOTORBOTEN
Simrad NSS evo3 schermen en Glass Bridge systemen geven u volledige controle over uw cruise-ervaring. 
Navigeer probleemloos en veilig met intuïtieve multi-touch bediening, automatische routebepaling, 
ForwardScan® sonar en een reeks innovatieve radarsystemen. Met de stuurautomaat hoeft u uw handen 
niet meer aan het roer te houden, terwijl u van uw eigen soundtrack geniet met het volledig geïntegreerde 
SonicHub®2 entertainmentsysteem.

Radar 
Halo24 Radar

VHF/AIS-radio 
RS40 B Stuurautomaatcomputer 

NAC-2

Transducer 
SS60

Audio 
SonicHub® 2

Stuurautomaat 
AP™44

Transducer 
ForwardScan®

Stuurinrichting 
Dual NSSevo3S

Stuurautomaat 
SteadySteer®

Stuurautomaat 
SteadySteer®
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40-70+ft
GROTE FLYBRIDGE

SYSTEMEN VOOR SPORTVISSEN
Grote motorjachten met dubbel bedieningsstation.

Toren 
NSSevo3S™

Controller 
OP50

VHF-radio 
RS100B

Stuurautomaatcomputer 
NAC™-3

Radar 
Halo® Radar

Audio 
SonicHub® 2

Digitaal display 
IS42

Echoloodmodule 
S5100

Stuurinrichting 
Dual NSO™ evo3S

Transducer 
R509LH-W CHIRP

20-40ft
CENTRALE CONSOLE
SYSTEMEN VOOR SPORTVISSEN
Sportvisboten met één bedieningsstation.

SIMRAD SYSTEMEN VOOR SPORTVISSEN
Met behulp van aanpasbare Simrad technologie kunt u het perfecte sportvissysteem samenstellen. Of u 
nu met een drijfnet vist boven diepzeevisplekken of met een sleepnet jaagt op grote vissen, we hebben een 
sonaroplossing voor u waarmee u meer kunt zien en beter kunt jagen. Met de vogelzoekfunctie op onze 
Halo radars en onze kristalheldere displays hebt u alles wat u nodig hebt om vis te vinden. Alles robuust 
uitgevoerd en ontworpen voor gebruiksgemak, of u nu natte handen heeft of handschoenen draagt. 

Radar 
Halo® 20+ 

VH-radio 
RS40-B

Audio 
SonicHub® 2

Stuurautomaatcomputer 
NAC™-2

Stuurautomaat 
AP™44

Echoloodmodule 
StructureScan® 3D

Echoloodmodule 
S5100 

Transducers 
SS175H-W + SS175L 

CHIRP

Stuurinrichting 
Dual NSSevo3S™

Flybridge 
Dual NSSevo3S

Stuurautomaat 
AP™ 48
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40-70+ft
GROTE FLYBRIDGE

SYSTEMEN VOOR SPORTVISSEN
Grote motorjachten met dubbel bedieningsstation.
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LIEFHEBBERS VAN 
SPORTBOTEN EN 

SPORTVISSERIJ KUNNEN 
HUN HORIZON 

VERBREDEN EN HUN 
GRENZEN VERLEGGEN

TOT 26ft
KLEINE SPORTBOTEN, BOWRIDER SPEEDBOTEN OF RIBS
SPORTBOTEN
Motorboten met één bedieningsstation.

SIMRAD® RUNABOUT SYSTEMS
Onze bekroonde Simrad GO kaartplotter-navigatiedisplays zijn perfect voor alle soorten sportboten. 
Deze displays combineren uitgebreide navigatiefuncties met een breed scala aan ingebouwde 
sonartechnologieën voor varen en viszoeken. Dankzij industriestandaard connectiviteit, inclusief 
ondersteuning voor compacte en energiezuinige Simrad radarsystemen, kunnen deze displays eenvoudig 
worden geïntegreerd en voorzien van alle gewenste accessoires.

Stuurautomaat 
Simrad® Drive 
Pilot™

Stuurinrichting 
GO Series

NMEA 2000®  
sensoren

Audio 
SonicHub®2 en een 
paar luidsprekers

Active Imaging™ 
Transducer Draadloze 

stuurautomaatafstandsbediening 
WR10

VHF-radio 
RS20S



39  |  SIMRAD-YACHTING.COM38  |  SIMRAD-YACHTING.COM

LIEFHEBBERS VAN 
SPORTBOTEN EN 

SPORTVISSERIJ KUNNEN 
HUN HORIZON 

VERBREDEN EN HUN 
GRENZEN VERLEGGEN

TOT 26ft
KLEINE SPORTBOTEN, BOWRIDER SPEEDBOTEN OF RIBS
SPORTBOTEN
Motorboten met één bedieningsstation.

SIMRAD® RUNABOUT SYSTEMS
Onze bekroonde Simrad GO kaartplotter-navigatiedisplays zijn perfect voor alle soorten sportboten. 
Deze displays combineren uitgebreide navigatiefuncties met een breed scala aan ingebouwde 
sonartechnologieën voor varen en viszoeken. Dankzij industriestandaard connectiviteit, inclusief 
ondersteuning voor compacte en energiezuinige Simrad radarsystemen, kunnen deze displays eenvoudig 
worden geïntegreerd en voorzien van alle gewenste accessoires.

Stuurautomaat 
Simrad® Drive 
Pilot™

Stuurinrichting 
GO Series

NMEA 2000®  
sensoren

Audio 
SonicHub®2 en een 
paar luidsprekers

Active Imaging™ 
Transducer Draadloze 

stuurautomaatafstandsbediening 
WR10

VHF-radio 
RS20S



41  |  SIMRAD-YACHTING.COM40  |  SIMRAD-YACHTING.COM

Breid de mogelijkheden van Simrad®-systemen uit met 
bewakings- en controlemogelijkheden.
Inclusief verlichting, pompen, motorstatus, prestaties, 
brandstof en andere tankniveaus, energiebeheer voor 
Gelijkstroom- en wisselstroomsystemen en andere 
gegevens uit een enorm reeks ondersteunde systemen 
en sensoren.

Besturingspagina Besturingspagina

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
Op maat gemaakte systemen, afgestemd op uw boot 

Bewaking en bediening van voortstuwingssystemen 

Verlichting, airconditioning en andere systemen 
bedienen met digitale schakeling 

Het peil van de brandstof en andere tanks onder 
controle houden 

Elektrische systemen aan boord beheren

VERBONDEN MET DIGITAL BRIDGE
GEÏNTEGREERDE VAARTUIG
Rust uw boot uit met toezicht-, digitale verbindings- en bedieningsfuncties  
voor uw gehele vaartuig.

Vergroot uw visie en controle overal aan boord 
met een op maat gemaakt integratiesysteem dat 
verbindt alle diensten met een enkele aanraking.

Informatie wordt gepresenteerd door middel 
van gemakkelijk te lezen numerieke en 
grafische weergaven, logisch gerangschikt op 
pagina's die betrekking hebben op specifieke 
functionaliteitsgebieden zoals schakelen, 
voortstuwing of tankinhoud.

HVAC

Lenspompen

Batterijen

Brandstof

Rook- en 
brandmelder

Peilcontroles

Gyrostabilisator

Trimvlakken 
/ Trimtabs

Generatoren
Dieselmotoren

Elektrische 
diensten

Digital 
Switching

Zonweringen 
en gordijnen

Deuren en 
luiken

Mediacentrum

Navigatielichten

Lichtscenario’s
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De Simrad app wordt voortdurend geüpdatet om 
u de allerbeste ervaring te geven en de meeste 
recente kaarten en functionaliteit te bieden. 
Gebruik de app regelmatig om de updates te 
ontvangen.  

U kunt gratis online C-MAP kaarten gebruiken. U 
kunt  ook cartografie downloaden en kopen en 
geniet in afgelegen gebieden zonder verbinding.

Online handleidingen

Instructievideo's

Klantenservice

Autorouting 

Persoonlijke waypoints, routes en trails 

Informatie over jachthavens en andere 
interessante plaatsen

5-daagse weersvoorspelling voor 
de zeevaart

K R I J G  O N D E R S T E U N I N G V O O R U W D I S P L AY

V O O R A F P L A N N E N

Gratis actuele nautische kaarten 

Personalisatie van kaarten en unit 

Duizenden interessante plaatsen

G R AT I S  K A A R T E N

SIMRAD® APP
VAREN EN VISSEN 
Toegang tot kaarten, plannen van reizen en nog veel meer, zowel op het  
water als op het land.

Het is tijd om het water op te gaan met de nieuwe 
Simrad app, gemaakt om uw grenzen te verleggen! 
Dit is de beste app, of u nu op het water bent 
om te varen, te vissen, te duiken of voor andere 
watersportactiviteiten. Als u een Simrad display hebt, 
verbindt u eerst het display met uw telefoon. Zo 
niet, dan kunt u gewoon de app openen en meteen 
beginnen.

Vind opwindende bestemmingen voor al uw 
favoriete activiteiten met onze bathymetriekaarten 
met hoge resolutie. Begin op volle kracht aan 
uw volgende reis en bewaar uw favoriete routes, 
waypoints en trails in de app. Zo heeft u op het water 
alle tijd om te genieten. Het is heel eenvoudig om 
thuis of onderweg te plannen, zodat u gegarandeerd 
een leuke dag heeft. Downloadbare, offline kaarten 
voorzien u op het water en aan wal van informatie.

Uw apparaat registreren

Toegang tot uw kaartplotter informatie 
vanaf één plek

Update uw software

E E N V O U D I G A A N D E  S L AG

*Premium abonnement vereist.

B E L A N G R I J K S T E  K E N M E R K E N 
Activatie/registratie van uw Simrad kaartplotter 

Gratis actuele kaarten 

Bathymetriekaarten met hoge resolutie* 

Waypoints, routes en trails 

Autorouting rechtstreeks naar uw favoriete visstekken

Duizenden interessante plaatsen, inclusief relevante informatie over 
jachthavens, havens, stranden, winkels en nog veel meer

Personalisatie van uw kaarten

Weersvoorspelling voor de scheepvaart

5-dagen weer langs de route*

Spiegel en bedien uw Simrad-kaartplotter

Waypoint-, route- en tracksynchronisatie

AIS Traffic* 

Offline kaarten*
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NSO EVO3S MFD

OMSCHRIJVING PART NO.

NSO EVO3S MFD 16" display 000-15047-001

NSO EVO3S MFD 19" display 000-15049-001

NSO EVO3S MFD 24" display 000-15051-001

NSO EVO3S MFD 16" system pack 000-15126-001

NSO EVO3S MFD 19" system pack 000-15127-001

NSO EVO3S MFD 24" system pack 000-15128-001

NSO EVO3S MPU

OMSCHRIJVING PART NO.

NSO EVO3S MPU processor 000-15045-001

NSO EVO3S MPU, 16" monitorbundel 000-15115-001

NSO EVO3S MPU, 19" monitorbundel 000-15117-001

NSO EVO3S MPU, 24" monitorbundel 000-15119-001

MO16-T 15.6” touchscreen 000-11260-001

MO19-T 19” touchscreen 000-11262-001

MO24-T 24” touchscreen 000-11264-001

NSS EVO3S

OMSCHRIJVING PART NO.

NSS evo3S 9”, basiskaart wereld 000-15405-001

NSS evo3S 12”, basiskaart wereld 000-15406-001

NSS evo3S 16”, basiskaart wereld 000-15407-001

NSS evo3S 9”, + HALO 20+ radar 000-15556-001

NSS evo3S 12”, + HALO 20+ radar 000-15557-001

GO SERIE

OMSCHRIJVING PART NO.

GO7, geen transducer 000-14448-001

GO7, HDI 000-14446-001

ECHOSOUNDERS

OMSCHRIJVING PART NO.

StructureScan 3D, roestvrij staal
Transducer voor montage door de romp 000-13559-001

Active Imaging transducer 000-14490-001

Active Imaging 3-in-1 met 7,6 m (25 voet) kabel 000-14489-001

3-in-1 Active Imaging met 1,8 m kabel 000-14814-001

HALO RADAR VOOR OPEN ARRAY

OMSCHRIJVING PART NO.

Halo-3 pulscompressieradar 000-11469-001

Halo-4 pulscompressieradar 000-11470-001

Halo-6 pulscompressieradar 000-11471-001

HALO RADAR KOEPEL

OMSCHRIJVING PART NO.

Halo24 000-14535-001

Halo20+ 000-14536-001

Halo20 000-14537-001

VHF en AIS

OMSCHRIJVING PART NO.

RS20S VHF 000-14491-001

RS40 VHF 000-14470-001

RS40B VHF 000-14473-001

NAIS-500 met GPS-500 000-13609-001

RS100 SYSTEM 000-15643-001

HANDSET+SPEAKER KIT,RS100,WIRED 000-15647-001

SIMRAD ARTIKELNUMMERS
PRODUCTENLIJST
Een handige bron om snel de juiste Simrad onderdelen te vinden.

SIMRAD ARTIKELNUMMERS
PRODUCTENLIJST

Een handige bron om snel de juiste Simrad onderdelen te vinden.

GO SERIE (blijvende)

OMSCHRIJVING PART NO.

GO9, geen transducer 000-14444-001

GO9, MED/HI/DWNSCN 000-14445-001

GO9, Active Imaging 3-in-1 000-14841-001

GO12, geen transducer 000-14442-001

GO12, Active Imaging 3-in-1 000-14835-001

CRUISE

OMSCHRIJVING PART NO.

Cruise 5 met 83/200 transducer 000-14998-001

Cruise 7 met 83/200 transducer 000-14999-001

Cruise 9 met 83/200 transducer 000-15000-001

SPECIALE DISPLAYS

OMSCHRIJVING PART NO.

R2009, radarbedieningsunit, 9” 000-12186-001

R3016, radarbedieningsunit,16” 000-12188-001

S2009, echosounder, 9 inch, zonder transducer 000-12185-001

S2016, echosounder, 16 inch, zonder transducer 000-12187-001

ECHOSOUNDERS

OMSCHRIJVING PART NO.

SonarHub™ module 000-11142-001

S5100 echoloodmodule 000-13260-001

ForwardScan transducer (XDCR kit) 000-11674-001

ForwardScan transducer (zonder mof of plug) 000-11675-001

StructureScan 3D transducer en module 000-12395-001

VHF en AIS

OMSCHRIJVING PART NO.

RS100-B SYSTEM,AIS+GPS-500 000-15792-001

HANDSET,HS100,WIRED 000-15649-001

SPEAKER,SP100,WIRED 000-15651-001

VHF W/L HANDSET,DSC,HS40 000-14475-001

NSPL-500 000-13612-001

INSTRUMENTEN

OMSCHRIJVING PART NO.

IS35 kleureninstrumentendisplay 000-13334-001

IS42 digitaal display 000-13285-001

Precision-9 Compass 000-12607-001

AUTOPILOT

OMSCHRIJVING PART NO.

AP44 Rotary Pilot Head 000-13289-001

AP48 Rotary Pilot Head 000-13894-001

OP12 Stuurautomaatcontroller 000-13287-001

DrivePilot™ Hydraulisch Steer Pack 000-11750-001

Outboard Pilot Hydraulic Pack 000-11748-001

Outboard Pilot Cable steer Pack 000-11749-001

OP50 Afstandsbediening, staand 000-12364-001

WR10 Afstandsbediening voor stuurautomaat 
en basisstation 000-12316-001

SteadySteer® 000-15734-001
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