Furuno er nå stolt distributør av MaxSea i Norge.
Produktene er direkte integrerbare mot Furuno, og med den nye

MaxSea Time Zero PLOT

er det unike muligheter for fiskeribransjen.

MaxSea Time Zero PLOT kartsystem

Om bord på fartøyet vil kartsystemet MaxSea Time Zero PLOT være et universelt og kraftig kartsystem. MaxSea Time Zero PLOT er bygd opp tredimensjonalt (3D) hvor presentasjonen skjer
trinnløst og uten forsinkelse. Havbunnen blir senket og fjell og landskap blir hevet i forhold til reelle
dybde- og høydedata. Time Zero har innebygd funksjonalitet for fiskeriplotting, AIS, værmelding,
havbunnspresentasjon, ekkolodd og radar. Time Zero gjør det enkelt å kontrollere radar og
ekkolodd fra en og samme skjerm. På den måten vil man også spare plass på brua og samtidig bli
mer effektiv i arbeidet.

Fiskeleting på en helt
ny måte, alt fra Furuno

Med den kraftige plottefunksjonaliteten har man mulighet til å ”tegne” linjer, områder, sirkler og
tekst i kartet slik at man enkelt kan finne igjen nedtegnede fiskeriopplysninger og notater. Disse
opplysningene lagres automatisk og kan umiddelbart hentes frem ved behov.

Med stadig økende oljepriser er det viktig å finne de beste fiskeplassene og den
rette fisken så raskt som mulig. Gjennom et samarbeid med MaxSea har Furuno
kommet opp med en løsning som er helt unik, og gir muligheter som tidligere
bare har vært tilgjengelig i svært kostbare systemer.

Det har gjennom mange år blitt samlet inn dybdedata fra fartøy både i norske og utenlandske
farvann. Disse dybdedataene er satt sammen i en felles database og gir fartøyet mulighet til vise
havbunnen i et høyoppløselig 3D-format.

Havbunnsoppmåling (PBG) og Felles 3D database

Disse dataene kan presenteres både i 2D og 3D med og uten farger. Med ekkoloddet tilkoblet vil man i
tillegg fortløpende oppdatere havbunnsdatabasen. De egne oppmålte dataene vil automatisk
integreres med eksisterende database i en helhetlig presentasjon.
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Digital UHD Radar
Furuno’s “Ultra High Definition” radarserie gir krystallklare ekko selv under dårlige forhold. Den nye
autofunksjonen gir optimal innstilling av gain, regn og sjøekkodemping. Antennen roterer med optimal hastighet fra 24 til 48 rpm, og med beste pulslengde i forhold til avstand. De nye radarene kan
sende og motta på to avstander samtidig. Dette gjør at man i praksis har to radarsett. Det er også
mulig å ha to radarbilder med forskjellige innstillinger av gain, regn og sjøekko samtidig.

Fiskerne har lenge ønsket seg informasjon om
størrelsen på fisken de ser på ekkoloddet. Denne
teknikken har Furuno hatt i mange år, og nå er den
også tilgjengelig på mange av våre mindre og mellomstore ekkolodd. Størrelsen blir vist med lengde
i centimeter på skjermen. Innstilling av gain og
eventuell støyreduksjonsfilter har ingen betydning for
fiskestørrelsen da dette blir analysert separat i
ekkoloddet. På bildene til høyre vises samme
lengde på fisken med forskjellig innstilling av gain.

Fiske-ekko vist med sirkel

ARPA
Alle våre UHD radarer leveres med full 30 måls ARPA. Denne kan betjenes manuelt eller helt automatisk. Legg en sone rundt båten og alle ekko som kommer inn i sonen blir automatisk sporet og
eventell alarm vil bli utløst om ekkoet nærmer seg eget skip. (Krever kompass, f.eks SC-30)

Gain 2

Gain 4

Kart med flyfoto og radar.

Funksjon for klassifisering
av bunn
Det har til alle tider vært viktig å vite hvilke
bunntype som er under båten. Forskjellige
fiskearter og skalldyr lever på forskjellige typer
bunn. Skal man for eksempel fiske flyndre, ser
man primært etter sandbunn. Med Furuno’s nye
ekkoldd med bunnklassifisering er det mulig
å finne ut om det er sand, grus, leire eller fjell.
Dette gir fiskeren bedre muligheter for fange rett
fisk på rett sted. Denne bunninformasjonen kan
også tas vare på for fremtidlig presentasjon i
Time Zero. Bunntypen vises også i 3d-kartet.

Fjell
Grus
Sand

De nye UHD radarantennene er robust designet for å tåle ekstreme forhold fra den minste 45 cm radome antenne på 2,2 kW,
til den aller største 6 fots åpne antennen med 25 kW sender.

Leire
Standard Modus

Fjell
Grus
Sand

Grafisk Modus

MaxSea med radarbilde.

Automatic Identification System

Leire

AIS, eller Automatic Identification System, forbedrer sikkerheten til sjøs ved å utveksle informasjon
om status på eget fartøy med andre AIS-utstyrte fartøy. Systemet benytter VHF- kringkasting for å
dele informasjon. Ettersom AIS bruker VHF fremfor synslinjen, er AIS-mål alltid synlige, selv når de
er dekt av tåke eller mørke, eller gjemt bak et nes eller andre hindringer.
Sikkerhet på sjøen står i høysetet. NavNet-systemet kan vise og
følge opp til 100 AIS mål samtidig. Dette gir en ekstra sikkerhet på
havet. FA-150, FA-50 og FA-30 kan tilkobles direkte via ethernet.
FA-50		

www.furuno.no
5

NavNet og MaxSea har full
integrering med Furuno 3 og
10 cm FAR-serie radar.

FA-30
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Kun MaxSea forhandler

Forhandlere
FINNMARK

Kirkenes Marine Electronics
P.O.Boks 37
9915 Kirkenes
Tlf: 78 99 65 80

Varanger Skipselektronikk
P.O.Boks 405
9811 Vadsø
Tlf.: 78 95 22 99
va-skips@online.no
A/S Radioservice
P.O.Boks F
9991 Båtsfjord
Tlf.: 78 98 57 00
batsfjord@mobildata.no
Metek AS
P.O.Boks 153
9770 Mehamn
Tlf.: 78 49 71 65
post@metek.no
Maritek A/S
P.O.Boks 31
9751 Honningsvåg
Tlf.: 78 47 23 11
maritek@maritek.no

Multi Elektro AS
8380 Ramberg
Tlf: 97 72 16 00
post@multi-elektro.no
HIBOtech AS
Eidet 2
8310 Kabelvåg
Tlf: 47 68 58 33
hans.inge.normann@lofotkraft.net

IF Elektro
6094 Leinøy
Tlf: 47 01 25 00
if-elektro@mimer.no

Johnsen & Co Hadsel AS
P.O.Boks 383
8455 Stokkmarknes
Tlf.: 76 11 75 50
varehussjef.stokmarknes@elkjop.no

Florvaag Elektronikk A/S
P.O.Boks 8050
6022 Ålesund
Tlf.: 70 14 76 06
florvaag@florvaag.no

Sortland Skipselektro. AS
P.O.Boks 476
8401 Sortland
Tlf.: 76 12 60 90
post@skipselektronikk.com
Navy Lofoten AS
Hatvikvn. 2
8373 Ballstad
Tlf.: 76 05 44 00
dagligleder.ballstad@ofgu.com

O.M.Rønning
P.O.Boks 490
9615 Hammerfest
Tlf.: 78 41 17 85
post@omronning.no

Elektro Bodø AS
Jernbanevn.85
8037 Bodø
Tlf:: 75 50 37 00
maritime@elektro.no

Telrad Electronic AS
Strandgt.16
9613 Hammerfest		
Tlf.: 78 42 95 00		
telrad@telrad-electronic.no

Myre Elektronikkservice A/S
P.O.Boks 98
8439 Myre
Tlf: 76 13 31 90
firmapost@meservice.no

Havøysund Skipselektro AS
Strandgata 85
9690 Havøysund
Tlf: 78 42 37 00

Arne Bjørnvold A/S
P.O.Boks 14
8801 Sandnessjøen
Tlf.: 75 04 02 18
abjoernv@online.no

Installatør R. Hansen
Strandgata 20
9593 Breivikbotn
Tlf: 78 45 22 96

TROMS

Installøren AS
Eidkjosen
9100 Kvaløysletta
Tlf: 77 66 70 10
E-post: jeo@installatoren.no

Imes AS
P.O.Boks 2008
9265 Tromsø
Tlf.: 77 66 46 00
imes@imes.no
J.M.Hansen
P.O.Boks 83
9273 Tromsø
Tlf.: 77 66 55 00
firmapost@jmhansen.no
Nautik Elektronikk
P.O.Biks 458
9305 Finnsnes
Tlf.: 77 84 26 60
nautik@online.no
Harstad Elektronikk A/S
P.O.Boks 113
9490 Harstad
Tlf.: 77 04 02 00
post@harstad-elektronikk.no

NORDLAND
Johnsen & Co Bø AS
Vinje
8470 Bø i Vesterålen
Tlf.: 76 11 46 90
johnsen.stokmarknes@elkjop.no
Larsen Elcom AS
Storgata 45
8430 Myre
Tlf: 76 13 42 50
E-post: larsen.elcom@online.no

O.Øverland A/S
P.O.Boks 1098
6403 Molde
Tlf.: 71 20 24 00
post@overland.no

TRØNDELAG

Arne Wahl-Olsen A/S
P.O.Boks 235
7901 Rørvik
Tlf.: 74 36 09 90
lars@wahlolsen.no
Argon AS
5425 Lade
7442 Trondheim
Tlf.: 73 92 44 00
firmapost@argon.no
Lagunen Holding AS
Fossegrenda 30B
7038 Trondheim
Tlf: 91 37 34 04
roald@vaagenboats.no

MØRE OG ROMSDAL
Elmarin AS
Heinsgt. 22
6507 Kristiansund
Tlf.: 71 56 67 15
janove@elmarin.no
Oddstøl Elektronikk A/S
Hollendergt. 5-7
6509 Kristiansund
Tlf.: 71 56 69 30
firmapost@oddstol.no
Sandblost A/S
P.O.Boks 64
6501 Kristiansund
Tlf.: 71 67 49 55
post@sandblost.no
Marinelektronikk AS
P.O.Boks 5534 Hatlane
6024 Ålesund
Tlf: 40 00 40 95
geir@marinelektronikk.no

J. Weiberg Gulliksen AS
P.O.Boks 5094
6009 Ålesund
Tlf.: 70 11 85 00
firmapost@gulliksen.no
HG Marine Electronics AS
6060 Hareid
Tlf.: 70 10 13 90
electronics@hareidgroup.com
Ulstein Power & Control A/S
P.O.Boks 278
6067 Ulsteinvik
Tlf.: 70 01 38 50
firmapost@ulsteingroup.com

SOGN OG FJORDANE
Måløy Radioforretn. AS
P.O.Boks 54
6701 Måløy
Tlf.: 57 85 26 00
radiofor@online.no
Sigurd Solberg A/S
Fugleskjærgata 6
6900 Florø
Tlf.: 57 75 13 00
post@sigurd-solberg.no

HORDALAND
Bergen Maritim Elektro AS
Damsgårdsgt.127
5162 Laksvåg
Tlf.: 55 94 76 76
firmapost@bme-as.no
Navcom AS
Vågsgaten 22
5160 Laksevåg
Tlf.: 55 50 64 10
navcom@navcom.no

ROGALAND
Vico A/S
P.O.Boks 204
4299 Avaldsnes
Tlf.: 52 84 66 00
vico@vico.no

L.Larsen Elektronikk A/S
3023 Hillevåg
4095 Stavanger
Tlf.: 51 88 68 68
mail@landorlarsen.no
IKM Elektro AS
Forusbeen 10
4033 Stavanger
Tlf.: 51 81 72 00
ikmelektro@ikm.no
Navtronic AS
Prinsens vei 10
4315 Sandnes
Tlf: 51 63 60 10
mail@navtronic.no

El-Experten A/S
Gamle Sokndalsvn.38
4370 Egersund
Tlf.: 51 49 60 08		
post@el-experten.no
Brommeland Elektronikk AS

Lindangerveien 10
5519 Haugesund
Tlf: 99 33 15 00
post@brommeland.no

VEST-AGDER
Marin Elektro A/S
P.O.Boks 58
4551 Farsund
Tlf.: 38 39 19 20
salg@marinelektro.no
AS Elektrisk Mandal
P.O.Boks 518
4504 Mandal
Tlf.: 38 26 78 10
post@aselektrisk.no

AUST-AGDER
Elektro Skagerrak A/S
P.O.Boks 212
4952 Risør
Tlf.: 37 14 39 14
post@elektro-skagerrak.no

VESTFOLD
IKM Instrutek AS
Elvevn. 28
3262 Larvik
Tlf.: 33 16 57 00
ikminstrutek@ikm.no
Serco AS
Jarlsøveien 50
3124 Tønsberg
Tlf.: 815 56 920
post@serco.no
Maritime Support AS
Varpedelet 4a
3728 Skien
Tlf: 45 40 08 00
maritime@support.as

OSLO & AKERSHUS
Sjøkaptein Lein AS
Akerhusstr. 30
0150 Oslo
Tlf.: 22 42 78 40
m.lein@online.no
Vollen MarineSenter AS
Slemmestadveien 416
1390 Vollen
Tlf.: 901 83 877
post@vollenmarinesenter.no
Pollen Maritime AS
Dronningen kontorsenter, Dronningen 1
0287 Oslo
Tlf: 91 77 14 51
post@pollenmaritime.no

ØSTFOLD
Tel-Rad A/S
P.O.Boks 544
1612 Fredrikstad
Tlf.: 69 31 56 16
tel-rad@navy.no
Stabil Data DA
Svingen 5
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 51 10 30
firmapost@stabildata.no

www.furuno.no
www.facebook.com/FurunoNorge

