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Beste klant,

Als trotse bezitter van een boot wilt u ongetwijfeld zorgeloos het water op kunnen en daarbij 
apparatuur gebruiken waar u blindelings op kunt vertrouwen. Holland nautic levert u niet 
alleen deze producten, maar biedt u tevens ondersteuning op momenten dat u die nodig 
heeft.

een elektronicasysteem samenstellen dat aan al uw eisen voldoet is heel gemakkelijk met de uitgebreide 
reeks producten van de toonaangevende wereldmerken Lowrance, simrad en B&g. een standalone 
fishfinder voor uw vistochten, een compleet systeem voor navigatie, automatische besturing en 
communicatie voor uw luxe motorjacht of een geavanceerd navigatiesysteem voor uw zeiljacht - in dit 
innovatieve assortiment vindt u alles.

revolutionaire techniek, zeewaardige betrouwbaarheid en prestaties op kampioensniveau.
Het keurmerk “officiële import” zoals afgebeeld op alle producten die u aanschaft bij Holland nautic staat 
garant voor onze hulp.  uw navigatie is per slot van rekening onze zorg! of u nu het antwoord op een 
technische vraag zoekt of support aan boord nodig heeft: Holland nautic heeft deze expertise in huis. 
Met onze 40-jarige ervaring in navigatie- en communicatieapparatuur hebben wij de oplossing voor ieder 
probleem. eén simpel telefoontje naar (055) 541 21 22 en we regelen het voor u.

Wij wensen u veel plezier met het bladeren door onze productgids. en heeft u nog vragen of wilt u uw 
ervaring met uw nieuwe apparatuur met ons delen? We horen graag van u!

Met hartelijke groet,

de Holland nautic Crew

Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537



Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537

Compleet overzicht maritieme elektronica 2013 (prijswijzigingen voorbehouden) - inhoud             3

inhoud
Multifunctionele displays 
Kaartplotter / Fishfinder 

Combi units 
Kaartplotter / Fishfinder

Kaartplotters

standalone kaartplotters

Fishfinders

transducers

instrumenten

inbouw stuurautomaten

Helmstok automaten

Meters

Marifoon

radar

Fishfinder modules

Accessoires

Advantage programma

dealers en algemene 
voorwaarden

4 - 9 

10 -11 

12 -13

14 -15

16 - 20

21

22 - 23

24 - 25

26

27

28 - 29

30

31

32 - 34

35

36

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537



Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537

Compleet overzicht maritieme elektronica 2013 (prijswijzigingen voorbehouden) - Multifunctionele displays            4

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Multifunctionele displays
Kaartplotter / Fishfinder

Hds gen2 touch
7 inch / 9 inch / 12 inch
de nieuwe Hds gen2 touch biedt een maximaal gebruiksgemak en combineert 
de meest complete fishfinder en kaart functionaliteit. Met de bekroonde 
Broadband sounder en innovatieve structurescan® Hd technologie van Lowrance 
is hij de enige MFd ter wereld met een ingebouwde echte 4-kanaals fishfinder. 
dankzij de touchscreen bediening en een opnieuw ontworpen menusysteem zijn 
deze krachtige functies zeer eenvoudig te bedienen.

Kenmerken

•   ingebouwde 4-kanaals fishfinder techniek  

•   Breed formaat touchscreen beeldscherm

•   regionale navionics cartografie  

•   goFree™ draadloos compatibel    

•   interne gps antenne    

•   Heldere Led verlichting

•   sleuf voor sd media cards

•   structureMap™ overlay en insight   
 genesis™ kaarten genereren   

•   Laag energieverbruik (12 W max. typisch)   

•   nMeA2000®, 0183® en ethernet   
 verbindingen

•   Broadband radar™ en sonicHub®   
 compatibel    

Aanvullende kenmerken (9 en 12 inch)

•   Video integratie    

•   2 x ethernet aansluiting

•   2x sd cardsleuf

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

HDS-7 Gen2 Touch 146h x 215w x 82d 000-10763-002 LF  € 1.347,93 € 1.631,00 

HDS-7m Gen2 Touch 146h x 215w x 82d 000-10762-002 LF € 1.128,10 € 1.365,00 

HDS-9 Gen2 Touch 169h x 265w x 84d 000-10769-002 LF € 2.401,65 € 2.906,00 

HDS-9m Gen2 Touch 169h x 265w x 84d 000-10768-002 LF € 2.112,40  € 2.556,00 

HDS-12 Gen2 Touch 224h x 328w x 95d 000-10774-002 LF € 3.167,77  € 3.833,00 

HDS-12m Gen2 Touch 224h x 328w x 95d 000-10773-002 LF € 2.914,88 € 3.527,00 

Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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Hds gen2
5 inch / 7 inch / 8 inch / 10 inch
Hds gen2 serie kaartplotters met ingebouwde fishfinder en gps bieden dezelfde 
buitengewone prestaties en voordelen als de eerste Hds - ‘s werelds best 
verkochte MFd - maar nu met hogere processorsnelheid en innovatieve nieuwe 
structureMap™ functie voor een nog betere gebruikservaring. speciale softkeys op 
de 8 en 10 inch modellen maken uw favoriete data nog sneller toegankelijk.

Kenmerken

•   ingebouwde Broadband sounder 

•   Klassieke toetsenbediening

•   regionale navionics cartografie  

•   structurescan® Hd compatibel    

•   interne gps antenne    

•  Heldere Led verlichting

•  sleuf voor sd media cards

•  structureMap™ overlay en insight   
 genesis™ kaarten genereren  

•   Laag energieverbruik (12 W max. typisch)   

•   nMeA2000®, 0183® en ethernet   
 verbindingen

•   Broadband radar™ en sonicHub®   
 compatibel       

Aanvullende kenmerken (8 en 10 inch)

•   speciale softkeys      

•   2x sd cardsleuf

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

HDS-5 Gen2 No Tx 185w x 147h x 102d 000-10522-001 LF € 695,87 € 842,00 

HDS-5 Gen2 83/200 185w x 147h x 102d 000-10521-001 LF € 714,05 € 864,00 

HDS-5m Gen2 185w x 147h x 102d 000-10524-001 LF € 542,97  € 657,00 

HDS-7 Gen2 No Tx 223w x 164h x 88d 000-10534-001 LF € 1.123,14  € 1.359,00 

HDS-7m Gen2 223w x 164h x 88d 000-10535-001 LF  €  817,36  € 989,00 

HDS-8 Gen2 No Tx 269w x 197h x 93d 000-10539-001 LF € 2.042,15 € 2.471,00 

HDS-8m Gen2 269w x 197h x 93d 000-10540-001 LF € 1.321,49  € 1.599,00 

HDS-10 Gen2 No Tx 312w x 225h x 92d 000-10544-001 LF € 2.395,87 € 2.899,00 

HDS-10m Gen2 312w x 225h x 92d 000-10545-001 LF € 2.042,15 € 2.471,00 

de term MFd oftewel MultiFunctionele display wordt steeds 
algemener gebruikt, maar nog niet iedereen weet wat hij 
precies betekent. Voorheen werden elektronische apparaten 
voor de pleziervaart als afzonderlijke producten verkocht en 
had elke boot een aparte kaartplotter, fishfinder en radar. 
tegenwoordig worden kaartplotter en fishfinder vaak in één 
display geïntegreerd, een zogeheten ‘combi’ apparaat. Maar deze 
zouden we momenteel nog steeds als ´standalone´ aanduiden. 

in de afgelopen 5 jaar heeft de introductie van communicatie-
protocollen zoals nMeA2000® betekend dat elektronische 
apparaten met elkaar kunnen ‘praten´ en data delen. Met behulp 
van ethernet netwerken kunnen grote hoeveelheden data 
tussen die apparaten worden verzonden. dit betekent dat we nu 

Wat is een MFd?
in plaats van 2 of 3 standalone apparaten maar één MFd nodig 
hebben, waarop alles van kaarten tot en met fishfinder, radar en 
meer kan worden weergegeven. 

ZEILEN CRUISEN VISSEN

nMeA 2000®

sonicHub® LVr-250 dsC 
marifoon

Hds M gen2 
kaartplotter

sensoren

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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nse
8 inch / 12 inch
de simrad nse multifunctionele displays bieden krachtige netwerkfuncties 
en integratiemogelijkheden, alsmede prestaties op professioneel niveau 
met geavanceerde kaartplotter, radar en fishfinder technologie. de klassieke 
vormgeving met inbouwopties vormt een aanvulling op elke roerpositie en de 
robuuste techniek met waterdichte aansluitingen is ontwikkeld voor de meest 
veeleisende omgevingen.

Kenmerken

•   stuurautomaat integratie

•   Alfanumeriek toetsenbord met draaiknop  
 en speciale ‘one touch’ toetsen   

•   regionale navionics cartografie  

•   BsM-1, BsM-2 en structurescan® Hd   
 compatibel

•   Video integratie

•   structureMap™ overlay en insight  
 genesis™ kaarten genereren      

•   nMeA2000®, 0183® en ethernet (3)   
 aansluitingen    

•   Broadband radar™ en sonicHub®   
 compatibel

•   Heldere Led display verlichting

•   sd media cardsleuf en 2 x usB

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

NSE8 285w x 212h x 111d AA010200 e € 3.136,36 € 3.795,00 

NSE12 356w x 273h x 123d AA010202 e € 4.352,89 € 5.267,00 
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ZEILEN CRUISEN VISSEN

Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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nss
6,4 inch / 8 inch / 12,1 inch
de simrad nss serie multifunctionele displays met touchscreen maken krachtige 
functies bereikbaar voor recreatieve schippers, met als plusplunt de goFree™ 
draadloze techniek. de touchsensible™ bedieningsinterface is speciaal voor de 
maritieme omgeving ontwikkeld en heeft een touchscreen waarop u kunt tikken, 
drukken en vegen, een soepele draaiknop en minimaal toetsenbord, zodat alle 
functies uitstekend kunnen worden gebruikt onder alle vaaromstandigheden.

Kenmerken

• eenvoudige touchscreen bediening

• stuurautomaat integratie

• regionale navionics cartografie  

• Compatibel met goFree™ draadloos    

• interne gps antenne    

• Heldere Led verlichting

• Micro-sd media cardsleuf   

• structureMap™ overlay en insight   
 genesis™ kaarten genereren

• nMeA2000®, 0183® en ethernet   
 aansluitingen

• Broadband radar™, sonicHub® en   
 structurescan® Hd compatibel

• Video integratie     

Aanvullende kenmerken NSS7 en NSS8

• ingebouwde BsM-1 fishfinder 

Aanvullende kenmerken NSS12

• 3 x ethernet aansluiting

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

NSS7 299w x 161h x 69.5d 000-10439-001 e  € 1.318,18 € 1.595,00

NSS8 283w x 192h x 68d 000-10440-001 e € 2.392,56 € 2.895,00

NSS12 353w x 250h x 83.5d 000-10441-001 e € 3.219,01 € 3.895,00 
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ZEILEN CRUISEN VISSEN

er komen steeds meer producten op de markt voor consumentenelektronica 
die ons helpen ons leven te verbeteren en uiteindelijk tijd en geld te besparen. 
Bij boten is dat niet anders. Kaartplotter en MFd schermen die steeds groter en 
duidelijker worden, zorgen er ook voor dat de ruimte op het dashboard maximaal 
wordt gebruikt.

eén manier om ruimte te besparen, is een kaartplotter of MFd aan te schaffen 
waarmee u ook de stuurautomaat kunt bedienen, zodat u al weer één display minder 
hoeft te installeren. de simrad nse en nss series MFd’s zijn hier perfecte voorbeelden 
van. Verbind ze met het stuurautomaat netwerk van de boot en ze worden volledig 
operationele stuurautomaat bedieningseenheden. en met dezelfde functies en 
veiligheidsvoorzieningen als een afzonderlijke stuurautomaat bedieningseenheid zijn 
ze ook nog eens heel eenvoudig te bedienen.

uw navigatie display uitbreiden met stuurautomaat bediening is een goede MFd 
optimaal benutten, waarbij alles vanaf één display wordt bediend.

Weinig dashboard ruimte? Wij hebben de oplossing...

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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ZEILEN CRUISEN VISSEN

Zeus
8 inch / 12 inch
de Zeus zeilnavigatiesystemen van B&g maken een schat aan zeilexpertise 
beschikbaar voor een brede groep zeilers, zodat zij ook kunnen profiteren van 
functies die voorheen alleen op luxe- of wedstrijdjachten beschikbaar waren. 
deze MFd biedt specifieke zeilfuncties. routes worden berekend via laylines in 
plaats van rechte lijnen van waypoint naar waypoint, weertrends zijn gemakkelijk 
te bekijken en griB weerdata kan op het kaartscherm worden geprojecteerd.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Z8 285w x 212h x 111d 000-10241-001 e € 3.190,00  € 3.859,90 

Z12 356w x 266h x 123d 000-10244-001 e € 4.390,00 € 5.311,90 

Kenmerken

•   navigatie specifiek voor zeilen

•   griB weerdata overlay 

•   Windplot voor volgen van weertrends                    

•   regionale navionics cartografie

•   Alfanumeriek toetsenbord met draaiknop  
 en speciale ‘one-touch’  toetsen               

•   Broadband radar™ compatibel         

•   Heldere Led display verlichting                                      

•   Video integratie                                        

•   nMeA2000®, 0183® en ethernet (3)   
 aansluitingen

•   sd media cardsleuf 2 x usB   

Compleet overzicht maritieme elektronica 2013 (prijswijzigingen voorbehouden) - Multifunctionele displays            8
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Zeus touch
6,4 inch / 8 inch / 12,1 inch
de Zeus touch is een zeer eenvoudig te gebruiken, volledig geïntegreerd zeil-
navigatie systeem en de enige multifunctionele touchscreen display specifiek voor 
zeilboten. Kaart-, radar- en specifieke zeilfuncties worden simpel geselecteerd 
door middel van tikken, drukken of vegen. de exclusieve sailsteer functie helpt u 
uw zeilhoeken significant te verbeteren en de goFree™ draadloze techniek biedt 
de vrijheid van bediening en data bekijken vanaf elke plaats, terwijl u vaart met 
behulp van uw tablet of smartphone.

Kenmerken

• Zeilspecifieke navigatie

• eenvoudig te gebruiken touchscreen  

• griB weerdata overlay    

• Windplot en sailsteer   

• regionale navionics cartografie

• Compatibel met goFree™ draadloos  

• intern gps

• Heldere Led display verlichting

• Broadband radar™ compatibel    

• Video integratie

• nMeA2000®, 0183® en ethernet   
 aansluitingen

• Micro-sd media cardsleuf

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

T7 299w x 161h x 69.5d 000-10885-001 e € 1.321,49 € 1.599,00

T8 283w x 192h x 68d 000-10888-001 e € 2.475,21  € 2.995,00 

T12 353w x 250h x 83.5d 000-10891-001 e € 3.301,65 € 3.995,00
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ZEILEN CRUISEN VISSEN

Laylines geven de meest efficiënte manier aan waarop een zeiljacht de 
bestemming kan bereiken, gegeven de huidige windomstandigheden. door op 
de gewenste laylines te zeilen, bereikt u een maximale goedgemaakte snelheid 
(VMg). een Zeus navigatiesysteem geeft twee typen laylines weer:  “Mark 
Laylines”, die de gewenste te zeilen koers naar de bestemming aanduiden en 
“Boat Laylines”, die de gewenste koers van het jacht aangeven. Het punt waar 
de twee sets laylines elkaar snijden, kan als het overstag (of gijp) punt worden 
beschouwd. Zeus biedt ook de mogelijkheid laylines te corrigeren voor de 
effecten van de huidige waterstroming.

Voor meer informatie over het gebruik van laylines gaat u naar de B&G 
Academy op www.bandg.com/academy

Maximale zeiluren m.b.v. laylines...

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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Combi units
Kaartplotter / Fishfinder

elite-5 en elite-5 dsi
5 inch
Verbluffend eenvoudig te gebruiken kleuren fishfinder en kaartplotter combinatie 
met zeer duidelijk 5 inch scherm. ideaal voor prijsbewuste schippers. topklasse 
fishfinder of innovatieve downscan imaging™.

Kenmerken

•   opties voor navionics kaarten  

•   ingebouwde gps antenne   

•   83/200 kHz kleuren fishfinder

•   nMeA0183® aansluiting   

•   Laag energieverbruik   

•   Heldere display    

•   Micro sd cardsleuf

• instelbare kantel-/zwenkvoet

•   eenvoudig met één hand te bedienen

Aanvullende kenmerken DSI

•   downscan imaging™   

•   Loepzuiver beeld

•   twee frequenties 455 kHz en 800 kHz

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Elite-5 174w x 136h x 63d 000-00104-002 LF € 542,15 € 656,00 

Elite-5 DSI 174w x 136h x 63d 000-10236-001 LF € 651,24 € 788,00   

ZEILEN CRUISEN VISSEN

elite-7 Hdi
7 inch
de elite-7 Hdi combineert twee innovatieve fishfinder technieken van Lowrance: 
downscan imaging™ en Broadband sounder™, met cartografie op een breed 
formaat 7 inch scherm en vormt zo de meest complete combi unit. Het 
ingebouwde gps en de Microsd cardsleuf voor  navionics cards met kaarten 
verzekeren dat hij even goed presteert als kaartplotter en als fishfinder.

Kenmerken

•   opties voor navionics kaarten  

•   ingebouwde gps antenne   

•   Broadband sounder™ 50/200 - 83/200 kHz

•   downscan imaging™ 455/800 kHz

•   Heldere display in breed formaat

•   nMeA0183® /  nMeA2000® aansluitingen

•   eenvoudig met één hand te bedienen

•   Micro sd cardsleuf 

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

Elite-7 HDI no x-dcr 235w x 136h x 76d 000-10970-002 LF € 671,90  € 813,00

Elite-7 HDI x-dcr 
83/200 455/800 235w x 136h x 76d 000-10966-002 LF  € 767,77 € 929,00

Elite-7 HDI x-dcr 
50/200 455/800 235w x 136h x 76d 000-10967-002 LF € 862,81 € 1.044,00

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Compleet overzicht maritieme elektronica 2013 (prijswijzigingen voorbehouden) - Combi units            10
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elite-4 en elite-4 dsi
4 inch
Klein van stuk, groot in prestaties. de elite-4 is een compacte kleuren kaartplotter 
en fishfinder oplossing met 3,5 inch scherm voor een betaalbare prijs. optioneel 
downscan imaging™ model voor een loepzuiver beeld.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Elite-4  94w x 144h x 47d 000-10491-001 LF € 304.96 € 369,00  

Elite-4 DSI 94w x 144h x 47d 000-10494-002 LF € 358,68 € 434,00 

Kenmerken

•   opties voor navionics kaarten

•   ingebouwde gps antenne  

•   83/200 kHz kleuren fishfinder  

•   nMeA0183® aansluiting   

•   Laag energieverbruik   

•   Heldere Led display verlichting    

•   Micro sd cardsleuf

•   instelbare kantel-/zwenkvoet

•   eenvoudig met één hand te bedienen

Aanvullende kenmerken DSI

•   downscan imaging™   

•   Loepzuiver beeld

•   twee frequenties 455 kHz en 800 kHz

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Mark-4
4 inch
de Mark-4 biedt de bekende hoge prestaties van Lowrance, plus een uitstekende 
weergave in grijstinten. Alle kaartplotter- en fishfinderfuncties die u nodig hebt 
voor een lagere prijs dan u zou verwachten.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Mark-4 94w x 144h x 47d  000-10483-002 Le € 214,05 € 259,00 

Kenmerken

•   opties voor navionics kaarten  

•   ingebouwde gps antenne   

•   83/200 kHz grijstinten fishfinder  

•   nMeA0183® aansluiting

•   Micro sd cardsleuf  

•   Laag energieverbruik   

•   Heldere Led display verlichting

•   instelbare kantel-/zwenkvoet

•   eenvoudig met één hand te bedienen

ZEILEN CRUISEN VISSEN

dat u voor een kleine display kiest, betekent niet dat u met 
een klein scherm zit.  Lowrance heeft een unieke functie in zijn 
displays ingebouwd, waarmee de gebruiker vier pagina’s met 
fishfinder beelden kan terugbladeren, om targets op te sporen 
en een waypoint te markeren en in te stellen.

Klein scherm, grootse weergave...

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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Hds gen2 touch M-serie
7 inch / 9 inch / 12 inch
de Hds gen2 touch M-serie kaartplotters bieden de ultieme oplossing voor 
sportboten en zeiljachten. Boordevol met dezelfde functies als de krachtige Hds 
gen2 touch, minus de ingebouwde fishfinder techniek. de M-serie heeft een 
touchscreen en superduidelijke kaarten, met een zeer nauwkeurig ingebouwd  gps 
en uitbreidingsopties zoals radar, audio entertainment, marifoon en Ais integratie.

Kenmerken

•   Breed formaat touchscreen scherm

•   regionale navionics cartografie

•   Compatibel met goFree™ draadloos

•   ingebouwde gps antenne    

•   Heldere Led display verlichting

•   sd media cardsleuf

•   Laag energieverbruik (12 W max. typisch)   

•   nMeA2000®, 0183® en ethernet   
 aansluitingen 

•   Broadband radar™, sonicHub®,   
 structurescan® Hd en Ais compatibel      

Aanvullende kenmerken (9 en 12 inch)

•   Video integratie    

•   2 x ethernet aansluiting

•   2x sd cardsleuf

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

HDS-7m Gen2 Touch 214w x 146w x 82d 000-10762-002 LF € 1.128,10 € 1.365,00 

HDS-9m Gen2 Touch 265w x 169w x 84d 000-10768-002 LF € 2.112,40 € 2.556,00 

HDS-12m Gen2 Touch 328w x 224w x 95d 000-10773-002 LF € 2.914,88 € 3.527,00 

Kaartplotters

ZEILEN CRUISEN VISSEN
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Hds gen2 touch M-serie
7 inch / 9 inch / 12 inch
de Hds gen2 touch M-serie kaartplotters bieden de ultieme oplossing voor 
sportboten en zeiljachten. Boordevol met dezelfde functies als de krachtige Hds 
gen2 touch, minus de ingebouwde fishfinder techniek. de M-serie heeft een 
touchscreen en superduidelijke kaarten, met een zeer nauwkeurig ingebouwd  gps 
en uitbreidingsopties zoals radar, audio entertainment, marifoon en Ais integratie.

Kenmerken

•   Breed formaat touchscreen scherm

•   regionale navionics cartografie

•   Compatibel met goFree™ draadloos

•   ingebouwde gps antenne    

•   Heldere Led display verlichting

•   sd media cardsleuf

•   Laag energieverbruik (12 W max. typisch)   

•   nMeA2000®, 0183® en ethernet   
 aansluitingen 

•   Broadband radar™, sonicHub®,   
 structurescan® Hd en Ais compatibel      

Aanvullende kenmerken (9 en 12 inch)

•   Video integratie    

•   2 x ethernet aansluiting

•   2x sd cardsleuf

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

HDS-7m Gen2 Touch 214w x 146w x 82d 000-10762-002 LF € 1.128,10 € 1.365,00 

HDS-9m Gen2 Touch 265w x 169w x 84d 000-10768-002 LF € 2.112,40 € 2.556,00 

HDS-12m Gen2 Touch 328w x 224w x 95d 000-10773-002 LF € 2.914,88 € 3.527,00 

Kaartplotters

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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Hds gen2 M-serie
5 inch / 7 inch / 8 inch / 10 inch
de M-serie Hds gen2 van Lowrance is bedoeld voor schippers die klassieke 
toetsenbediening en hoge verwerkingssnelheid wensen, zodat kaarten soepel 
en snel verschuiven en opnieuw worden getekend, en direct scherp zijn bij 
in- en uitzoomen. Met dezelfde functies als de standaard Hds gen2 minus de 
ingebouwde fishfindertechniek is de M-serie een zeer capabele kaartplotter met 
ingebouwd gps en veel uitbreidingsopties. speciale softkeys op de 8 en 10 inch 
modellen geven direct toegang tot uw favoriete informatie.

Kenmerken

•   Klassieke toetsenbediening   

•   regionale navionics cartografie  

•   structurescan® Hd compatibel    

•   ingebouwde gps antenne    

•   Heldere Led display verlichting

•   sd media cardsleuf

•   structureMap™ overlay en insight  
 genesis™  kaarten genereren  

•   Laag energieverbruik (12 W max. typisch)   

•   nMeA2000®, 0183® en ethernet   
 aansluitingen   

•   Broadband radar™, sonicHub®,   
 structurescan® Hd en Ais compatibel     

Aanvullende kenmerken (8 en 10 inch)

•   speciale softkeys      

•   2x sd cardsleuf

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

HDS-5m Gen2 185w x 147h x 102d 000-10524-001 LF € 542,97 € 657,00 

HDS-7m Gen2 224w x 163h x 88d 000-10535-001 LF € 818,18 € 990,00 

HDS-8m Gen2 269w x 197h x 93d 000-10540-001 LF € 1.321,49 € 1.599,00 

HDS-10m Gen2 311w x 224h x 92d 000-10545-001 LF € 2.042,15 € 2.471,00 

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Bent u opgegroeid met het idee dat u voor elke sensor aan 
boord een aparte display nodig hebt? nu niet meer. Lowrance, 
simrad en B&g verleggen de grenzen van de technologie 
en vernieuwen multifunctionele displays met behulp van de 
nieuwste norm: nMeA2000®.

installeer één MFd of netwerk kaartplotter bij de kaartentafel, 
nog één bij het roer en installeer nMeA2000® sensoren voor 
snelheid, diepte, wind enz. de informatie wordt keurig en 
probleemloos op beide displays weergegeven - geen extra, 
overbodige instrument displays nodig die geld en ruimte kosten.

Cruisen met een nMeA2000® netwerk is een fluitje...

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537



Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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standalone kaartplotters

elite-5m
5 inch
de m-uitvoering van de elite-5 serie is de prijsvriendelijke standalone kaartplotter  
van Lowrance met ingebouwde gps antenne en Microsd cardsleuf voor  
navionics kaarten. gemakkelijk met één hand te bedienen, altijd duidelijk af te 
lezen en een aanwinst voor kleinere boten die een kaartplotter nodig hebben.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Elite-5m 174w x 136h x 63d 000-00145-002 LF € 410,74 € 497,00 

Kenmerken

•   opties voor navionics kaarten  

•   ingebouwde gps antenne   

•   nMeA0183® aansluiting   

•   Laag energieverbruik  

•   Heldere display    

•   instelbare kantel-/zwenkvoet

•   eenvoudig met één hand te bedienen

•   Micro sd cardsleuf

ZEILEN CRUISEN VISSEN

elite-7m
7 inch
Met zijn breedbeeldscherm is de elite-7m een prima standalone kaartplotter 
oplossing voor wie een maximaal scherm voor een bepaald budget wenst. de 
ingebouwde gps antenne en Micro sd cardsleuf voor navionics kaarten maken 
haarscherpe navigatie zo uit de doos mogelijk. eenvoudig te gebruiken dankzij 
het overzichtelijke menusysteem.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Elite-7m 235w x 136h x 76d 000-10974-002 LF  € 569,42 € 689,00 

Kenmerken

•  opties voor navionics kaarten  

•  ingebouwde gps antenne  

•  nMeA0183® / nMeA2000® aansluitingen   

•  Laag energieverbruik 

•  Helder, breed formaat scherm

•  Kantel-/zwenkvoet of inbouw optie

•  eenvoudig met één hand te bedienen

•  Micro sd cardsleuf

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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Bijna elke fabrikant voorziet nu in de 
behoefte om bepaalde data zoals 
afstand tot waypoint of koers over de 
grond op hetzelfde scherm als de kaart 
weer te geven. Maar weinigen doen 
dit echter op een bruikbare manier 
op een klein scherm. Meestal wordt 
er simpelweg een databalk boven 
aan het kaarscherm weergegeven, 
waardoor er minder ruimte voor de 
kaart zelf overblijft. Lowrance doet dat 
anders. 

Maximaliseer uw scherm met data overlay...
Lowrance realiseert zich dat een 4 of 5 inch scherm nu eenmaal 
niet groter is en kiest ervoor de kaart op het volledige scherm te 
houden en de data er bovenop te plaatsen, zodat de maximale 
kaartgrootte gehandhaafd blijft. nadat u hebt gekozen welke 
data u wilt weergeven, kunt u ook nog de grootte en positie 
daarvan op het scherm naar wens aanpassen. gebruikelijk is 
de data in de vier hoeken van het scherm te plaatsen, zodat 
het midden - waar de boot wordt weergegeven - altijd volledig 
zichtbaar blijft. door deze dataweergave ziet u altijd de 
maximale schermgrootte van uw display en kunt u duidelijk en 
veilig naar uw bestemming navigeren.

elite-4m
4 inch
de elite-4m is een uitstekende, standalone en compacte kleuren kaarplotter. 
Het ingebouwde gps en de navionics cartografie zorgen voor nauwkeurige 
positionering en het heldere scherm met Led verlichting is onder alle omstandig-
heden uitstekend af te lezen. Zeer geschikt voor kleinere motorboten en riB’s.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Elite-4m 94w x 144h x 47d 000-10490-002 LF € 269,42 € 326,00 

Kenmerken

•   opties voor navionics kaarten  

•   ingebouwde gps antenne   

•   nMeA0183® aansluiting   

•   Laag energieverbruik   

•   Heldere display met Led verlichting    

•   instelbare kantel-/zwenkvoet

•   eenvoudig met één hand te bedienen

•   Micro sd cardsleuf

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537



Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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Hds-5x gen2
5 inch
de Hds-5x gen2 is een eersteklas fishfinder voor vissers en duikers. Hij kan als 
standalone worden gebruikt met de bekroonde Broadband sounder™ techniek, 
met een extra structurescan® Hd module voor loepzuivere onderwaterbeelden, 
of als onderdeel van een groter netwerksysteem met andere Hds gen2 units. de 
5x deelt veel eigenschappen met de rest van de Hds gen2 serie, zoals een snelle 
processor en hij is heel eenvoudig te gebruiken.

Kenmerken

•   50/83/200 kHz kleuren fishfinder

•   ingebouwde Broadband sounder 

•   Klassieke toetsenbediening     

•   structurescan® Hd compatibel        

•   Heldere display 

•   Laag energieverbruik   

•   nMeA2000®, 0183® en ethernet   
 aansluitingen  

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

Hds-5x gen2 no tx 185w x 147h x 102d 000-10527-001 LF € 601,65 € 728,00 

Hds-5x gen2 83/200 185w x 147h x 102d 000-10526-001 LF € 660,33 € 799,00 

ZEILEN CRUISEN VISSEN

elite-7x Hdi
7 inch
uitstekende standalone fishfinder met de bekroonde Broadband sounder™ 
en loepzuivere downscan imaging™ technologieën van Lowrance. op het 
breedbeeld scherm kunnen beide naast elkaar worden weergegeven, zodat u 
targets gemakkelijk kunt identificeren en meer vis kunt vangen.

Kenmerken

•  Broadband sounder™ 50/200 - 83/200 kHz 

•  downscan imaging™ 455/800 kHz   

•  Helder breedbeeld scherm  

•  downscan overlay   

•  eenvoudig met één hand te bedienen    

•  Micro sd cardsleuf

•  Kantel-/zwenkvoet of inbouw optie

•  Laag energieverbruik

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

Elite-7x no x-dcr 235w x 136h x 76d 000-10965-001 LF € 478,51 € 579,00  

Elite-7x x-dcr 
83/200 455/800 235w x 136h x 76d 000-10961-001 LF € 576,86 € 698,00 

Elite-7x x-dcr 
50/200 455/800 235w x 136h x 76d 000-10962-001 LF € 671,90 € 813,00  

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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elite-5x
5 inch
Zeer eenvoudig te gebruiken  standalone 83/200 kHz kleuren fishfinder met zeer 
duidelijk 5 inch scherm. ideaal voor vissers en duikers die een eenvoudige en 
voordelige fishfinder oplossing zoeken.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Elite-5x 174w x 136h x 63d 000-00102-001 LF € 373,55 € 452,00 

Kenmerken

•   83/200 kHz kleuren fishfinder  

•   nMeA0183® aansluiting   

•   Laag energieverbruik 

•   Heldere display    

•   Micro sd cardsleuf

•   instelbare kantel-/zwenkvoet

•   gemakkelijk met één hand te bedienen

elite-5x dsi
5 inch
Zeer gedetailleerd beeld op een 5 inch kleurenscherm met deze standalone 
downscan imaging™ fishfinder, die eenvoudig te installeren en te bedienen is. 

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Elite-5x DSI 174w x 136h x 63d 000-10235-001 LF € 373,55 € 452,00 

Kenmerken

•   downscan imaging™   

•   Haarscherp beeld

•   twee frequenties 455 en 800 kHz

•   nMeA0183® aansluiting   

•   Laag energieverbruik  

•   Heldere display    

•   Micro sd cardsleuf

•   instelbare kantel-/zwenkvoet

•   gemakkelijk met één hand te bedienen 

elke beschikbare frequentie heeft zo zijn voordelen, maar voor 
de meeste zoet- en zoutwatertoepassingen bestrijken 50 kHz,  
83 kHz en 200 kHz het volledige spectrum.

200 kHz werkt goed in ondiep water en met hogere vaarsnelheid 
en geeft typisch minder “ruis” en ongewenste echo’s weer. de 
target onderscheiding is ook beter bij een hogere frequentie, 
wat betekent dat individuele vissen afzonderlijk zichtbaar zijn, 
in tegenstelling tot één “klont” op het scherm. deze frequentie is 
het meest geschikt voor binnen- en kustwateren.

uitleg over frequenties...
83 kHz heeft een iets grotere kegelhoek, wat betekent dat een 
groter deel van de bodem wordt afgezocht. dit is ideaal voor een 
snelle scan over een gebied van ondiep tot middeldiep binnen- 
of kustwater en een goed compromis tussen 200 en 50 kHz.

50 kHz geeft een betere diepwater penetratie en is geschikt voor  
offshore/diep water locaties met diepte groter dan 180 m. deze 
frequentie geeft een bredere dekking van de bodem dan hogere 
frequenties en kan ook meer “ruis” opleveren. 

Voor een complete zelfstudie, zie: www.lowrance.com 

ZEILEN CRUISEN VISSEN

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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Mark-5x pro
5 inch
Zeer eenvoudig te gebruiken standalone 83/200 kHz grijstinten fishfinder met 
zeer duidelijk 5 inch scherm. ideaal voor vissers en duikers die een eenvoudige en 
voordelige fishfinder oplossing zoeken.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Mark-5x Pro 174w x 136h x 63d 000-00175-001 Le € 197,52 € 239,00 

Kenmerken

•    twee frequenties 83 en 200 kHz  

•    nMeA0183® aansluiting   

•    Laag energieverbruik     

•    Micro sd cardsleuf

•    instelbare kantel-/zwenkvoet

•    gemakkelijk met één hand te bedienen

Mark-5x dsi
5 inch
exclusieve downscan imaging™ fishfinder met 5 inch grijstinten display met hoge 
resolutie. Hoge prestaties voor een betaalbare prijs voor wie een fishfinder met 
eenvoudig te interpreteren beelden wenst.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Mark-5x DSI 174w x 136h x 63d 000-10233-001 Le € 244,63 € 296,00 

Kenmerken

•    downscan imaging™ 

•    Haarscherp beeld  

•    twee frequenties 455 en 800 kHz  

•    nMeA0183® aansluiting   

•    Laag energieverbruik     

•    Micro sd cardsleuf

•    instelbare kantel-/zwenkvoet

•    gemakkelijk met één hand te bedienen
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ZEILEN CRUISEN VISSEN
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elite-4x
4 inch
Compacte en zeer eenvoudig te gebruiken standalone 83/200 kHz kleuren fishfinder. 
Zeer geschikt voor vissers en duikers die een compacte en betaalbare oplossing zoeken.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Elite-4x 94w x 144h x 47d 000-10484-001 Le € 181,82 € 220,00 

Kenmerken

• 83/200 kHz kleuren fishfinder  

• nMeA0183® aansluiting   

• Laag energieverbruik   

• Heldere display met Led verlichting

• Micro sd cardsleuf

• instelbare kantel-/zwenkvoet

• gemakkelijk met één hand te bedienen

elite-4x dsi
4 inch
Zeer veel details op een 3,5 inch kleurenscherm met deze standalone downscan 
imaging™ fishfinder, die eenvoudig te installeren en te bedienen is. 

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Elite-4x DSI 94w x 144h x 47d 000-10487-001 Le € 214,88 € 260,00 

Kenmerken

• downscan imaging™ 

•  Haarscherp beeld   

•  twee frequenties 455 en 800 kHz  

•  nMeA0183® aansluiting   

•  Laag energieverbruik   

•  Heldere display met Led verlichting    

•  Micro sd cardsleuf

•  instelbare kantel-/zwenkvoet

•  gemakkelijk met één hand te bedienen
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ZEILEN CRUISEN VISSEN
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X-4 pro
4 inch
geniet van productief bezig zijn in ondiep en diep water, plus uitstekende details 
en onderscheiding van targets op een helder en in zonlicht afleesbaar grijstinten 
scherm. deze praktische fishfinder biedt uitstekende prestaties en een reeks 
Lowrance functies voor een betaalbare prijs.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

X-4 Pro 108w x 147h x 64d 000-10229-001 Le € 106,61 € 129,00 

Kenmerken

• Fishfinder met 2 frequenties 83/200  kHz

• Hoge-snelheid skimmer® transducer  voor  
 spiegel montage

• Automatische afstelling

• Laag energieverbruik    

• instelbare kantel-/zwenkvoet

• gemakkelijk met één hand te bedienen

X-4
4 inch
de X-4 is een gemakkelijk te gebruiken en voordelige fishfinder. Het is de laagst 
geprijsde fishfinder die Lowrance aanbiedt en deze zit desondanks boordevol 
praktische functies. Het grijstinten scherm is altijd goed af te lezen, zelfs in fel 
zonlicht. Functies zijn o.a. automatische afstelling, vis-id en Fishtrack™.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

X-4 108w x 147h x 64d 000-10227-001 Le € 93,39 € 113,00 

Kenmerken

• 200 kHz fishfinder 

• Hoge-snelheid skimmer® transducer  voor  
 spiegel montage

• Automatische afstelling

• Laag energieverbruik      

• instelbare kantel-/zwenkvoet

• gemakkelijk met één hand te bedienen
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puristen beweren dat grijstinten nog 
altijd de meest begrijpelijke vorm van 
echoweergave is, maar met de komst 
van structurescan® en downscan 
imaging™ weten we dat dit niet 
helemaal waar is, met name voor wie 
niet erg vertrouwd is met fishfinders.  
Wanneer u voor het eerst een 
fishfinder gaat gebruiken, begrijpen 
we dat u kiest voor een fishfinder in 
grijstinten voor een betaalbare prijs. 

uitleg over grijstinten...
Hier volgen enkele tips om u op weg te helpen. 

de grijze lijn onder aan het scherm helpt u harde en zachte 
bodems van elkaar te onderscheiden. Als vuistregel geldt hoe 
dikker de grijze band op het scherm, hoe harder de bodem. 
de grijze lijn helpt ook bij het onderscheiden van vissen en 
belangrijke structuren op of dicht bij de bodem van de bodem 
zelf.

Voor een uitgebreide zelfstudie, zie: www.lowrance.com 

ZEILEN CRUISEN VISSEN

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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transducers

P79 Kunststof In-Hull 
50/200 kHz, 600 W rMs transducer, ook 
verkrijgbaar met  nMeA2000® aansluiting. geen 
gat in de romp nodig.

B164 Brons Thru-Hull 
thru-hull 50/200 kHz, 1 k W transducer. Voor 
sportvis trailerboten waarop geen stroomlijnblok 
kan worden gemonteerd.

StructureScan HD™ Skimmer 
skimmer spiegel montage transducer voor 
structurescan Hd™ imaging module of Lowrance 
Hdsgen2 touch.

StructureScan HD™ Kunststof Thru-hull 
thru-hull kunststof transducer voor structure-
scan Hd™ imaging module of Lowrance 
Hdsgen2 touch.

StructureScan HD™ Brons Thru-hull 
enkelvoudige bronzen thru-hull transducer voor 
structurescan Hd™ imaging module of Lowrance 
Hdsgen2 touch.

StructureScan HD™ (paar) Brons Thru-hull 
paar bronzen thru-hull transducers voor gebruik 
met structurescan Hd™ imaging module of 
Lowrance Hdsgen2 touch.

B60 Brons Thru-Hull 
thru-hull transducer met twee frequenties 
50/200 kHz, 600 W en één keramisch element. 
Medium prestaties, geen stroomlijnblok nodig.

P319 Kunststof Thru-Hull 
thru-hull transducer met twee frequenties 
50/200 kHz, 600 W en één keramisch element. 
Medium prestaties, geen stroomlijnblok nodig.

Omschrijving Art Nr. Cd RRP ex 
BTW RRP in BTW

P79 Kunststof in-hull 000-0136-03 LF € 135,54 € 164,00 

B164 Thru-Hull 000-10247-001 LF € 919,01 € 1.112,00 

StructureScan HD™ 
Skimmer

000-10802-001 LF € 323,97 € 392,00 

StructureScan HD™ 
Kunststof Thru-hull

000-11029-001 LF  € 576,86 € 698,00 

StructureScan HD™ 
Brons Thru-hull

000-10946-001 LF € 817,35 € 989,00 

StructureScan HD™ 
(paar) Brons Thru-
hull

000-10947-001 LF € 1.328,10 € 1.607,00 

P319 Thru-Hull 000-0136-02 LF € 182,64 € 221,00 

B258 Thru-Hull 000-0136-00 LF € 695,87 € 842,00 

B744 Brons Thru-hull 000-136-05 LF € 410,74 € 497,00  

HST-WSBL Skimmer 000-106-72 LF € 69,42 € 84,00 

HST-DFSBL Skimmer 000-106-77 LF € 140,49 € 170,00   

B60 Brons Thru-hull 000-0021-001 LF € 331,40 € 401,00 

B260 Brons Thru-hull 000-0106-82 LF  € 1.174,38 € 1.421,00 

B258 Brons Thru-Hull 
thru-hull 50/200 kHz, 1 kW transducer, ideaal 
voor snel varend sportvissen op diepte. Hoge 
prestaties.

B260 Brons Thru-Hull 
thru-hull 50/200 kHz, 1 kW transducer, ideaal 
voor snel varend sportvissen op diepte. Hoge 
prestaties, smalle bundel.

B744 Brons Thru-Hull 
thru-hull triducer® met diepte, snelheid en  
temperatuur en één keramisch 50/200 kHz, 600 W 
element. Medium prestaties.

HST-WSBL Skimmer 
geschikt voor vissen in binnen-/kustwateren met 
max. 120o brede visdetectie dekking.

HST-DFSBL Skimmer 
Voor dieper zout water of downrigger volgen, 
met ingebouwde temperatuursensor.
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is40 kleuren display
simrad’s topklasse digitale kleuren instrument displays zijn ongelofelijk 
eenvoudig te gebruiken, helder en zeer goed afleesbaar dankzij de kijkhoek van 
170°. op meerdere datapagina’s kan vrijwel alles wat u op een boot nodig hebt 
worden weergegeven. de is40 toont de gewenste informatie waar en wanneer u 
dat wilt. Met integratie van motordata en stuurautomaat is de is40 veel meer dan 
een traditionele instrument display. niet voor niets kwam de is40 als beste uit de 
grote instrumenten test van practical Boat owner van dit jaar.

Kenmerken

• groot kleurenscherm  

• overzichtelijk menusysteem

• Weergave van snelheid, diepte, wind,  
 stuurautomaat, motordata en meer

• Zeer duidelijke bonded LCd   

• 170° kijkhoek   

• Helder scherm met hoog contrast    

• nul condensatie

• Micro-C aansluiting

• eenvoudig te installeren

is40 pakketten
is40 kleuren displays kunnen afzonderlijk of als onderdeel van een pakket worden 
aangeschaft. de pakketten zijn o.a. snelheid/diepte en wind/snelheid/diepte.

Inhoud IS40 snelheid en diepte pakket

• is40 display  

• dst800 snelheid/diepte/temp sensor

• Micro-C Backbone set

Inhoud IS40 wind, snelheid en diepte 
pakket

• is40 display  

•  dst800 snelheid/diepte/temp sensor

•  is40 masttop wind sensor

•  Micro-C Backbone set

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in BTW

IS40 Display 118w x 115h x 36d 000-10931-001 e € 519,83 € 629,00 

IS40 Snelheid, 
Diepte

118w x 115h x 36d 000-10955-001 e € 926,45 € 1.121,00 

IS40 Snelheid, 
Diepte, Wind

118w x 115h x 36d 000-10956-001 e € 1.362,81 € 1.649,00 

ZEILEN CRUISEN VISSEN

IS40 snelheid, diepte pakket

IS40 snelheid, diepte, wind pakket

Voor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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triton display
Zien wat u wilt en waar u dat wilt op de heldere, duidelijke kleuren instrument 
displays van B&g. Bij de unieke bonded LCd is er geen enkel risico op condensatie 
en deze heeft zeer brede kijkhoeken. Aan te passen weergave van wind, 
snelheid, diepte, stuurautomaat en zeilspecifieke informatie, zoals het volgen van 
weertrends. triton displays zijn de beste keuze voor zeilers. niet voor niets kwam 
de triton als beste uit de grote instrumenten test van practical Boat owner van dit 
jaar.

Kenmerken

• groot kleurenscherm  

• overzichtelijke gebruikersinterface

• Weergave van snelheid, diepte,  wind,  
 stuurautomaat, timer, Windplot en meer

• grootste cijfers in zijn klasse

• Zeer duidelijke bonded LCd   

• 170° kijkhoek   

• Helder scherm met hoog contrast    

• nul condensatie

• Laag energieverbruik

• Micro-C aansluiting

• eenvoudig te installeren 

triton HV displays
triton instrument displays kunnen eenvoudig in een netwerk met  triton HV 
displays worden geïntegreerd voor het ultieme cruise/race systeem.

Kenmerken

• ideale mast en/of cockpit repeaters  

• snelheid, diepte of  wind weergeven

• Zeer duidelijke bonded LCd      

• Helder scherm met hoog contrast    

• nul condensatie

• Laag energieverbruik

• Micro-C aansluiting

• eenvoudig te installeren  

triton pakketten
triton displays kunnen afzonderlijk of als onderdeel van een pakket worden 
aangeschaft. de pakketten zijn o.a. snelheid/diepte en wind/snelheid/diepte.

Inhoud Triton snelheid en diepte pakket

• triton display  

• dst800 snelheid/diepte/temp sensor

• Micro-C Backbone set

Inhoud  Triton wind, snelheid en diepte 
pakket

• triton display  

• dst800 snelheid/diepte/temp sensor

• triton wind sensor

• Micro-C Backbone set

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

Triton Display 118w x 115h x 36d 000-10607-001 e  € 519,83 € 629,00 

Triton 20/20 HV Display 178w x 114h x 56d 000-11088-001 e € 1.147,93 € 1.389,00

Triton 10/10 HV Display 114w x 66h x 54d 000-11087-001 e € 536,36 € 649,00

Triton Snelheid, Diepte 118w x 115h x 36d 000-10608-001 e € 926,45 € 1.121,00

Triton Snelheid, Diepte, 
Wind

118w x 115h x 36d 000-10609-001 e  € 1.362,81 € 1.649,00 

Triton snelheid, diepte pakket

Triton snelheid, diepte, wind pakket
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inbouw stuurautomaten

triton stuurautomaat
Combineer een triton stuurautomaat bedieningseenheid met een triton display 
voor doelmatige bediening en weergave op race- en cruisejachten vanaf 8 meter. 
speciale stuurautomaat pagina met eenvoudige menu’s. Afhankelijk van uw boot  
zijn er systemen voor hoge en lage stroom verkrijgbaar.

Kenmerken

• intelligente zeiljachtbesturing

• slim manoeuvreren  

• Bonded LCd 

• Kleurenscherm

• Kaartplotter integratie

• eenvoudig te gebruiken  

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

Triton Display 118w x 115h x 36d 000-10607-001 e € 519,83 € 629,00 

Triton Stuurauto-
maat bedieningsunit 60w x 115h x 30d 000-10611-001 e € 334,71 € 405,00

Triton Stuurauto-
maat systeem  
Lage stroom

000-11101-001 F € 1.524,79  € 1.845,00

Triton Stuurauto-
maat systeem  
Hoge stroom

000-11102-001 F € 2.176,86 € 2.634,00 
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is40 en op10
door een op10 stuurautomaat bedieningseenheid met een is40 display te 
combineren, creëert u een intuïtief en eenvoudig te gebruiken stuurautomaat 
bedieningssysteem. dankzij de flexibiliteit van dit systeem kunt u de 
bedieningseenheid en display beide op de meest geschikte plaats installeren. 

Kenmerken

• intelligente zeiljachtbesturing

• slim manoeuvreren

• Kleurenscherm

• Bonded glass scherm

• Kaartplotter integratie

• eenvoudig te gebruiken 

Ap24 en Ap28
de Ap24 en Ap28 stuurautomaat bedieningseenheden van simrad bieden 
beproefde prestaties en betrouwbaarheid voor elk type pleziervaartuig van 10 tot 
25 m en elke activiteit op het water. geïntegreerde wendpatronen, uitwijkfunctie 
en geen-drift modus zijn nog maar enkele van de vele functies.

Kenmerken

• eenvoudig te gebruiken

• grote, duidelijke cijfers en letters

• geïntegreerde wendpatronen

• uitwijkfunctie  

• geen-drift modus  

• Virtuele roerstand

• Constante diepte volgen

• geavanceerde windbesturing

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex 
BTW

RRP in 
BTW

IS40 Display 118w x 115h x 36d 000-10607-001 e € 519,83 € 629,00 

OP10 Bedieningsunit 60w x 115h x 30d 000-10611-001 e € 334,71 € 405,00 

AP24 Bedieningsunit 114w x 114h x 39d 22096267 e € 544,63 € 659,00 

AP28 Bedieningsunit 114w x 172h x 34d 22096366 e € 980,99 € 1.187,00 

AP24 helm drive kit - 000-10908-001 Le € 1.837,19 € 2.223,0  

AP pakket lage stroom 
VRF - 000-11037-001 e € 1.306,61 € 1.581,00 

AP pakket hoge 
stroom VRF - 000-11039-001 e € 1.958,68 € 2.370,00

AP24 VRF set - Ap2403VrF e € 2.069,42 € 2.504,00 

AP pakket lage stroom - 000-11101-001 F € 1.524.79 € 1.845,00

AP pakket hoge stroom - 000-11102-001 F € 2.176,86  € 2.634,00
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Hoe configureert u 
de stuurautomaat?
Het kiezen van stuurautomaat componenten 
voor uw boot hoeft niet zo moeilijk te zijn 
als u misschien denkt. u hoeft alleen een 
bedieningsoptie te kiezen (dat kan uw MFd 
zijn, als die geschikt is voor stuurautomaat 
bediening). de rest is afhankelijk van de grootte 
en het type van uw boot. stuurautomaten 
bestaan doorgaans uit vijf hoofdcomponenten: 
de bedieningseenheid, de aandrijfeenheid, de 
roerstandgever of virtuele roerstandgever, het 
kompas en de  computer - het brein van het 
totale systeem.

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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Helmstok automaten

ZEILEN CRUISEN VISSEN

tp22
de tp22 is een betrouwbare, robuuste stuurautomaat voor met 
helmstok bestuurde boten tot 10 m lang. Laag stroomverbruik 
en precieze besturing gekoppeld aan minimaal geluid, zodat u in 
alle rust kunt genieten van het zeilen.

Kenmerken

• eenvoudig te gebruiken                                                                              

• precisie besturing                                                                      

• geoptimaliseerd accugebruik                                                              

• geluidsarm                                                                             

• Waterbestendige afdichting                                                                   

• simnet compatibel        

ZEILEN CRUISEN VISSEN

tp10
de tp10 geeft betrouwbare automatische besturing voor boten 
met helmstok tot 9,5 m lang. eenvoudige bedieningselementen 
en precieze besturing - normaal gesproken alleen op luxere 
modellen aanwezig - gecombineerd met laag stroomverbruik en 
geluidsarme werking.

Kenmerken

• eenvoudig te gebruiken                                                                              

• precisie besturing                                                                      

• geoptimaliseerd accugebruik                                                              

• geluidsarm                                                                             

• Waterbestendige afdichting           

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

TP10 105w x 610h x 60d TP10 e € 412,40 € 499,00 

TP22 105w x 610h x 60d TP22 e € 566,94 € 686,00 

TP32 105w x 610h x 60d TP32 e € 703,31 € 851,00 

tp32
de tp32 is betrouwbaar en robuust en simrad’s stuurautomaat bij uitstek voor 
met helmstok bestuurde boten. Hij is geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijk 
stroomverbruik en stille werking en is geschikt voor zeilboten tot 11 m.

Kenmerken

• eenvoudig te gebruiken                                                                              

• precisie besturing                                                                      

• geoptimaliseerd accugebruik                                                              

• geluidsarm                                                                             

• Waterbestendige afdichting                                                                   

• simnet compatibel   

ZEILEN CRUISEN VISSEN
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Meters

LMF-400
Weergave van motordata via 
nMeA 2000® in metrisch of 
Brits formaat. 

Lst-3800
digitale dashboard meter, uitgerust met  een 
diepte en temperatuur transducer.

LMF-200
Weergave van motordata via 
nMeA 2000® in metrisch of 
Brits formaat.

Omschrijving Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

LMF-400 000-0049-541 LF € 304,13 € 368,00 

LMF-200 000-0049-551 LF € 209,92 € 254,00 

LST-3800 000-0047-94 LF € 252,07  € 305,00 

EP-65R Vloeistofniveau  
gebruik deze sensor voor vloeistofniveaus van 
o.a. brandstof , vuilwater, drinkwater of olie.

EP-80R TH Temperatuur 
thru-hull sensor voor oppervlaktewater 
temperatuur.

EP-90R Druk 
Weergave van druk tot max. 100psi.

EP60-R Brandstofverbruik 
te configureren brandstofverbruik sensor voor 
benzinemotoren, t.b.v. brandstofbeheer.

EP-80R Temperatuur 
te configureren sensor voor oppervlaktewater,  
visbun, cabine of motorruimte temperatuur.

EP-85R Opslagunit 
Voor opslag van motordata van max. 3 motoren 
indien aangesloten op nMeA2000®.

EP-70R Snelheid 
schoepenrad voor snelheid en afstand indicatie.

Motor interface sensoren 
Voor gebruik met compatibele evinrude of  
Yamaha motoren.

Omschrijving Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

EP-65R 000-0120-41 LF € 108,26 € 131,00 

EP-80R TH 000-0120-53 LF € 108,26 € 131,00

EP-90R 000-0120-29 LF € 108,26 € 131,00

EP-60R 000-0120-39 LF € 214,88 € 260,00 

EP-80R 000-0120-51 LF € 108,26 € 131,00

EP-85R 000-0120-73 LF € 108,26 € 131,00

EP-70R 000-0120-49 LF € 108,26 € 131,00

Yam. EIS 000-0120-37 LF € 108,26 € 131,00 

Evin. EIS 000-0120-62 LF € 108,26 € 131,00 

Met al dat gepraat over kostbare 
dashboard ruimte en een groot 
scherm waarop elk mogelijk 
systeem aan boord wordt 
weergegeven, vraagt u zich 
misschien af waar uw analoge 
motormeters heen moeten. 
gewoon, net zoals al het andere - 
in de geschiedenisboeken! 

gewapend met een nMeA2000® 
multifunctionele display of 

start de motoren...
digitale meter, een moderne 
buitenboordmotor en een paar 
ep sensoren kunt u alle motordata 
direct op uw MFd of digitale meter 
weergeven. een voordeel is o.a. 
dat u vloeistofniveaus, drukken, 
temperaturen, toerentallen enz. op 
één plaats kunt bekijken, zodat u 
beter voor uw motor kunt zorgen, 
economischer met brandstof 
omgaat en alarmen instelt om u bij 
abnormaliteiten te waarschuwen.
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Marifoons

Link-8
Vast te installeren 25 W klasse d dsC (digital selective Calling) marifoon, tevens 
uitgerust voor ontvangst van Ais (Automatic identification system) vaartuigdata, 
zodat hij een van de meest complete op de markt is. Via de nMeA2000® interface 
is de “track Your Buddy” functie beschikbaar, die nog meer mogelijkheden biedt 
indien in een netwerk verbonden met een Lowrance multifunctionele display.

Kenmerken

• Zeer duidelijke LCd

• dsC klasse d 

• Ais ontvanger

• Helder, duidelijk geluid

• Ais plot, waypoint opslag, MoB en track   
 Your Buddy      

• dual en tri watch functies

• nMeA2000® en 0183® aansluiting

Link-2
Complete, drijvende handheld marifoon 
met ingebouwde gps ontvanger. ideaal als 
reserve op grotere schepen of voor gebruik op 
kleinere boten die geen ruimte voor een vast 
geïnstalleerde marifoon hebben.

Kenmerken

• grote, duidelijke LCd 

• Blijft drijven

• Helder, duidelijk geluid

• Waypoint opslag, MoB en track  
 Your Buddy 

• ingebouwd gps

• nMeA0183® aansluiting  
 (via houder)

Link-5
de Link-5 marifoon is een compacte en betaalbare vast te 
installeren 25 W dsC klasse d marifoon met solide en waterdicht 
chassis. eenvoudige bediening en betrouwbaarheid verzekeren 
duidelijke communicatie in elke situatie op het water.

Kenmerken

• Heldere LCd 

• dsC klasse d

• Helder, duidelijk geluid

• snel “favoriete” kanalen  
 selecteren   

• dual en tri watch functies

• nMeA0183® aansluiting

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Link-8 180w x 96h x 156d 000-10789-001 LF € 335,54 € 406,00 

Link-5 161w x 75h x 147d 000-10788-001 Le € 172,73 € 209,00 

Link-2 68w x 139h x 38d 000-0022-23 LF € 265,29 € 321,00 
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rs35
Veelzijdige en solide, vast te installeren dsC klasse d marifoon 
met alles wat u nodig hebt voor communicatie, inclusief 
ingebouwde Ais ontvanger. eenvoudig te gebruiken door grote 
display met hoge resolutie en handige draaiknop en toetsen.

Kenmerken

• scherm met hoge resolutie 

• dsC klasse d

• Ais ontvanger   

• Helder en duidelijk geluid  

• Ais plot, waypoint opslag, MoB  
 en track Your Buddy

• dual en tri watch functies

• nMeA2000® en 0183®   
 aansluitingen

Hs35
de Hs35 is een optionele draadloze handset, die 
complete mobiliteit en intercom functies van de 
rs35 marifoon beschikbaar maakt. er kunnen 
per systeem max. twee draadloze handsets in 
het netwerk worden opgenomen.

ZEILEN CRUISEN VISSEN

rs12
geschikt voor uiteenlopende boten van riB’s tot en met 
jachten. deze betrouwbare 25 W vast te installeren dsC klasse 
d marifoon is eenvoudig te gebruiken en biedt zeer veel 
communicatiefuncties.

Kenmerken

• grote, prima afleesbare display  

• dsC klasse d  

• speciale kanaal 16 toets  

• 20 door gebruiker te program-  
 meren namen met MMsi    

• positie opvragen en groep oproep

• dual en tri watch functies

• nMeA2000® aansluiting

ZEILEN CRUISEN VISSEN

HH36
dsC klasse d handheld marifoon en gps 
ontvanger, die functionaliteit met veiligheid en 
economie combineert. een veelzijdig apparaat 
voor communicatie en navigatie.

Kenmerken

• grote, duidelijke LCd  

• Blijft drijven

• Krachtige 700 mW luidspreker

• dsC klasse d    

• Waypoint opslaan, MoB

• ingebouwd gps

• nMeA0183® aansluiting  
 (via houder)

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

RS12 160w x 72h x 156d 000-10787-001 e € 262,81 € 318,00 

RS35 180w x 96h x 156d 000-10790-001 e € 438,02 € 530,00 

HS35 70w x 153h x 35d 000-10791-001 e € 172,73 € 209,00 

HH36 80w x 140h x 58d 000-10784-001 e € 286,78 € 347,00 
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Kenmerken

• scherm met hoge resolutie   

• Bereik 100 m  

• inductief opladen van batterij,  
 gebruiksduur 8 uur   

• Volledig waterdicht    

• Complete marifoon bediening
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Broadband radar™
geniet van een kristalhelder beeld vanaf de boeg van uw 
boot met deze ongelofelijke Broadband radar. de transistor-
techniek maakt de traditionele magnetron overbodig en heeft 
stralingsniveaus die lager zijn dan die van een mobieltje. 
daardoor kan hij veilig overal op boten van elk formaat 
worden geïnstalleerd. er zijn twee Broadband radar opties: de 
uitstekende 3g met werkbereik van 28 nm en de revolutionaire 
4g met geavanceerde functies en werkbereik van 36 nm.

Gemeenschappelijke kenmerken 
Broadband Radar

•   Broadband radar™ technologie

•   Kristalhelder beeld 

•   Automatische helderheid 

•   MArpA targets volgen 

•   twee bewakingszones    

•   instanton™

•   Laag energieverbruik

•   Zeer lage emissies

•   snel te installeren    

Geavanceerde kenmerken 4G

•   36 nm werkbereik

•   Beam sharpening

•   Hoge-snelheid modus (48 tpm)

•   dubbel bereik

•   geavanceerde target detectie

ZEILEN CRUISEN VISSEN ZEILEN CRUISEN VISSEN

6 kW radar
de 6 kW open antenne geeft een uitstekende detectie van targets 
vrijwel zonder storingen tot op 64 nm. Functies zijn o.a. het inno-
vatieve Motion radar scherm, waarop direct onderscheid wordt 
gemaakt tussen bewegende en vaste objecten en landmassa’s.

Kenmerken

• 64 nm werkbereik  

• Hd open antenne   

• MArpA targets volgen  

• Bewakingszones   

• geavanceerde digitale  
 signaalverwerking

• Automatische haven en   
 offshore werkstanden

• true Motion weergave

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

LOW Broadband 3G™ 
Radar (10 m kabel)

489 diameter x 280h 000-10435-001 Le € 1.633,06 € 1.976,00

LOW Broadband 4G™ 
Radar (10 m kabel)

489 diameter x 280h 000-10419-001 LF  € 2.178,51 € 2.636,00

SIM/B&G Broadband 
3G™ Radar (20 m kabel)

489 diameter x 280h 000-10420-001 e  € 1.633,06 € 1.976,00 

SIM/B&G Broadband 
4G™ Radar (20 m kabel)

489 diameter x 280h 000-10421-001 e € 2.178,51 € 2.636,00 

6 kW HD Radar 1285w x 448h x 437d tX06s-1 e € 4.028,10 € 4.874,00 

Compleet overzicht maritieme elektronica 2013 (prijswijzigingen voorbehouden) - radar           30

radar
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Fishfinder modules
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structurescan® Hd
revolutionaire manier om onderwater te kijken met het ultieme in realistische 
fishfinder techniek. Brede dekking met veel details met sidescan, terwijl de 
exclusieve downscan™ perfecte beelden van structuren en vis direct onder uw 
boot geeft, in ware 180° weergave. Hoge frequentie geeft levensechte weergave 
van waterkolom, bodem en structuren. Zie vissen, rotsen, planten en wrakken als 
nooit tevoren. geweldig voor vissen, duiken en voor anker gaan.

Kenmerken

• Haarscherpe downscan™ imaging 

• panoramisch sidescan beeld

• downscan projecteren op Broadband   
 fishfinder beelden    

• trackBack™ voor terugbladeren door echo  
 historie   

• structureMap™ onderwaterkaarten  
 genereren   

• reeks transducer opties - brons, kunststof,  
 spiegel, thru-hull en deep-vee  

BsM-2
de BsM-2 is de nieuwste stap in de breedband fishfinder
technologie, met prestaties waardoor hij 3 kW fishfinders ver 
achter zich laat. de scherpe details van de CHirp technologie en 
het dieptebereik tot 3000 m maken de BsM-2 tot de beste keuze 
voor professionele gebruikers en serieuze sportvissers.

Kenmerken

• 3000 m bereik  

• te selecteren frequenties

• CHirp   

• ongekend hoge resolutie   

• Laag ruisniveau   

• reeks transducer opties    

BsM-1
de BsM-1 combineert een loepzuiver signaal met laag vermogen, 
instelbare lange puls en zeer gevoelige lineaire ontvanger. dankzij 
het signaal van hoge kwaliteit en de beste digitale signaalverwerking 
levert de BsM-1 zeer  heldere en indrukwekkende beelden. Het 
vermogen is geen maatstaf meer voor de prestaties van een fishfinder.

Kenmerken

• 1000 m bereik  

• drie frequenties    
 50 kHz/83 kHz/200 kHz  

• superieure helderheid in ondiep  
 en middeldiep water       

• Laag ruisniveau   

• reeks transducer opties        

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

StructureScan® HD set 191w x 210h x 58d 000-10800-001 LF € 663,64 € 803,00 

StructureScan® HD blackbox 191w x 210h x 58d 000-10801-001 LF € 510,74 € 618,00 

BSM-1 204w x 180h x 57d 000-0132-05 e € 761,16  € 921,00

BSM-2 340w x 288h x 100d 000-10138-05 e € 2.276,03 € 2.754,00

ZEILEN CRUISEN VISSEN

ZEILEN CRUISEN VISSENZEILEN CRUISEN VISSEN
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Accessoires
draadloze techniek / nAis

WiFi-1
Bekijk en bedien uw multifunctionele display vanaf uw tablet of smartphone met de goFree™ 
draadloze techniek. naast de gratis te downloaden goFree viewer voor tablet en smartphone 
en de gratis te downloaden goFree bediening voor tablets, biedt de goFree oplossing de 
mogelijkheid apps van andere merken te gebruiken, om de data die op uw multifunctionele 
display aanwezig is maximaal te gebruiken. Voeg een WiFi-1 module aan uw netwerk toe om de 
draadloos functionaliteit te activeren en download de apps naar uw tablet en/of smartphone.

Kenmerken GoFree

•   dupliceer het scherm van uw MFd in uw  
 smartphone viewer app                                                                    

•   Bedien uw MFd vanaf uw tablet - bediening app                                                                      

•   Koppel diverse apparaten                                                                      

•   eenvoudig in te stellen gebruikerstoegang 

•   data in apps van andere producenten gebruiken

Kenmerken WIFI-1

•   Automatische instelling

•   Waterdicht

•   past in bestaand netwerk         

ZEILEN CRUISEN VISSEN

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

WIFI-1 171w x 187h x 25d 000-11068-001 e € 228,10 € 276,00 

NAIS-400 100w x 140h x 42d 000-10980-001 e € 871,90 € 1.055,00 

NSPL-400 100w x 140h x 42d 000-10982-001 e € 262,82 € 318,00

ZEILEN CRUISEN VISSEN

nspL-400
Bespaar u het gedoe van een dure tweede antenne installeren 
en gebruik uw bestaande antenne voor marifoon/Ais/FM, 
door de compacte en lichtgewicht nspL-400 antennesplitter te 
installeren. Zeer geschikt voor het nAis-400 Ais systeem.

Kenmerken

• plug and play aansluiting                                                                     

• Lichtgewicht                                                                      

• Waterdicht vlg. ipX7 standaard                                                                             

• Laag energieverbruik  

• Breed spanningsbereik                                 

• geen aansluitverlies bij Ais/ 
 marifoon rx                                                                  

• Laag aansluitverlies bij Ais/ 
 marifoon tx   

ZEILEN CRUISEN VISSEN

nAis-400
Verminder het risico van aanvaringen met de nieuwste 
generatie, volledig geïntegreerde klasse B Ais transponder 
- essentieel voor navigeren in de drukke vaarwegen en 
havens van vandaag. Compact, lichtgewicht, waterdicht, laag 
stroomverbruik en meerdere aansluitingen. de nAis-400 is 
geschikt voor netwerken met elke nss, nse of nso kaartplotter / 
multifunctionele display en elk simrad rs marifoon systeem.

Kenmerken

• goedgekeurd voor klasse B                                                                     

• Zenden en ontvangen                                                                       

• geïntegreerde oplossing                                                                         

• nMeA2000®, 0183® aansluiting 

• usB aansluiting                                 

• Waterdicht vlg. ipX7 standaard                                                                

• Lichtgewicht                                                                           

• Laag energieverbruik  
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Accessoires
Audio en sensoren

sonicHub™  audio integratie
‘s Werelds eerste audiohub en docking station voor de pleziervaart laat u op het water genieten 
van uw favoriete muziek, direct te bedienen vanaf uw multifunctionele display.

Kenmerken

•  te gebruiken met iphone, ipod en ipod touch

•  Mp3’s vanaf een usB-stick afspelen

•  ingebouwde AM/FM tuner

•  nMeA2000® integratie       

ZEILEN CRUISEN VISSEN
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st800
snelheid en temperatuur sensor. 

dt800
diepte en temperatuur sensor.

dst800
Compacte multisensor die diepte, snelheid en 
temperatuur data levert.

FC40 Fluxgate kompas
Het Fluxgate kompas levert accurate koersdata 
voor automatische besturing en navigatie.

rC42 rate kompas
de rC42 verbetert de prestaties van stuur-
automaten en gestabiliseerde radarschermen. 

triton/is40 Wind sensor
Windsnelheid en -richting sensor met hoge 
prestaties voor de beste nauwkeurigheid.

gs15 gps antenne
de gs15 gps antenne biedt schippers een hoge 
nauwkeurigheid.

Omschrijving Afmeting (mm) Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

Lowrance SonicHub set 225w x 62h x 107d 000-10141-001 LF € 314,88 € 381,00 

Luidspreker set (1 pr) - 000-10142-001 LF € 78,51 € 95,00 

ST800 - 22098586 e € 115,70 € 140,00 

DT800 - 22098560 e € 343,80 € 416,00 

DST800 - 22098552 e € 331,40 € 400,99 

Triton/IS40 Wind sensor - 213-00-002 e € 900,83 € 1.090,00 

FC40 kompas 102w x 72h x 106d 220-90-187 e € 415,70 € 503,00

RC42 kompas 102w x 72h x 106d 220-90-195 e € 628,93 € 761,00

GS15 GPS - 000-0125-25 e € 360,50 € 436,21 

Voor meer informatie gaat u naar:           www.hollandnautic.nl  /  www.lowrance.com  /  www.simrad-yachting.com  /  www.bandg.comVoor meer informatie: www.nauticshield.nl of bel 06-53696537
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Accessoires
netwerk accessoires

Omschrijving Art Nr. Cd RRP ex BTW RRP in BTW

NMEA2000 Netwerk startset 000-10760-001 F € 126,45 € 153,00 

NMEA2000 Eindafsluiter set 000-0127-52 LF € 23,97 € 29,00 

NMEA2000 4-weg 000-10996-001 e € 49,59 € 60,00

NMEA2000 Voedingskabel 000-0119-75 e € 57,02 € 69,00

NMEA2000 Verlengkabel 7,60 m 000-0119-83 LF € 73,55 € 89,00 

NMEA2000 Verlengkabel 4,50 m 000-0119-86 LF € 53,72 € 65,00 

NMEA2000 Verlengkabel 1,80 m 000-0127-53 LF € 47,11 € 57,00 

NMEA2000 Verlengkabel 0,60 m 000-0119-88 LF € 32,23 € 39,00 

NMEA2000 T-stekker 000-0119-79 LF € 22,31 € 27,00 

SimNet Startset-1 siMKit-1 e € 120,66 € 146,00 

SimNet naar NMEA2000 000-0127-45 LF € 105,79 € 128,01 

SimNet Startset-2  NMEA0183 siMKit-2 e € 239,67 € 290,00 

SimNet kabel 0,30 m 24005829 e € 31,40 € 37,99 

SimNet kabel 1,80 m 24005837 e € 38,84 € 47,00 

SimNet kabel 4,80 m 24005845 e € 43,80 € 53,00 

SimNet kabel 10 m (alleen backbone) 24005852 e € 53,72 € 65,00 

SimNet voedingskabel (geel) 24005910 e € 31,40 € 38,00 

SimNet voedingskabel (rood) 24005902 e € 31,40 € 38,00 

SimNet 3-weg koppeling 24005860 e € 28,93 € 35,00 

SimNet 7-weg koppeling 24006298 e € 53,72 € 65,00 

SimNet eindafsluiter 24005894 e € 16,53 € 20,00 

SimNet naar micro-C stekker (vrouwtje) 0,48 m 24006199 e € 36,36 € 44,00 

AT10 NMEA0183 naar SimNet 24005936 e € 110,74 € 134,00 

NEP-2 Netwerk uitbreiding (Ethernet) 000-10029-001 F € 290,08 € 351,00

Ethernet kabel 1,80 m 000-0127-51 LF € 36,36 € 44,00 

Ethernet kabel 4,50 m 000-0127-29 LF € 53,72 € 65,00 

Ethernet kabel 7,60 m 000-0127-30 LF € 73,55 € 89,00 

Ethernet kabel 15 m 000-0127-37 LF € 103,31 € 125,00

Ethernet mannetje-mannetje kabel 10 m AA010082 e € 114,05 € 138,00

Ethernet adapterkabel  (RJ45 naar geel 5-polig) 000-10437-001 e € 36,36 € 44,00 

Ethernet adapterkabel - recht 000-10438-001 e € 36,36 € 44,00 

Bovenstaande tabel bevat een kleine selectie van de meest gebruikte accessoires. Voor een 
gedetailleerde lijst van accessoires kunt u contact opnemen met een dealer of de specifieke  
website van een van onze merken bezoeken.
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SWAPSWAP

Bewijst technische vakkundigheid voor toegang tot 
belangrijke voordelen voor verkoop en support.

Versnelde vervanging van gekwalificeerd defect 
product, binnen één werkdag verzonden.

Wereldwijde garantieservice door een erkende 
dealer aan boord gedurende de eerste twee jaar.

eén jaar gratis uitbreiding van productgarantie, 
inclusief aan-boord ondersteuning, waarmee de  
B&g garantie 3 jaar wordt.

3 Wereldklasse merken + 3 wereldwijde support programma’s = de meest uitgebreide 
service ervaring in maritieme elektronica van vandaag!

ADVANTAGE: serViCe die 
ALLe norMen oVerstijgt.

Bewijst technische vakkundigheid voor toegang tot 
belangrijke voordelen voor verkoop en support.

Versnelde vervanging van gekwalificeerd defect 
product, binnen één werkdag verzonden.

Wereldwijde garantieservice door een erkende 
dealer aan boord gedurende de eerste twee jaar.

ipad functie voor dealers om een systeem te 
bouwen, voor directe offertes en schema’s.

Voor een complete lijst van Advantage service 
programma’s wereldwijd, zie www.lowrance.com.

Bewijst technische vakkundigheid voor toegang 
tot belangrijke voordelen voor verkoop en support.

Versnelde vervanging van gekwalificeerd defect 
product, binnen één werkdag verzonden.

Wereldwijde garantieservice door een erkende 
dealer aan boord gedurende de eerste twee jaar.

ipad functie voor dealers om een systeem te 
bouwen, voor directe offertes en schema’s.

Voor een complete lijst van Advantage service 
programma’s wereldwijd, zie www.simrad-yachting.com.

Voor een complete lijst van Advantage service 
programma’s wereldwijd, zie www.bandg.com.

Alle Lowrance Advantage service programma’s -- behalve 5-Year Advantage, dat momenteel actief is – starten in januari 2013.
Voor alle Advantage service programma’s gelden de gepubliceerde garantievoorwaarden en -bepalingen, beschikbaar op de websites van respectievelijk Lowrance, simrad-Yachting en B&g.

uitgebreide ondersteuning gedurende vijf jaar, 
inclusief upgrade opties voor courante producten.

uitgebreide ondersteuning gedurende vijf jaar, 
inclusief upgrade opties voor courante producten.

uitgebreide ondersteuning gedurende vijf jaar, 
inclusief upgrade opties voor courante producten.
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