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Az Elite-3X-nek köszönhetően 
végre jól látható, színes kijelzőn 
élvezhetjük a képet, mindezt 
h i h e t e t l e n ü l  o l c s ó  á r o n .  
A műszerhez opcióban kapható 
külön hordozótáska is tapadóko-
rongos jeladóval.

HAGYOMÁNYOS RADAR CHIRP RADAR SUGÁRZÁSA

Ekkor jön képbe az új CHIRP technológia, amely egy időben több frekvencián is képes jelet kibocsátani és 
fogni, ezáltal az eddiginél sokkal tisztábban láthatunk a jeladó alatt. A  csapatokban úszó vagy az akadók 
között rejtőzködő halakat is könnyebben észlelhetjük. A CHIRP technológiával a medret is élesebben 
láthatjuk legyen  az akár sekély vagy mély víz, édesvíz vagy tenger. Mivel a Lowrance radarok többfajta 
CHIRP beállítást is megengednek, fontos megérteni, hogy melyik beállítás mit 
takar és melyik a leghelyesebb az adott szituációban.

MAGAS - CHIRP  frekvencia választása
Leginkább az édes és kimondottan sekély, part menti vizeken ajánlott használni. 
Ez a beállítás adja a legtöbb információt a kisebb objektumokról, akadókról. Így 
könnyebben megkülönböztethetjük a csalihalunkat és szerelékünket a többi 
haltól, még ha azok a fák között bújnak meg  vagy a fenéken lapulnak.

KÖZEPES - CHIRP  frekvencia választása
Ez a beállítás elsősorban szélesebb sugárban és nagyobb területeket pásztáz 
be, miközben a medret vizsgálja és a halakat keresi. Habár ez a beállítás nem 
ad olyan pontos információt, mint a MAGAS-CHIRP, a közepesen mély vizekre 
ezt ajánljuk.

ź HDI képalkotás (a  hagyományos Broadband  
halradar és  a fényképszerű lefelé néző Downscan 
szonár egy jeladóba építve),

ź alapkivitelben fartükrös jeladó, extraként beépíthető 
változat is kapható

ź  4, 5, 7 és 9 colos magas fényű SolarMax  LED-es 
háttérvilágítású kijelző

ź Trackback képvisszatekerés funkció
ź Downscan kép rávetítési lehetőség a hagyományos 

szonárképre
ź könnyen kezelhető magyar menürendszer
ź Insight Genesis térkép kompatibilitás - saját térképek 

készítése a szonáradatok alapján
ź beépített GPS antenna  (kombinált műszereknél)
ź akár háromfelé, vízszintesen és függőlegesen is 

osztható képernyő

Elite-9 CHIRP   halradar/GPS kombó 83/200 kHz és 
                          455/800 kHz-es egybeépített fartükrös jeladóval
Elite-9X CHIRP halradar 83/200 kHz és 
                          455/800 kHz-es egybeépített fartükrös jeladóval

Elite-7 CHIRP  halradar/GPS kombó 83/200 kHz és 
                             455/800 kHz-es egybeépített fartükrös jeladóval
Elite-7X CHIRP halradar 83/200 kHz és 
                             455/800 kHz-es egybeépített fartükrös jeladóval
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Elite-4 CHIRP halradar/GPS kombó 83/200 kHz és 455/800 kHz-es jeladóval
Elite-4x CHIRP halradar 83/200 kHz és 455/800 kHz-es jeladóval

FŐ JELLEMZŐKA CHIRP technológia megjelenéséig a legtöbb 
halradar egyszerre csak egy frekvenciájú 
szonárjelet volt képes kibocsátani, ugyanazon 
frekvencián keresve és jelölve a radaron a 
mélységet és a halakat. 
Jellemzően amíg a sekély és közepesen mély 
(90m) vizeken a 200 kHz-es frekvencia, a mélyebb 
vizeken az 50 kHz-es frekvencia választása tűnt 
megfelelőnek. 
Habár a Lowrance halradar jelenleg is a 
l e g k e r e s e t t e b b  é s  l e g j o b b  h a l r a d a r o s 
mélységmérőnek számít a piacon, a hagyományos 
technológiának is vannak hátulütői. 

ALACSONY - CHIRP  frekvencia választása
Kimondottan mély vizekre van kihegyezve. Még igen nagy 
mélységekben is kitűnően mutatja a feneket, a meder összetételét és  a 
mély vízben rejtőző halakat.

Elite-7 és 9 CHIRP Elite-5 CHIRP Elite-4 CHIRP
naptető (9-esnél alaptartozék) naptető naptető
Point-1 külső GPS antenna LGC-16W külső GPS antenna Elite-4 besüllyesztő keret
Besüllyesztő keret Elite-5 besüllyesztő keret

elektromotorra szerelhető jeladótartó
elektromotorra szerelhető jeladótartó elektromotorra szerelhető jeladótartó

Sit on top kajakra szerelhető jeladótartó
Sit on top kajakra szerelhető jeladótartó Sit on top kajakra szerelhető jeladótartó

Külön kapható gyári tartozékok 

ELITE-3X

2014 végén mutatta be a Lowrance az 
X-4-es  sorozat utódját, a Lowrance 
Elite-3X halradart. Az új műszer a korábbi 
sorozat jól ismert tulajdonságaival 
rendelkezik: két frekvenciás, 83/200 kHz-
es jeladó, 320x240 pixeles felbontás, 
halriasztás, halsarlók vagy Fish ID (halszim-
bólumok), és vízhőfokmérés. 

www.lowrancehalradar.hu

Elite-5 CHIRP halradar/GPS kombó 83/200 kHz és 
 455/800 kHz-es egybeépített fartükrös jeladóval
Elite-5X CHIRP halradar 83/200 kHz és 
 455/800 kHz-es egybeépített fartükrös jeladóval
Elite-5M HD GPS térképplotter, halradar nélkül

LÁSS TISZTÁN AZ ÚJ CHIRP TECHNOLÓGIÁVAL

Lowrance halradar választék 2015

ILYEN TISZTÁN LÁTHATÓ A SZONÁRKÉPEN
A SZERELÉK 

ź 320x240 pixeles LED-es háttérvilágítású kijelző
ź forgatható és dönthető tartókonzol
ź 83/200 kHz-es fartükrös jeladó, 60/120 fokos halkeresés 
ź halsarlós vagy Fish ID halszimbólumos megjelenítési mód
ź egyszerű angol, német (stb) menürendszer 
ź magyar nyelv nélkül
ź magyar nyelvű használati útmutatóval és gyorsmenüvel

Típus Kijelző átmérő Pixelszám Külső méretek (Sz x H x M)

9 colos 229 mm 800 x 480 278 x 150 x 77

7 colos 178 mm 800 x 480 235 x 151 x 76

5 colos 127 mm 480 x 480 174 x 136 x 63

4 colos 109 mm 480 x 272 96 x 168 x 56
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A HDS Gen2 Touch és a legújabb, 2015-ös HDS Gen3-as műszercsalád a Lowrance két 
csúcskategóriás multifunkciós műszercsaládja. Mindkét típus beépített, nagy hatékonyságú GPS 
vevővel, beépített szonármodulokkal (szélessávú Broadband Sounder™, lefelé és oldalra pásztázó 
StructureScan HD és a Gen3 típusoknál már finom letapogatású CHIRP) rendelkezik, melyekkel a 
legpontosabban és részletesebben figyelhetjük az akadókat, medret és a halakat. A két típuscsalád 
közti fő különbségek:

Gen2 Touch: 
ź érintőképernyős, one-touch (egy ujjas) kijelző
ź 5 Hz GPS vevő
ź WIFI kapcsolat külső  GoFree modul segítségével
ź beépített Broadband Sounder, StructureScan HD, SpotlightScan technológia.

Gen3: 
ź gombos és multi-touch érintőképernyős (több ujjas) kijelző
ź 10 Hz GPS vevő
ź beépített WIFI/Bluetooth modul
ź még erősebb processzor
ź beépített Broadband Sounder, StructureScan HD, SpotlightScan és CHIRP technológia  

Közös:
ź beépített Broadband Sounder hagyományos halradar modul
ź beépített StructureScan HD lefelé és oldalra pásztázó halradar modul
ź Insight Genesis kompatibilis - szonáradatok alapján saját térkép készítése
ź DownScan kép rávetítés a hagyományos szonárképre
ź StructureMap funkció - LSS képének rávetítése a térképre
ź több típusú térképformátum fogadása (C-Map, Navionics, Lowrance illetve Insight Genesis)
ź Trackback képvisszatekerési funkció
ź Ethernet, NMEA0183 és NMEA2000 hálózati kompatibilitás
ź Kiegészítők széles választékban: Broadband radar, SpotlightScan, SonicHub, AIS, Point-1 
ź a 9 és 12 colos műszer kompozit videobemenettel rendelkezik.

ź LED-es háttérvilágítású kijelző és gombok.
ź Beépített LSS-2 HD feketedoboz.
ź Beépített Broadband Sounder™ szélessávú szonár.
ź Kompozit videobemenet (csak 9 és 12 Touch-nál).
ź Valós idejű StructureMap™ funkció  (a StructureScan™ szonárképet és térképeket 

egymásra úsztatva még élethűbb vízalatti látványt kapunk).
ź Belső, 5 illetve 10 Hz-es nagyérzékenységű  WAAS / EGNOS  GPS antenna, opciós külső 

10 Hz-es  Point-1 GPS antenna kompatibilis.
ź Beépített Navionics áttekintő világtérkép.
ź Navionics Gold 2D és Platinum+ háromdimenziós, Jeppesen C-Map, Insight Genesis,  

valamint saját Lowrance térképekkel bővíthető. 
ź Autorouting funkció a tengeri térképeknél, mely a mélység és  partvonal figyelembevételével 

tervezi meg az útvonalat 
ź Plug-and-play egymáshoz való csatlakozás a nagysebességű Ethernet hálózaton.
ź NMEA 2000®  hálózattal rendelkező motorok esetén a HDS digitális műszerfalként is 

használható.
ź 2 év garancia és Lowrance 5 éves Advantage upgrade program, 
ź Magyar nyelvű menürendszer!

 Opcionálisan kapható kiegészítők:

Jeladók:
ź LSS-2 StructureScan™ lefelé és oldalra pásztázó 455/800 kHz-es fényképminőségű jeladó.
ź SpotlightScan lefelé és 360 fokban pásztázó 83/200 és 455/800 kHz-es  fényképminőségű jeladó.
ź SonarHub feketedoboz.
Radarok:
ź Broadband 3G/4G™ magnetron nélküli radar.
ź HD Digital radarok.

HDS Gen2 M Touch multifunkciós GPS térképplotter
A HDS Gen2 Touch M típusú műszereket azoknak ajánljuk, akik 
elsősorban nagy méretű érintőkijelzős térképplottert keresnek, amit  
felszíni radarral is szeretnének kiegészíteni. Természetesen ezek a 
kijelzők is rendelkeznek ethernet és NMEA2000 hálózati 
csatlakozással, így mélységmérő jeladóval vagy motordiagnosztikai 
műszerrel is összeköthetőek.

Álló szálfák és szikladarabok
 oldalpásztázós képe

Keszegek vermelnek a Tiszán Az oldalpásztázó és 
lefelépásztázó kombinált képe

Fák és halak képe a DownScan
és BroadBand 2D szonárral

HDS  Gen2 Touch és HDS  Gen3 multifunkciós halradar/GPS plotter

HDS fő jellemzők

LSS-2 StructureScan™ HD oldalra és lefelé pásztázó jeladó

Típus Kijelző átmérő Pixelszám

180 mm 153 x 92 800 x 480 214 x 146 x 82 
228 mm 198 x 113 800 x 480 265 x 169 x 84

305 mm 265 x 165 1280 x 800 328 x 224 x 95

Kijelző méret 
(Sz x H)

Külső méretek 
(Sz x H x M)

HDS-7 Gen2 Touch és Gen3
HDS-9 Gen2 Touch és Gen3

HDS-12 Gen2 Touch és Gen3

Az LSS-2 egy olyan egyedülálló digitális halkereső és fenékszerkezet 
letapogató mélységmérős szonár, ami nagy felbontású, már-már 
fénykép-minőségű  képet ad a fenékről és a vízben zajló 
történésekről, és mind lefelé, mind oldalirányokban pásztáz 
egyidejűleg. Az LSS-2 jeladó a Lowrance által korábban kifejlesztett 
LSS-1 utódja, mely az előző jeladóhoz képest valamivel hosszabb, 
mivel több piezzo elektromos kristályt tartalmaz. Így nemcsak 
szuperéles képet kapunk a víz alatti környezetről, de nagyobb, akár 
183 m széles hatótávot is. A StructureScan HD jeladónak kapható 
mind fartükörre szerelhető, mind hajótestbe építhető változata is.

LSS-2 fő jellemzők: 
Míg a StructureScan HD DownScan lefelé pásztázó már fél méteres 
mélységtől akár 100 méteres mélységig ad nagy felbontású képet, 
addig a SideScan oldalpásztázó képénél akár 183 méter 
szélességben is láthatjuk a mederfenék két oldalát. Tapasztalatokból 
azonban elmondható, hogy a vízmélység kb. nyolcszorosát látja 
széltében az LSS-2.

A DownScan képet a BroadBand Sounder jeladó által alkotott 
képével együtt nézve végre biztosan nem keverheti össze a halakat 
és a hal formájú tárgyakat. 

Egyéb:
TM- SonicHub  marine audio berendezés.

- GoFree vezetéknélküli vezérlés. 
- Lowrance külmotoros robotpilóta

® ® 

www.lowrancehalradar.hu
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HDS  kiegészítők
SpotlightScan™  szonárjeladó

SonarHub feketedoboz

Broadband 3G™ és 4G™ Radar

Szintén  2014-es  fejlesztés volt az új SonarHub feketedoboz, 
amelyben a lefelé és oldalra pásztázó StructureScan HD 
feketedobozát és az új egycsatornás CHIRP szonárt építették 
egybe. Ez az első ilyen modul, ami a CHIRP halkeresési funkciót 
és a szerkezetvizsgálást egyszerre tudja kezelni.

A gombos HDS Gen2 kijelzőkhöz ezzel a modullal csatlakoz-
tatható az új SpotlightScan™ szonár. 

A SonarHub 3 ethernet porttal van ellátva a hálózatba történő gyors és 
kényelmes csatlakoztatáshoz. A modul egyaránt kompatibilis a HDS 
Gen2, HDS Gen2 Touch és HDS Gen3 műszerekkel, illetve a Simrad NSS 
evo2 műszerekkel. A SonarHub feketedoboz csomagban is kapható több 
jeladóval együtt, mint pl. az LSS-2 jeladó, vagy az új TM150M -CHIRP  
fartükrös, és B150M - CHIRP beépíthető jeladó.

SpotlightScan™  szonárjeladóA Broadband szélessávú radarok jellemzői

3G -hatótáv:
24 mérföld

Bemutatjuk a Lowrance  frekvenciamodulált  folyamatos hullámú (FMCW) radarjait, melyek akárcsak az első BR24-es radar, szintén magnetron nélkül 
működnek, így nem bocsátanak ki a hagyományos radarokra jellemző egészségre káros sugarakat.  A fejlesztéseknek köszönhetően az új radaroknak 
kétszer nagyobb a zajszűrő képességük, és 30-50%-kal nőtt a hatósugaruk a BR24-hez képest. Az új 3G és 4G radarok hatótávolságát a tengeri hajósok 

kívánságára a technológia továbbfejlesztésével 24, ill. 36 tengeri 
mérföldre növelték.

4G -hatótáv:
36 mérföld

®

ź A világon egyedülálló magnetron nélküli, káros sugárzástól mentes radarok. Rendkívül csekély 
sugárzású, csupán egy tized mobiltelefonnyi, ezért bárhová szerelhető, nincs a mikrohullámú radaroknál 
előírt védőtávolság. 

ź A hajó közvetlen közeléről is kristálytiszta képet tud adni, mivel a pulzáló radarokkal ellentétben nincsen 
vakfoltja. Segítségével biztonsággal lehet hajózni egy csatornában vagy kikötőben, és még a 
facölöpöket is megjeleníti a képen. 

ź Alacsony áramfelvételű, így takarékoskodni lehet az energiával, ezért sporthajókra, vitorlásokra is 
alkalmas. 

ź Nem kell folyamatosan járatni, azonnal működik bekapcsolás után, a magnetronra jellemző 
felmelegítési idő nélkül. 

ź Kiváló tárgyelkülönítő képesség: az egyedi tárgyak elválnak egymástól illetve a partvonaltól. 
Közelre látó és megkülönböztető képessége miatt kiváló kiegészítő műszer kompokra, személy- 
és halászhajókra is. 

ź Örök életű: a pulzáló radar 3-4000 óra élettartamával szemben a szélessávú radar 
működésének nincs üzemóra korlátja. 

ź MARPA funció, mellyel a közelben lévő hajók mozgása figyelhető, és a veszélyes mezőben 
riasztás kapcsolható hozzá.

NMEA 2000 Network

Végzár Végzár

Spotlight

Hálózati fesz.12V DC

HDS G2T 7             HDS G2T 7 4G Radar

SonarHub

NMEA 2000 Hálózat

2014-es év fejlesztése volt az új 3-funkciós, 360 
fokos körbepásztázó és kétféle lefelé néző 
funckcióval rendelkező SpotlightScan™ jeladó. 
A jeladót kifejezetten elektromos motorokra 
történő felszerelésre találták ki, mely tökéletes 
kiegészítője a HDS Gen2 (SonarHub 
feketedoboz szükséges), HDS Gen2 Touch 
és HDS Gen3 kijelzőknek. A SpotlightScan 
360 fokos, a StructureScan-hez hasonlóan 
fényképszerű körbepásztázást végez, és 
DownScan lefelé pásztázó modullal is 
rendelkezik. Harmadik funkciója a lefelé 
néző széles-sávú Broadband szonár. 
A három funkció együttes használatával még pontosabban térképezhetőek fel, találhatóak meg a mederalakulatok, halgödrök és  a halak. A körkörös 
pásztázás maximálisan akár 60 méteres hatókörben működik. A jeladó az NMEA2000-es hálózaton (NMEA2000 Starter kit szükséges) keresztül az 
elektromos csónakmotor (MotorGuide, Minnkota) lábkormányához csatlakoztatható, így a képernyőn folyamatosan lekövethető annak hatósugara (lásd a két 
fehér vonal). 
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A Simrad NSS evo2 műszercsaládját olyan szabadidős motoros hajósok számára fejlesztették, akiknek prémium minőségű, teljesen integrált rendszerű és 
bővíthető platformú navigációra van igényük. 

A Simrad NSS evo2 tulajdonságok: 
ź NMEA2000 és ethernet

hálózat
ź szuper fényes képernyő
ź beépített GPS vevő
ź BroadBand szonár
ź StructureScan HD feketedoboz és CHIRP modul
ź beépített autopilot vezérlőegység és plug and play kompatibilitás számos Simrad modullal
ź A többi érintőképernyős műszerrel szemben az NSS evo2-ket a érintőkijelzővel egyidejűleg a 

nyomógombok illetve a forgógomb segítségével is lehet vezérelni. 

A Simrad NSS evo2 kompatibilis minden Simrad/Navico modullal, mint:
ź Point-1 külső GPS antenna
ź StructureScan HD jeladó
ź SonarHub feketedoboz
ź Broadband 3G és 4G magnetron nélküli radar 
ź HD 2 és 4 kW-os digitális radarok 
ź ForwardScan szonár 
ź SonicHub audiorendszer
ź  AIS rendszer
ź GoFree vezetéknélküli vezérlés
ź CZone digitális kapcsolótábla 

Simrad NSS evo2 mutifunkciós kijelzők

Insight Genesis - saját térképkészítő szoftver

Lowrance külmotoros robotpilóta (autopilot)

Az Insight Genesis™ egy olyan térképkészítő webes alkalmazás, amely a Lowrance 
halradar szonárnaplója alapján mélységvonalakkal ellátott medertérképet készít. 

Az Insight Genesis™ Social Map közösségi térképpel a Lowrance célkitűzése az, hogy 
bárki, akinek Lowrance készüléke van és feltölti a szonárnaplóját (a halradar által 
lementett pozíció és mélység adatokat), az ingyenesen tudja letölteni nemcsak a saját 
naplója alapján elkészített térképet, hanem mások által rögzített és nyilvánossá tett 
térképet is. Így olyan vizterületekről is letölthetünk térképet, ahol még nem jártunk. 
Amennyiben nem akarja másoknak átadni az adatait, a térképfeldolgozásért különböző 
mértékű díjat kell majd fizetnie. További információért látogasson el a következő oldalra:

https://insightstore.lowrance.com/insightgenesis

2014 végén jelent meg a Navico legújabb terméke,a ForwardScan előre pásztázó jeladó 
csomag, ami, már nemcsak lefelé irányban, hanem a hajó előtt lévő medret is képes 
letapogatni, így mostantól nagyobb biztonságban hajózhatunk és elkerülhetjük a zátonyokat.

A jeladó optimális esetben a vízmélység akár nyolcszorosát, de normál esetben is a négy-
ötszörösét képes letapogatni a versenytársakhoz képest sokkal precízebben és gyorsabban. 

A különböző színű irányvonal segítségével most sokkal egyszerűbben navigálhatunk. Az 
irányvonalon 3 fajta mélységriasztási fokozat állítható be három különböző színnel. Ezek  
egyértelműen mutatják az előttünk lévő mély (zöld), közepes (sárga) és sekély (piros) vizet. 

A konkurens elődökhöz képest sokkal jobb felbontású két dimenziós, színes fenékrajzot 
kapunk az előttünk lévő mederről, melyen a fenéken fekvő fák, bokrok és egyéb akadók is 
láthatóak. A jeladó vízhőfokmérőt is tartalmaz.

A  jeladóval kompatibilis műszercsaládok: Simrad NSS evo2 és B&G Zeus

A HDS kiegészítők ez évi egyik nagy újdonsága, hogy külmotorhoz kapcsolható robotpilótát is csatlakoztathatunk a rendszerhez, melynél a vezérlőegység 
maga a HDS kijelzőnk. A robotpilóta a HDS műszerünk által megadott útpontokhoz navigálja a csónakot, vagy akár végig vezet egy előre beprogramozott 
útvonalon. A robotpilóta (autopilot) hidraulikus és kormánybowdenes csomagban lesz elérhető. A csomag tartalma: NAC-1 Autopilot computer, Point-1 GPS 
antenna,  Auto/Készenlét kapcsológomb és típustól függően kormánymű illetve 0,8 literes hidraulikus pumpa. Várható megjelenés: 2015 tavasz!

Várható megjelenés: 2015 május!
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ForwardScan előre pásztázó funkció

Miért az NSS evo2?
ź Könnyű használat
ź Multi Touch Sensible™ több ujjal zoomolható,  tükrö-

ződésmentes érintőkijelző és gombvezérlés
ź Teljes funkció intergáció egy kijelzőben
ź Gyors térképmozgatás
ź Elegánsan síkba szerelhető vagy talppal is rögzíthető 

Fő jellemzők
ź Nagy fényerejű LED-es LCD kijelzők  7, 9, 12 illetve 16 colos 
ź Belső 10 Hz-es GPS antenna és beépített Insight USA  

térkép, opcionálisan bővíthető Navionics, C-Map illetve 
Insight Genesis térképekkel a micro SD foglalaton keresztül

ź Beépített szonármodulok: Broadband, StructureScan HD és 
CHIRP

ź NMEA 2000, SimNet és kompozit video bemenet 
ź Autopilot vezérlő
ź Navionics Autorout ing /  Jeppesen Easy Rout ing 

útvonaltervezés
ź GoFree wifi bővítési lehetőség
ź HDMI videó kimenet opciós külső kijelzőhöz (720p)

magyarországi importőr:

1033 Budapest,
Szentendrei út 107.  www.lowrancehalradar.hu 
06/1/367-4905          www.maritimehajosbolt.hu 
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Üzletünkben vásárolható térképek: Balaton, Duna, Tisza, minden tenger Navionics vagy C-Map kivitelben.

Zeus2
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