Flotec Marin AB
Produkter

Hydraulstyrningar
Elektriska styrningar
Autopiloter
Motorreglage
Kompasser
Ankarspel

2013

Flotec

Marin

Flotec Marin AB är specialister på hydrauliska styrsystem för såväl fritidsbåtar som mindre yrkesfartyg upp till cirka 100 meter. Vi säljer
även tillhörande utrustning som autopiloter och annat som kan kopplas till marinhydraulik. Inom vårt område har vi mångårig erfarenhet och många nöjda kunder. Vi är ett litet effektivt företag med låga omkostnader som har goda kontakter direkt med tillverkare och
kan därför hålla förmånliga priser. Vi är Svensk generalagent för följande fabrikat:
Mavimare hydraulstyrningar
Marsili hydraulstyrningar
TMQ autopiloter (hela Skandinavien)
Navitron Autopiloter
Kobelt motorreglage och elektriska styrningar
Autonautic kompasser
Vi säljer framförallt till företag inom båtbranschen. Av försäljningen skickas merparten till kunder över hela Skandinavien. Vill man
kan man även komma in till vårt kontor i Stockholm och köpa direkt. Tack vare ett relativt komplett sortiment av produkter för mindre
båtar och fartyg kan vi hålla korta leveranstider. För lite mera udda produkter och styrsystem för större fartyg har vi dock minst en till
två veckors leveranstid. Observera att vi har långt flera produkter än vad som får plats i denna katalog.
Vårt kontor ligger på Färgargårdstorget 70 på Södermalm i Stockholm. Från Färgargårdstorget, där du kan parkera bilen, gå in genom
valvet och sedan direkt till vänster. Nummer 70 är porten längst in i hörnet på gården.
Öppettider:
Måndag till Fredag 9.00-17.00
Lunchstängt 12.00-13.00 alla dagar
Stängt alla helgdagar

Mavimare & Mancini är ett Italienskt
företag som under årtionden tillverkat nautisk utrustning till den europeiska båtindustrin. Sedan mer än 15
år har Mavimare & Mansini specialiserat sig på innovativa hydrauliska
styrsystem för framförallt nöjesbåtar.

Kobelt är ett Kanadensiskt företag som tillverkar motorreglage
och styrsystem av högsta kvalitet.
Företaget startades av Jack Kobelt redan
1962. Alla företagets produkter är tillverkade i brons och rostfritt stål. Flotec
Marin säljer och marknadsför Kobelts
mekaniska och elektriska motorreglage
samt dess elektroniska styrsystem.
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Marsili är ett Italienskt familjeföretag som
sedan 1957 tillverkat hydrauliska och elektrohydrauliska styrsystem. Man tillverkar
en mycket fin serie av bronscylindrar för
framförallt yrkesbåtar.

TMQ är ett företag från Australien vars
autopiloter är erkända för sin robusthet,
tillförlitlighet och sitt enkla handhavande. Erfarenheter från den australienska
fiskeflottan har gett TMQ värdefull kunskap i att konstruera och tillverka system
som klarar tuffa väderförhållanden.

Navitron autopiloter är utvecklade för yrkestrafik som arbets-, passagerar- och fiskebåtar
och bygger på beprövad teknik och mångårigt kunnande. Standardutrustning på de
flesta moderna Lots och Sjöräddningsfartyg.
Finns som typgodkända och rattmärkta för
båtar som kräver detta.

Autonautic är ett företag som har tillverkat
kompasser i mer än trettio år. Väldesignade, robusta och tillförlitliga kompasser som
dessutom är mycket prisvärda. Flotec Marin AB är Svensk generalagent för Autonautic. Kompasserna är tillverkade i Spanien i
enlighet med de mest krävande kvalitetssystemen, ISO 9001:2000 som är ackrediterat av ”Lloyd’s Register Quality Assurance”.
Autonautic har även stor erfarenhet av reparationer av alla typer av kompasser.
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HYDRAULSTYRNING

Vi har hydraulstyrningar för alla typer av båtar, från mindre fritidsbåtar till fartyg upp till cirka 100 meter. När det gäller hydraulstyrning för båtar
upp till cirka 18-20 meter har vi färdiga paket, men det går även att köpa komponenter till en styrning. Om man t.ex. vill skräddarsy en styrning
med dubbla cylindrar, en annan kombination av pump och cylinder, vilket kan vara en fördel om man vill ha ett visst antal rattvarv på rattpumpen eller önskar en servostyrning med t.ex orbitrol. Oavsett om du har en båt med utombordsmotor, drev eller inombordare med rak axel, finns
det så gott som alltid ett lämpligt paket som passar din båt. Alla paket är avsedda för gör-det-själv installation, allt som behövs för att installera
styrningen finns inkluderat.

Följande ingår i samtliga paket:
•
•
•
•
•
•

Rattpump med anslutningar
En hydraulcylinder som du valt
En, två eller tre liter hydraulolja
Två hydraulslangar (5, 6 eller 7,5 meter)
Samtliga slangkopplingar som behövs
Komplett monteringshandledning på svenska

Det finns två sätt att montera Mavimares rattpumpar. Antingen i bakkant eller med hjälp av den medföljande försänkningssatsen som syns på
bilderna här ovan. Observera att försänkningssatsen medföljer alla Mavimares paketstyrningar.
Slangarna som medföljer har fast anslutning mot cylindern. De kapas till
rätt längd och förses sedan med en monteringsbar koppling AT-10 eller
AT-16 mot rattpumpen.
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Hydraulstyrning för Utombordsmotor
Att välja en hydraulstyrning till en båt med utombordsmotor är lätt. Se bara till att hydraulstyrningen klarar av det antal
hästkrafter som motorn har. Se också till att cylindern får plats i motorbrunnen. Värt att notera är också att det är alltid
bättre att välja en hydraulstyrning som klarar fler hästkrafter även om du bara har en liten motor. Kvaliten är alltid bättre
på en kraftigare hydraulstyrning.

GF90 BT
Mavimare GF90BT är ett komplett hydraulstyrningspaket för
utombordare upp till 80 hästkrafter. 2x5 meter 1/4” slang och
en liter hydraulolja medföljer.
Tekniska data:
Antal rattvarv: 5,2
Pumpkapacitet: 14 cm3 per rattvarv
Cylinder max bredd: 545 mm
Cylinder oljevolym: 75 cm3

GF150 BRT
Mavimare GF150BRT är ett komplett hydraulstyrningspaket för
utombordare upp till 150 hästkrafter. 2x6 meter 1/4” slang och två
liter hydraulolja medföljer.
Tekniska data:
Antal rattvarv: 4,6
Pumpkapacitet: 17 cm3 per rattvarv
Cylinder max bredd: 556 mm
Cylinder oljevolym: 83 cm3

GF300AT
Mavimare GF300AT är ett komplett hydraulstyrningspaket för
utombordare upp till 300 hästkrafter. 2x7,5 meter 5/16” slang
medföljer.
Tekniska data:
Antal rattvarv: 5
Pumpkapacitet: 27 cm3 per rattvarv
Cylinder max bredd: 556 mm
Cylinder oljevolym: 130 cm3

GF300BT
Mavimare GF300BT är en komplett hydraulstyrning för utombordare upp till 300 hästkrafter. 2x7,5 meter 5/16” slang medföljer.
Tekniska data:
Antal rattvarv: 4,8
Pumpkapacitet: 27 cm3 per rattvarv
Cylinder max bredd: 556 mm
Cylinder oljevolym: 130 cm3

www.flotecmarin.se
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Mavimare GF300BT är en unik patenterad hydraulstyrning. Den enda bullhornstyrningen på marknaden med balanserad

cylinder och fasta kopplingar. Eftersom hydraulslangarna ansluts på sidan av cylindern rör de sig inte när man svänger. Detta ger extra
säkerhet eftersom slangarna som i vanliga fall är den svagaste länken i ett hydraulsystem varken vrids eller skavs mot något. Snyggt och
prydlig blir det också i motorbrunnen.

GF300BT är förmodligen den finaste hydraulstyrning som finns på den svenska marknaden.
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Tillbehör
Monteringskit för Rattpump

Tillåter att man monterar Mavimares rattpumpar med en
lutning av 25 grader relativt underlaget. Rattpumpen kan
monteras utanpåliggande eller infälld.

X.346
Monteringskit för rattpump GM2MRA01/03. Passar till alla Mavimares
rattpumpar utom de som ingår i satsen
GF150BRT.

X.347
Monteringskit för rattpump GM0-MRA.
Passar till hydraulstyrningen GF150BRT.

Kit X.342
Används för att anpassa hydraulstyrning
GF90BT, GF150BRT till följande motorer:
Honda 115/130 hk
Yamaha 40/50/60 fyrtakt

Kit X.340
Används för att anpassa hydraulstyrning
GF300AT och GF 300BT till följande motorer:
Honda 90/115/130/150 hk
Mercury Optimax 115/130 hk

Kit X.344
Används till GF300BT när motorbrunnen är för smal. Slangarna vinklas 90
grader åt sidan för att få plats.

Parallellstag finns som tillbehör för dubbla motorer.
Passar alla Mavimares styrningar för utombordare. GF300BT
kan styra två utombordmotorer med motroterande propellrar
på 300 hk, dvs 600 hk tillsammans.

www.flotecmarin.se
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Hydraulstyrning för Drevmotorer
Kompletta paket för hydraulstyrning till inombordsmotorer med drev. Hydraulcylindrar konstruerade av högkvalitativt rostfritt stål
och med ett hölje av svartlackerat anodiserad aluminium. Mycket enkla att montera på de flesta båtar och motorer. Man ansluter dem
till drevet genom att cylindern skruvas in i samma fäste där kabelstyrningen suttit.
Observera att på motorer med servostyrning kan styrningen hantera hur stora motorer som helst eftersom det är motorns egna system
som hanterar krafterna.

På bilderna nedan visas installationen av en GF150BET på ett Mercruiser drev. På den första bilden ser vi hur den gamla
kabelstyrningen var ansluten. Den andra bilden visar hur den nya hydraulcylindern sitter på samma plats. Den har skruvas
in där kabeln satt förut.
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Passar till följande drev
GF150ET/GF150BET

Mercruiser Alpha och Bravo med servo.
Volvo 290 och senare med servo

GF300BET

Mercruiser Alpha utan servo, bensin och
diesel.
Volvo 280 (vissa med V8 motorer)
Volvo 290 och senare utan servo, (bensin
och diesel)

GE75

Alla övriga drev upp till 200 hk

GE100

Alla övriga drev upp till 300 hk

Cylindern monterad på drevets
kabelfäste

GF150BET
Vårt mest sålda paket för Mercruser och Volvodrev med
servostyrning. Till skillnad från paketet GF150ET är
cylindern här balanserad.
2x7,5 meter 5/16” slang medföljer.
Tekniska data:
Antal rattvarv för fulla roderutslag: 3,3
Pumpkapacitet: 27 cm³
Slaglängd cylinder: 200 cm
Bredd cylinder: 543 mm
Cylinder volym: 88 cm³ (balanserat)

GF300BET
Vårt mest populära paket för båtar med Mercruiser eller
Volvodrev utan servo. Klarar motorer upp till 300 hästkrafter.
2x7,5 meter 5/16” slang medföljer.
Tekniska data
Antal rattvarv för fulla roderutslag: 4,6
Pumpkapacitet: 32 cm³
Slaglängd cylinder: 200 cm
Maximal bredd cylinder: 537 mm
Cylinder volym: 146 cm³ (balanserat)

GF150ET
Hydraulstyrning för Mercruiser och Volvodrev med servo.
Den är framförallt avsedd för montering på båtar där utrymme för den något större GF150BET inte finns.
GF150ET kräver bara 336 mm på sidan av motorfästet.
2x7,5 meter 5/16” slang medföljer.
Tekniska data:
Antal rattvarv för fulla roderutslag: 3,4
Pumpkapacitet: 27 cm³
Slaglängd cylinder: 200 cm
Bredd cylinder: 336 mm
Cylinder volym: 88/123 cm³ (obalanserat)

Observera: GF150ET är ett obalanserat system, vilket betyder att det
blir inte exakt samma antal rattvarv åt båda hållen. Inte så stor skillnad
men om det finns plats bör man välja alltid välja ett balanserat system.
GF150BET och GF300BET är båda balanserade system.
www.flotecmarin.se
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Hydraulstyrning för Roder
Dessa hydraulstyrningar från Mavimare levereras som kompletta paket med allt vad som behövs för en installation.

GE50
Mavimare GE50 är ett komplett hydraulstyrningspaket för
båtar med roder mellan 5 och 8 meter.
2x6 meter 1/4” slang medföljer.

Tekniska data:
Antal rattvarv för fulla roderutslag: 3,3
Pumpkapacitet: 27 cm³
Slaglängd cylinder: 150 cm
Cylinder volym: 90 cm³
Max rodermoment: 50 kgm

GE75
Mavimare GE75 är ett komplett hydraulstyrningspaket för
båtar med roder mellan 7 och 10 meter.
2x7,5 meter 5/16” slang medföljer.
Tekniska data:
Antal rattvarv för fulla roderutslag: 4,4
Pumpkapacitet: 27 cm3
Slaglängd cylinder: 215 cm
Cylinder volym: 120 cm3
Max rodermoment: 80 kgm
Max tryck: 80 bar

GE100
Mavimare GE75 är ett komplett hydraulstyrningspaket för
båtar med roder mellan 5 och 8 meter.
2x7,5 meter 5/16” slang medföljer.
Tekniska data:
Antal rattvarv för fulla roderutslag: 6
Pumpkapacitet: 32 cm³
Slaglängd cylinder: 215 cm
Cylinder volym: 202 cm³
Max rodermoment: 100 kgm

För båtar med rak axel och roder kan det vara lite knepigt att välja rätt storlek på cylinder. I regel måste
man göra en beräkning för att avgöra vilket rodermoment som krävs. För detta behövs följande uppgifter:
- Typ av båt, motor eller segel
- Högsta fart på båten i knop
- Båtens vikt
- Antal hästkrafter på motorn
- Mått på rodret enligt bilden, A B och C
- Vinkel på rodret från full babord till full styrbord i grader

10
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GE150S
GE150S är en hydraulstyrning från Mavimare
avsedd för båtar med utanpåliggande roder. 2x6
meter 5/16” slang medföljer.
Tekniska data:
Antal rattvarv för fulla roderutslag: 3,3
Pumpkapacitet: 27 cm³
Slaglängd cylinder: 200 cm
Cylinder volym: 88 cm³ (balanserat)
Rodermoment: 50 kgm

Förlängningsstaget “3” i bilden finns
i olika längder. Normalt är det 5 cm
långt. Finns också med längd 32 och
40 cm.

Hydraulstyrning för Segelbåtar
Alla våra rattpumpar levereras med backventiler som standard. Det innebär att rodret står kvar när man släpper ratten. Segelbåtsägare vill
ofta känna krafterna från rodret via styrningen. Vi kan därför även leverera våra rattpumpar utan back-ventil. Med en mycket hög kvalitet
på dessa rattpumpar borgar detta för att även små krafter från rodret känns i ratten. Man kan alltså få känslan av en perfekt mekanisk styrning och säkerheten och tillförlitligheten från en hydraulisk i en och samma enhet.
I situationer då roderkänslan inte är önskvärt är det enkelt att komplettera systemet med en “låsventil” som gör det möjligt att välja roderkänsla
eller att tillfälligt koppla in en backventil så att man kan släppa ratten
utan att rodret rör sig. Kobelt 7018 Segelbåtsventil gör det möjligt att växla mellan backventil och roderkänsla.
Observera att om man vill koppla in en autopilot i systemet krävs det att
man kopplar in backventilen innan man slår på autoläget. Glömmer man
det rör sig ratten istället för rodret.

Kobelt 7018 Hydraulisk
inkopplingsbar backventil för segelbåtar

Fördelar med Hydraulstyrning för segelbåtar:
•
•
•
•
•

Enkel installation med hydraulslang som kan bokstavligen dras
var som helst på båten.
Helt kompatibel med hydrauliska autopiloter
Helt manuell - ingen kraftkälla behövs
Säkerhet och tillförlitlighet som bara ett hydraulsystem kan
erbjuda.
Den totala kostnaden för ett komplett hydraulsystem kommer
sannolikt vara lägre än ett mekaniskt av motsvarande kvalitet.

www.flotecmarin.se
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Extra Styrplats
För alla våra hydraulstyrningspaket finns också ett tillval för extra styrplats att använda på t.ex. flybridge. Dessa paket innehåller allt som
behövs för en extra styrplats inklusive slangar, kopplingar, olja och luftningsats för montering.

GE30DS
Komplett paket för en extra styrplats från Mavimare. Passar

till GF150BRT. Pumpkapacitet 17 cm3/varv.
2x6 meter 1/4” slang medföljer.

GE75DS
Komplett paket för en extra styrplats från Mavimare. Passar

till GF300(A/B)T, GF150ET/BET och GE50. Pumpkapacitet
27 cm3/ varv.
2x7,5 meter 5/16” slang medföljer.

GE100DS
Komplett paket för en extra styrplats från Mavimare. Passar
till GF300BET och GE100. Pumpkapacitet 32cm3/varv.
2x7,5 meter 5/16” slang medföljer.

EXTRA STYRPLATS
PAKET MAVIMARE
Pump modell

GE75DS

GE100DS

GM0-MRA

GM2-MRA01

GM2-MRA03

Antal kolvar

7

7

7

Kapacitet (cm3)

17

27

32

Max tryck (bar)

60

60

60

GF150BRT

GE50
GE75
GF300(A/B)T
GF150(B)ET

GE100
GF300BET

Passar till Hydraulstyrning

12
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Rattpumpar
Rattpumpen är den viktigaste delen i ett hydrauliskt styrsystem. Det är i hög grad kvaliteten på den som bestämmer hur mjuk och precis
styrningen kommer att upplevas.
Vi har rattpumpar i en mängd olika storlekerar och utförande. Samtliga av mycket hög kvalitet. Finns från 17 cm3 per rattvarv upp till 200
cm3. Samtliga dessa levereras med inbyggd backventil för “no-feedback” känsla. Det innebär att rodret står kvar när man släpper ratten och
kan inte påverkas av krafterna från motorn eller rodret.

Marsili

Marsili C5/25, C7/37 och C7/45

Kompakt rattpump av mycket hög kvalitet. Avsedd för yrkesbruk eller för
krävande fritidsskeppare. Sju stycken kolvar. Små toleranser och bästa
materialval ger ett minimum av glapp och lång livslängd.
Pumpkapacitet C7/37: 37 cm³/varv
Pumpkapacitet: C7/45: 45 cm³/varv

Marsili C7/56 och C7/68

Kompakt rattpump av mycket hög kvalitet. Avsedd för yrkesbruk eller för krävande fritidsskeppare. Små toleranser och bästa materialval ger ett minimum av
glapp och lång livslängd.
Finns även i vitt.
Pumpkapacitet C7/56: 56 cm³/varv
Pumpkapacitet C7/68: 68 cm³/varv

Rattpump med tiltfunktion

Rattpump för tiltning. Finns med pumpkapacitet av 25, 37 och 45 cm³/
rattvarv.

Mavimare

GM0-MRA

GM2-MRA01

GM2-MRA03

Kompakt rattpump av mycket hög kvalitet med sju kolvar.
Ett inbyggnadskit för infälld montering
medföljer. Det går också att montera
den i bakkant så att endast slangkopplingarna sticker in i instrumentpanelen.
Som tillbehör finns ett kit för att luta
rattpumpen 25 grader uppåt eller neråt.

Kompakt rattpump av mycket hög kvalitet med sju kolvar.
Ett inbyggnadskit för infälld montering
medföljer. Det går också att montera den
i bakkant så att endast slangkopplingarna sticker in i instrumentpanelen. Som
tillbehör finns ett kit för att luta rattpumpen 25 grader uppåt eller neråt.

Kompakt rattpump av mycket hög kvalitet med sju kolvar.
Ett inbyggnadskit för infälld montering
medföljer. Det går också att montera
den i bakkant så att endast slangkopplingarna sticker in i instrumentpanelen.
Som tillbehör finns ett kit för att luta
rattpumpen 25 grader uppåt eller neråt.

Pumpkapacitet: 17 cm³/varv.

Pumpkapacitet: 27 cm³/varv.

Pumpkapacitet: 32 cm³/varv.

www.flotecmarin.se
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Hydraulcylindrar
Valet av rätt hydraulcylinder är mycket viktigt och är utgångspunkten för all dimensionering av hydrauliska styrsystem med såväl manuella som elektriska pumpar. Cylinderns storlek väljs utifrån data om rodrets utformning, skrovets design samt båtens
storlek och hastighet. För system med en enkel cylinder är det viktigt att denna är
balanserad dvs pumpar lika mängd olja åt båda håll. I system med två samverkande
cylindrar kan de dock vara obalanserade.
Flotec Marin säljer Marsili hydraulcylindrar med rodermoment från 27 till 2600 kgm.
Alla med en kvalitet för användning i kommersiell sjöfart. De har följande egenskaper:
•

Cylinder i brons med kolv i förkromad rostfri stål som skydd för repor och galvaniska strömmar som kan förkorta livslängden.
Förkromningen minskar också friktionen med åtminstone 30%.
Dubbla packningar i varje ände på cylindern för minimal risk för läckage, även
efter lång användning
Luftningsventil direkt på cylinderns ovansida med en lutning uppåt på 30% för
enkel luftning av systemet.
Raka gängor och tätningsbrickor för kopplingar eleminerar behov av locktite för
tätning
Livslängden är minst 20-30 år vid daglig användning för alla dessa system.

•
•
•
•
•

Observera: Alla dessa cylindrar testas noggrant för funktion och läckage
innan de lämnar fabriken.

Cylinder

Rodermoment
(kgm)

Volym
(cm3)

Slaglängd
(mm)

Tryck
(bar)

CL.0/6N

27

57

150

75

CL.0/11N

51

105

175

75

CL.0/12N

58

120

200

75

CL.0/15N

67

150

250

75

CL.0/18N

112

175

200

100

CL.0/22N

123

219

250

100

CL.0/23N

151

236

160

100

CL.0/34N

217

339

230

100

CL.0/34N FC

217

339

230

100

CL.0/45N

281

442

300

100

CL.0/45N FC

281

442

300

100

CL.0/52N

334

522

300

100

CL.0/53N

340

530

250

100

CL.0/53FC

340

530

250

100

CL.0/78

502

783

300

100

CL.0/78N

502

783

300

100

CL.0/78FC

502

783

300

100

CL.0/103

662

1103

300

100

CL.0/158

918

1530

300

100
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Servostyrning
För lite större båtar eller båtar med stora motorer där en manuell hydraulstyrning blir för tung används ofta någon form av servo
assisterad styrning. Vi har flera olika typer av system för servostyrning av båtar

Seastar
Power Assist
Det enklaste sättet att få servostyrning på en mindre fri-

tidsbåt. Man kopplar bara in den mellan rattpumpen och
cylindern, ansluter den till 12 volt och det är klart.
Säljs endast tillsammans med något av våra hydraulstyrningspaket. Passar utmärkt tillsammans med GF300BT,
GF300BET eller GE100 t.ex.

Orbitrol
Orbitrol rattpumpar används för att få servo-

styrning på både små och stora båtar. Genom
att koppla P (se bilden till vänster) till en hydraulpump tas kraften från hydraulpumpen. T
är en returledning som bör gå till en oljetank
med filter. Hydraulcylindern kopplas in på utgångarna R och L precis som en manuell rattpump. Observera att styrningen fungerar även
utan tryck från servopumpen, men utan tryck
naturligtvis utan servoverkan.
Det här är en mycket vanlig form av servostyrning både för både små och stora båtar. Bland
annat använder sig både Volvo och Mercury
av ett sådant system. Volvo i sina DPH drev
och Mercury för sina större Verado motorer.
Har man redan en servopump kopplad till
motorn är det också det billigaste sättet.

Servostyrning med Slavcylinder

Orbitroler finns i följande storlekar:
		
		
40 cm3/rattvarv
		
63 cm3/rattvarv
		
80 cm3/rattvarv
		100 cm3/rattvarv		
		125 cm3/rattvarv
		160 cm3/rattvarv
		200 cm3/rattvarv
		250 cm3/rattvarv
		320 cm3/rattvarv
		400 cm3/rattvarv

Lite mer avancerade system, men inte så mycket dyrare, byggs med servoassisterade cylindrar där
servocylindern är en integrerad del av huvudcylindern (se bilden till höger). Dessa kopplas sedan
till ett speciell avpassat hydraulaggregat. Båtens styrs med hjälp av en vanlig manuell hydraulisk
rattpump. När man vrider på ratten flödar oljan till den mindre servocylindern. Detta gör att den
övre kolven rör sig vilket öppnar flödet från hydraulaggregatet till den stora huvudcylindern.
Skulle trycket från hydraulaggregatet försvinna, dvs om det blir något fel, fungerar fortfarande
styrningen som en vanlig manuell styrning. Servoverkan försvinner dock men systemet går fortfarande att använda utan att man behöver göra någon manuell åtgärd. Inget manuellt back-up
system behövs alltså. Observera att det blir inte tyngre att styra utan servo, det är istället antalet
rattvarv som ökar.
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Ventiler och Slangar

Bypassventil MB4

Bypassventil MarX7

Hydraulisk by-pass ventil, som används
för att kortsluta de två förbindelserna
till hydraulcylindern. På så vis kan man
manuellt ställa rodret som man vill.
Används främst vid service.

Bypassventil

Elektriskt manövrerad.

Hydraulolja

En liter hydraulolja för
hydraulstyrningar

Hydraulslang

Vi har alltid slangar på 6 meter på lager. Andra längder kan vi ta hem
på beställning. Slangarna följer standarden SAE 100R7 har dimensionen 5/16”. Slangarna har en fast slangkoppling i ena änden och kan
förses med en monteringsbar slangkoppling AT-16 i den andra änden.
Dessa slangar är av samma slag som de som medföljer våra färdiga
paket från Mavimare.

Magnetventilsats

För inkoppling av t.ex. en autopilot eller joy-stick. Komplett med
backventil, flödesregulator och
tryckmätare. Används för att ansluta
till en hydraulisk pump som är direkt
driven av båtens motor.
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Backventil MR4

Alla våra rattpumpar levereras med
backventil som standard. Tillsammans
med autopilot eller vid flera styrplatser är backventil nödvändigt. Skulle
rattpumpen inte ha backventil kan
denna produkt användas.
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Oljereservoartank Rese-

voartank för olja. I mindre hydraulsystem används rattpumpen som
reservoartank men i ett större system
kan det vara förnuftigt att använda en
separat tank.
Kapacitet 1,8 liter. Komplett med
ventilerad påfyllnadslock, avstängningsventil och SAE 5/8” anslutning.

Kopplingar

AC-10

Passar 1/4” slang
10 mm rörkoppling

AT-10

Passar 1/4” slang
M16 koppling

AC-16

AC-16/V

Passar 5/16” slang
10 mm rörkoppling

AT-16/UNF

AT-16

Passar 5/16” slang
9/16” UNF koppling

Passar 5/16” slang
M16 koppling

GTN-10

GTN-16

Vinkelkoppling med
konad gänga. Passar till
Mavimare rattpumpar.
Gänga 1/4” BSP konisk
Anslutning för 10 mm rör

Vinkelkoppling med konad Med konad gänga. Passar
gänga. Passar till Mavimare till Mavimare rattpumpar.
rattpumpar.
Gänga 1/4” BSP konisk
Gänga 1/4” BSP konisk
Anslutning för M16-1,5
gänga.

TTN-16

TTR-10

T-koppling
Anslutning för M16-1,5
gänga

AC-38

Passar 5/16” slang
10 mm rörkoppling

Passar 3/8” slang
12 mm rörkoppling

DTN-10

Rak koppling med konad
gänga. Passar till Mavimare
rattpumpar. Gänga 1/4 BSP
konisk. Anslutning för M161,5 gänga eller med muttern
till 10 mm rör.

Förlängare

T-koppling
Gänga 1/4” BSP konisk

TTR-10C

DTN-16

Passar 3/8” slang
12 mm rörkoppling

DTN-10R

Passar till Marsili
rattpumpar. Har 10 mm
rörkoppling.

Rak koppling med rak gänga.
Passar till våra autopilotpumpar och medföljer våra
slangpaket för dessa.
Gänga 1/4” BSP
Anslutning för M16-1,5
gänga.

T-koppling med konad gänga
och avluftningsventil
Anslutning för 10 mm rör koppling eller M16-1,5.
Gänga 1/4” BSP konisk
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AC-38/V

TTN-10

T-koppling
Anslutning för 10 mm
rör koppling

Verado kopplingsats

Kopplingssats för Mercury Verado motorer.
Används om man vill koppla in någon av våra
rattpumpar till en Verado motor.
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Elektrisk Styrning
Elektrisk FFU styrning
Elektrisk "Full Follow Up" FFU styrning innebär att inga hydraulslangar går fram till styrplatsen. Rattpumpen är ersatt av ett rattnav med elektriska sensorer och bara elektriska kablar från denna går ner till
styrsystemet vid rodret. Säger sig självt att detta underlättar installationen betydligt, speciellt på större
båtar.
När kan då detta anses ekonomiskt försvarbart. Elektriska styrsystem är dyrare i inköp så det kan bara
vara intressant om man i motsvarande mån kan förbilliga installationen. I en del fall kan det också vara
enda möjligheten på grund av platsbrist.
Man ska ha klart för sig att många lite mer avancerade autopiloter som t.ex. TMQ AP55 har denna funktion inbyggd vilket betyder att man enkelt kan installera ett elektriskt rattnav till en sådan autopilot och på
så sätt få en extra styrplats. Även Navitron har sådana möjligheter. Både Kobelt, Navitron och TMQ har
elektriska styrsystem som kan fungera antingen som egna enheter eller som integrerade med autopiloter.
Kobelts elektriska styrsystem kan också integreras med dess motorreglage.

7175 Roderlägesindikator

7178 Panoramisk
Roderlägesindikator för takmontage.

7174 RFU

18
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Manöverdon med Full Follow Up

7171 Styrspak

7171-SW

7172 Rattnav

7166 Kompakt Rattnav
7176 Fjärrkontroll.
Kan även hantera
motorns växel och
gasreglage.

Joysticks
7165 Joystick i utförande med
potentiometer. Ger full kontroll
över rodret med spärr och/eller
friktionfunktion.

7165 Kompakt Joystick i utförande med två microswitchar
med fjäderåterkoppling som
ger till/från signal åt stryrbord
eller babord.

7170 Återfjädrande joystick med
två microswitchar för manövrering styrbord och babord.

Kontrollenheter
Styrenhet

Reläbox

7173-KAS. Styrenhet då fler styrplatser används. Består av ett reglersystem som jämför rodrets position givet
av roderlägesgivaren med rattens läge
återkopplat från styrnaven via reläboxen. Innehåller även drivkretsar till
magnetventiler på ett hydraulaggregat.
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7173-TXX. Kontrollbox som koordinerar signalerna till styrenheten
7173-KAS från upp till fyra olika
styrdon med manöverpaneler.
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Autopiloter

En autopilots grundläggande uppgift är att hålla en inställd kurs så rakt som möjligt. Trots det finns det många varianter av autopiloter
att välja bland. Det beror delvis på olika behov av funktionalitet och önskemål på design från användarna. Men när man väljer en autopilot till sin båt är det några få viktiga faktorer att tänka på. Naturligtvis är de rent funktionella egenskaperna viktiga och att piloten
utseendemässigt passar in i miljön, men de viktigaste besluten rör valet av drivenhet och anpassning till båtens styrsystem.
Flotec Marin har valt fyra modeller av autopiloter från TMQ. De täcker varierande behov från små och stora fritidsbåtar för såväl
rekreation och t.ex. trollingfiske till mer yrkesmässiga tillämpningar där väder, vind och last ställer stora krav på snabb anpassning av
piloten till nya omständigheter.
Samtliga TMQ autopiloter levereras med en elektronisk kompass med inbyggd rategyro för maximal nogrannhet under alla förhållanden vilket är unikt för autopiloter i dessa prisklasser.
Alla TMQ piloter kan naturligtvis anslutas till GPS för navigering efter vägmärken.

AP47 har blivit TMQ

populära autopilot
för mindre fritidsbåtar med begränsat
utrymme. AP47 är ett
perfekt val för trollingfiske och för mindre
yrkesbåtar eller bara
för rekreation.
Utan roderlägesgivare
är den anpassad för
båtar under 8 meter.
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AP47R är samma fina
autopilot som AP47
men med roderlägesgivare är den anpassad för segelbåtar och
lite större motorbåtar.
Utrustad med vindfunktion. AP47R är
det perfekta valet i
sittbrunnen eller på
instrumentpanelen då
utrymmet är begränsat.

AP55/C-Drive är
TMQs mest flexibla
utbyggbara system för
medelstora fritidsbåtar. Uppbyggd runt
en centralenhet med
separat manöverpanel
kan den utrustas med
extra manöverpaneler, joysticks och/eller
fjärrkontroller.
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AP4 är TMQ’s autopilot för medelstora yrkesbåtar med styrhytt.
Består av en fristående
centralenhet med integrerad manöverpanel
vars konsoll kan monteras på ett manöverbord eller i styrhyttens
tak.

TMQ AP47
För Motorbåtar upp till 8 meter

Kompakt
Lätt att installera
Enkel att använda

Egenskaper

Vattentätt
Stor lättläst display
Bakgrundsbelysning
Enkelt handhavande
Stilren design

Funktioner:
Roderfaktor
Ur kurs alarm
GPS alarm

Moder:
TMQ har i sin modell AP47 byggt ihop centralenhet och manöverpanel till en solid enhet
som därmed blivit en av marknadens mest kompakta autopiloter. Genom sitt enkla ergonomiska användargränssnitt med en stor upplyst LCD display och ett fåtal knappar har
den fått ett stilrent utseende som passar övriga instrument på instrumentpanelen.
AP47 har en inbyggd virtuell roderlägesgivare som standard vilken fungerar för motorbåtar upp till ca 8 meter. Detta underlättar installationen väsentligt i båtar med drev eller
utombordsmotor. För större båtar och segelbåtar där en fysisk roderlägesgivare är att
rekommendera finns alternativet AP47R där en separat roderlägesgivare medföljer piloten.
AP47 fungerar utmärkt vid farter runt 1 knop eller vid så låg fart som båten är styrbar.
Mycket populär i trollingkretsar tillsammans med den mycket tysta PR06 pumpen.
Naturligtvis kan en extern GPS eller en PC med navigeringsprogram anslutas till AP47.

AP47 levereras tillsammans med en digital kompass ELECOM V2 . Förutom en elektronisk magnetometer innehåller kompassen en treaxlig accelerometer och ett tvåaxligt gyro.
Tillsammans med avancerad programvara ger detta en överlägsen noggrannhet vid snabba
svängar och hårt väder.

www.flotecmarin.se

Manuellt läge (kursinfo)
Auto läge
GPS läge

Drivenheter

Välj mellan
Reversibel hydraulpump
Hydraulaggregat (Magnetventiler)
Mekanisk kabelstyrning

Vad följer med

Elektronisk kompass med
15 meter kabel
Svensk bruksanvisning

AP47 har alla anslutningar
tillgängliga utvändigt på
baksidan.
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TMQ AP47 i Paket med Drivenhet
För Båtar med befintlig hydraulstyrning
AP47H Ett paket med drivenhet för mindre mo-

torbåtar med installerad hydraulstyrning. Framförallt avsedd för båtar med utombordsmotorer eller
drev upp till cirka 8 meters längd. Är mycket lättinstallerad då roderlägesgivare ej behövs. Består
av autopilot AP47 och Hypro hydraulpump PR06.
Den tystaste hydraulpumpen som finns. Passar till
hydraulstyrningar med cylindervolym från 80 till
150 cm3.
Komplettera med en slangsats anpassad för den befintliga hydraulstyrningens dimensioner på slangar
och kopplingar.

Slangsats X.369

Slangsats X.370

Denna slangsats är avsedd att användas när
man vill montera autopilot pumpen nära
rattpumpen. Slangarna som medföljer är 80
cm långa. Vid monteringen behöver man
inte kapa av några av hydraulstyrningens
befintliga slangar.

Denna slangsats är avsedd att användas när man vill
montera autopilot pumpen bak i båten nära motorn.
Detta är att rekommendera för att slippa höra surrandet från pumpen. Två 0,6 meter långa
och en 6 meter lång slang medföljer

Samtliga kopplingar som behövs
ingår i satsen X.370.
Hydraulstyrningens befintliga slangar
måste kapas och anslutas till de medföljande T-kopplingarna.

Båda dessa slangpaket finns även med UNF-gängor.
X.370-UNF och X.369-UNF passar till Seastar, Baystar,
Ultraflex, Vetus och LS hydraulstyrningar.

För Båtar med befintlig kabelstyrning
AP47M Ett komplett paket med
motordriven styrsnäcka som drivenhet.
Passar till mindre motorbåtar med ratt
och kabelstyrning då man inte vill gå
över till hydraulstyrning. Drivenheten
är mycket lättinstallerad då den befintliga styrkabeln kan användas.

Roderlägesgivare
Distanser
Roderlägesgivare som fästs på drivenheten
med två skruvar. Gör installationen betydligt enklare än med en roderlägesgivare placerad vid rodret. Finns även för andra fabrikat av autopiloter.
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Det maximala utrymmet på djupet bakom instrumentpanelen som krävs för styrsnäcka och motor är 25 cm, men
kan reduceras med distanser. Obeservera att ratten kom
längre ut. Max två distanser om 19 mm ger totalt 38 mm.
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TMQ AP47R
För Segelbåtar och Motorbåtar upp till 15 meter

Egenskaper

Stor lättläst display
Bakgrunds belysning
Enkelt handhavande med fyra
tryckknappar
Stilren design

Funktioner:

AP47R är samma autopilot som AP47 men här paketerad med en fysisk roderlägesgivare vilket gör den lämplig för motorbåtar över 8 meter och segelbåtar.
För segelbåtar kan AP47R anslutas till vindsensor för att automatisk styra efter en
inställd vindvinkel. Funktionen för vindstyrning i AP47R innehåller också en slagoch gippfunktion, dvs man kan få autopiloten att växla mellan att styra efter en viss
vindvinkel till styrbord eller babord.

Roderfaktor
Känslighet
Rodervinkel
Roderbegränsning
Ur kurs alarm
GPS alarm

Moder:

Manuellt läge (kursinfo)
Auto läge
GPS läge
Vindläge

Drivenheter

Välj bland
Reversibla hydraulpumpar
Hydraulaggregat (Magnetventiler)
Mekaniska kabelstyrningar

Vad följer med

Elektronisk kompass med 15
meter kabel, ELECOM V2
Roderlägesgivare
Installationskit för rodergivaren
Svensk bruksanvisning
AP47R passar till båtar med såväl roder, drev eller utombordmotor och anpassas till båtens styrsystem med olika slags drivenheter.
Såväl hydrauliska som mekaniska varianter finns att välja på. Flotec Marin har de populäraste kombinationerna i färdiga paket för
AP47R.
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AP47R i Paket med Drivenhet
För Båtar med befintlig Hydraulstyrning
AP47HR

Ett komplett paket för såväl
motor som segelbåtar mellan cirka 5 och 10
meter med hydraulstyrning.
Består av autopilot AP47, roderlägesgivare
och hydraulpump PR06. Passar till hydraulstyrningar med cylindervolym från 80 till 150
cm3.
Den är framtaget för båtar som har en hydraulstyrning och fungerar lika bra tillsammans med drivenheter för roder, drev och utombordsmotorer.

AP47HRm

Ett komplett paket för såväl motor som segelbåtar mellan cirka 8 och 15
meter med hydraulstyrning.
Består av autopilot AP47, roderlägesgivare
och hydraulpump PR10. Passar till hydraulstyrningar med cylindervolym från 150 till
250 cm3.
Den är framtaget för båtar som har en hydraulstyrning och fungerar lika bra tillsammans med drivenheter för roder, drev och utombordsmotorer.

För Båtar med Roder
AP47S är ett ekonomiskt och lättinstallerat alternativ till

hydrauliska linjära styrenheter. Passar alla typer av segelbåtar
med rorkult eller kabelstyrd ratt upp till 37 fot eller 11 meter.
Passar även utmärkt på lite större motorbåtar.
Drivenheten har inbyggd roderlägesgivare vilket underlättar
installationen.

AP47SL för segelbåt upp till 54 fot eller
16 meter. Ett paket speciellt avpassat för segelbåtar eller motorbåtar med roder men som
saknar hydraulstyrning. Består av autopilot
AP47R och en hydraulisk linjär drivenhet ML40plus.
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TMQ AP55 System
En flexibel autopilot från
TMQ. Centralenheten
C-Drive med elektronisk
kompass och roderlägesgivare tillsammans med AP55
manöverpanel. Du väljer
själv lämplig hydraulisk eller
mekanisk drivenhet.

TMQ C-Drive är det självklara valet för den erfarne skepparen. Skapad för att möta

kraven från större lite fritidsbåtar har TMQ utvecklad en autopilot med ett enkelt handhavande men med stor anpassningsförmåga till segel- motorbåtars styrsystem. C-Drive består
av en centralenhet som är systemets nav, en elektronisk kompass och en roderlägesgivare. Till
centralenheten kan extra manöverpanel, joysticks, fjärrkontroller och elektriska rattnav anslutas. TMQ C-Drive levereras tillsammans med AP55Head manöverpanel.

AP55Head

är en manöverpanel som är anpassad till C-Drive. AP55Head har en upplyst lättavläst
LCD display. Ett fåtal tydliga knappar som förenklar
handhavandet.

Egenskaper

Stor lättläst LCD display
Bakgrundbelysning
Enkelt handhavande med fyra tryckknappar
Stänksäker manöverpanel
Stilren design
Centralenhet i svart aluminium
Off Cource alarm
Förberedd för fjärrkontroll och extra
manöverpaneler
12 eller 24V

Funktioner

Manuellt läge: Displayen visar aktuell
kurs, alternativt rodervinkel.
Auto Läge: Autopiloten styr efter
önskad magnetisk kurs. Kursen ställs
in på manöverpanlen.
GPS Läge: Autopiloten kan genom
data från GPS styra båten till angiven latitud och longitud via ett antal
vägmärken.

Drivenheter

Välj bland
Reversibla hydraulpumpar
Hydraulaggregat (Magnetventiler)
Mekaniska kabelstyrningar

Vad följer med

TMQ AP55 System passar för både motorbåtar och segelbåtar. Kan anslutas till en PC och
med hjälp av en speciell programvara kan den manövreras helt från datorn.
Till AP55 System kan man ansluta vilken elektronisk kompass som kursgivare som helst, så
länge som den har ett standard NMEA 0183 gränssnitt. Det går utmärkt att koppla in en båts
befintliga gyrokompass eller GPS kompass och använda den istället.

Paket med extra Manöverpanel
AP55 System finns i flera
färdiga paketerbjudanden.
Här tillsammans med
hydraulisk drivenhet och
en extra manöverpanel
AP55REM. Användbart
på båtar med två styrplatser för t.ex. flybridge.

Elektronisk kompass med 15 meter
kabel, ELECOM V2.
Rodrelägesgivare
Installationskit för rodergivare
Svensk bruksanvisning

Tillval

Toppssensor kompass
Extern roderlägesvisare
Extra Manöverpanel
Fjärrkontroll

Elektrisk Styrning till AP55
AP55 System tillsammans med en
drivenhet är förberedd att användas som ett elektriskt styrsystem.
Ett enkelt och bekvämt sätt att få
servokänsla på styrningen.
Välj mellan rattnav/styrspak med
FFU eller joystick med NFU.
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Rattnav (FFU)
Joystick (NFU)
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TMQ AP4
Autopilot AP4 är TMQ’s mest beprövade och populära autopilot. En klassiker som
utvecklats för den australienska fiskeflottans behov av robusta och tillförlitliga hjälpmedel. Placeras i styrhytten på en plan yta, t.ex. ett navigationsbord, alternativt i taket.

Egenskaper

Greppvänliga rattar
Tydlig LCD display

Driftlägen

Manuellt läge
Auto Läge
Servoläge (Power)
GPS Läge

Funktioner

Inställbar roderfaktor
Inställbar känslighet
Övervakningstimer (Watch alarm)

Drivenheter
AP4 är anpassad för kommersiellt bruk i yrkesmässig trafik eller för krävande
fritidsskeppare. Den är enkel att handha med sina stora roterande rattar för inställning av funktion, känslighet och kurssättning. En stor tydlig LED display visar
kursdata, rodervinkel etc. All elektronik finns samlad i en enhet vilket ger enkel
installation och maximal tillförlitlighet.
AP4 är den mest sålda autopiloten för kommersiellt bruk i Australien. Populär i
Sverige för skeppare som uppskattar en autopilot med rejäla vred istället för små
tryckknappar.

Välj bland:
Reversibla hydraulpumpar
Hydraulaggregat (Magnetventiler)
Mekaniska kabelstyrningar

Tillbehör

Toppssensor kompass
Extern roderlägesvisare
Extra Manöverpanel
Fjärrkontroll

TMQ AP4 kan anpassas till manuella hydraulstyrningar
med en reversibel hydraul pump eller kopplas till ett
hydraulaggregat styrt med magnetventiler (solenoider).
AP4 kan även anslutas till roder med hydrauliska eller
mekaniska drivenheter.

Till AP4 kan även anslutas styrspak, joystick eller
fjärrkontroll för manövering av båten utanför
styrhytten.
Det går även att ansluta en extra manöverpanel
till AP4.
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Översikt TMQ Autopiloter
Nedan presenteras alla TMQ's autopiloter. För att bli ett kompett autopilotsystem måste dessa piloter kompletteras med en för båten lämplig drivenhet. Har man en båt med hydraulstyrning väljer man antingen en reversibel hydraulpump (för mindre båtar) eller en hydraulaggregat med magnetventiler (för lite större båtar).
Har man en båt med mekanisk styrning eller rorkult krävs en linjär drivenhet, antingen hydraulisk eller elmotordriven. Hör med oss om ni
är osäkra på vad ni behöver.
Alla TMQ autopiloter levereras med en elektronisk fluxgate kompass med inbyggd rategyro för bästa stabilitet och kursnogrannhet. Det
finns även möjlighet att ansluta en kompassensor till fartygskompassen till alla autopiloter utom AP47, om man har en stålbåt.
För båtar upp till

AP47

AP47R

AP55

AP4

8 meter

15 meter

25 meter

25 meter

Elektronisk kompass med gyro

Ja

Ja

Ja

Ja

Virtuell roderlägesgivare

Ja

Ja*

Nej

Nej

Servo styrning

Nej

Nej

Ja

Ja

GPS styrning

Ja

Ja

Ja

Ja

Vind styrning

Ja**

Ja

Nej

Nej

Extra manöverpanel

Nej

Nej

Ja

Ja

Fjärrkontroll

Nej

Nej

Ja

Ja

Elektrisk styrning

Nej

Nej

Ja

Ja

Passar till reversibel hydraulpump (max 15A)

Ja

Ja

Ja

Ja

Passar till magnetventiler (Hydraulaggregat)

Ja

Ja

Ja

Ja

Vattensäker

Ja

Ja

Ja***

Nej

NMEA grånssnitt in (NMEA0183)****

Ja

Ja

Ja

Ja

NMEA gränssnitt ut (för radar etc)

Ja

Ja

Ja

Ja

12 V

12 V

12 - 24 V

12 - 24 V

Strömkälla

* Funktionen ingår, men AP47R levereras fabriksinställd för fysisk roderlägesgivare. Kan enkelt omprogrammeras till virtuellt roderlägesgivare.
** Vindfunktion ingår i AP47 men AP47R med fysisk roderlägesgivare rekommenderas för segelbåtar.
*** Huvudenheten är stänksäker men centralenheten skall placeras i ett torrt utrymme.
**** Två gränssnitt, ett för kursdata och ett för GPS data.

GPS Navigering med TMQ Autopiloter

Med en GPS ansluten till autopiloten kan man navigera efter en på för hand upplagd färdplan. GPS Navigatorn ska då vara inställd på att automatiskt skicka kursdata BOD (bäring till destination) till autopiloten. samt XTE (cross track error).
Bäringen är riktningen från föregående vägmärke (n) till nästa vägmärke (n+1).
Då båten anländer till en waypoint (inom en radie 0,05 Nautiska Mil) ställer autopiloten om kursen med ny riktning mot nästa waypoint som GPS navigatorn anger
enligt färdplanen.
Autopiloten kan sedan baserat på ”XTE” från GPS data (avvikelse i meter vinkelrätt
från den önskade bäringen) asymptotiskt svänga in och navigera mot det nya vägmärket. XTE informationen hanteras av autopiloten som en linjär kalkylering och
strävar hela tiden att minimera denna avvikelse från bäringen. För att automatisk
navigering skall fungera tillsammans med TMQ autopiloter måste GPS navigatorn
kunna skicka data enligt standarden ”NMEA 0183”, vilket samtliga moderna navigatorer kan göra. Alla TMQ’s autopiloter kan läsa NMEA 0183 meningarna APA,
APB, BOD och XTE.

GPS, Global Positioning System, är ett
satellitbaserat radionavigeringssystem. Systemet är
baserat på 24 satelliter som kretsar i 6 banor runt
jorden. Satelliterna sänder signaler med information
som GPS mottagaren utnyttjar för att bestämma sin
position. Det krävs att mottagaren får signaler från
minst tre satelliter för att den skall kunna utföra
beräkningen. Positionsnoggrannheten för GPS är
till 95% bättre än 9 meter.

Vindfunktionen i AP47R är speciellt framtagen för segelbåtar. Med
en vindsensor vilken har möjlighet att skicka information om vindens riktning
och hastighet kan AP47 automatiskt styra efter en vindvinkel. Autopilotens display
visar vindens relativa riktning i förhållande till båtens riktning om styrbord eller
babord, medvind eller motvind. Även om funktionen finns i AP47 utan roderlägesgivare rekommenderas AP47R med fysisk roderlägesgivare för segelbåtar.
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Navitron Autopiloter

Navitron autopiloter är utvecklade för yrkestrafik som arbets-, passagerar- och fiskebåtar
och bygger på beprövad teknik och mångårigt kunnande. Standardutrustning på de flesta
moderna Lots och Sjöräddningsfartyg. Finns som typgodkända och rattmärkta för båtar
som kräver detta.
Navitron har en stor mängd gränssnitt för anpassning till övrig utrustning som gyro,
NMEA och sin/cos kompass. Extrautrustning kan kopplas in för att ansluta till båtens
övriga styrsystem som interface för 110/220 volt magnetventiler, vattenjet eller analoga
styrmaskiner. Hör med oss för offert på komplett system för båten.

Egenskaper

Stor Manöverpanel med direkt åtkomst till styrsystemets parametrar.
11 - 40 VDC
Utgång drivenhet 11 - 40V / 5A

Moder

Manuellt läge (Standby)
Auto Läge
Servo Läge
GPS Läge

Funktioner

NT777 är den minsta autopiloten från Navitron. NT777 är ett komplett autopilotspaket som består av följande delar:
- Manöverpanel för infälld eller utanpåliggande montering
- Bygel för montering av manöverpanel ovanpå instrumentpanel
- Centralenhet
- Roderlägesgivare

Magnetsensor för montering på fartygskompass finns som tillbehör. Som alternativ till
magnetsensor kan fluxgate A5022 eller GPS kompass med fördel användas.

- Upplyst manöverpanel (dimbar)
- Upp till tre manöverpaneler kan anslutas
- Dubbla NMEA ingångar för kursinformation
- GPS ingång för styrning efter vägmärken
- Alarm för “ur kurs” och bevakning
- NMEA och Furuno kursdata utgång till radar etc.
- Timer
- Övervakningstimer (Watch Alarm)
- Två ingångar för styrspakar (joysticks)
- En ingång för Fjärrkontroll
- Inställbar roderfaktor
- Inställbar känslighet
- Inställbar svängningshastighet
- Inställbart Motroder
- Autotrim

Drivenheter

Hydraulaggregat (magnetventiler)

Tekniska data för NT777:
Spänning: 11 - 40V
Utgång drivenhet: 11 - 40V / 5A
Mått Manöverpanel: 192 x 120 x 62,4 mm
Mått Centralenhet: 270 x 175 x 66 mm

Tillbehör

Magnetsensor (TMC pick-up)
Elektronisk kompass (NMEA0183)
Extra Manöverpanel
Roderlägesindikator
NT777 Distributionsenhet

Till alla modeller av Navitron autopilot medföljer en bygel så att piloten
kan monteras ovanpå en manöverpanel.

NT777 med bygel
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NT888

är en professionell autopilot för yrkesbåtar från 25 meter upp
till 3000 ton. Den är typgodkänd för fartyg med IMO-krav och rattmärkt
även för High Speed Craft (HSC). Den är adaptiv vilket innebär att den ständigt monitorerar och ändrar autopilotens parametrar för att anpassa den efter väderleksförhållanden och fart på fartyget helt automatiskt. Inga manuella justeringar behöver utföras vare sig man har en långsamgående fiskebåt
eller en snabbgående passagerarfartyg som gör 50 knop. En proffspilot för
krävande användare med interface för att styra även bogpropellrar.
Komplett autopilotpaket som består av följande delar:
- Manöverpanel för infälld eller utanpåliggande montering
- Bygel för montering av manöverpanelen ovanpå en instrumentpanel
- Distributionsenhet
- Roderlägesgivare

NT888 Manöverpanel
Tekniska data:
Spänning: 11 - 40 volt
Utgång drivenhet: 11 - 40 volt/ 5 ampere
Mått manöverpanel BxHxD: 204 x 132 x 48,4 mm
Mått distributionsenhet: 300 x 300 x 120 mm

Funktioner

- Upp till tre manöverpaneler kan anslutas
- Dubbla NMEA ingångar för kursinformation
- Magnetsensor ingång för TMC pick-up
- Interface för inkoppling mot GPS för styrning efter waypoints
- Interface för att styra bogpropeller
- Alarm för ur kurs och bevakning
- NMEA och Furuno kursdata utgång till radar etc

NT921MK2

är en professionell autopilot för yrkesbåtar upp
till 25 meter eller för större yachter. Den bygger på beprövad teknik och
sitter som standard på de flesta moderna Lots och Sjöräddningsbåtar i
Sverige. Till skillnad från NT777 och NT888 har denna nya autopilot
analog visning med stora tydliga rattar och kontroller för enkelt handhavande. En proffspilot för krävande användare. Robust och kompakt
utförande med intelligenta kontroller och monitoreringsfunktioner som
man normal bara hittar i IMO godkända modeller för större fartyg.
NT921MK2 är ett komplett autopilotpaket som består av följande delar:
- Displayenhet och distribution i en kompakt enhet för infälld eller utanpåliggande montering
- Bygel för montering av manöverpanelen ovanpå en instrumentpanel
- Roderlägesgivare

Funktioner:

NT921MK2 Manöverpanel
Tekniska data:
Spänning: 11 - 40 volt
Utgång drivenhet: 11 - 40 volt/ 5 ampere
Mått manöverpanel: BxHxD: 259 x 176 x 115 mm
Vikt: 3,9 kg

- Dubbla NMEA ingångar för kursinformation
- Magnetsensor ingång för TMC pick-up
- Interface för inkoppling mot GPS för styrning efter waypoints
- Alarm för ur kurs och bevakning
- NMEA och Furuno kursdata utgång till radar etc.

NT921MK2 med bygel

Roderlägesindikator NT920RAI Visar rodrets läge

baserat på den information som kommer från roderlägesgivaren. Passar till alla Navitron autopiloter. Finns även i
utförande med bygel NT920RAI-PM
NT920RAI
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DRIVENHETER FÖR AUTOPILOTER
En autopilot består alltid av två delar, dels själva elektroniken (med processorenhet, display, rodergivare och kompass) och dels någon form
av drivenhet. För att kunna leverera kompletta system till alla typer av båtar har vi valt att separera dessa två komponenter. Man bör först
välja en för båten lämplig drivenhet beroende på vilken styrning man har. Hör med oss om ni är osäkra. Vi har ett mycket brett sortiment
av drivenheter oavsett storlek och typ av båt. Dessa passar självklart till alla på marknaden existerande autopiloter vilket betyder att ni inte
nödvändigtvis behöver köpa elektronikdelen av oss.

Hydrauliska Pumpar

Hydraulaggregat används ofta på större båtar där man behöver en styrmaskin för att kunna hantera båtens roder. Med hjälp av elektrisk styrning t.ex. en joystick kan man med små krafter påverka rodret. Dessa styrmaskiner har kontinuerliga hydraulpumpar vars flödesriktnng regleras med magnetventiler. Till dessa magnetventiler kan man direkt koppla in en autopilot.
För mindre båtar med en manuell hydraulstyrning använder man vanligtvis en reversibel hydraulpump som drivenhet för autopiloten. En
sådan kopplar man in med hydraulslangar parallellt med den befintliga rattpumpen såsom visas i bilden nedan.

För att välja storlek på den
reversibla hydraulpumpen
behöver man känna till
den inre volymen på hydraulcylindern. En autopilot brukar vara anpassad
för en hydraulpump som
kan styra båten från fullt
babord till fullt styrbord
på mellan 8 till 14 sekunder (”Hardover”-tid).
Detta värde fås genom
att dividera hydraulcylinderns volym med hydraulpumpens kapacitet
uttryckt i kubikcentimeter
per minut.

Marsili AC är en serie reversibla hydraulpumpar av mycket hög
kvalitet. Utrustade med en oljetank vilken fungerar som oljekylare. Detta
förlänger livslängden på hydraulstyrningen. Mycket tysta, strömsnåla och
robusta. Perfekta för t.ex. långfärdssegelbåtar som kör med autopilot flera
dagar i sträck. Passar även för yrkesmässig användning.

AC 02R

Reversibel hydraulpump 0,5 liter/minut.
Passar hydraulcylindrar mellan 90 cm3
och 140 cm3.
Kapacitet: 0,5 liter/minut
Effekt: 40W
Oljetank: 0,5 liter
Vikt: 4 kg
Spänning: 12V
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AC 03R

Reversibel hydraulpump 1,1 liter/minut.
Passar hydraulcylindrar mellan 180 cm3
och 275 cm3.
Kapacitet: 1,1 liter/minut
Effekt: 80W
Oljetank: 1.0 liter
Vikt: 4 kg
Spänning: 12 eller 24 volt
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AC 05R

Reversibel hydraulpump 1,7 liter/minut.
Passar hydraulcylindrar mellan 280 cm3
och 425 cm3.
Kapacitet: 1,7 liter/minut
Effekt: 125W
Oljetank: 1,0 liter
Vikt: 6 kg
Spänning: 12 eller 24 volt

HYPRO PR

är våra mest sålda reversibla hydraulpumpar
och finns med flera olika pumpflöden. Kan kopplas till autopiloter av valfritt fabrikat. Konstruerad för lågt ljud och hög effektivitet upp till 55 bars tryck. Förmodligen den tystaste autopilot
pump som finns att köpa. Mycket uppskattad av t.ex. trollingfiskare. Pumpen är utrustad med backventiler för att enkelt kunna
kopplas ihop med en hydraulstyrning.

PR06

Passar hydraulcylindrar 80 - 150 cm3
Kapacitet: 0,6 liter/minut
Effekt: 100 W
Tryck max: 55 bar
Oljetank: 0 liter
Vikt: 2,5 kg
Spänning: 12V

PR10

Passar hydraulcylindrar 150-250 cm3
Kapacitet: 1,0 liter/minut
Effekt: 100 W
Tryck max: 55 bar
Oljetank: 0 liter
Vikt: 2,5 kg
Spänning: 12V

PR15

Passar hydraulcylindrar större än 250 cm3
Kapacitet: 1,5 liter/minut
Effekt: 100 W
Tryck max: 55 bar
Oljetank: 0 liter
Vikt: 2,5 kg
Spänning: 12V

Slangsats Komplettera pumpen med ett slangpaket. Finns färdiga till alla våra hydraulstyrningar från
Mavimare och Marsili. Består av T-kopplingar, slangkopplingar, nipplar och 5/16” slangar.

Marsili Hydraulaggregat
Lite större båtar använder oftast hydraulaggregat med magnetventiler. Vi kan leverera kompletta hydraulaggregat med en kapacitet från
0,8 till 20 liter/minut. Dessa är så kallade kontinuerliga hydraulpumpar med inbyggda magnetventiler avsedda att fungera i yrkesfartyg
som körs årets alla dagar och där kvalitet är av högsta prioritet.
Vi har ett mycket brett sortiment av hydraulaggregat från Marsili.
Valet beror på behov av pumpkapacitet, typ av ventiler och vilken
matningsspänning som krävs.

CC-05

Hydraulaggregat med en kapacitet
på 1,1 liter/minut. Dessa pumpar
finns från 0,5 till 4,8 liter/minut och
12 eller 24 volts matningsspänning.
Tankvolym från 0,5 till 2,5 liter.

CC-14V

Hydraulaggregat med en kapacitet
på mellan 3 och 9 liter/minut. Finns
med 24, 220 och 380 volts matningsspänning.
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Hydrauliska Linjära Drivenheter
ML40plus
Hydraulisk linjär drivenhet för båtar upp till 54 fot eller 16 meter.
ML40plus är en kompakt linjär drivenhet med hydraulisk cylinder, reversibel pump och by-pass ventil i en enhet. Den
kommer fylld med olja direkt från fabriken så man behöver inte fylla den med olja eller lufta systemet. Inbyggd övertrycksventil ser till att systemet inte förstörs om rodret går emot en sten t.ex.
Det här systemet är designat för enkel installation och minimalt underhåll. Det går att montera bort den elektriska
motorn för service utan att det påverkar de hydrauliska delarna. Skulle något hända finns komplett lager av reservdelar,
packningar och service verktyg tillgängligt.
Systemet är speciellt konstruerat för autopiloter på båtar. Passar de flesta typer av segelbåtar även sådana med rorkult.
Det går självklart också att använda den på de flesta typer av motorbåtar speciellt då sådana som saknar hydraulstyrning.
Specifikationer:
Maximal slaglängd: 264 mm / 10 inches
Maximal kraft: 675 kg
Maximalt rodermoment: 113 kgm
Hard Over Time: 13 sekunder
Max strömförbrukning: 22,5 A
Strömförbrukning genomsnitt: 7 A
Maximal båtlängd: 16 meter / 54 fot

Marsili100-LD

Hydraulisk linjär drivenhet med elektrisk by-pass. För båtar upp till 12 meter. Hydraulisk cylinder i brons och rostfritt stål. Högsta kvalitet. Följande
ingår i paketet:
- Hydraulisk cylinder CL.0-18N
- Elektrisk by-pass
- Reversibel hydraulpump AC02R
- Samtliga slangar och kopplingar

Marsili120-LD
Hydraulisk linjär drivenhet med elektrisk by-pass. För båtar mellan 12-14
meter. Hydraulisk cylinder i brons och rostfritt stål. Högsta kvalitet. Följande ingår i paketet:
- Hydraulisk cylinder CL.0-22N
- Elektrisk by-pass
- Reversibel hydraulpump AC03R
- Samtliga slangar och kopplingar

Marsili200-LD

Hydraulisk linjär drivenhet med elektrisk by-pass. För båtar mellan 14-18
meter. Hydraulisk cylinder i brons och rostfritt stål. Högsta kvalitet. Följande ingår i paketet:
- Hydraulisk cylinder CL.0-34N
- Elektrisk by-pass
- Reversibel hydraulpump AC05R
- Samtliga slangar och kopplingar
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Mekaniska Drivenheter

Dessa mekaniska drivenheter från Octopus passar utmärkt till de flesta på marknaden förekommande autopiloter, inte bara våra egna. Finns till
båtar med utombordsmotorer, drevmotorer, båtar med roder och segelbåtar. De är anpassade för båtar med någon form av mekaniskt styrning
eller rorkult. Passar inte till båtar med hydraulstyrning.
Det går alldeles utmärkt att köpa bara drivenhet från oss och passa ihop den med i stort sett vilket autopilotmärke som helst. Under rubriken
"Autopilotpaket" finns kompletta paket med dessa drivenheter tillsammans med en av oss utvald autopilot. Vi för dessutom alla reservdelar
man kan behöva till Octopus drivenheter.

Båtar med Kabelstyrning

Mindre och medelstora motorbåtar med ratt har ofta en kabelstyrning kopplad
till utombordaren eller motorns drev. Det finns drivenheter som kan komplettera sådana befintliga styrsystem. Den vanligaste lösningen för kabelstyrning är
att ersätta styrsnäckan bakom ratten med en elektrisk motor. När autopiloten är
inkopplad styrs båten via den elektriska motorn. När autopiloten är frånkopplad styrs båten som vanligt via ratten manuellt.

Sportdrive Type-S kan antingen ersätta eller användas tillsammans med vanliga märken av kabelstyrningar.
Består av en kabelsnäcka med en elektrisk motor och en magnetkoppling (clutch) som frikopplar motorn vid manuell stryrning. Sportdrive är kompatibel med Morse kabelsnäcka modell
290 och fungerar tillsammans med styrkablarna Morse 304415
och Teleflex SSC52 utan behov av anpassning. För övriga typer
av kablar finns adaptrar för montering.

Segelbåtar
Saidrive RS är ett ekonomiskt och lättinstallerat alternativ till hy-

drauliska linjära styrenheter. Den består av en elektrisk motor som via en
kabelsnäcka driver en styrkabel vilken är kopplad till rodret. Helt oberoende
av båtens egna styrsystem, då den kopplas parallellt med denna. Har lågt
motstånd i stand-by läge och är betydligt lättare att installera då den har
inbyggd roderlägesgivare vilket betyder en sak mindre att bekymra sig om.
Passar på alla typer av segelbåtar med rorkult eller vajerstyrd ratt upp till 37
fot eller 11 meter. Passar också alldeles utmärkt på lite större motorbåtar.

Saildrive/Sportdrive
Roderlägesgivare

Octopus Saildrive RS

Roderlägesgivare för TMQ autopiloter.
Fästs på motorenheten på Octopus drivenheter. Bara att skruva fast med två
skruvar. Ger en betydligt enklare installation då man slipper hålla på med speciella stag som finns i en vanlig roderlägesgivare som placeras vid rodret. Finns
även i varianter som passar andra fabrikat
av autopiloter.
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TILLBEHÖR TMQ AUTOPILOTER
Roderlägesindikator
Visar rodrets läge baserat på den information som
kommer från rodergivaren. Passar till autopiloterna
AP4, AP9 och AP55/C-Drive.

Fjärrkontroller
Fjärrkontroller som passar till autopiloterna
AP55/C-Drive, AP4 och AP9. Komplett med
5 meter kabel för att styra autopiloten var som
helst i båten.

Passiv Fjärrkontroll

Aktiv Fjärrkontroll med

Med denna basmodell kan man
styra båten manuellt och aktivera
autopiloten

möjlighet att styra båten manuellt
aktivera autopilot och även koppla
in GPS. Dessutom kan man från
fjärrkontrollen trimma rodrets
förstärkning och känslighet.

Extra Manöverpaneler
Används typiskt på flybridge eller där man kan behöva ytterligare en
manöverpanel för autopiloten.

AP55HEAD

Extra Manöverpanel till TMQ AP4 och AP9
Reservdel till TMQ AP55/C-Drive.
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AP55REM

Extra Manöverpanel till AP55/C-Drive.
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Styrspakar och Elektriska Rattstyrningar
Lite större båtar styrs oftast med en joystick kopplad till magnetventiler (solenoider) på ett hydraulaggregat. Det går utmärkt att även
koppla dessa styrspakar till autopiloter t.ex. TMQ AP4, AP9 och AP55/Cdrive som alla kan driva magnetventiler och styras elektriskt. Detta
är ett utmärkt alternativ till ett servo för manuell hydraulstyrning.

Styrspak SP10
Vår mest sålda styrspak.
En tvåvägs non-follow-up
joystick för styrning av båt.
Hög kvalitet avsedd för
marint bruk i yrkesmässig
trafik.
Höjd från infästning: 6,8 cm

Styrspak SP20

En tvåvägs non-follow-up joystick för
styrning av båt. Hög kvalitet avsedd för
marint bruk i yrkesmässig trafik.
Höjd från infästning: 11 cm
Mått på basen: 11,5 cm x 11,5 cm

Styrspak SP30

Styrspak SP40

En tvåvägs non-follow-up joystick för
styrning av båt. Hög kvalitet avsedd för
marint bruk i yrkesmässig trafik.
Höjd från infästning: 8 cm.

Styrspak TMQ

Full follow-up styrspak som kan anslutas till
en autopilot för att få en extra styrplats. Full
follow-up betyder att roderutslaget bestäms
av hur styrspaken står.

En tvåvägs non-follow-up joystick med
ratt för styrning av båt. Hög kvalitet
avsedd för marint bruk i yrkesmässig
trafik.
Diameter: 35 cm.

Elektriskt Styrnav

Kan anslutas direkt till en autopilot och man kan då få en rattstyrning med endast elektriska kablar. Kan användas på fly-bridge eller där man vill ha en enkel installation av extra styrplats.
Antal rattvarv för fulla roderutslag dvs mellan fullt styrbord till
full babord är ca 0,8 rattvarv. Det är således en ganska direkt styrning som ge mycket fin styrkänsla.
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Elektroniska kompasser
ELECOM V2. TMQ’s egen kompass för tillförlitlig och noggrann kursinformation i marina tillämpningar. Inga rörliga delar och helt vat-

tentät. ELECOM har en noggrannhet av 1 grad vid upp till 30 graders lutning. Den skickar ut kurs information 10 gånger per sekund och är
idealisk för anslutning till autopiloter. Förutom en elektronisk magnetometer innehåller ELECOM en tre-axlig accelerometer och ett två-axligt
gyro. Tillsammans med avancerad programvara ger detta en överlägsen noggrannhet vid snabba svängar och i hårt väder.
Den kan monteras på ett horisontellt underlag eller upp och ner i taket i en styrhytt. Den känner automatiskt av hur den är placerad och kompenserar för detta. ELECOM är kalibrerad på fabriken för högsta noggrannhet men kan även kalibreras i båten både automatiskt och manuellt.
Denna kompass har all den teknik som tidigare bara dyrare kompasser haft.
Är standardkompass till alla TMQ autopiloter.
Specifikationer:
Spänning: 12 eller 24 Volt
Strömförbrukning: <70 mA vid 12 V
Kursnoggrannhet: bättre än 0,1 grad
Maximal Rate of Turn: 30 grader/sek.
Tilt kompensering: +/- 30 grader
Kompass kalibrering: automatisk eller manuell
Nav. utgång: NMEA 0183
Kabellängd 15 meter
Dimensioner: L: 125 B:80 H:50 mm
Vikt: 350 gram

A5022 Fluxgate Elektronisk fluxgate kompass för autopilot, radaroverlay mm. Klarar 45°
lutning. Ger en nogrannhet av +/-0,5 grader efter
kalibrering. Den skickar ut kurs information 10
gånger per sekund. Kan monteras inomhus eller
utomhus.
Specifikationer:
Spänning: 8 till 30 Volt
Strömförbrukning ca 25mA
Kursnoggrannhet: ±0.5o.
Nav utgång: NMEA0183
Kabel längd: 15 meter
IP rating: IP66
Diameter: 56 mm
Höjd: 116 mm
CE Märkt

Kompassensor som appliceras på toppen av

en magnetisk kompass med flat ovansida. Används t.ex. på stålbåtar där vanlig fluxgatekompass inte fungerar. Kan anslutas till TMQ AP4,
AP55/C-Drive och AP9.

GPS kompasser
Vector Carbon

Ger kursinformation och positionsdata för autopiloter, radar, chartplottrar och AIS. All elektronik är
inbyggd i antennen vilket underlättar installationen.
En av de bästa GPS kompasser som finns på marknaden. idag.

Flotec Marin är återförsäljare även
av andra modeller av Vector GPS
kompasser från True Heading.
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Specifikationer:
- Kursinformation med en nogrannhet av +/- 1,0 grad
- Kursinformationen uppdateras 10 ggr per sekund (vilket krävs för en autopilot)
- WAAS och EGNOS
- Snabb start-upp tid, normalt 60 sekunder
- Kan hantera kursförändringar upp till 25 grader per sekund
- Vattentätt hölje enligt IP67
- NMEA 0183 gränssnitt
Dimensioner: L:41,7 B: 15,8 H: 6,9 cm
Vikt: 1,50 Kg
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KOMPASSER

Autonautic har tillverkat kompasser i mer än trettio år och har även stor erfarenhet av reparationer av alla typer av kompasser. Väldesignade, robusta och tillförlitliga kompasser som dessutom är mycket prisvärda. Vi är Svensk generalagent för Autonautic. Autonautics
kompasser är tillverkade i Spanien i enlighet med de mest krävande av kvalitetssystem, ISO 9001:2000 ackrediterat av ”Lloyd’s Register
Quality Assurance”. Autonautics ackreditation baseras på designen, tillverkningen och reparationerna på magnetiska kompasser. Att välja
en Autonautic kompass innebär därför garanterad service under hela produktens livstid. Alla kompasser går att reparera och är tillverkade
med hänsyn till direktiv MED 96/98 EC om marin utrustning och relevanta lagar. Detta försäkrar att vi förser er med en kompass som ni
kan förlita er på när ni navigerar och som följer internationella standarder.

Observera att detta bara är ett litet urval av de kompasser vi säljer. För mer information se webbsidan: www.marinkompass.se
C12 001

C10 0037

För segelbåtar eller motorbåtar från 5 till 12 meter.
Diameter: 85 mm
Kompassrosdesign: Platt
Nattbelysning: 12 - 24 volt

CHE 0072

En modernt och snyggt designad
piedestal kompass. Passar för motor
och segelbåtar runt 20 meter. Den
har en 140 mm kompassros graderad
varje 2,5:e grad. Denna kompass har
inbyggd kompensering. Kompassen
är SOLAS godkänd och är certifierat.
Samtliga kompasser i denna serie går
att reparera om det skulle behövas.
Diameter: 140 mm
Kompassrosdesign: Platt
Nattbelysning: 12-24V
Maximal höjd: 210 mm
Diameter: 195 mm
Graderad var 2,5:e grad

C20-00128

Traditionellt designad kompass inklusive nakterhus främst avsedd för
yrkesbåtar. Kompassen har en flat
ovansida med möjlighet att fästa en
kompassensor för autopilot. Kompassrosen är graderad varje 1 grad.
Kompassen är SOLAS godkänt och
rattmärkt för yrkesmässig trafik.
Diameter kompassros: 125 mm
Nattbelysning: 12-24 Volt
Maximal höjd: 290 mm
Maximal bredd: 256 mm
Kompass diameter: 200 mm

En modernt och snyggt designad kompass avsett för
skottmontering. Passar för segelbåtar upp till runt 9
meter. Den har en 85 mm kompassros graderad varje 5
grad. Kompasset är SOLAS godkänt och är certifierat.
Samtliga kompasser i denna serie går att reparera om
det skulle behövas.
Diameter: 85mm
Kompassrosdesign: Konformad med dubbel gradering
Nattbelysning: 12-24V
Maximal höjd: 152
Maximal bredd: 152 mm
Djup: 70 mm
Monteringshål: 112 mm
Graderad var 5:e grad

CHH-0096

Traditionellt designad kompass främst avsedd för yrkesbåtar. Kompassen kan extrautrustas med TMC (Transmitting Magnetic
Compass) NMEA pickup för anslutning till
radar eller autopilot. Kompassrosen är graderad var 2,5'e grad. Kompassen är SOLAS
godkänt och rattmärkt för yrkesmässig trafik.
Kompassros: 100 mm
Maximal höjd: 155 mm
Maximal diameter: 180mm
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Motorreglage

Kobelt tillverkar världens förmodligen finaste motorreglage. Gjorda
helt i gjuten brons och rostfritt stål kommer de att hålla båtens hela livslängd. Kommer vara en prydnad på vilken båt som helst. Alla reglage
har 5 års garanti och service finns att tillgå över hela världen. Enkla att
montera och med en tillförlitlighet som inte kommer att göra er besvikna. Passar lika bra till mindre fritidsbåtar som större yrkesfartyg.
Här presenterar vi ett urval av de populäraste reglagen.
Observera att dessa reglage kan fås i en mängd olika utföranden. Dessa
bilder visar dem i förkromat utförande men man kan också få dem i polerad mässing både handtag och kåpa eller svarta med eller utan kromade handtag. Handtagen kan vara böjda med en kula i toppen eller med
T-handtag. Allt för att passa i olika båtar och individuella önskemål.

Mekaniska Reglage

Observera att dessa reglage kan fås i en mängd olika utföranden. Dessa bilder visar dem i förkromat utförande men man kan också få dem
i polerad mässing i både handtag och kåpa, eller svarta med eller utan kromade handtag. Handtagen kan vara böjda med en kula i toppen
eller med T-handtag. Allt för att passa i olika båtar och individuella önskemål. Se vår hemsida: www.flotecmarin.se se för mer information.

Kobelt 2090

Ett master/slave reglage avsett för
dubbla styrplatser. Reglagen har en
unik design vilket gör dem mycket
enkla att handha. Båda reglagen följer
med när man rör dem vilket betyder
att man inte måste gå över till neutral
innan man byter reglage. Finns i en
mängd olika utföranden, för en eller
två motorer. Med eller utan belysning
och i olika sorters ytfinnish.
Finns även i utförande för dubbla
motorer och heter då 2092 för master
och 2094 för slave.

Reglagen 2091 master och
2093 slave för dubbla styrplatser för en motor.
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Kablar

Till 2090 serien finns specialkablar
som binder samman master och slave
reglagen. Finns att beställa i valfri
längd.

Kobelt Anslutningskit

Kobelt motorreglage kan anslutas
till de flesta på marknaden förekommande reglagekablar. Till kablar
av 30-serien och 40-serien finns
adpterkit till alla modeller av reglage.
Beställs separat.

Kobelt 2009

Toppmonterat dubbelspaksreglage för en
motor. Den långa spaken reglerar fram-back
och den mindre spaken
kontrollerar gas. Finns i
ett flertal olika utförande
för en eller två motorer
och med T-handtag som
på bilden och i kromat
utförande. Observera att
för två motorer behövs
två stycken reglage.

Kobelt 2046

Kobelts mest populära
toppmonterade enspaksreglage för en motor. En
spak för att kontrollera
både fram-back och gas.
Finns i ett flertal olika
utförande med kul-handtag som på bilden eller
T-handtag. För att värma
upp motorn utan att lägga i
växeln drar man handtaget
1 cm i sidled. Man kan då
gasa utan att växeln läggs
i. Går automatiskt tillbaka
när man för handtaget till
friläge.

Kobelt 2015
Kobelt 2014-AL

Toppmonterat dubbelspaksreglage för en motor
med belysning. Den långa
spaken reglerar fram-back
och den mindre spaken
kontrollerar gas. Finns i
ett flertal olika utförande.
Här på bilden syns den i
polerat mässing utförande.
Man kan också få den
i krom eller svart med
kromade handtag.

Toppmonterat dubbelspaksreglage för en
motor. Den svarta spaken
reglerar fram-back och
den röda spaken kontrollerar gas. Finns i ett flertal
olika utförande med böjda
handtag som på bilden
eller T-handtag. Man kan
också få den i kromat eller
svart utförande.

Kobelt 2047

Kobelts mest populära
toppmonterade enspaksreglage för två motorer.
En spak för varje motor
för att kontrollera både
fram-back och gas.
Finns i ett flertal olika
utförande med kulhandtag som på bilden
eller T-handtag.

Kobelt 2016
Infällt dubbelspaksreglage
avsedd för snabba båtar
med en eller dubbla motorer. De korta spakarna
reglerar fram-back och de
långa spakarna kontrollerar
gas. Finns i ett flertal olika
utförande för en eller flera
motorer. Man kan också få
den i polerad mässing eller
svart utförande.
Observera att den även
finns som enspaksreglage
och heter då 2020.

Kobelt 2042

Kobelt 2044

Sidmonterat enspaksreglage för
en motor. En spärr mot att ofrivilligt lägga i fram eller back sitter på
spaken. För att kunna värma upp
motorn i friläge finns en knapp för
"clutch override" på framsidan.

En något större och kraftigare variant av
2042. Sidmonterat enspaksreglage för en
motor. En spärr mot att ofrivilligt lägga
i fram eller back sitter på spaken. För att
kunna värma upp motorn i friläge drar
man spaken i sidled för "clutch override".

Man kan få den med spaken i friläge
pekande upp (som på bilden) eller i
någon annan position.
Finns också med avtagbar spak för
segelbåtar och heter då 2042-HKW1.

Man kan få den med spaken i friläge pekande upp (som på bilden) eller i någon
annan position.
Finns också med avtagbar spak för segelbåtar och heter då 2044-HKW.
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Elektroniska Reglage
Kobelt har två serier av elektroniska reglage. Den enklaste och klart mest prisvärda är Mighty Mariner. Den klarar de flesta krav man kan
ha på mindre båtar eller medelstora fartyg. Observera att Mighty mariner finns för två typer av motorer. En version med mekanisk drivenhet för motorer som kontrolleras via vanliga kablar och en version med elektronisk drivenhet för motorer med elektriska interface för fram/
back/friläge och gas. Bägge systemen kan hantera upp till 4 motorreglage och upp till 3 motorer.
För mera komplicerade installationer finns systemet 6525 systemet att tillgå. Detta system kan hantera upp till 8 manöverenheter och kan
även integreras med styrsystemet.

6652 Krronos

Med reglaget Krronos 6652 introducerar Kobelt en manöverpanel
med en LCD skärm. Skärmen visar
tydligt vilken funktion som valts
på den tryckkänsliga displayen.
Krronos är som alla Kobelt reglage
tillverkad i brons och rostfritt stål.
Den finns svart, vitt, krom, polerad mässing eller guldpläterat utförande.

Kobelt 6505

Ett elektroniskt reglage för Mighty
Mariner systemet. Tillverkat i brons
och rostfritt stål som alla Kobelt reglage. Finns i flera olika utföranden.
Se vår hemsida www.flotecmarin.se
för mer information.

Kobelt 6506

Sidomonterat enspaksreglage. Konstruerad i brons och rosfritt stål.
Kan fås i kromat eller svart utförande. Spaken är dock alltid kromad.
Då spaken är monterad på en spline
med 36 kuggar kan spakens neutralläge förskjutas med 10 graders inkrement.
Reglaget 6506 är helt kompatibelt
med Mighty Mariner systemet och
kan fås i paket med både den mekaniska och elektroniska drivenheten. Observera att den finns bara i
24 volts utförande. Har man 12 volt
system i båten finns en spänningsomvandlare att köpa till.

Kombinationsreglage

Är elektroniskt reglage för både motorkontroll och elektrisk styrning. Kompletteras med manöverpanelen 6505-2000. Se även
avsnittet för elektrisk styrning FFU.

Kobelt 6505-2000 är en
separat manöverpanel som passar till fjärrkontrollen 7176 och det
sidomonterade reglaget 6506. Det
används även tillsammans med de
kombinerade styr- och motorreglagen 6555 och 6657.

Kobelt 6555

Ett kombinerat elektroniskt reglage
för både motorkontroll och elektrisk
styrning.
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Kobelt 6657

Ett elektroniskt reglage för både motorkontroll och elektrisk styrning.
7176 Fjärrkontroll.
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Mekanisk Drivenhet
Mighty mariner med mekanisk drivenhet används på alla äldre motorer som normalt kontrolleras med kablar. Drivenheten placeras
i motorrummet och ansluts till motorn med korta kontrollkablar. Drivenheten är sedan ansluten till reglaget med en elektrisk kabel.
Ett enkelt sätt att uppgradera din båt med ett modernt motorreglage. Mighty Mariner har följande egenskaper:
En till fyra styrplatser
Maximal kabellängd 40 meter
Kan hantera 1, 2 eller 3 motorer
Mekaniskt interface till motorer

Kobelt 6527-S

Mekanisk drivenhet för motorer som
kontrolleras via vanliga kablar för
fram/back/friläge och gas.

Elektronisk Drivenhet
Mighty mariner med elektroniskt interface används på motorer som har ett elektriskt interface för att styra fram/back/friläge och gas. Ger
enkel installation och maximal komfort. Systemjusteringar och inställningar kan göras med hjälp av potentiometrar och switchar. Mighty
Mariner har följande egenskaper:
En till fyra styrplatser
Maximal kabellängd 40 meter
Kan hantera 1, 2 eller 3 motorer
Elektriskt interface till motorer

Kobelt 6503

Den elektroniska enheten 6503 ansluter till motorns fram/back/friläge
med en solenoid utgång.
Den ansluter till motorns gas på
samma sätt via 4-20mA, 0-5VDC eller PWM (Pulse Width Modulation).
Det krävs att motorn har någon av
dessa ingångar. Annars använder
man den mekaniska drivenheten och
ansluter med kablar till motorn.

6525W-C10

Kommunkiationskabel 10m. Finns
även i andra längder

6525W-P10

Kraftkabel 10m. Finns även i andra
längder

www.flotecmarin.se
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Horisontella Ankarspel
Horisontella ankarspel karakteriseras av att dom har alla delar ovan däck. Passar utmärkt att placera ovanför t.ex. en badbrygga i aktern
på båten. Det är den i särklass vanligaste typen av ankarspel i Sverige. Inget hindrar att man monterar dem inne i båten med endast ett
hål för ankarlinan i akterspegeln. Vi har horisontella ankarspel för båtar från 5 till 15 meter. Finns både för 12 och 24 volt. Alla dessa är
omkopplingsbara för manuell utmatning av linan eller fri-fall. Klarar både lina och kätting.

710Fs

Detta ankarspel är byggd för dom lite mindre båtarna. Tack vare
sitt låga pris kan nu också dessa båtar få tillgång till den komfort
ett riktigt ankarspel ger. Kompakt uppbyggd, enkel att sköta och att
installera. Kabelarhjulet är konstruerad i rostfritt stål för maximal
livslängd. Höljet är gjort i anodiserad aluminium. Omkopplingsbar
mellan att låta motorn mata ut ankaret eller använda fritt fall.
I paketet ingår Ankarspel, manöverpanel och automatsäkring. Dessutom instruktionsvideo, templates för håltagning och manual.

800F

Detta ankarspel är byggd för dom medelstora båtarna.
Kompakt uppbyggd, enkel att sköta och att installera.
Kabelarhjulet är konstruerad i rostfritt stål för maximal livslängd. Höljet är gjort i anodiserad aluminium.
Omkopplingsbar mellan att låta motorn mata ut ankaret eller använda fritt fall.
I paketet ingår Ankarspel, manöverpanel och automatsäkring. Dessutom instruktionsvideo, templates
för håltagning och manual.

900M PRO

Detta ankarspel är byggd för dom lite större båtarna. Kompakt
uppbyggd, enkel att sköta och att installera. Kabelarhjulet är
konstruerad i rostfritt stål för maximal livslängd. Höljet är gjort
i anodiserad aluminium. Omkopplingsbar mellan att låta motorn mata ut ankaret eller använda fritt fall.
I paketet ingår: Ankarspel, manöverpanel, kontaktor och automatsäkring. Dessutom templates för håltagning och svensk
manual.

Hur många kilos lyftkraft man behöver bestämms av ankarets vikt plus vikten av ankarlinan eller kättingen. Det är ju detta man skall lyfta.
Om man till exempel har ett ankare på 10 kilo och sedan 40 meter treslagen ankarlina med några meter kätting (som väger ca 20 kilo)
behöver man en total lyftkraft på 30 kilo. Notera dock att det alltid är bättre att ta till storleken på ankarspelet, man kan ju aldrig få för
mycket lyftkraft. Se alltså till att det finns en väl tilltagen marginal när ni räknar enligt ovan.
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Tillbehör Ankarspel
Ankarrulle AR10

Ankarrulle AR20

Längd 330 mm

Längd 420 mm

Ankarrulle för ankare upp till 15 kg.
Kan monteras t.ex. på badbryggan.

Ankarrulle för ankare upp till 18 kg.
Kan monteras t.ex. på badbryggan.

Handkontroll

Måste kopplas via kontaktor. Inklusive 5 meter kabel.

Fotswitch

Fotswitch för användning för ankarspel eller kapstan. Måste kopplas via
kontaktor.

Automatsäkring
CB002

Automatsäkring för användande tillsammans med t.ex. fotswitch. finns
för 25A och 45A

Manöverpanel
SW-031

Manöverpanel för indirekt kontroll av ankarspel. Indirekt kontroll kräver kontaktor. Se informationen på nästa sida. Passar
till alla våra ankarspel.

Kontaktor 12V/24V
Kontaktor för 12 volts system. Används för indirekt
kontroll av ankarspel. Fördelen med detta är att man
bara behöver använda grova strömkablar från batteriet till kontaktorn och sedan till ankarspelet. Manöverpanelen behöver endast tunna elledningar eftersom
dessa bara styr kontaktorn och därmed indirekt ankarspelet. Vill man ansluta en trådlös fjärrkontroll till
ankarspelet är en kontaktor nödvändig. Notera att det
går att koppla in hur många manöverpaneler inklusive
färrkontroller man vill med hjälp av en kontaktor.
Kan användas till alla ankarspel med reversibel permanentmagnetmotor och endast två matningsledningar. Klarar strömmar upp till 80 Ampere.

AC10 Trådlös Fjärr
Trådlös fjärrkontroll med en sändarnyckel som enkelt
ansluts till kontrollboxen på vilket ankarspel som helst.
Mottagaren är 3-kanalig. Två kanaler används för ankare
upp/ner och en kan kopplas t.ex till bogljus eller annan
utrustning som man vill fjärrstyra. Komplett installations anvisning medföljer för inkoppling till kontaktor.
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Flotec Marin AB
Färgargårdstorget 70
11643 Stockholm

info@flotecmarin.se
Tel 08-4112733

Återförsäljare:
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