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RAYMARINE BIDRAR TILL ATT
SJÖFARTSLAGSTIFTNINGEN UTANFÖR
NORGES KUST UPPRÄTTHÅLLS
Viking Norsafes imponerande nya norska polispatrullbåt är utrustad med ett
toppmodernt navigations- och kommunikationspaket från Raymarine
VIKING Life-Saving Equipment A/S har skapat sig en nisch som betrodd och inflytelserik leverantör av sjösäkerhetslösningar. Förvärvet 2018 av den norska
livbåtstillverkaren Norsafe stärkte ytterligare Vikings renommé och marknadsnärvaro, och denna expansion belönades när Viking Norsafe året därpå, i
konkurrens med fem andra båtbyggare, slöt avtal med den norska polisen om att bygga en ny patrullbåt. Fartyget på 12 meter, en Viking Norsafe Munin
S1200 Pilot, ska optimera sin lämplighet för polispatrullering och polisiära uppgifter i området som omfattar de 38 kommunerna mellan Gardermoen och
svenska gränsen.

En viktig del av fartygets utrustning är ett omfattande, toppmodernt
navigations- och kommunikationspaket från Raymarine. ”Flera möten hölls
mellan poliser och teknisk personal från Viking Norsafe för att titta på olika
installationer”, minns Eirik Møllergaard, senior Sales Manager, Defence &
Professional på Viking Norsafe. ”Ett antal olika leverantörer utvärderades
och man beslutade att gå vidare med den kompletta paketlösning som
Raymarines norska säljteam erbjöd.”

www.raymarine.com

Tillförlitlighet och mångsidighet
Eirik Møllergaard lyfter fram hur viktig kombinationen av tillförlitlighet

Två Axiom-system med Glass Bridge har installerats och integrerats

och mångsidighet var när man beslutade att anta Raymarines lösning.

sömlöst med det omfattande utbudet av Raymarines elektronik som ska

”Den norska polisen valde denna specifika konfiguration på grund av de

leverera överlägsen visuell navigering i en mängd olika situationer.

många användningsområden och förhållanden som deras Munin S1200
Pilot förväntas hantera. Vid arbete i olika vatten och under alla väder-

God sikt dag som natt, säkerhet och situationsmedvetenhet nattetid

och vindförhållanden, från älven Glomma hela vägen ut till Skagerrak,

optimeras med FLIR:s värmekamerateknik, som kan upptäcka andra

behövs utrustning med beprövad kapacitet och flexibilitet för att klara

fartyg eller hinder inom en radie på 360° från polisbåten.

operationer både dag och natt.”
Munins styrpulpet är utrustad med en komplett navigeringssvit där
Raymarines prisbelönta Axiom multifunktionsdisplaysystem utgör navet.

Gott mottagande
Omfattningen av denna utrustningsleverans till den norska polisens

Eirik Møllergaard är glad över att kunna rapportera att Raymarines

Munin S1200 Pilot väcker oundvikligen frågan om installations- och

produkter har tagits emot väl. ”Vi har nära kontakt med den norska

driftsättningsprocessen var komplicerad och tidskrävande, men Eirik

polisen,” säger han, ”och deras feedback har varit positiv.” Utifrån denna

Møllergaard konstaterar att det hela gick mycket smidigt. ”Stödet från

återkoppling erbjuder Viking Norsafe nu samma paket till flera andra

Raymarines norska team gjorde hela skillnaden”, säger han, ”både när

professionella användare. ”Vi ser leveransen till den norska polisen som

det gällde att dela information och att stötta Viking Norsafes arbete.

en viktig milstolpe, en validering av de produkter vi rekommenderar

Denna support, i kombination med manualerna och Raymarines smidiga

och deras beprövade kapacitet av en av de viktigaste professionella

plug-and-playsystem, säkerställde en tidseffektiv och säker installation.”

användarna i Norge.”
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