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RAYMARINE BIDRAR TIL Å
OPPRETTHOLDE LOV OG ORDEN
LANGS NORSKEKYSTEN
Viking Norsafes imponerende nye norske politi patruljebåt er utstyrt med den
ypperste navigasjons- og kommunikasjonspakke fra Raymarine
VIKING Life-Saving Equipment A/S er en pålitelig og innflytelsesrik leverandør av maritime sikkerhetsløsninger. Oppkjøpet av den norske livbåtprodusenten
Norsafe i 2018 styrket Vikings markedstilstedeværelse ytterligere. Denne ekspansjonen bar frukter da Viking Norsafe året etter sikret seg kontrakten med
det norske politiet for å konstruere en ny patruljebåt. I prosessen utkonkurrerte de fem andre båtbyggere. Viking Norsafe Munin S1200 Pilot, et fartøy på 12
meter, er bygget for å maksimere dens egnethet til politipatruljer og utøvelse av politimyndighet i området mellom Gardermoen og svenskegrensa.

Et nøkkelaspekt med fartøyets utstyr er en omfattende navigasjons- og
kommunikasjonspakke fra Raymarine. «Det ble holdt flere møter mellom
representanter for politiet og seniorteknikere fra Viking Norsafe for å se
på forskjellige oppsett,» husker Eirik Møllergaard, som er senior salgsleder,
Defence & Professional hos Viking Norsafe. «En rekke forskjellige
leverandører ble evaluert, og det ble bestemt at vi skulle gå videre med
den komplette løsningspakken som Raymarines norske salgsteam tilbød.»

www.raymarine.com

Pålitelig og allsidig
Møllergaard fremhever en kombinert vektlegging av pålitelighet og

av Raymarine-produktene, dette gir en optimal løsning for navigering

allsidighet i beslutningen om å ta i bruk Raymarine-løsningen. ‘Det

under alle forhold.

norske politiet valgte denne spesifikke konfigurasjonen på grunn av det
omfattende bruksområdet og de forholdene det er forventet at Munin

Tydelig synbarhet for både dag- og nattoperasjoner, sikkerhet

S1200 Pilot skal kunne håndtere. Med arbeid i en rekke forskjellige

og situasjonsoversikt om natten er optimalisert med FLIR termisk

områder, fra Glomma til Skagerrak, trenger de utstyr med beviste evner

kamerateknologi, som er i stand til å oppdage andre fartøyer eller

og nødvendig fleksibilitet til å takle både dag- og nattoperasjoner.’

hindringer i 360° radius rundt politibåten.

Munins dashbord er basert på en full navigasjons pakke som er sentrert
rundt Raymarine prisbelønte Axiom multifunksjon skjermsystem. To
Axiom glassbro-skjermer er installert og integrert sammen med resten

Godt mottatt
Størrelsen og omfanget av denne utstyrsleveransen til det norske

Herr Møllergaard kan fortelle at Raymarine-løsningen er blitt godt

politiets Munin S1200 Pilot-båt åpner for spørsmålet om installasjons-

mottatt. «Vi står i nær kontakt med det norske politiet,» sier han,

og igangkjøringsprosessen var komplisert og tidkrevende. Men Eirik

«og tilbakemeldingene fra dem har vært positive. Basert på disse

Møllergaard mener prosessen gikk veldig greit. «Støtten fra Raymarines

tilbakemeldingene tilbyr Viking Norsafe nå den samme pakken til

norske team utgjorde hele forskjellen,» bemerker han, «både når

flere andre profesjonelle brukere. Vi ser leveransen til det norske

det gjaldt å dele informasjon og å støtte Viking Norsafes arbeid.

politiet som en viktig milepæl; en validering av produktene vi anbefaler

Denne støtten, i kombinasjon med bruksanvisningene og den enkle

og deres beviste egenskaper fra en av de viktigste, profesjonelle

utformingen av Raymarines plug-and-play-systemer, sørget for en

brukerne i Norge.»

tidseffektiv og sikker installasjon.»
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