
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie nawigacji ze stacją nawigacyjną NSS evo3 jest łatwe i przyjemne. Technologia 

SolarMAX™ HD wykorzystana w produkcji ekranów, zapewnia czystość obrazu oraz szeroki kąt 

obserwacji. Dodatkowo urządzenie posiada dotykowy ekran, umożliwiający pracę w dowolnych 

warunkach pogodowych.  Głównymi cechami stacji są: 

 

 

 

Stacje nawigacyjne serii  Simrad GO są w pełni kompatybilne z dostępnymi modułami firmy SIMRAD. 

Ploter współpracuje z radarem szerokopasmowym oraz zwężoną impulsie. Posiada wbudowany 

odbiornik GPS, moduł Wi-Fi oraz kompatybilność z urządzeniami za pośrednictwem sieci NMEA2000.  

• Prosta obsługa  

• Ploter z szerokim zakresem dostępnych map  (Insight, Navionics, CMAP) 

• Współpraca z radarami  szerokopasmowymi Simrad 3G™/4G™ i  radar ze zwężonym impulsie 
Halo™  

• Zawiera wbudowaną mapę  

• Montaż na uchwycie lub w pulpicie  

• Odbiornik GPS z częstotliwością odświeżania 10 Hz  

• Wbudowana echosonda szerokopasmowa sonar CHIRP, StructureScan® oraz ForwardScaner™ 

• Wbudowany moduł Wi-Fi  GoFree™  

• Podwójne wejście na kartę microSD  

• Kompatybilność z NMEA 2000®  

 

 

Stacja nawigacyjna GO5                   Stacja nawigacyjna GO7                        Stacja nawigacyjna GO9 



 

 

Prosta obsługa w każdych warunkach pogodowych  

 
Stacje nawigacyjne  serii SIMRAD GO posiadają możliwość pełnej kontroli zarówno za pomocą dotykowego 
ekranu jak i za pomocą klawiszy i obrotowego pokrętła. Zapewniając pełną dowolność dla użytkownika, który 
może dobrać najodpowiedniejszą  formę dla siebie.  
 
  
Zintegrowana echosonda  

 
Stacje nawigacyjne serii SIMRAD GO, posiadają wbudowany moduł echosondy oraz sonarów. W celu spełnienia 
oczekiwań użytkowników.  Sonar StructureScan® HD  łączy ze sobą dwie technologie, a mianowicie 
zobrazowanie dna- DownScan  oraz obraz po bokach SideScan. Przedstawiając czysty obraz pod wodą. W 
pakiecie dołączony jest również sonar patrzący do przodu- ForwardScan® , wpływający na poprawę 
bezpieczeństwa, przedstawiając obraz pod wodą znajdujący się przed jednostką. Technologia echosondy 
szerokopasmowej CHIRP współpracuje z przetwornikami TotalScan™ ( wszystko w jednym) lub z przetwornikami 
dwukanałowymi CHIRP.  
 
  
Kompatybilność z rozszerzonymi modułami SIMRAD 

 
Stacje nawigacyjne serii SIMRAD GO są kompatybilne z modułami  włączając StructureScan® 3D, 
zaawansowany moduł echosondy szerokopasmowej CHIRP. Funkcje modułów mogą być dzielone pomiędzy 
stacjami NSSevo3 oraz dane z wielu modułów mogą być wyświetlanie jednocześnie na jednym ekranie. System 
Simrada może być konfigurowany i rozszerzany w zależności od potrzeb użytkownika.   
 
 
System radaru  

 
Radar serii Halo™ , Broadband Radar™, lub radary cyfrowe wpływają na zwiększenie widzialności na morzu. 
Stacje nawigacyjne serii SIMRAD GO są w pełni kompatybilna ze wszystkimi radarami dostarczając wszystkie 
cechy radaru: tryb ustawień, ręczne strojenie radaru, śledzenie MARPA, strefa ochrony, nakładki obrazu i wiele 
innych funkcji w zależności od wybranego systemu.  
  
 
Pełna kontrola autopilota Simrad za pomocą stacji nawigacyjnych serii SIMRAD GO za pomocą ekranu 
dodatkowego. Wprowadzanie danych o kursie, prowadzenie nawigacji po zadanym kursie naprzeciw wiatrom i 
pływom. Stacja nawigacyjna może być połączona z autopilotem w formie black box lub może być podłączona do 
systemu autopilota.  
 
 
 

 
GO5 XSE 
 
 - 5 calowy ekran, montaż na uchwycie 
lub w pulpicie  
 - Obsługa autopilota  
 - Dotykowy ekran  
 - Ploter  
 - kompatybilność SonicHub®2  
 - Odbiornik 10 Hz GPS 
 - Echosonda szerokopasmowa CHIRP 
 - Wbudowany sonar ForwardScan™ 
 - Wbudowany StructureScan®  
 - Kompatybilność NMEA 2000®  
 - Wbudowane Wi-Fi 

  

 
GO7 XSE 
 
 - 7 calowy ekran, montaż na uchwycie 
lub w pulpicie  
 - Obsługa autopilota  
 - Dotykowy ekran  
 - Ploter  
 - kompatybilność SonicHub®2  
 - Odbiornik 10 Hz GPS 
 - Echosonda szerokopasmowa CHIRP 
 - Wbudowany sonar ForwardScan™ 
 - Wbudowany StructureScan®  
 - Kompatybilność NMEA 2000®  
 - Wbudowane Wi-Fi 

  

 
GO9 XSE 
 
- 9  calowy ekran, montaż na uchwycie lub w 
pulpicie  
 - Obsługa autopilota  
 - Dotykowy ekran  
 - Ploter  
 - kompatybilność SonicHub®2  
 - Odbiornik 10 Hz GPS 
 - Echosonda szerokopasmowa CHIRP 
 - Wbudowany sonar ForwardScan™ 
 - Wbudowany StructureScan®  
 - Kompatybilność NMEA 2000®  
 - Wbudowane Wi-Fi 
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Dystrybucja w Polsce:                
 
Escort Sp. z o.o. 
ul. Gen. D. Chłapowskiego 8 
71-103 Szczecin tel. 914310400,  
e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl 

Standar NMEA 2000®  

 
Standard NMEA 2000® umożliwia integrację urządzeń nawigacyjnych na statku. Między innymi monitoring 
silnika, system AIS, kontrola systemu dźwiękowego i wiele więcej.  
 
Wbudowana antena GPS  10 Hz GPS  

 
Wszystkie stacje nawigacyjne serii SIMRAD GO posiadają wbudowaną antenę GPS/GLONASS z odświeżaniem 
z częstotliwością 10 razy w ciągu sekundy. Rozwiązanie jest idealne dla szybkich łodzi.  
  
 
Wbudowany moduł  GoFree™ Wi-Fi 

 
Wbudowany moduł  GoFree™ Wi-Fi umożliwia ściąganie map, tworzenie map Insight Genesis oraz aktualizację 
systemu. Moduł GoFree™ może być używany w każdym miejscu z dostępem do internetu.  
 
 
Integracja z tabletem i telefonem za pomocą modułu  GoFree™  

 
Moduł  GoFree™ Wi-Fi  i aplikacja free GoFree™ umożliwiają wyświetlanie i kontrolę nad Stacje nawigacyjne 
serii SIMRAD GO za pomocą tabletu lub telefonu.  
 
Szeroki zakres montażu  

 
Stacje nawigacyjne serii SIMRAD GO może być zamontowana na uchwycie w dowolnym miejscu, lub 
wpuszczona w pulpit.  
 
 
 

SPECYFIKACJA  

Ogólne  

Rodzaj wyświetlacza  WVGA TFT LCD  

Rozmiar wyświetlacza  5, 7, 9 Cali  

Rozdzielczość  800x480 

Inne   

Kartografia  Mapa świata (brak szczegółów nawigacyjnych) 

Punkty drogi  10 000 punktów drogi i tras  

Język  Standardowe języki: Angielski(US), Angielski (UK), Duński, Niemiecki, Hiszpański, Fiński , 
Francuski, Grecki, Islandzki, Włoski, Holenderski, Norweski, Portugalski, Szwedzki 
Inne języki wymagające odblokowania: 
Japoński, Koreański, Tajski, Chiński, Bułgarski, Chorwacki, Litewski, Łotweski, Polski, 
Słowacki, Turecki, Rosyjski, Ukraiński,  

Kompatybilna kartografia Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Mapy 
rastrowe) 

Radar  Broadband Radar, Halo Pulse Compression Radar, HD Pulse Radar 

Antena GPS  Wbudowana 10Hz GPS  

Pamięć zewnętrzna 2 MicroSD wejścia, 

GPS Wbudowany 

AIS Odbiór danych AIS przez NMEA 2000  

Interfejs  Ekran w pełni dotykowy,  

Autopilot Pełna kompatybilność autopilotami Simrad  

Networking Connectors  

NMEA 2000 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN 

Środowisko/ techniczne  

Rodzaj montażu Na uchwycie ( dostarczony) lub wpuszczony w pulpit  

Temperatura pracy -15°C to +55°C  

Wodoszczelność  IPX7 

Częstotliwość odśw. 10 Hz 

Moc 

Pobór mocy 12W 

Zasilanie  12 V DC 

 

Przedstawiciel:  


