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RAYMARINE HJÆLPER MED AT
OPRETHOLDE SØFARTENS LOV OG
ORDEN UD FOR NORGES KYST
Viking Norsafes imponerende nye norske politipatruljebåd er udstyret med en
state-of-the-art navigations- og kommunikationspakke fra Raymarine
VIKING Life-Saving Equipment A/S har skabt en niche for sig selv som en betroet og indflydelsesrig leverandør af maritime sikkerhedsløsninger.
Erhvervelsen af den norske redningsbådsproducent Norsafe i 2018 styrkede yderligere Vikings omdømme og markedstilstedeværelse, og denne
udvidelse gav bonus, da Viking Norsafe sikrede en kontrakt med det norske politi det følgende år om at bygge en ny patruljebåd og udkonkurrerede fem
andre bådebyggere i processen. Den 12 m lange båd, en Viking Norsafe Munin S1200 Pilot, er skabt til at maksimere dens egnethed til politipatruljering og
retshåndhævelsesopgaver i området, der omfatter de 38 kommuner mellem Gardermoen og den svenske grænse.

Et centralt aspekt i bådens udstyr er en omfattende, state-of-the-art
navigations- og kommunikationspakke fra Raymarine. "Der blev afholdt
flere møder mellem politirepræsentanter og ledende teknisk personale
fra Viking Norsafe, hvor man undersøgte forskellige opsætninger," husker
Eirik Møllergaard, senior Sales Manager, Defense & Professional hos
Viking Norsafe. "Man evaluerede en række forskellige leverandører, og
det blev besluttet at fortsætte med den komplette pakkeløsning, der var
blevet tilbudt af Raymarines norske salgsteam."
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Pålidelighed og alsidighed
Hr. Møllergaard fremhæver et kombineret fokus på pålidelighed og

multifunktionsskærmssystem. To Glass Bridge Axiom-systemer er

alsidighed ved beslutningen om at implementere Raymarines løsning.

blevet installeret og integreres problemfrit med det omfattende udvalg

"Det norske politi valgte denne specifikke konfiguration på grund af

af elektronik fra Raymarine, der er blevet installeret for at levere

de mange forskellige anvendelser og forhold, som deres Munin S1200

fremragende visuel navigation i en række forskellige situationer.

Pilot forventes at skulle kunne håndtere. Når de arbejder i en række
forskellige havområder, der strækker sig fra floden Glomma helt ud til

Klar visning ved både dag- og natoperationer, sikkerhed og

Skagerrak, har de brug for udstyr med dokumenterede kapaciteter og

situationsopmærksomhed om natten optimeres med termisk

fleksibilitet, der kan håndtere både dag- og natoperationer."

kamerateknologi fra FLIR, der er i stand til at registrere andre både eller
forhindringer i en 360° radius fra politibåden.

Munins rorintegration er baseret på en fuld navigationspakke,
der er centreret omkring Raymarines prisvindende Axiom-

Godt modtaget
Størrelsen og omfanget af denne levering af udstyr til det norske politis

Det glæder hr. Møllergaard at kunne meddele, at Raymarine-løsningen

båd, Munin S1200 Pilot, rejser uundgåeligt spørgsmålet om, hvorvidt

er blevet godt modtaget. "Vi arbejder tæt sammen med det norske

installations- og klargøringsprocessen var kompliceret og tidskrævende,

politi," siger han, "og deres feedback har været positiv. Baseret på

men Eirik Møllergaard konstaterer, at procedurerne gik helt problemfrit.

denne feedback tilbyder Viking Norsafe nu den samme pakke til flere

"Den support, som Raymarines norske team ydede, gjorde hele

andre professionelle brugere. Vi betragter leveringen til det norske

forskellen", bemærker han, "både med hensyn til at dele oplysninger

politi som en vigtig milepæl; en validering af de produkter, vi anbefaler,

og støtte Viking Norsafe's arbejde. Denne support kombineret med

og deres dokumenterede kapacitet af en af de vigtigste professionelle

manualerne og det enkle design af Raymarines plug-and-play-systemer

brugere i Norge."

sikrer en tidsbesparende og sikker installation."
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