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RAYMARINE AUTTAA YLLÄPITÄMÄÄN
MERIOIKEUTTA JA JÄRJESTYSTÄ NORJAN
RANNIKON EDUSTALLA
Viking Norsafen uusi ja vaikuttava norjalainen poliisialus on varustettu Raymarinen
huippumoderneilla navigaatio- ja viestintäratkaisuilla
VIKING Life-Saving Equipment A/S on löytänyt erikoisalansa markkinoilla luotettavana ja vaikutusvaltaisena meriturvallisuustuotteiden toimittajana.
Norjalaisen pelastusvenevalmistaja Norsafen hankinta vuonna 2018 paransi Vikingin mainetta ja markkinaläsnäoloa entisestään. Tämä laajeneminen
palkittiin, kun Viking Norsafe päihitti viisi muuta veneenvalmistajaa Norjan poliisin tilatessa siltä uuden poliisialuksen. Tämä 12 metrin Viking Norsafe Munin
S1200 Pilot -alus on suunniteltu poliisin valvonnan ja rikollisuuden ehkäisyn tehtäviin 38 kunnan alueella Gardermoenin ja Ruotsin rajan välillä.

Yksi aluksen tärkeistä ominaisuuksista on kattava, alan huippua edustava
Raymarinen valmistama navigointi- ja viestintäpaketti. "Poliisin edustajien
ja Viking Norsafen ylemmän teknisen henkilökunnan välillä pidettiin
lukuisia kokouksia, joissa tarkasteltiin eri mahdollisuuksia", muistelee
Eirik Møllergaard, Viking Norsafen Senior Sales Manager, Defence &
Professional. "Arvioimme lukuisia eri toimittajia mutta päätimme valita
Raymarinen kattavan pakettiratkaisun, jota yrityksen norjalainen myyntitiimi
esitteli."
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Luotettavuus ja monipuolisuus
Eirik Møllergaard kertoo, että Raymarinen ratkaisun valintaa puolsivat

Alukseen asennettiin kaksi Axiom glass bridge -järjestelmää, ja ne

sen luotettavuus ja monipuolisuus. "Norjan poliisi valitsi juuri tämän

täydentävät saumattomasti Raymarinen laajaa elektroniikkaa, joka

yhdistelmän, sillä Munin S1200 Pilotin odotetaan toimivan hyvin laajalla

tarjoaa ylivertaista visuaalista navigointia lukuisiin eri tilanteisiin.

käyttökohteiden ja olosuhteiden skaalalla. Eri merenkäyntitiloissa
työskentely – Glomma-joesta aina Skagerrakiin asti – edellyttää laitteita,

Selkeä näkyvyys päivä- ja yöoperaatioissa, turvallisuus ja ympäristön

jotka ovat todistetusti tehokkaita ja samalla joustavia soveltuen näin

havainnointi yöllä onnistuvat FLIR-lämpökamerateknologialla, joka

sekä päivä- että yökäyttöön."

kykenee tunnistamaan muut alukset tai esteet 360 asteen säteellä
poliisiveneestä.

Muninin ohjausintegraatio perustuu kattavalle navigaatio-ohjelmalle, joka
perustuu Raymarinen palkittuun Axiom-monitoiminäyttöjärjestelmään.

Lämmin vastaanotto
Tämän laitteistotoimituksen laajuus ja monipuolisuus Norjan poliisin

Eirik Møllergaardilla on ilo ilmoittaa, että Raymarinen ratkaisu on

Munin S1200 Pilot -veneelle herättää väistämättä kysymyksen,

otettu hyvin vastaan. "Olemme tiiviissä yhteydessä Norjan poliisiin",

oliko asennus- ja käyttöönottoprosessi hankala ja aikaa vievä. Eirik

hän kertoo, "ja palaute on ollut myönteistä. Tämän palautteen

Møllergaard kertoo kuitenkin, että kaikki sujui vaivatta. "Raymarinen

perusteella Viking Norsafe tarjoaa nyt samaa pakettia monille muillekin

Norjan tiimin tarjoama tuki oli ratkaiseva sekä tiedonjaon että Viking

ammattilaistason käyttäjille. Meille Norjan poliisin tilaus on tärkeä

Norsafen työn tukemisen kannalta", hän huomauttaa. "Tämä tuki

virstanpylväs: se osoittaa, että yksi Norjan tärkeimmistä ammattilaistason

yhdistettynä käyttöoppaiden, Raymarinen helposti kytkettävän plug

toimijoista hyväksyy suosittelemamme tuotteet, ja on todiste niiden

and play -järjestelmän ja mutkattoman suunnittelun kanssa tekivät

suorituskyvystä."

asennuksesta nopean ja turvallisen."

20-1456-MAR / MARRASKUU 2020

