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Fugawi Marine 5... 
Det eleganta sättet att hantera din båts navigationssystem  

Fugawi Marine 5 marknadsledaren för nya generationen 
navigationssystem i PC. Nu är det lättare än någonsin 
för fritidsskepparen eller fiskeentusiasten att hantera 
båtens navigationssystem. Framför allt gör Fugawi 
Marine 5 det bekvämt med enklare navigation. 

 
Ladda ner och hantera multipla sjökort är nu 
enklare än någonsin. 

 
Rutter kan planeras och delas med dina vänner 
med några enkla musklick. 

 
En mängd olika läsplattor och skärmar kan 
användas med unik  användarvänlighet 
 

Som fritidsbåtägare kan du glömma krångliga menyer 
och svåra inställningar som finns i äldre system.  
Fugawi Marine 5 – gör din navigation enkel! 

 

 
Ta del av den senaste tekniken från 
Microsoft® Windows® technology 

Standardiserade och intuitiva komandon.  

Kompatibel med pekskärm för Microsoft® 

Windows® 7 och 8. 
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Alla dina marina instrument på ett ställe 

Oavsett om du använder ett instrument eller ett 

nätverk med NMEA 0183 eller NMEA 2000 ®-enheter, 

och branschledande Actisense ® gateways, visar 

Fugawi Marine 5 alla dina viktiga instrument tydligt på 

skärmen. 
 

Levereras som standard med 5 instrument: 

Kompass, fartmätare, djupdiagram, vindhastighet, 

vindriktning och viktig   navigationsdata. 
 

Ytterligare mera än 20 olika instrument kan köpas 

och anpassas för att valfritt visas på skärmen.  
 
 
 

Tydlig visning av AIS fartyg 

“Se" runt uddar, flodkrökar, fartyg och andra hinder 

utan radarns begränsningar. Även i dimma och 

mörker, genom att titta på storlek och position på 

AIS-utrustade fartyg i listorna.* 
 

Beräknar tid och närmaste 

passagepunkt för att undvika 

kollision.  

Snabbt och effektivt filter för 

att organisera AIS data. 
 

*Kräver en fungerande AIS mottagare 

 

Anslut och dela med Fugawi cloud 

Med Fugawi X-Traverse™ cloud service är det lätt att 

dela med sig positioner och färdspår till vänner el ler  

mellan datorer  och andra enheter . 
 

Ladda ner och installera sjökort med enkelt musklick 

från X-Traverse.com. 

Automatisk sjökortsuppdatering från      

X-Traverse.com.  

Automatisk databackup av dina rutter. 

Dela rutter med vänner på Facebook eller 

visa dom i Google Earth. 
 

Dela 

 

Lätt att ansluta till andra enheter,  
flytta rutter och brytpunktsdata med 
oöverträffad lätthet. Anslut till 
ledande sjökortsplottrar med WiFi. 

Dela data med Google Earth eller andra program.  

 

Flytta eller konvertera data till/från ledande 
plottertillverkare Lowrance, Garmin, Raymarine. 

 
Överföra data mellan Fugawi Marine 5 på PC 
och iNavX för iPad eller iPhone. 

 

Support för flera sjökortsformat 
 

Du är inte låst till ett enda sjökortsformat. 
Fugawi Marine 5 stöder ett stort antal och 
ständigt växande lista över sjökort som nu kan 
användas skarvlöst eller sida vid sida. 
Visa sjökort i flera fönster eller i separata flikar  
 

Se samma karta i olika zoomnivåer för enkel och 

smidig ruttplanering och navigering. 
 

Inbyggd support för Navionics, NOAA, 

CHS, nv-charts, Soltekniks  BSB  sjökort  och 

nedladdade automatiska  sjökort från  

X-Traverse.com.

 

 
Data Sjökort Andra enheter 

(kräver  iNavXTM) 

 
 
 
 
 
 
 

Fugawi Marine 5 elegant, snabb och så enkel-att-använda att du inte ens behöver manual
   



Fugawi Marine 5 tekniska fakta 
Fulla navigeringsfunktioner: 

• Visar färdspår och aktuell position.  
• Fart, brytpunkter, rutter, distans att gå, kurs att 

styra, allt visas tydligt och klart. 

Ny fantastisk sjökortsvisning: 

• Ny sjökortsvisning med multipla sjökort eller flera olika typer av 
sjökort öppna samtidigt i olika fönster. 

• Sammanslagna rastersjökort med sömlös hantering i alla 

skalor, snabbare och enklare rutthantering.  

• Rotation av sjökortet och kurs-upp/eller nord-upp och 
dessutom off-centrerad för max framförsikt. 

• Ställa frågor direkt i S57 eller Navionics sjökort såsom 
sjömärken, fyrar eller hinder. 

• Anpassa djupkurvor för grunda vatten på vektorsjökort.  
• Anpassa enhet för ekolodet på djupdata i vektorsjökort. 

Stöder många olika sjökortsformat: 

• Sjökort från Fugawi’s X-Traverse.com 

• Navionics® Platinum+, Platinum, Gold+, HotMaps® Platinum 
och Hotmaps Premium via Plug-and-Play Navionics chip 
tillverkade efter april 2010 (sjökorten kopieras till hårddisken) 

• S-57 sjökort (inc. NOAA ENC®, Army Corps iENC) 
• S-63 krypterade ENC sjökort (kräver användartillstånd) 

• BSB Version 1 till 5 raster sjökort (inc. NOAA 
RNC™, MAPTECH™, CHS, Fugawi) 

• nv-charts (BSB/EAP från Nautische Veröffentlichung 

Verlagsgesell) 

• Sjökort från Hilton, Blue Latitude, Wavyline, Solteknik HB. 

• Se tidvatten och strömmar integrerade i Navionics sjökort. 
• Automatisk nedladdning och uppdatering av NOAA sjökort. 

Ruttplanering och användardata: 

• Spara obegränsat antal rutter, brytpunkter, färdspår 
i ditt databibliotek. 

• Skapa brytpunkter, rutter eller färdspår direkt på 
kartan eller i ditt bibliotek  

• Anpassa ikoner, linjer, och lägg till foto 
eller ljud till brytpunkter.   

NMEA ingång: 

• NMEA 2000® ingång via den prisbelönta Actisense 
NGT-1 gateway 

• Stöder upp till 3 NMEA 0183 ingångar (seriell 
adaptor krävs vid USB portar) 

 
Systembehov: 

Microsoft® Windows® 8, 7, mus, pekenhet, 
eller pekskärm 

Skärupplösning minimum 1024 x 768 eller bättre 
(grafikaccelerator rekommenderas) 

USB portar för GPS och andra dataingångar 
 

 
Anslut med FUGAWI online 

• 

 

Tillvalsinstrument och Tilläggsinformation 

förbättra Fugawi Marine 5 genom att lägga till 

instrumenten för två motorer, magnetisk kompass, 

digital rubrik, digitalt djup, digital kurs över grund, 

digital hastighet över grund, varvräknare, 

omgivningstemperatur, fart genom vattnet, flera 

tankar, batterimätare, barometer, aktuell mätare 

vattentemperatur, realtid vind Polardiagram, skenbar 

vindhastighet, vindvinkel, sann vindhastighet, sann 

vindvinkel, effektiv fart, segel prestanda effektivitet 

och krängningsvinkel. 

AIS stöd: 

• Stöder Class A och Class B meddelanden via NMEA 0183 

eller NMEA  2000  ingång. 

• Beräknar CPA och TCPA. 

• Visar grafiskt med fet stil fartyg med kollisionsrik. 

• Utför beräkning av AIS fartyg mellen AIS uppdateringar. 

• Använder fartygens svänghastighet för att plotta 
sväng på skärmen. 

• Fartygen färgmarkerade och visas i rätt skala 

• Sorterbar tabell över fartygen som visar fartygsnamn, AIS 

class, MMSI #, fartygstyp, CPA, TCPA, avstånd och bäring till 

fartygen, fart, kurs, COG, svänghastighet, anropsignal, längd, 

bredd, tonage, destination, IMON, ETA, ålder på senaste 

meddelande och navigationstatus. 

Dataöverföring: 

• Stöder överföring av brytpunkt, rutter och färdspår till 
och från: 

-GPX filer 

-KMZ filer 

-Lowrance .USR Ver 3 filer 

-Raymarine .FSH filer 

-Direct NMEA 0183 överföring 

-Direkt WiFi anslutning till nya Raymarine® e- och c- series MFDs 

-Direkt kabelanslutning till Raymarine SeaTalkhs nätverk 

• Direkt överföring och backup till inkluderad Fugawi X-Traverse cloud 

• Ett musklick för uppladdning av brytpunkter, rutter och 
färdspår till Facebook 

 

Gratis uppgradering i 2 år 

För de senaste detaljerade specifikationer gå till 

marine5.fugawi.com 
   Fugawi Marine 5  ™ 

 

 

 
 

Fugawi™Marine 5 
 
Navigation streamlined

Fugawi Marine 5: FUGMAR-5; Instrument Add-on Suite: FUGMAR-5-IS. 
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