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RAYMARINE HELPT BIJ HET HANDHAVEN
VAN MARITIEME WETGEVING EN ORDE
VOOR DE KUST VAN NOORWEGEN
De indrukwekkende nieuwe Noorse patrouilleboot van Viking Norsafe is uitgerust
met een state-of-the-art navigatie- en communicatiepakket van Raymarine
VIKING Life-Saving Equipment A/S heeft een niche voor zichzelf gecreëerd als betrouwbare en invloedrijke leverancier van maritieme
veiligheidsoplossingen. In 2018 nam Viking de Noorse fabrikant van reddingsboten Norsafe over, wat een positieve invloed heeft op de reputatie en het
marktaandeel van Viking. Het jaar daarop werd deze uitbreiding beloond toen Viking Norsafe een contract van de Noorse politie binnenhaalde voor het
bouwen van een nieuwe patrouilleboot. Tijdens dit proces moest Viking Norsafe het opnemen tegen meer dan vijf andere scheepsbouwers. Het 12 meter
lange schip, een Viking Norsafe Munin S1200 Pilot, is ontworpen om politiepatrouille- en wetshandhavingsfuncties zo goed mogelijk uit te voeren, en zal
opereren in het gebied tussen Gardermoen en de Zweedse grens, bestaande uit 38 gemeenten.

Een belangrijk aspect van de uitrusting van het schip is een uitgebreid,
hypermodern navigatie- en communicatiepakket van Raymarine.
"Vertegenwoordigers van de politie en senior technici van Viking Norsafe
zijn meerdere keren bijeengekomen om verschillende uitvoeringen te
bekijken", aldus Eirik Møllergaard, senior Sales Manager, Defence &
Professional bij Viking Norsafe. "Een aantal verschillende leveranciers
is geëvalueerd en besloten werd om verder te gaan met het volledige
pakket dat door het Noorse verkoopteam van Raymarine werd
aangeboden.”

www.raymarine.nl

Betrouwbaarheid en veelzijdigheid
De heer Møllergaard noemt de combinatie van betrouwbaarheid en

De integratie van het roer van Munin is gebaseerd op een volledige

veelzijdigheid als doorslaggevende factor bij de beslissing om voor

navigatie-suite op basis van het bekroonde Axiom multifunctionele

de oplossing van Raymarine te kiezen. "De Noorse politie heeft deze

displaysysteem van Raymarine. Er zijn twee glassbridge Axiom-

specifieke configuratie geselecteerd op grond van de uitgebreide

systemen geïnstalleerd en naadloos geïntegreerd met het uitgebreide

verscheidenheid aan toepassingen en omstandigheden die de Munin

Raymarine-elektronicapakket, dat is geïnstalleerd om in verschillende

S1200 Pilot naar verwachting aan moet kunnen. Het werk vindt plaats

situaties superieure visuele navigatie te leveren.

onder verschillende maritieme omstandigheden, van de rivier de
Glomma tot aan het Skagerrak. Ze hebben daarom apparatuur nodig

Helder zicht bij zowel dag- als nachtactiviteiten, veiligheid en

met bewezen capaciteiten en de flexibiliteit om zowel overdag als 's

omgevingsbewustzijn 's nachts is geoptimaliseerd met de FLIR-

nachts te opereren."

technologie voor thermische camera's, die andere schepen of obstakels
binnen een radius van 360° van de politieboot kan detecteren.

Goed ontvangen
De omvang en de reikwijdte van de levering van de apparatuur voor de

De heer Møllergaard is blij te kunnen melden dat de Raymarine-

Munin S1200 Pilot-boot voor de Noorse politie roept onvermijdelijk de

oplossing goed is ontvangen. "We staan in nauw contact met de

vraag op of het installatie- en inbedrijfstellingsproces ingewikkeld en

Noorse politie", aldus Møllergaard, "en hun feedback is positief. Op

tijdrovend was, maar Eirik Møllergaard merkt op dat de procedures zeer

basis van deze feedback biedt Viking Norsafe nu hetzelfde pakket aan

soepel verliepen. "De ondersteuning van het Noorse Raymarine-team

verschillende andere professionele gebruikers. We zien de levering aan

heeft het verschil gemaakt", volgens Møllergaard, "zowel wat het delen

de Noorse politie als een belangrijke mijlpaal, een waardering voor de

van informatie als het ondersteunen van het werk van Viking Norsafe

producten die we aanbieden en hun bewezen prestaties van een van

betreft. Deze ondersteuning heeft, in combinatie met de handleidingen

de belangrijkste professionele gebruikers in Noorwegen."

en het eenvoudige ontwerp van de kant-en-klaarsystemen van
Raymarine, gezorgd voor een snelle en veilige installatie.”
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