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Renomowani producenci przyzwyczajają 
nas do tego, że wprowadzają zmiany 
w swych produktach stopniowo, ostroż-
nie. Niemal więc jako rewolucyjny należy 
uznać nowy, designerski wyświetlacz 
uniwersalny Raymarine E7. To nowe 
urządzenie – eleganckie, niezwykle zgrab-
ne i ładne – oparte jest na trzech mocnych 
procesorach, ale za największy przełom 
należy uznać w tym wypadku możliwość 
współpracy z iPhone’ami i iPadami spod 
znaku nadgryzionego jabłka (obraz mapy 
z E7 może być poprzez Bluetooth lub Wi-Fi 
wyświetlany na iPadzie). Zainstalowano 
w nim Wi-Fi, Bluetooth, ma też kompa-
tybilność z systemem SeaTalk. Przede 
wszystkim jednak E7 jest wyświetlaczem 
map, dedykowanym właścicielom i użyt-
kownikom jachtów motorowych i żaglo-
wych, RIB-ów oraz jednostek wędkarskich. 

Wbudowano w niego 48-kanałowy moduł 
GPS oraz kartografię Navionics na dołączo-
nej do zestawu karcie microSD. Ekran jest 
czytelny nawet w słoneczny dzień i widoczny 
w szerokim kącie patrzenia, a zastosowanie 
technologii podświetlenia LED sprawiło, że 
urządzenie pobiera niewiele energii. Dodat-
kowym atutem E7 jest możliwość wprowa-
dzania informacji oraz muzyki w podróży. 
Jest też opcjonalnie możliwość dołączenia 
poręcznego, bezprzewodowego pilota. 
Więcej: www.eljacht.pl (dż)

Niemal rewolucyjny

Nowatorski, ultradźwiękowy system przeciwdziałania obrastaniu dna jachtu prezentowa-
liśmy już jakiś czas temu w „Żaglach”. Pomysłodawca tego sposobu walki z mikro- i ma-

kroorganizmami doczepiającymi się od spodu do dna 
jachtów, brytyjska firma Ultrasonic Antifouling, zapre-
zentował drugą generację tego interesującego systemu 
– efektywniejszą i łatwiejszą w instalacji. Ponadto zasila-
nie niezbędne do utrzymania aktywnego zabezpieczenia 
może być w tej wersji pobierane bezpośrednio z paneli 
słonecznych. Produkowane są dwa modele systemu, 
przy czym ten interesujący nas, na jachty żaglowe, 
pobiera stały prąd 0,7 A.
Przypomnę, że system ochrony dna przed porastaniem 
działa przy użyciu ultradźwięków o bardzo wysokiej, 
zmiennej częstotliwości niszczącej algi i zapobiegają-
cej porastaniu i przyczepianiu skorupiaków. System 
sprawdza się zarówno w wodach słonych, jak i słodkich, 
i jest całkowicie niegroźny dla środowiska (oczywiście 
z wyjątkiem alg).
Firma wciąż nie ma przedstawicielstwa w Polsce. 
Więcej: www.ultrasonic-antifouling.com (dż)

Ultradźwiękowy antyfouling – druga generacja

reklama

Mocne i chowane  
ucha do podnoszenia
Produkty z  tzw. nierdzewki produkowane 
przez Accon Marine prezentujemy często 
– bo są naprawdę oryginalne, przydatne i... 
chowane na płask w pokładzie. Tym razem 
są to wytrzymałe ucha do podnoszenia, np. 
całego jachtu, dostępne w dwóch wer-
sjach – wysuwanej (okrągłej) i odchylanej 
(owalnej). Oczywiście trzeba je wpierw 
odpowiednio solidnie zamocować dziesię-
cioma śrubami na pokładzie, przy czym 
trzon wersji okrągłej wymaga wykonania 
w pokładzie otworu o głębokości tylko 6 cm 
(8,3 cm w wersji XXL). Uchwyty odwdzię-
czają się wytrzymałością roboczą nawet do 
13 ton obciążenia! Szkoda, że w kraju nie 
ma jeszcze dealera tej amerykańskiej firmy, 
która jednak ma swój oddział w Niemczech. 
Więcej: www.acconmarine.com (dż)
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