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A Plastimo résztulajdonában volt Navmant a Simrad megvásárolta, majd hamarosan meg is szüntette - ahogy ez
várható volt. A fejlesztõket ugyanis nem tudták átcsábítani, így azok a Plastimonál maradva folytatták a
mûszergyártást.
Folyamatosan fejlõdik a termékskála, bár még nem érték el a Navman régi teljes kínálatát. Elkészültek a vitorlás
mûszerek, a chartplotterek és halradarok, valamint a VHF rádiók, melyek kiegészültek egy kézi rádióval is.
A népszerû Tracker széria most GPS T néven jött ki. Ennek két tagja van, a T.56 5,6 collos kijelzõvel és a T.50 5 collos
kijelzõvel. Persze nem csak a kijelzõ méretében van eltérés. A nagyobb készülék felbontása sokkal jobb (640x480),
amellett az NMEA2000 adatok befogadására is alkalmas.
Mindkét készülék csatlakoztatható PC-hez, melyen megjeleníthetõ a kép, mint ismétlõ kijelzõn, vagy akár ki is nyomtatható.

Nem maradt ki a halradarral kombinált Chartplotter sem. Ez most Combo C.56 nevet kapott. Hármas funkciójú
(sebesség-, mélység,- hõmérséklet) duál frekvenciás (50/200 kHz) jeladója 600W RMS teljesítményt ad le. Ez a
készülék is rendelkezik NMEA2000 interfésszel. Rendelhetõ Y kábellel is, melyhez héjon átmenõ jeladók
csatlakoztathatók.

A vitorlás mûszerek típusjelzése S400 lett. Mélységmérõ, Log mûszer, Multi mûszer és kétféle Wind mûszer található
a sorozatban.
A már ismert Plastimo jeladók mellett rendelhetõk az egyre inkább terjedõ Airmar jeladókkal is.

Az FX-400 VHF rádió beépíthetõ változata mellett két kézi rádió is megjelent. Az FX-300 nem csak vízálló, de úszóképes
is, emellett ATIS üzemmódra is képes. A kisebb FX-200 csupán vízálló, minden extra nélkül egy gazdaságos rádió.
Hogy a chartplotter megmutassa a körzetben mozgó hajókat, ehhez AIS vevõt kell a VHF rádió és a chartplotter közé
csatlakoztatni. Ez már a Navman-nál is volt. Azonban újdonság a B osztályú AIS adókészülék, mely a mi hajónk
helyzetét is megmutatja más hajóknak. Ahhoz, hogy az AIS receiver és a VHF rádió egyidejûleg is használható legyen,
be kell iktatni még egy ún. AIS splittert is. (SPLIT-100)
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