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FISKERI TIDENDE

Øget rækkevidde med ny sonar
Af René Dandanell
Efter et par års udvikling
har Simrad nu frigivet en
endelig version af SH 90
højfrekvens-sonaren, der er
baseret på den samme tekniske platform som SX 90
lavfrekvens-sonaren.
- De væsentligste forbedringer har været at nedbringe støjniveau og forbedre
filtreringen af støj, så man
kan detektere de svage ekkoer, som kommer fra makrel og tobis ude på lang afstand, fortæller Jan Jensen,
Simrad.
Det er især tobis, der er
blevet udført test på. I en

test på fartøjet Magnarsson
blev der fisket med både
høj- og lavfrekvens sonar
fra Simrad for at kunne
sammenligne de to typer.
På
lavfrekvens-sonaren,
SX 90 på 20 kHz, blev der
detekteret sild som et stærkere ekko end tobis, mens
SH 90 højfrekvens-sonaren
på 114 kHz viste et tobisekko, der var stærkere end
sild. Testen på Magnarsson
viste også, at rækkevidden
er kortere på højfrekvenssonaren. Alligevel blev tobisstimer detekteret på 750
meter.
Simrad testede også højfrekvenssonaren under et

togt med firmaets eget skib,
MK Simrad Echo, i Nordsøen i april. Under togtet
for Havforskningsinstituttet, hvor forekomsten af
tobis blev undersøgt, blev
udstyret brugt til at finde
stimer af tobis. Togtet gav
blandt andet værdifuld viden, som blev anvendt til at
forbedre sonaren.

duceren er designet med
helt nye følsomme keramik
elementer. Dette giver mulighed for at øge lydtrykket
ud i vandet og øge pulslængden, hvilket igen giver
øget rækkevidde.
SH90-sonaren sender på
frekvens 114 kHz, hvilket
er det optimale kompromis,
når der fiskes makrel, tobis og andre lignende arter.
Høj opløsning
Frekvensen giver både øget
Der er flere nyudviklede rækkevidde og høj opløsdetaljer på sonaren. Både ning på ekkoerne. Den helt
transceiver og transducer er nye ”Lineær FM Chirps”komplet nyudviklet.
sendeform er med til at øge
Transceiveren indeholder rækkevidde og opløsning i
samme avancerede teknik alle områder. Opløsningen
som SX-sonaren og trans- er så høj, at ekkoer med

mere end 35 cm afstand fra
hinanden vil blive vist som
to ekkoer på sonaren.
De 16 nyudviklede sender/modtager-kort i transceiveren giver stor dynamik og mulighed for at lave
endnu bedre filtrering på
uønsket støj. Den forbedrede filtrering af støj foretages i hardwaren, og ikke
mindst i softwaren, som løbende forfines og opdateres.

se, hvordan stimen står i
forhold til bunden. Opløsningen i vertikal-visningen
er meget høj, og bundens
beskaffenhed afsløres tydeligt i billedet. Vertikalsnittet
kan peges og fastlåses mod
enhver stime på skærmen,
og den valgte stime vil så
fastholdes i vertikal-billedet
uden yderligere justeringer
fra skipperens side.
Endnu er der ingen danske fartøjer med sonaren,
Bedøm stimens størrelse
men de to færøske fartøjer
Sonaren har en 180 grader Nordborg og Trondur har
vertikal visning af ekkoer- installeret sonaren, som
ne, hvorved skipperen kan de anvender til fiskeri efter
bedømme størrelsen på en makrel og sild.
fiskestime. Han kan også

Ny billig redningsflåde til mindre fartøjer
Af René Dandanell
Der er øget kamp om at
sælge redningsflåder, der
kan anvendes på mindre fiskefartøjer, der fisker kystnært. I foråret blev reglerne
ændret, så fiskefartøjer under 12 meter kan anvende
flåder efter standarden
ISO 9650-1, hvis de fisker
nærmere end 25 sømil fra
kysten. Det har nu fået firmaet Hellers på Amager til
at gå på markedet med en
ISO-godkendt flåde.
- Vi fik nogle opfordringer
fra fiskere i blandt andet
Hirtshals om at opgradere

vores Seago-flåde, og så er
vi gået videre til Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd, siger Peter
Mikkelsen fra Hellers, der
sælger Seago-redningsflåder.
Firmaet har gennem flere
år solgt redningsflåder, men
har nu fået øjnene op for et
nyt marked.
- Vi har haft produktet i
forvejen, hvor det var godkendt til skibe, siger han.
Og til en pris, der ligger
godt 4000 kroner under
konkurrenterne, har interessen været mærkbar. De
første flåder med CR-kiste
afleveres i december måned,

og Peter Mikkelsen fortæller, at der stort set er ved
at være udsolgt til første
runde.
At prisen ligger langt under konkurrenterne skyldes,
at firmaet selv importerer
Seago-redningsflåden. Derfor er der skåret et led af i
kæden, og den avance, der
lå i dette led, er i stedet
mærkbar på prisen.
- Vi sælger flåden til 8495
kr. plus moms, siger Peter
Mikkelsen.
Derudover er prisen for
service, der skal udføres
hvert andet år, på lige knapt
3000 kr.

- Og som det eneste mærke i Danmark kan flåden
serviceres tre steder i Danmark, lyder det fra Peter
Mikkelsen.
Seago produceres i England, og redningsflåden er
fremstillet af butyl-gummi. Oversejlet er lavet af
ripstop-nylon, der gør det
100 procent vandtæt, modsat flåder med polyesteroversejl, der godt kan få
svagheder, når de ligger foldet sammen i længere tid.
Firmaet Hellers, der ligger
i Kastrup på Amager, blev
etableret i 1950 i Kastrup
Fiskerihavn. I dag er det et

maritimt varehus, hvorfra
der blandt andet leveres

Seago-redningsflåden er godkendt til fiskefartøjer,
der fisker kystnært. (Foto: Hellers)
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u b r i k Bliv hurtigt fundet med PLB
Af René Dandanell

TIL SALG
Østerslicens til
Limfjorden sælges.
Forhør nærmere ved
henvendelse til
North Sea Ship Agency
Nyhavnsgade 37
6700 Esbjerg
Tlf.: 75 12 70 77

En lille nødsender, som eksempelvis Fast Find PLB,
der kan monteres i en redningsvest, kan være med
til at redde liv, hvis uheldet
er ude. I sidste uges avis
orienterede Fiskeriets Arbejdsmiljøråd om, hvor lidt
tid det tager før man dør
af kulde, hvis man falder i

vandet. Derfor er arbejdsmiljørådet også hele tiden
på udkig efter udstyr, der
kan gøre det mere sikkert
at fiske.
På markedet findes en
personlig nødsender, der
ikke er meget større end
en mobiltelefon. Fast Find
udmærker sig ved, at den
kan monteres på en redningsvest eller placeres i en
lomme, og er uheldet ude,
skal man blot aktivere den,
hvorefter den begynder at
sende nødsignaler ét døgn
frem.

Fiskenet
Symaskiner
Statsautoriserede revisorer
Skolegade 85  2. sal  6700 Esbjerg  Tlf. 75 45 60 00
Fax 75 12 70 25

K YNDE & TOFT
MOTOR

Alt i skibsreparation
Reparation, installation
og service af alle motortyper
Alpha-Diesel servicecenter

HYDRAULIK

Komplette hydrauliske anlæg
Alt i stålarbejde
Alt i aluminiumsarbejde

Sydhalevej 4-6 DK-7680 Thyborøn
e-mail: kt@kyndeogtoft.dk

DÆKSUDSTYR

Komplette spilanlæg
Produktion af rustfri/syrefast
hydraulikfittings ISO-9001
CJC-områdeforhandler
Desmi-områdeforhandler

Tlf. 97 83 12 05 VAGT 20 48 12 05
www.kyndeogtoft.dk

K. L. Maskinteknik
Tlf. 98 85 19 19
Mob 40 19 79 19

Fast Find sender på to fre- med. Den aktiveres manukvenser. Den ene frekvens elt eller automatisk, hvis
er 406 MHz, der er en glo- fartøjet forliser, ved hjælp
bal frekvens til internatio- af en hydrostatisk udløser i
nale eftersøgninger, og den modsætning til PLB´en, der
anden er på søgefrekvensen altså manuelt skal startes. I
121,5 MHz, som blandt an- rådet vil man ikke pege på
det redningshelikopteren og en model frem for en anden,
redningsbådene scanner på. da det afhænger af fartøjs
- En lille nødsender, en så- og besætningens størrelse,
kaldt PLB, kan være med til men man vil gerne gøre fiat redde liv, hvis uheldet er skerne opmærksomme på
ude, siger Flemming Chri- mulighederne.
stensen, direktør i FiskeriFiskeriets Arbejdsmiljøets Arbejdsmiljøråd.
råd peger på, at det er mest
oplagt at få en model med
Muligheder
GPS, så positionen også
I rådet undersøger man afsendes til redningsholdet.
hele tiden, hvad der kan Samtidig skal PLB’en kodes
hjælpe til at forbedre sik- med fiskefartøjets MMSIkerheden. Derfor undersø- nummer, så redningsmandges både mulighederne og skabet kan finde frem til,
brugen af epirb og PLB’ere. hvilket skib nødsignalet
I modsætning til PLB’en er stammer fra. Og det kan
en epirb typisk monteret effektivisere redningsaktiopå skibet eller til at tage nen, og man kan få kontaktet pårørende.
På markedet findes flere
modeller, men en af dem,
AFSKRIVNING
der findes, er Fast Find PLB

SE HER!

Fabriksnyt grej sælges på
regning
20 sæt åle- og rejekasteruser i forskellige størrelser.
Pris kr: 1.100,- til 1.400,+ moms
Tobisvod sælges plus garn,
kroge, bøjer og sten
Pris kr: 4.000,+ moms på regning
Kontakt Michael Jensen
Telefon 32 94 07 59

skibselektronik, redningsudstyr og meget andet grej.
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210 GPS, som er set til en
pris på 2694 kr. plus moms.
Der er ingen ekstra udgifter
forbundet med senderen, da
den er abonnementsfri.
Udover nødsenderen har
Fast Find PLB også en anden funktion, der specielt i
mørke gør den meget brugbar. Den er udstyret med
et SOS LED-blitzlys-anlæg,
der manuelt aktiveret kan
fremskynde opsamling i
mørke.
Den fungerer i temperaturer ned til minus 20 grader, og det integrerede batteri har en levetid på fem år
uden servicebehov.
FastFind PLB 210 GPS
kan købes i mange
butikker. Fiskeri Tidende
fandt den hos
www.olav-hansen.dk

