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VENEILIJÄN JA KALASTAJAN PARHAAT MERKIT!

HUMMINBIRD HELIX
-KAIKULUOTAIMET

MINN KOTA 
-SÄHKÖMOOTTORIT

ENNENNÄKEMÄTÖNTÄ TARKKUUTTA! TARKKA JA TEHOKAS

PELICAN-VENEET IGLOO-KYLMÄLAUKUT
LUONNOLLISESTI VESILLÄ! ENEMMÄN KYLMÄNKESTOA

Parhaissa merkeissä: www.normark.fi

CANNON-TAKILAT
VETOUISTELIJAN LUOTTOKUMPPANI

UUTUUS UUTUUS

AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE

AInutlaatuinen MEGA IMAGING -luotaus on tarkin 
näkymä veneesi alta. Mukana tuleva AutoChart LIVE 

-karttaohjelma nyt vakiona koko Helix-mallistoon.

Luontoa kunnioittaen vesillä! Pelican-kanootit ja -ve-
neet ovat helposti liikuteltavia ja kestäviä. RAM-X-ma-

teriaali on iskunkestävyydessään omaa luokkaansa.

Vankkatekoiset ja kätevät kalamiehen työkalut. 
Nyt voit täydentää ominaisuuksia ainutlaatuisella 

Autotrolling-ohjausjärjestelmällä. 

Pitkään kylmää pitävät ja kestävät kylmälaatikkosarjat 
kovaan käyttöön. Valitse laajasta mallistosta sinulle 

sopiva malli. Aitoa Igloo-laatua.

Taivasankkurilla pysyt siinä missä haluatkin paremmin kuin koskaan ennen. 
Ohjaa i-Pilot-kauko-ohjaimella tai jopa puhelimellasi. Täynnä vesilläliikku-

jan arvostamia ominaisuuksia - parhailla takuilla varustettuna.



AUTOCHART

LIVE
AINUTLAATUINEN HUMMINBIRD

AUTOCHART LIVE siirtää luotauskokemuksesi uudelle tasolle. 
Sen avulla pystyt luomaan itse karttoja ja räätälöimään niitä 

oman makusi mukaan. Ja tämä kaikki tapahtuu 
reaaliajassa - parilla napin painalluksella!

Tee äärimmäisen tarkkoja kartta-aineistoja myös alueista, 
joista ei ole olemassa mitään pohjakarttaa. 

Räätälöi AutoChart LIVE -karttaa haluamallasi tarkkuudella. 
Esim. syvyyskäyrien tiheys, syvyysalueiden korostusväritys ja 

veden pinnan korkeuden korjaus. Uutuus - vesikasvillisuus 
ja pohjankovuus ovat omia karttakerroksiaan, 

jotka voidaan esittää erillaisilla havainnollisilla väripaleteilla. 

Saumaton yhteistyö Minn Kota iPilot LINK -järjestelmän kanssa. 
Voit esimerkiksi käskeä sähkömoottorisi seuraamaan 

syvyys- tai vesikasvillisuuden käyriä
 ja itse keskittyä vaikkapa kalastukseen. 

LIVE ON LIVE!

Laaja Humminbird HELIX -mallisto tarjoaa 
käyttöösi AutoChart LIVE -karttaohjelman.



AINUTLAATUINEN HUMMINBIRD

Luotuasi kartta-aineiston voit
täydentää sitä Side Imaging 
-viistokaikukuvalla - ainutlaatui-
sella tarkuudella.

Viihtyykö kuha kovalla pohjalla? Tee oma karttasi 
helposti haluamastasi alueesta ja tiedät mistä etsiä 
kalaa. Vaihda näkymiä kätevästi tarpeen mukaan.

AutoChart LIVE -ohjelmalla pystyy kartoittamaan 
vesikasvillisuusalueet. Voit myös seurata vesikasvilli-
suuden reunoja Minn Kota iPilot LINK -sähkökeula-
koneellasi.

Käytä AutoChart LIVE -toimintoa 
Navionics-karttojen kanssa tai ilman. 
Voit säätää AutoChart LIVE -kartan 
läpinäkyvyyttä suhteessa Navio-
nics-karttaan.

AutoChart LIVE -kartat ovat iPilot 
LINK yhteensopivia. Aja automaatti-
sesti esimerkiksi syvyyskäyriä seura-
ten tai edellä suunniteltua reittiä.

SIDE IMAGING® MOSAIC

POHJANKOVUUSVESIKASVILLISUUS

NAVIONICS-KARTATI-PILOT REITINSEURANTA

tallenna enemmän

Käytä vähemmän aikaa veneenohjaukseen ja 
enemmän kalastukseen! Anna Minn Kota iPilot 
LINK -keulasähkömoottorin ajaa sinun itse 
luomiasi karttakäyriä pitkin...

HELIX-luotain voi tallentaa kahdeksan 
tuntia itse luotua kartta-aineistoa. 

Suurempia aineistoja voit tallentaa 
AutoChart ZeroLine SD-kortille.

www.humminbird.fi

    Aja sy v y yskäyriä 

    Aja pohjankovuuskäyriä 

    Aja vesikasvillisuuskäyriä

täydellinen yhteensopivuus
 i-pilot® link™ ja autochart   

HUMMINBIRD AUTOCHART LIVE

ENEMMÄN KUIN PELKKÄ 
KARTTA .



VAIN NOPEIMMILLE!

ZEROLINE
-KORTTI MUKAAN
Arvo 138,-
Tarjous koskee 
9", 10" ja 12 " Helix -laitteita
voimassa 31.5.2017 asti 
kampanjakauppiailla.

HELIX 12 CHIRP MEGA SI
GPS  

HELIX 10 CHIRP MEGA SI
GPS

Näyttävä 10 tuuman laajakuvanäyttö ja digitaalinen CHIRP-kaikuluotaus tekevät HELIX 10:stä 
täydellisen yhdistelmän vesille. Tunnista vedenalaiset rakenteet ja muodot täydellisesti uuden 
ultimaattisen tarkan MEGA Imaging -teknologian avulla, kartoita ne Humminbird AutoChart LI-
VEn avulla. Lisäksi Ethernet+Bluetooth-yhteydet.

Anturi: XM 9 20 MSI T (MEGA Side/Down Imaging, CHIRP DualBeam+). Side Imaging -peittoalueet: 2 x 86° 
/ MEGA kHz (yht. 180°), 2 x 86° / 455 kHz (yht. 180°) ja 2 x 55° /  800 kHz (yht. 130°). Down Imaging -peitto-
alueet: 75° / MEGA kHz,  75° / 455 kHz ja 45° / 800 kHz. CHIRP DualBeam+: 20° / 200 kHz ja 60° / 83 kHz. 
Teho: 1000/8000  W (RMS/PTP). Muistikorttipaikkoja 2 kpl (SD). Ethernet. 3 kpl pikavalintanäppäimiä.

Humminbird HELIX 12 - Mega-luokan uutuus! Täysi laidallinen ominaisuuksia vesillä liikku-
jalle: markkinoiden tarkin MEGA Imaging -luotaus (1,2 MHz anturitaajuus) CHIRP-tekniikalla 
parannettuna, selkein ja yksityiskohtaisin AutoChart LIVE reaaliaikaiseen kartan tekoon ja Et-
hernet+Bluetooth-yhteydet laitekokonaisuuksien rakentamiseen! Sopii täydellisesti esimerkiksi 
Ethernet-verkon isäntälaitteeksi, josta jaat Down Imaging ym. kuvan muille luotaimille!
 
Anturi: XM 9 20 MSI T (MEGA Side/Down Imaging, CHIRP DualBeam+). Side Imaging -peittoalueet: 2 x 86° 
/ MEGA kHz (yht. 180°), 2 x 86° / 455 kHz (yht. 180°) ja 2 x 55° /  800 kHz (yht. 130°). Down Imaging -peitto-
alueet: 75° / MEGA kHz,  75° / 455 kHz ja 45° / 800 kHz. CHIRP DualBeam+: 20° / 200 kHz ja 60° / 83 kHz. 
Teho: 1000/8000  W (RMS/PTP). Muistikorttipaikkoja 2 kpl (SD). Ethernet. 3 kpl pikavalintanäppäimiä.

UUTUUS UUTUUS

1280 X 800 1280 X 800

AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE

HELIX 10: CHIRP MEGA SI GPS G2N 2798,-, CHIRP DI GPS G2N 1948,-, CHIRP GPS G2N 1798,-

4198,- 2798,-

Humminbird MEGA Side Imaging -laitteilla saat tar-
kimman ja kirkkaimman kuvan veden alta. MEGA Side 
Imaging -ominaisuudella varustettu luotain toimii  
erinomaisesti jopa 38 m (125 ft) asti. 
MEGA Side Imaging -laitteissa löytyvät myös perintei-
set viistokaikutaajuudet (455 kHz). 

HELIX 12: CHIRP MEGA SI GPS G2N 4198,-, CHIRP DI GPS G2N 3350,- ja CHIRP GPS G2N 3150,-



UUTUUS

HELIX 9 CHIRP MEGA SI
GPS

Humminbird HELIX 9 - Kompaktia iskukykyä näyttävässä kuoressa. MEGA Imaging -kaikuluo-
tainteknologia, uudistunut AutoChart LIVE -kartoitusjärjestelmä ja kookas sekä kirkas laaja-
kuvanäyttö tekevät HELIX 9:stä taatusti konsolisi leuat loksauttavan vetonaulan. HELIX 9 on 
todellinen tehopakkaus, jossa on lisäksi Ethernet+Bluetooth-yhteydet laitekokonaisuuksien 
rakentamiseen!

Anturi: XM 9 20 MSI T (MEGA Side/Down Imaging, CHIRP DualBeam+). Side Imaging -peittoalueet: 2 x 
86° / MEGA kHz (yht. 180°), 2 x 86° / 455 kHz (yht. 180°) ja 2 x 55° /  800 kHz (yht. 130°). Down Imaging 
-peittoalueet: 75° / MEGA kHz,  75° / 455 kHz ja 45° /  800 kHz. CHIRP DualBeam+: 20° / 200 kHz ja 
60° / 83 kHz. Teho: 1000/8000  W (RMS/PTP). Muistikorttipaikkoja 2 kpl (SD). Ethernet. 3 kpl pikavalin-
tanäppäimiä.

AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE

800 X 480

2198,-

Uusi Humminbird Helix MEGA IMAGING -sarja. 
Ensimmäinen megahertsiluokan kalastuskaikuluotain 

on selkein ja tarkin.

USKOMATON KUVANTARKKUUS!

MEGA
IMAGING455 kHz

MEGA IMAGING™

3x
TARKKUUS

— JOPA —

mega
side imaging

mega
down imaging

Jopa 1,2 MHz taajuus antaa käyttöösi 
aivan uuden näytöntarkkuusluokan. 

Yksityiskohtien tarkkuus tulee esiin erityisesti näkymää zoomatessa. 
Näet tarkasti pohjan muodot tai jopa yksittäiset kalat. Sivuluotaus 
veneesi ympäriltä kattaa 76 m sivulta sivulle.

Down Imaging -näkymä on yksityiskohtainen ja tarkka aina 38 m asti.

Uuden sukupolven laiteversio.
Ethernet yhteydellä.

Laitteessa AutoChart LIVE -reaaliaikai-
nen kartanteko. Tee kartta missä vain.

Bluetooth® -teknologia. Langaton 
yhteys eri laitteiden välillä.

Uusi mega-luokan luotaustarkkuus nos-
taa kaikuluotainkuvan uudelle tasolle.

Digitaalinen CHIRP-kaikuluotaus. 
Monikanavainen signaali tuottaa mark-

kinoiden tarkinta kaikuluotainkuvaa.

AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE

Mega-luokan tarkkuus antaa sinulle mahdollisuuden löytää jopa yksittäiset kalat ja pienetkin kohteet. 

MEGA IMAGING TARKKUUS - LÖYDÄ KALAT PAREMMIN!
Ero perinteisten Side- ja Down Imaging -kuvien ja uuden MEGA Imaging -kuvan välillä on kuin tavallisen 

TV-kuvan ja FullHD-kuvan välillä - eron todella ymmärtää vasta kun sen näkee. Kaikissa Humminbird G2N - 
MEGA IMAGING laitteissa on lähes 3 x suurempi taajuus kuin perinteisessä SI- ja DI-luotaimissa. 

TÄYDELLINEN 
YHTEENSOPIVUUS

> Aja syvyyskäyriä 

> Aja pohjankovuuskäyriä 

> Aja vesikasvillisuuskäyriä

Humminbird G2N -kaikuluotaimen voi yhdistää Etherne-
tin avulla Minn Kota iPilot LINK -keulasähkömoottoriin.  
Hyödynnä AutoChart LIVE -kartta-aineistoasi  ja anna 
Minn Kota -keulasähkömoottorin ajaa itse luomiasi kart-
takäyriä pitkin. Käytä vähemmän aikaa veneen ohjauk-
seen ja enemmän kalastukseen!

HELIX 9: CHIRP MEGA SI GPS G2N 2198,-, CHIRP DI GPS G2N 1459,-, CHIRP GPS G2N 1298,-



UUTUUS

HELIX
TARKKUUTTA  JA TEHOA!

Humminbird Helix -tuoteperheen
N-sarja on ammattilaistasoinen 

vaihtoehto sille, joka haluaa liittää 
laitteet toimimaan Ethernet-
yhteydellä toistensa kanssa.

Tutustu lisää: www.humminbird.fi

AUTOCHART LIVE
TARKKA CHIRP
SIDE IMAGING

ETHERNET

HELIX 7 G2 -SARJA
HUMMINBIRD 
HELIX N-SARJA

PRO-KÄYTTÄJÄLLE!

HELIX 7 CHIRP GPS G2 HELIX 7 CHIRP SI GPS G2 HELIX 7 CHIRP DI GPS G2

Hintaluokkien ylivertaisin iskukyky! HELIX 7 CHIRP:ssä on tarkka laajakuvanäyttö ja 
ammattilaistason luotausominaisuudet. Humminbird AutoChart LIVE -karttaohjelma 
vakiona. Ohittamaton vaihtoehto laatua ja helppoutta hakevalle kalastajalle, joka tie-
tää mitä haluaa – olipa se sitten teknistä etumatkaa tai vain yksinkertaisesti kalaa!

Tehokas yhdistelmälaite, jossa CHIRP-kaikuluotaus.
AutoChart LIVE-karttaohjelma, CHIRP-kaikuluotaus, 
SwitchFire™, sisäinen GPS. Muistikortin tyyppi: 
MicroSD. CHIRP Digital Sonar  200 kHz / 20° @ -10dB, 
83 kHz / 60° @ -10dB.

Viistokaikuanturilla varustettu tehopakkaus.
AutoChart LIVE, CHIRP-kaikuluotaus, SwitchFire™, 
sisäinen GPS. Muistikortin tyyppi: MicroSD. Anturi: 
XNT 9 SI 180 T (DualBeam+, Down Imaging ja Side 
Imaging), CHIRP Side Imaging 180° 455 kHz / (2) 
86° @ -10dB, CHIRP Digital Sonar 200 kHz / 20° @ 
-10dB, 83 kHz / 60° @ -10dB.

Yhdistelmälaite Down Imaging -anturilla.
AutoChart LIVE, CHIRP-kaikuluotaus, SwitchFire™, 
sisäinen GPS. Muistikortin tyyppi: MicroSD. Anturi: 
XNT 9 DI T (DualBeam+, Down Imaging), CHIRP 
Down Imaging 455 kHz / 75° @ -10dB, 800kHz / 
45° @ -10dB. CHIRP Digital Sonar 200 kHz / 28° @ 
-10 dB, 455 kHz / 16° @ -10 dB. 

800 X 480

798,-
1098,-

748,-

AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE

AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE



UUTUUS

UUTUUS HELIX-SARJA  Uuden sukupolven HELIX 7- ja 5 -sarjoissa yhdistyvät mahtavat ominai-
suudet ja kirkas laajakuvanäyttö. Ennätystarkka Humminbird CHIRP -kaikuluotaus, uskomattomat 
Side- ja Down Imaging -teknologiat sekä AutoChart LIVEn tuomat edistykselliset kartoittamismah-
dollisuudet. Tämä mallisto tuo parasta laatua ja monipuoliset ominaisuudet aivan uudelle tasolle!

G2N on uusi sukupolvi suositusta HELIX 7 -mallista - nyt myös Ethernetillä 
varustettuna! AutoChart LIVE tuo tarkat kartat ulottuvillesi reaaliaikaises-
ti. All Weather - 16:9 laajakuvaruutu ja 1500 nit kirkkaus näyttää kuvan 
selkeästi joka kelissä. Jaetulta näytöltä voit helposti katsella yhtä aikaa 
esimerkiksi kaikuluotaimen dataa ja karttaa. Nyt myös helppokäyttöinen 
Reflex-valikkojärjestelmä. CHIRP-kaikuluotaus parantaa oleellisesti 2D- ja 
Imaging -tarkkuutta.

AUTOCHART LIVE
TARKKA CHIRP
SIDE IMAGING

ETHERNET

HELIX 7 CHIRP SI GPS

HELIX 5 SONAR G2 HELIX 5 CHIRP  GPS SI G2 HELIX 5 CHIRP GPS G2

HELIX 5 G2 -SARJA
Uudessa HELIX 5:ssä on AutoChart LIVE vakiona. Mahtava värinkirkkaus ja huip-
putason 800x480 resoluution 16:9 kuvasuhteen näytöllä tekevät kalastuksesta 
juhlaa. Humminbird CHIRP tarjoaa yksityiskohtaisemmat kalakaaret, tarkemman 
kaikuluotainkuvan, vähemmän kohinaa sekä mahdollisuuden luodata suurempia 
syvyyksiä. 

www.humminbird.fiLue lisää:

LAAJAKUVAKIRKAS NÄYTTÖSELKEYTTÄ

CHIRP Side Imaging 180° 455 kHz / (2) 86° @ -10dB, CHIRP 
Digital Sonar 200 kHz / 20° @ -10dB, 83 kHz / 60° @ -10dB.

Helppo peruslaite edullisessa hintaluokassa.
Tarkka ja kirkas näyttö, SwitchFire™. Anturi: XNT 
9 20 T (DualBeam+), 200 kHz / 20° @ -10dB, 
83 kHz / 60° @ -10dB. 

AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE
NOPEUTTA

800 X 480

ALL WEATHER

1198,-

798,-
348,- 528,-

AUTOCHART 
LIVE 

VAKIONA.

TEE KARTTA 
MISSÄ VAIN JA MISTÄ VAIN!

AUTOCHART LIVE siirtää luotaus-
kokemuksesi uudelle tasolle. 

Sen avulla pystyt luomaan itse 
karttoja myös täysin kartoit-

tamattomista alueista. 

Lisäksi voit räätälöidä karttoje-
si tarkkuutta ja ulkoasua. Ja tämä 
kaikki tapahtuu reaaliajassa - pa-

rilla napin painalluksella!

Nyt vakiona myös 
Helix 7" ja 5" -laitteisiin.

Saumaton yhteistyö i-Pilot LINK -järjestelmän 
kanssa. Käske sähkömoottorisi seuraamaan 

esimerkiksi syvyyskäyriä ja keskty 
itse vaikkapa kalastukseen. 

Live on live!

AUTOCHART

LIVE
AUTOCHART

LIVE

Tallenna Humminbird-laitteesi kaikudata muistikortille ja 
siirrä se AutoChart PC -ohjelmaan. Muokkaa omat pohja-
karttasi ja siirrä ne takaisin Humminbird-luotaimeesi Zero-
Line SD-kortilla. Humminbird AutoChart PC -ohjelmapaket-
ti pitää sisällään PC-ohjelma CD:n ja ZeroLine SD-kortin.

AutoChart hintaan 249,-
AutoChart Pro hintaan 299,- 
AutoChart PRO sisältää myös pohjan kovuuden 
sekä SI-datan käsittelyn.

/HumminbirdSuomi

UUTUUS

Ammattilaistason viistokaikuominaisuudet 
kompaktissa koossa.
AutoChart LIVE, CHIRP-kaikuluotaus, SwitchFire™, 
sisäinen GPS. Muistikortin tyyppi: MicroSD. Anturi: 
XNT 9 SI 180 T (DualBeam+, Down Imaging ja Side 
Imaging), CHIRP Side Imaging 180° 455 kHz / (2) 86° 
@ -10dB, CHIRP Digital Sonar 200 kHz / 20° @ -10dB, 
83 kHz / 60° @ -10dB.

AutoChart LIVE ja CHIRP-kaikuluotaus tässä 
hintaluokassa? Kyllä!
AutoChart LIVE-karttaohjelma, CHIRP-kaikuluotaus, 
SwitchFire™, sisäinen GPS. Muistikortin tyyppi: MicroSD. 
CHIRP Digital Sonar  200 kHz / 20° @ -10dB, 83 kHz / 
60° @ -10dB.

AUTOCHART PC -OHJELMAT

lue lisää: www.humminbird.fi



MUKAAN!

VOITTAJIEN TIIMI

LIITY
www.humminbird.fi

World Predator Classic -mestaruus
Vetouistelun EM -mestaruus

HK Challenge Suomi -mestaruus
Vetouistelun SM -mestaruus

+ lukematon määrä muita heitto- ja 
vetouistelukilpailujen menestyksiä Suomessa!

Humminbird 360° IMAGING -laite on Humminbirdin 
omaan Ethernet-verkkoon liitettävä laite, joka pystyy 
luomaan upean vedenalaisen kuvan kaikkiin suuntiin 
veneen ympärillä. 360° IMAGING –laitteen ympyrän 
muotoinen peittoalue on olosuhteista riippuen vähin-
tään huikeat 0,65 hehtaaria, säteen ollessa jopa 45 m tai 
enemmän. Saatavana myös kevyempi esim. keulamoot-
toriin kiinnitettävä malli hintaan 1398,-

KUIN VEDENALAINEN TUTKA 
360° IMAGING 

1998,-
Peräpeiliasenteinen

HUMMINBIRD 360°

Minn Kota Talon on nerokas matalan veden ankkuri, jolla 
kiinnität veneesi vaivattomasti ja tukevasti parhaalle mah-
dolliselle kalapaikalle. Nopea nosto ja lasku. Kolme ainutlaa-
tuista ankkurointitoimintoa: automode, soft mode ja rough 
mode. Rough mode - takaa hyvän  paikalla pysyvyyden aina. 
Ankkurointikorkeus säätyy automaattisesti aallokon mukaan 
- toimii kelissä kuin kelissä. 

Kolmeosainen varsi säätyy 
automaattisesti
veden syvyyden mukaan.

Minn Kota Talon sisältää kaksi 
langatonta kaukosäädinta.

MINN KOTA TALON

HUOMAAMATON JA  ÄÄNETÖN - 
KOVAANKIN KELIIN!

2998,-
TALON BRACKET -KIINNITYSTELINE
Kulmasäädettävä, jykevä ja joka suuntaan kääntyvä 
kiinnitysteline. Optimoi Talon-matalavesiankkurisi 
asennus venemallista riippumatta tällä erikoisrakentei-
sella kiinnitystelineellä.

498,-svh.



UUTUUS

UUTUUS

KALALUOTAIMET
ISOLLA 4,3" NÄYTÖLLÄ

EDULLISET

FISHIN  ́BUDDY MAX DIFISHIN  ́BUDDY MAX

PIRANHA MAX 4

PIRANHA MAX 4 DI
Fishin’ Buddy MAX DI – Down Imaging -ominaisuus, jolla ve-
denalaiset rakenteet ja kalat avautuvat aivan uudenlaisessa va-
lossa!

Fishin’ Buddy MAX DI on nopea ja helppo kiinnittää erilaisiin ve-
neisiin tai vaikkapa laiturin reunaan – ei antureiden asennusta, ei 
johtojen vetämistä. Voit kartoittaa kalatilanteen yhdestä pistees-
tä parhaimmillaan jopa 183 metrin syvyyteen! Mainio laite ottaa 
myös talvella pilkille mukaan, toimii 8 X AA-paristoilla

Kannettava uutuus Fishin’ Buddy MAX on ainutlaatuisen kä-
tevä kalanpaikannin, joka kulkee kaverina minne vain. Nopea 
ja helppo kiinnittää erilaisiin veneisiin tai vaikkapa laiturin reu-
naan – ei anturin asennusta, ei johtojen vetoa.

Voit kartoittaa kalatilanteen yhdestä pisteestä parhaimmillaan 
jopa 183 metrin syvyyteen! Fishin’Buddy on mainio laite ottaa 
myös talvella pilkille mukaan. Laite toimii 8 X AA-paristoilla.

Edullinen, helppokäyttöinen ja varmatoiminen Piranha MAX 
-kaikuluotain upean kirkkaalla 4,3” värinäytöllä ja kaksikei-
la-anturilla. Kirkas näyttö 480x272 resoluutiolla.
Käyttömukavuuden varmistavat kallistuva ja kääntyvä jalusta 
sekä suomenkieliset valikot. Syvyyskapasiteetti  jopa 183 m.
200 kHz / 28° @ -10dB. 455 kHz / 16° @ -10dB.

Humminbirdin huipputarkka Down Imaging -teknologia edul-
lisessa PiranhaMAX -sarjan kaikuluotaimessa. Huikea näyttö 
jopa 480x272 resoluutiolle. Kirkkaasti selkeämpää teknistä 
etumatkaa!

Käyttömukavuus taattua PiranhaMAX-laatua. Syvyyskapasi-
teetti normaalilla luotauksella jopa 183 m.
DualBeam: 200 kHz / 28° @ -10dB. 455 kHz / 16° @ -10dB.
Down Imaging: 455 kHz / 75° @ -10dB.

159,-
svh.

228,-
svh.

368,- 498,-svh. svh.

www.humminbird.fiLue lisää: /HumminbirdSuomi



POWERDRIVE BTTERROVA I-PILOT
Portaaton nopeussäätö ja sähköinen oh-
jaus kätevästi langattomalla i-PILOT -jär-
jestelmällä. i-PILOT lisää PowerDrive BT:n 
käyttömukavuutta ja upeita GPS-ominai-
suuksia, mm. taivasankkuroinnin. Vakiona 
Weedless Wedge 2 -potkuri, joka toimii 
jumittumatta tiheässäkin ruovikossa. Huip-
putason voima ja pitkä käyttöaika Digital 
Maximizerin avulla.
Saatavana myös:
Powerdrive 55 BT jalkapedalilla 1098,-

Taivasankkuri, nopea nosto- ja laskumekanismi

Upea, uudistunut Terrova 55 BT on keu-
la-asenteisten sähkömoottoreiden eliittiä. 
Mekaanisesti nostokeventimellä avustettu 
todella kevytkäyttöinen lasku- ja nosto-
mekanismi. Erittäin tarkat ohjaustoimin-
not i-PILOT-järjestelmällä. Rikkoutumaton 
komposiittiriki edustaa Minn Kota -huip-
pulaatua. Digital Maximizer -ominaisuus 
takaa jopa 5 kertaa pidemmän akun keston 
yhdellä latauksella!

Huippuominaisuuksin varustettu keulakone. Valkoinen väri kertoo, että kaikki 
veden kanssa kosketuksissa olevat osat on erikoiskäsitelty kovaa käyttöä ja 
erityisesti meriolosuhteita kestäviksi. Vakiona langaton i-PILOT Link, Digital 
Maximizer, tiheässäkin ruovikossa jumiutumatta toimiva Wedless Wedge 2 
-potkuri ym.

1798,-1998,-
Powerdrive 55

i-Pilot BT
Terrova 55
i-Pilot BT

54” riki54” riki

RIPTIDE ULTERRA BT -SARJA

TARKIN
LUOTETTAVIN ON MYÖS

RIPTIDE ULTERRA
I-PILOT

UUTUUS

Riptide Ulterra BT on erityisesti suolavesikäyt-
töön suunniteltu keula-asenteinen sähkömoot-
tori, jonka ylivertaisia ominaisuuksia ovat mm. 
automaattinen moottorin nosto ja lasku sekä riki-
pituuden säätö.

RIPTIDE
TERROVA BT

Riptide Terrova 55
 I-Pilot LINK BT, 54"

2958,-

MINN KOTA
YLIVOIMAA!

- OMINAISUUKSIA.

Nostokevennin (Minn Kota Terrova- 
ja Riptide terrova -malleissa), jonka 
avulla koneen ylös nostaminen on-
nistuu todella kevyellä liikkeellä.

2+1 vuoden takuu!
Ainutlaatuinen laajennettu 
takuu antaa käyttöturvaa 
- voimassa vain Suomessa.

MOOTTOROITU 
NOSTO- JA 

LASKUMEKANISMI!



SYVYYSKÄYRÄN
SEURANTA

www.minnkota.fiLue lisää:

MINN KOTA
RIPTIDE ULTERRA BT

OMINAISUUDET:
Uusi Riptide Ulterra BT on käyttömukavuudeltaan ylivertai-
nen keulamoottori: voit ohjata toimintoja joko langattomalla 
i-Pilot-ohjaimella tai mobiililaitteellasi.

Riptide Ulterra BT:ssä on mm. integroitu, langaton i-Pilot, 
GPS sekä ajoaikaa jopa 5 kertaa lisäävä Digital MaximizerTM. 
Moottoroitu koneen nosto- ja laskutoiminto sekä korkeussäätö. 

I-PILOT LINK - OMINAISUUKSILTAAN YKKÖNEN.

VAIN YKSI VOI OLLA PARAS.

Valitse syvyyskäyrä, jota pitkin 
haluat kulkea.

Täydellinen yhteensopivuus luo-
taimesi kanssa. Ohjaa moottoria-
si luotaimen isolta näytöltä.

Humminbird-luotain voidaan yhdis- 
tää Minn Kota i-Pilot LINK laittei-
siin Minn Kotan mukana tulevalla 
Ethernet-kaapelilla.

Riptiden valkoinen väri kertoo, että moottorin osat on 
erikoiskäsitelty kovaa käyttöä ja meriolosuhteita kestäviksi.

MINN KOTA RIPTIDE

RIPTIDE ULTERRA BT -SARJA

Laitteen ja toimintojen ohjaus käy kätevästi Humminbird-luotaimella, langattomalla I-PI-
LOT kaukosäätimellä tai Bluetooth-yhteyden kautta Apple® tai Android™ -mobiililaitteel-
lasi. Minn Kota huippulaadusta kertovat myös rikkoutumaton komposiittiriki ja Digital 
Maximizer, joka takaa jopa 5 kertaa pidemmän akun keston yhdellä latauksella. Ulterra 
on nautiskelijan ja aktiivikalastajan valinta!

Portaattomasti säädettävä nopeus, Weedless Wedge 2 -potkuri.
Saatavana myös Riptide Ulterra 112 BT 
I-PILOT, 72” riki, 36 V, hintaan 4298,-

AUTOPILOT
ÄLYKÄS NÄPPÄRÄ KÄTEVÄ

Aja haluttuun suuntaan, auto-
pilotti huomioi olosuhteet
ja korjaa poikkeamat.

CIRCLE
Kierrä kehää halutun 
kohteen ympärillä

ITRACK
Kulje ennalta tallennettua reit-
tiä - ja keskity kalastamiseen.

7 m6 m5 m4 m

TAIVASANKKURI HUMMINBIRD
SPOT LOCK YHTEYS
Taivasankkuroi vene tarkasti halua-
maasi paikkaan. 

Jog

Spot-Lock

Spot Lock Jog -toiminto:
siirrä venettä  1,5 metrin 
päähän taivasankkuripis-
teestä yhdellä napin painal-
luksella haluttuun suuntaan.

Täysin uudistunut i-Pilot Link ja 
Bluetooth-yhteydet - ennen näke-
mätöntä käytön helppoutta.

3598,-

UUTUUS 2017
I-PILOT 

MOBIILISOVELLUS
Ohjaa keulakonettasi 

kännykällä!

UUDISTUNUT 
I-PILOT LINK

OHJAIN!

Rungon pinnoiteOhjainyksikkö

Moottorin elektroniikka täysin 
suojattu kosteudelta.

Kestävä Polyester-maalaus

Sinkkipinnoite kerros

Anodisoitu vahvistekerros

Meriveden kestävä materiaali

Bluetooth®-yhteyden avulla teet nopeasti uudet 
ohjelmistopäivitykset laitteeseen. Bluetooth®-yhteyden 
ja Minn Kota -sovelluksen avulla voit ohjata i-Pilot- tai 
i-Pilot LINK -keulasähkömoottoria myös älypuhelimella.

Minn Kota suunta-anturi mahdollistaa  
Spot Lock Jog -toiminnon. Siirrä venet-
tä taivasankkuripisteestä yhdellä napin 
painalluksella 1,5 metriä. Sis. i-Pilot 
pakettiin (ei PD). Suunta-anturi toimii 
langattomasti Bluetooth®-yhteydellä.

BLUETOOTH-YHTEYS

/MinnkotaSuomi

Katso esittelyvideo:

Riptide Ulterra 80 BT,  I-PILOT
60”riki,  24 V

/MinnkotaSuomiKatso video:



MINN KOTA
YLIVOIMAA

Ergonominen Minn Kota Endura C2 -sähköperämoottori on 
meluton ja saasteeton voimanpesä vesillä liikkumiseen! Le-
gendaarisen luotettavaa laatua ja käytettävyyttä, jota muut 
yrittävät kopioida. Ominaisuuksia: akun varaustilan näyttö, 
vaihteet 5/3, tehokas Power Prop -potkuri, teleskooppikah-
va, kestävä komposiittiriki, pikavapautusvivulla varustettu 
vipulukkokiinnike. Työntövoima 13,6 kg, rikin pituus 76 cm, 
12 V -järjestelmä.

Turvallinen ja luotettava kumppani vesille.

Teleskooppikahvan avulla 
voit säätää itsellesi sopivan 
ajoasennon helposti.

Minn Kota -sähköperämoot-
torit on valmistettu Ameri-
kassa - laatua, joka näkyy.

Digital Maximizer antaa jopa 
5 kertaa pidemmän käyttö-
ajan moottorillesi.

Akun varaustilan näyttö an-
taa varmuuden vesille - tiedät 
aina jäljellä olevan ajoajan.

Endura Max -malliperheen valttikortti on maksimaalinen 
ajoaika: Endura Maxin Digital Maximizer -teknologia hallit-
see ja optimoi moottorin tehontarvetta eri ajonopeuksilla. 

Tämän ansiosta pystyt liikkumaan vaihtelevilla ajonopeuksilla 
jopa viisi kertaa pidempään! Ominaisuuksia: akun varaustilan 
näyttö, Power Prop -potkuri, teleskooppikahva, lähes särky-
mätön kompsiittiriki, pikavapautusvivulla varustettu vipu-
lukkokiinnike ja portaaton nopeudensäätö! Endura Max käy 
viileänä ja on nautittavan hiljainen.

AINUTLAATUINEN
MINN KOTA

ENDURA MAX 40

ENDURA C2 30
MINN KOTA ENDURA C2 -mallisto
Endura 30, 30” rikillä ............ 198,-
Endura 40, 36” rikillä ............ 329,-
Endura 50, 36” rikillä ............ 398,-

TESTIMENESTYS

Hiljainen ja keveä 

- hintakaan 

ei päätä huimaa!

198,-svh.

LÄHES SÄRKYMÄTÖN!



www.minnkota.fiLue lisää:

MINN KOTA
LISÄVARUSTEET:

Todella näppärän kokoinen Bluetooth- 
yhteydellä toimiva i-Pilot- ja i-Pilot Link –ohjain 
tärkeimmille perustoiminnoille – vaikka kakkos-
ohjaimeksi. Vedenpitävä ja helppokäyttöinen.

Helppokäyttöinen, tukeva ja lukittava jalusta, 
jonka avulla saat keulasähkömoottorisi nopeasti, 

turvallisesti ja vaivattomasti kiinni ja irti.

Kiinteästi veneeseen asennettava, vankkarakenteinen 
älylaturi. Analysoi mm. akkujen lämpötilaa ja varaustilaa 

– maksimaalinen akkujen suorituskyky!
Lataa yhtäaikaa useampaa akkua.

MK106E ............................1 akulle, 6 A  / akku
MK210E ............................2 akulle, 5 A / akku
MK220E ............................2 akulle, 10A / akku
MK330E ............................3 akulle, 10 A / akku

MINN KOTA 
LATURIT

MINN KOTA 
PIKAKIINNITYSJALAT

MINN KOTA 
MICROREMOTE BT -

MINIKAUKOSÄÄDIN

MK 210E

HINNAT ALK.

MKA-21

RTA-17

219,-

SVH.128,-

SVH.178,-

svh.

TRAXXIS 55
TraxxisTM on pakattu mainioilla ominaisuuksilla, joi-
den ansiosta sitä on helppo ja miellyttävä käyttää. 
Ainutlaatuinen moottorin nosto ja lasku. Helposti 
säädettävä ohjausjäykkyys ja syvyyssäätö sekä tie-
tysti Minn Kota Digital MaximizerTM, joka pidentää 
oleellisesti moottorin ajoaikaa ja akun käyttöikää. 
Tarkka ja portaaton nopeuden säätö.

1390,-
svh. alk.

MINN KOTA 
EO  1,0  JA 0,5 HP

Minn Kota EO on ominaisuuksiltaan huippuluokkaa: jämäkkä 
kiinnike, akkutehoa parantava Digital Maximizer, sekä tietysti 
Minn Kotalle ominainen kestävyys ja luotettavuus. Portaaton 
nopeuden säätö.
EO 1 HP ajoaika 50 % teholla 550 min, 100 % teholla 80 min 
(100 Ah lithium akku). 24 V. Rikin pituus 36”. Weedless Wedge 2 
potkuri. svh. 1490,- 
EO 1/2 HP ajoaika 50 % teholla 465 min, 100 % teholla 70 
min (100 Ah lithium akku). 12 V -järjestelmä. Riki 36”. Weedless 
Wedge 2 potkuri. svh 1390,-

MINN KOTA ENDURA MAX -mallisto
Endura MAX 40, 36” rikillä .......... 399,-
Endura MAX 50, 36” rikillä .......... 498,-

399,-svh.

599,-svh.
Kääntyvä teleskooppikahva, portaaton 
nopeussäätö, Power Prop -potkuri, 
lähes särkymätön komposiittiriki ja akun 
varaustilan näyttö.

Helppo yhden käden moottorin nosto ja laskumekanismi

Quick-Lock syvyyden pikasäätö ja säädettävä ohjausjäykkyys.



LUONTEVASTI 
VESILLÄ!

KALASTUSVENEET

INTRUDER 12 PREDATOR 103

Pelican-kalastusveneet on suunniteltu alusta alkaen saumattomasti toimi-
vaksi kokonaisuudeksi: veneissä on mm. erinomaiset kiinnityspisteet  
Minn Kota -sähköperämoottorille ja Humminbird-kaikuluotaimelle.  
Bass Raiderin ja Predatorin pyörivät istuimet tekevät kalastuksesta nautitta-
van mukavaa. Hyvin iskuja kestävä ja muotonsa säilyttävä Ram-X-valmistus-
materiaali tekee Pelican-veneistä erittäin kevyitä, mutta kestäviä.

Poimupinnoitettu, tukeva ja huoltovapaa sisäkuori. Veneen run-
ko suuntavakaa ja vääntöjäykkä. Kaksi tuhtoa, neljä vapapidi-
kettä, kantokahvat ja paikat hankaimille.

Pituus 3.65 m, leveys 1.21 m, paino 57 kg, kantavuus 2 hlö/190 kg, 
max. 6 hv

Tilava kalamiehen pienvene. Erittäin vakaa ja kestävä kaksois-
runko on valmistettu Ram-X-materiaalista, minkä ansiosta ve-
nettä on kevyt liikutella ja huollon tarve on erittäin vähäinen. 
Kaksi kääntyvää selkänojallista ergonomista istuinta, pidikkeet 
juomille ja vavoille, kiinnityspaikat sähkömoottorille edessä ja 
takana, akkukotelo, sumppu.

Pituus 3.12 m, lev. 1.55 m, paino 69 kg, kantavuus 2 hlö/229 kg,  
max. 7 hv

BASS RAIDER 10
Erittäin vakaa ja kevyesti liikuteltava vene, joka ei tarvitse alleen 
kuin noin 10 cm vettä. Kantokahvat, kääntyvät ja taittuvat ergo-
nomiset istuimet, vapojen, juomien ym. tarvikkeiden pidikkeet. 
Sähkömoottoripaikat valmiiksi edessä ja takana.

Pituus 3.10 m, leveys 1.27 m, paino 66 kg, kantavuus 2 hlö/273 kg, 
max. 3.5 hv

998,-svh. 1598,-svh. 2150,-svh.

SISÄLTÄÄ RAHDIN SISÄLTÄÄ RAHDIN SISÄLTÄÄ RAHDIN

KAMPANJAHINTAKAMPANJAHINTAKAMPANJAHINTA

898,-svh.
PELICAN 15,5
Monipuolinen, kevyt ja vakaa. Ergonomisesti muotoillut 
istuimet kolmelle, kantavuus 363 kg. Kantokahvat, juoma- ja 
vapapidikkeet. Valmistettu joustavasta, iskuja kestävästä 
Ram-X-materiaalista. Pituus 472 cm, paino 37 kg.

RENTOUTTAVIIN PÄIVIIN VESILLÄ

SISÄLTÄÄ RAHDIN

KAMPANJAHINTA

SUURSUOSIKKI!

TESTIMENESTYJÄ!

www.normark.fi/pelican



PELICAN CATCH 120

PELICAN - Vietä rentouttava päivä vesillä tällä monipuolisella, kevyellä ja 
vakaalla Pelican kanootilla. Kolmelle ergonomisesti muotoillulle istuimelle 
mahtuvat kaiken tasoiset melojat junioreista varttuneempiin perheenjäseniin – 
yksin tai yhdessä! 
Kevyet, mutta vankat Pelican-kanootit on valmistettu joustavasta, iskuja kes-
tävästä RamX-polyetyleenistä. Lähde nauttimaan luonnosta Pelican-kanootilla!

Pelican Catch 120 näyttää suuntaa kalastuskajakeil-
le. Vakaa rakenne, leveä ja tasainen kansi, runsaas-
ti erilaisia säilytystiloja, kantokahvat ja pidikkeitä 
vavoille ja meloille. Täysin uudenlainen säädettävä 
istuin ja säädettävä jalkatuki. Lisäksi seisomista hel-
pottava remmi. Värit: camo tai laava.

Pituus 3.55 m, leveys 0.86 m, paino 31 kg, t 
ilavuus 1 hlö/181 kg

Runsaasti säilytystiloja Tukeva istuin Mietityt yksityiskohdat kalastajalle

RAM-XTM

HELPOSTI 
VESILLE

RAM-X™ on Pelicanin valmistama monikerroksinen po-
lyetyleenimateriaali, joka on tunnettu mm. korkeasta is-
kunkestävyydestään – RAM-X™ palautuu alkuperäiseen 
muotoonsa kovienkin iskujen jäljiltä. Materiaali on myös 
erittäin kevyttä, mikä tekee siitä ihanteellisen veneen, ka-
nootin ja kajakin rakennusmateriaalin. RAM-X™ on alal-
laan laadun vertailukohta.

Pelican-veneet ovat kevyitä, helposti liikuteltavia, ja niis-
sä on juuri oikeissa kohdissa kantokahvat, minkä ansiosta 
veneet saa kätevästi kuljetettua vesille. Pelican-veneiden 
tukeva ja vakaa rakenne on eduksi niin vesillä kuin jo mais-
ta veneeseen astuessa. Lisäksi Pelican-veneiden RAM-XTM 
-materiaali on helppo pitää puhtaana, joten arvokasta vesil-
läoloaikaa ei kulu pintojen jynssäilyyn.

www.normark.fi/pelicanLue lisää:

PELICAN
OMINAISUUKSIA:

  Metsästys ja Kalastus 11/2013: 
"Intruder kulkee kätevästi auton

katolla - kevyt, tukeva ja tilava vene!"

Kalastuslehti 2/2013: ”Predator yllätti 
mukavuudellaan ja vakaudellaan.”

Testimenestyjät!

#KALASTUSKAJAKIT1495,-svh.

EXPLORER 14,6 DLX

Monipuolinen ja helppokäyttöinen kanootti, joka loistaa vakaudellaan ja 
turvallisuudellaan. Ergonomisesti muotoillut istuimet kolmelle, kantavuus 
363 kg. Selkänojat taittuvat alas kuljetuksen ajaksi. Jämäkkä mutta kevyt 
alumiiniparras, juoma- ja vapapidikkeet, kantokahvat, keski-istuimen sisällä 
cooleri. Valmistettu Ram-X-materiaalista. Pituus 442 cm, paino 41 kg.

HUOLETTOMIIN SEIKKAILUIHIN VESILLÄ

998,-svh.

SISÄLTÄÄ RAHDIN

SISÄLTÄÄ RAHDIN

Pelican-vene suoraan 

kotiovellesi veloituksetta!

SÄÄSTÄ JOPA

Katso lähin Pelican-jälleenmyyjäsi: 

www.normark.fi/pelican

Kampanja voimassa kampanjakauppiailla 31.8.2017 asti.

200,-

TUTUSTU JA TILAA!

KAMPANJAHINTA

KAMPANJAHINTA
KALASTA ISTUEN TAI SEISTEN!

MUKAVUUTTA VESILLE!



CANNON
TAKILAT

MAG 5 ST

UNITROLL 5

CANNON EASI-TROLL
MAAILMAN MYYDYIN TAKILA

Luotettava ja vankka takila, jossa on loistava hinta/laatusuhde. Erittäin nopea kelaus, 
metrinen järjestelmä ja 60 cm pitkä, luja copolymeeripuomi. 45 m esipuolattu 68 kg:n  
ruostumaton teräsvaijeri. Lisävarusteena kääntöjalusta. Metrinen järjestelmä. Jopa kaksi kertaa vahvempi runko kuin aiemmassa versiossa. 60 

cm pitkä, järeä puomi ja 60 m:n teräsvaijeri. Nopea ja vaivaton 
kelata. Matala ja tukeva kiinnistysjalusta. 

428,-

Cannon Magnum 5 ST on vankkatekoinen ja kätevän 
kokoinen, huippunopeasti kelaava kalamiehen työka-
lu. PIC - Positive Ion Control:  veneen ja takilan vaijerin 
välisen sähkökentän säätely parantaa saalisvarmuutta. 

Vesitiivis, helposti avattava ja huollettava rakenne. Short Stop 
-ominaisuus ja kolminumeroinen syvyysnäyttö (metrinen jär-
jestelmä). Puomin pituus 61 cm, esipuolattu vaijeri 76 m ruos-
tumatonta terästä. Kääntöaluste myydään erikseen (139,-).

UNITROLL 10
Vankka ja kätevä, nopeasti kelattava laatutakila. Matalaprofiilinen 
kääntyvä alusta ja luja teleskooppipuomi, pituus 60-135 cm. Met-
rinen järjestelmä. Vesitiivis, helposti huollettava rakenne. 

548,-svh.

svh.

798,-svh.

358,-svh.



• 3M-heijastimet, tarvikelenkki 
• 150 N (aikuiselle yli 40 kg)
• 33 g kaasusäiliö
• CE-hyväksytty, ISO 12401
• Värit: punainen ja sininen

RAPALA CLASSIC 
AUTOMAATTILIIVI

www.normark.fi

www.normark.fi/cannon

Lue lisää:

LAADUKKAAT 
RAPALA-PAUKKULIIVIT

Automaattisesti tai käsin laukaistava Rapala-paukkuliivi on kevyt ja helppo pukea. 
Rapala-paukkuliivi on valintasi, kun haluat liikkua vapaasti ja mukavasti veneessä. 

• Irroitettava ja lämmin fleecekaulus
• Toimintavalmiussensori
• 3M-heijastimet
• 180 N (aikuiselle yli 40 kg)
• 38 g kaasusäiliö, CE-hyväksytty,
  ISO 12401

RAPALA PREMIUM 
AUTOMAATTILIIVI

Cannon Digi-Troll 10 sisältää integroidun ohjausyksikön, jolla ohjaat takilaa 
ilman erillistä kaikuluotainta. PIC (Positive Ion Control) mahdollistaa veneen 
sähkökentän säätelyn, mikä parantaa saalisvarmuutta. Korroosionkestävä 
rakenne, Short Stop -ominaisuus, käytännöllinen teleskooppipuomi, kääntö-
alusta ja digitaalinen syvyysmittari takaava käyttömukavuuden pitkäksi aikaa.

Kelausnopeus huima 76 m/min! Esipuolattu 122 m vaijeri. Vesitiivis virtaliitin. Met-
rinen järjestelmä.

Vankkatekoinen huippunopeasti kelaava kalamiehen 
työkalu. Teleskooppipuomi ruostumatonta terästä, 
61-135 cm. PIC - Positive Ion Control:  veneen säh-
kökentän säätely parantaa saalisvarmuutta. Vesitiivis, 
helposti avattava ja huollettava rakenne. Short Stop 
-ominaisuus, kääntöalusta ja kolminumeroinen syvyys-
näyttö (metrinen järjestelmä). Soveltuu myös langatto-
man ohjausjärjestelmän kanssa käytettäväksi.

MAG 10 STX

Cannon Digi-Troll 
-syvyysanturi myydään 
erikseen: 148,-

Myös pakettihintaan 2590,-
2 x MAG 10 + autotrolling

DIGI-TROLL 10

AutoTrolling on suomalainen, todella edullinen, langaton 
takilaohjausjärjestelmä sähköisiin Cannon Mag -syväta-
kiloihin. Se on helposti ”Plug & Play”-asennettavissa suo-
raan Cannon Mag 10 STX ja Mag 5 ST –takiloihin. Järjes-
telmä voi käyttää syvyystietoihin mitä tahansa veneessä 
olevaa NMEA 0183 -yhteensopivaa kaikuluotainta. Hinta 
AutoTrolling-järjestelmälle ja kahdelle Cannon Mag 5 ST 
-takilalle on kampanjassa 1998,-  joten kyseessä on todella 
houkutteleva paketti ominaisuuksia ja käytön helppoutta!

AutoTrolling-järjestelmä koostuu takiloiden sisään asennet-
tavista ohjausyksiköistä, yhdestä kommunikointiyksiköstä ja 
valinnaisesta Android-sovelluksesta (Google Play: AutoTrol-
ling – Takilaohjausjärjestelmä). Järjestelmää voidaan ohjata 
joko takiloiden omien kytkimien avulla tai ilmaisen sovelluk-
sen avulla Android-laitteella. Takiloiden ohjauksen lisäksi so-
velluksella voidaan muokata ja tallentaa monipuolisesti järjes-
telmän asetuksia. Bluetooth-yhteyden muodostus ja katkaisu 
kommunikointiyksikön ja Android-laitteen välillä tapahtuu aina 
automaattisesti, joten voit vesillä ollessa huoletta vaikkapa 
sammuttaa kännykän ja keskittyä oleelliseen – kalastamiseen!

79,90,- 129,-

AutoTrolling-järjestelmän kiinnostavimpia ominaisuuksia ovat mm. poh-
janseuranta, automaattinen siirtyminen asetussyvyyteen, sykli haluttujen 
syvyyksien välillä, automaattinen takiloiden ylösnosto ja ”pohjaväistö”, 
jossa takilan kuula väistää tarvittaessa pohjan kohoumia. Nosto-, lasku- 
ja syklinopeudet sekä hidastusalueiden pituudet (ns. ”pehmeät liikkeet”) 
ovat myös muokattavissa. Käyttömukavuutta lisää LED-valo, joka ilmaisee 
erilaisia järjestelmän tiloja, kuten esimerkiksi NMEA-tietojen vastaanottoa, 
onko pohjanseuranta päällä jne. Järjestelmä tukee jopa kahdeksan takilan 
samanaikaista ohjausta, joista jokaiselle voi muokata omat yksilölliset ase-
tuksensa. Voi siis huoletta todeta, että hintaansa nähden AutoTrolling-jär-
jestelmä on ominaisuuksiltaan ylivoimainen ratkaisu.

AUTOTROLLING - täynnä 
ainutlaatuisia ominaisuuksia

AUTOTROLLING - langaton 
takilaohjausjärjestelmäUSA:n suurilla järvillä kehitetyt Cannon–takilat ovat maailman käytetyimmät. 

Cannon-takilat on valmistettu laadukkaasta Lexan™ -komposiittimateriaalista, 
joka on samaan aikaan sekä erittäin vahvaa että kevyttä. Metalliosat on valmistet-
tu ruostumattomasta teräksestä, joten voit käyttää näitä takiloita huoletta myös 
suolaisessa vedessä. Takiloiden muotoiluun on panostettu, joten ne ovat kooltaan 
kompakteja eivätkä ole tiellä veneessä liikuttaessa tai kalaa väsyttäessä.

1098,-svh.

2198,-svh.

Tuotepaketti pitää sisällään:

2  x Cannon MAG 5 ST -takila ja 

Autotrolling ohjausjärjestelmä kahdelle takilalle.

Kysy lisää Cannon-jälleenmyyjältäsi tai www.normark.fi/cannon

CANNON SÄHKÖTAKILAT  2 kpl 

+ ohjausjärjestelmä
mm. 

pohjanseuranta
toiminto!1998,-

RAJOITETTU ERÄ!



KEEP IT COOL 
IGLOO

MARINE ULTRA 
24 JA 36 SOFT 

-KYLMÄLAUKUT
Huippusuosittu Igloo Marine Ultra Soft -hybridilaukut 
ovat taattua Marine Ultra -laatua. Tässä uutuussarjassa 
yhdistyvät kylmälaatikoiden eristävyys ja soft-laukkujen 
keveys!
 
Kylmälaukun pintamateriaali on UV-suojattu, mikrobeja ja 
kosteutta hylkivä sekä helposti puhdistettava. 3 cm pak-
su eristekerros, joka pitää jään jäätyneenä jopa 2 päivää! 
Taskuja aurinkolaseille, kännyköille, avaimille ym., kanto-
kahvat, säädettävä ja pehmustettu olkahihna. Pohjassa on 
liukumattomat jalat, jotka pitävät laukun paikoillaan myös 
märällä pinnalla. Kestävä ja tyylikäs kumppani, jonka kanssa 
veneileminen on aina tyyntä. 

IGLOO SUPER TOUGH

SUPER TOUGH 54

Igloo Super Tough -kylmälaatikon runko, kansi ja kaikki kulutuk-
selle alttiit osat ovat erikoisvahvistettua materiaalia. 

Super Tough -kylmälaatikot kestävät todella vaativia olosuhteita 
– ne ovat pitkäaikainen ja kestävä ratkaisu niin kotiin kuin am-
mattikäyttöön! Kannessa on kalamitta ja poistovesitulpassa kierre 
letkua varten. Erityinen "Super Tough" -väritys.

Kippari-lehti **** Hyvä Ostos: "Hyvä kylmänkesto. 
Metallisaranat ja -lukitussalpa. Paksut kantokahvat. 

Toimii myös veneen istuimena, Värikäs ulkoasu." 

52
LITRAA

TILAVUUS

119,-

tilavuus 35 litraa

65,-
Marine Ultra Soft 36

svh.
tilavuus 23 litraa

55,-
Marine Ultra Soft 24

svh.

159,-
Quick&Cool 100

Kalamiehen viileä valinta! Pitää sisällön kylmänä jopa 5 päivää  
30° C:n ulkolämpötilassa! Tuhdit, ylös taittuvat kahvat helpottavat 
laatikon liikuttelua. Ne myös lukittuvat turvallisesti ala-asentoon. 
Quick&Cool-kylmälaatikot kestävät ja kulkevat mukanasi vielä vuo-
sienkin päästä!

Monikäyttöinen, lähes satalitrainen arkkumallinen kylmälaatikko, jossa 
huippuluokan Ultratherm-eristys. Kannessa kätevä pikkuluukku, jonka 
ansiosta laatikosta voi poimia pienempiä eväitä nopeasti koko kantta 
avaamatta.

QUICK & COOL
IGLOO

95
LITRAA

TILAVUUS



Igloo Marine -sarjan kylmälaatikot ovat parhaimmillaan ve-
sillä liikkuessa! Laatikot ovat suojattu sekä auringon haitalli-
selta UV-valolta että ruostumiselta. Runko ja kansi sisältävät 
Igloon Ultratherm-eristyksen, mikä takaa että laatikon sisäl-
tö säilyy tuoreena kuumallakin säällä – kauan!

Igloo Marine -tuoteperhe sisältää Igloo-malliston pitkäikäi-
simpiä ja luotettavimpia kylmälaatikkomalleja. Eristyskyky 
Marine Ultra -sarjassa on erittäin hyvä, peruskokoisissa bok-
seissa jopa 5 päivää!

MARINE
ELITE OFFSHORE

Igloo Marine Elite Offshore 70 on ideaali kylmälaatikko pitkil-
le kalastus- tai metsästysreissuille. Cool Riser Technology™, 
tiivistetty kansi ja erityispaksu eristys lähes tuhoutumatto-
man polyetyleenikuoren sisällä mahdollistavat todella pitkän 
kylmänkeston. Kumiset salvat helpottavat laatikon avaamis-
ta. Kookkaat kantokahvat.

Igloo MaxCold 70 -kylmälaatikon kannessa ja rungossa on 
Ultratherm-eriste, mikä takaa maksimaalisen kylmäsäilyvyy-
den järkevään hintaan. Tämä tilava kylmälaatikko on täydelli-
nen valinta niin pidemillekin automatkoille kuin lyhyille pikni-
keille lämpiminä päivinä.

www.normark.fi/iglooLue lisää:

109,-
Marine Ultra 54

99,-
Marine Ultra 48

89,-
Marine Ultra 36

35
LITRAA

TILAVUUS

46
LITRAA

TILAVUUS

52
LITRAA

TILAVUUS

RAPALA EXTREME 
ICE GEL PRO

Tuhti 2,2 kg kylmägeelipussi! 
Pintamateriaali todella kestävää 
PVC-kangasta. Koko: 52x27x4 cm

Jopa 45 % tavallista jäätä 
tehokkaampaa viileyttä!

19,90

399,-219,- 299,-
Super Tough STX 150Super Tough STX 72 Super Tough STX 120

tilavuus 114  litraatilavuus 66 litraa

599,- 699,-
Marine Elite OffShore 70 Marine Elite OffShore 120

svh.

145
LITRAA

TILAVUUS

STX 150

JÄTTIBOXI!!

UUTUUS
UUTUUSKOKO 25

69,-
Marine Ultra 25

23
LITRAA

TILAVUUS

MAX COLD
IGLOO

IGLOO MARINE ULTRA

129,-
Max Cold 70

UUTUUS

66
LITRAA

TILAVUUS



TRACKER-VENEET
TÄYDELLISESTI VARUSTELLUT

TRACKER PRO GUIDE V-16 SC SUN TRACKER FISHING' BARGE 22 DLX

Diamond Coat™ -maalipinta. Läpikäveltävä tuulilasi, tuplakonsolit. Todella leveät  
(28 cm) laidat joissa päältä aukeavat vapakotelot 8’ vavoille. Laitojen päällä astumista 
helpottavat liukuestematot. Laidoissa VERSATRACK®-lisävarusteiden kiinnitysmahdol-
lisuus. Minn Kota® jalkapedaalilla ohjattava sähkökeulamoottori. Keulakolmiossa kaksi 
uistimien säilytyskoteloa. Keulassa 72 litrainen hapettava kiertovesisumppu. Perässä 
181 litrainen hapettava kiertovesisumppu. Syöttiämpäri. Säädettävä kuskin penkki, 
kaksi kalastustuolia, useita tuolin jalustakohtia, keulassa pehmustetut selkätyynyt. Eri-
laista säilytystilaa on monenlaista: keulassa säilytysverkot sivuissa, keskellä ja sivuilla 
vapojen säilytystiloja, keulassa ja alapohjassa erikokoisia säilytyslokeroita tavaroille.  
Tracker Targa V-18 WT hintaan 30950,-

Maailman suosituin ja myydyin alumiinirakenteinen 
kalastusvene. Tracker-venemallisto tarjoaa iloa ja 
nautintoa veneilyyn! Alumiinirakenteinen Tracker 
on kaikkea sitä mitä parhaaseen veneilykokemuk-
seen tarvitset. Tracker on tyylikäs, kestävä ja mo-
nipuolinen käyttövene, jonka ylellinen varustus ja 
tinkimättömästi yksityiskohtiin saakka hiotut omi-
naisuudet nostavat hymyn huulille. 
Tutustu ja valitse itsellesi sopivin kesäinen ilontuoja.

Alumiinirakenteinen Tracker Targa V-18 WT on erityisesti heittokalastajan 
ihannevene. Upeat yksityiskohdat hivelevät silmää ja veneestä huokuu panos-
tus nautiskeluun, tinkimättä tuumaakaan laadukkaista ajo-ominaisuuksista. 

www.trackerboats.fi

Tracker-ponttoniveneet ovat tukevia, katamaraanityyppisiä ponttoniveneitä. Veneissä 
on kestävä ja UV-suojattu verhoilu. Tracker-ponttoniveneeseen on helppo käydä esteet-
tömän tasaista turkkipintaa pitkin. Monet kalastuselämyksiä tarjoavat eräoppaat ovat 
valinneet työkäyttöön Tracker-ponttoniveneen.

Pituus 6.76 m, Leveys 2.59 m, Paino 812 kg, Tilavuus 5 hlö/567 kg, Max. 115 hv, Polttoaine 121 l.
Kaiteissa uusi design ja Rail-Lock™ -kiinnityskisko kuljetuspeitteen (lisävaruste) kiinnitystä varten.
Katoksessa täysin uudenlainen QuickLift™ -mekanismi, jonka avulla katos on helppo nostaa ja las-
kea vaikka yksin!
Tracker Sun Tracker Fishing´ Barge 22 DLX hintaan 30950,-

Alumiinirakenteinen Tracker-kalastusvene on erityisesti heittokalastajalle suunniteltu. 
Luotettavalla ja vakaalla Tracker-kalastusveneellä mennään vesille pitämään hauskaa ja 
korjaamaan saalis talteen!

Diamond Coat™ -maalipinta. Leveä, vakaa, syvä V-runko 20 asteen pohjakulma. Laidoissa VERSAT-
RACK®-lisävarusteiden kiinnitysmahdollisuus. Sivukonsoli, selkeä mittaristo, tuulilasi ja tilaa pienille 
tavaroille. Minn Kota®- sähkökeulamoottori. Kiertovesisumppu keulassa. Kolme kalastustuolia ja 
kuusi jalustapaikkaa. Paljon säilytystilaa eri puolilla venettä. Perässä säilytyslokero Pituus 4.88 m, 
leveys 2.24 m, paino 494 kg, tilavuus 5 hlö/567 kg, max. 90 hv, polttoaine 57 l. 
Tracker Pro Guide V-16 SC hintaan 19950,-
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