RACE VISION

universeel
 geschikt voor alle bekende merken
 inbouwmaten van 2 tot 4 displays

stijlvol
 verkrijgbaar in diverse kleurencombinaties
 polyester of carbon behuizing
 aluminium geanodiseerde beugels

waterdicht
 achterzijde wegneembaar voor inbouw en
inspectie
 geen open onderzijde

lichtgewicht
 vormvaste aluminium beugels
 polyester of carbon behuizing
 geen RVS beugel nodig voor reeflijnen

RACE VISION
Behuizing
De polyester behuizing is eenvoudig te openen voor montage en inspectie van de displays. De
behuizing is in verschillende hoogtes te krijgen, geschikt voor 2, 3 of 4 displays.
Standaard wordt de behuizing in wit of zwart polyester geleverd. Op aanvraag zijn andere kleuren
gelcoat mogelijk, evenals carbon.
Mastbeugels
De bevestiging aan de mast is door middel van twee geanodiseerde lichtgewicht aluminium
beugels. Deze beugels geleiden tevens de reeflijnen achter de displays langs en kunnen worden
gebruikt om vallen op weg te zetten.
De beugels lopen om de voorzijde van de behuizing heen, de displays worden hierdoor beschermd.

UNIVERSEEL
De RACE VISION is geschikt voor de meeste masten, zowel aluminium als carbon. De poten van de
mastbeugels zijn scharnierend en de behuizing kan ter plaatse gemonteerd worden.
De breedte en inbouwdiepte van de behuizing maakt de
RACE VISION geschikt voor alle grote merken:






Raymarine ST60
Raymarine ST290 (speciale achterzijde)
B&G (alle types)
Silva (alle types)
NKE (alle types)

TECHNISCHE DETAILS
Behuizing:
 breedte 180 mm, diepte 50 mm
 uitgevoerd in polyester of carbon
 standaard kleur wit, zwart of carbon
 uitneembare achterzijde
 voorbereiding displays optioneel
Mastbeugels:
 zeewaterbestendig aluminium
 blank of zwart geanodiseerd, overige kleuren optioneel
 geïntegreerde beugel t.b.v. omleiden reeflijnen
 scharnierende bevestiging op mast met popnagels of M6 boutjes
Maatvoering:
 2 displays: hoogte 29 cm
 3 displays: hoogte 40 cm
 4 displays: hoogte 54 cm
Montage:
De behuizing is niet voorzien van gaten voor de displays. Deze kunnen eenvoudig met een gatzaag
geboord worden.
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