
Lino
Et komplett navigasjonssystem som passer for alle

Lino er et navigasjonssystem basert 

på det profesjonelle kartsystemet 

Olex, som siden 1998 er solgt til 

tusenvis av brukere over hele verden. 

Lino har de samme funksjoner for 

plotting og navigasjon som Olex, og 

brukes av fritidsbåter, fraktskip,  

passasjerbåter og mindre fiskefartøy. 

På grunn av sin lave pris, enkle 

betjening og stabile programvare, 

blir Lino også brukt som 

backupplotter av profesjonelle 

brukere som allerede har Olex.

Lino har rask betjening og 

oversiktlig kartfremvisning, og kan 

bruke navigasjonskart fra offisielle 

og kommersielle leverandører som 

Primar, Statens Kartverk og 

ChartWorld.

Med alle viktige funksjoner for fullverdig navigasjon
Posisjonsmarkering, angivelse av tidevann- og månefase, 
peileverktøy og visning av levende lykter, storsirkelbuer, 
gradnett og ankomsttider. Du kan lage og plotte egne ruter. 
Lino kan også kobles til autopiloten.

Lagrer samtlige turer
Konverterer gamle turer til autopilotruter

Lettvint ruteplanlegging

Ekstremt rask og sømløs zooming
Nord opp, baug opp, valgfri kartrotasjon
Ubegrenset lagring av plotterdata
Kan tilkobles GPS, radar, gyro, kompass, autopilot m.m.

AIS (Automatic Identification System)
Kartlegging av overflatestrøm

Tilleggsfunksjoner  

Olex kartmaskin M1



Trolig det mest avanserte, men minst kompliserte 
navigasjonssystemet i markedet

Lino

Tel 73 54 61 99    Faks 73 54 50 23    olex@olex.no    www.olex.no    

Olex AS 
Pirsenteret    
7462 Trondheim     

Lino kartsystem kan kjøpes gjennom de 
fleste forhandlere av skipselektronikk. 
Ta kontakt med din forhandler for mer 
informasjon om muligheter og priser.

RS232
NMEA 0183

Ferdig installert i kompakt 9 - 30 volts kartmaskin.
Veil. pris kr 28.900,-  ekskl. mva. Skjerm og montering er ikke inkludert i prisen. 

Lino software kan på forespørsel leveres separat for installasjon i annen maskin. 
Veil. softwarepris kr 15.000,-  ekskl. mva. 

Lino i M1

Fremtidens teknologi 

Enda flere muligheter 

Lino programvare er under konstant utvikling og versjons-oppgraderinger er gratis. Det betyr at man i tillegg
til dagens Lino, også får tilgang til teknologi som ennå ikke er utviklet.

Lino kan enkelt oppgraderes til full Olex med mulighet for havbunnskartlegging og 3D-visualisering av
bunnkartet. 
Veil. oppgraderingspris kr 16.000,-  ekskl. mva.
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