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NAVY KJEDEN 
NAVYkjeden ble opprettet i 1980 og er Norges eneste landsdekkende kjede innen maritim 
elektronikk. Våre forhandlere dekker kysten fra Fredrikstad til Kirkenes. Kjeden har over 100 
tekniske spesialister. Alle innenfor NAVYkjeden er erfarne, godkjente, maritim 
elektronikkforhandlere som sikrer brukeren kvalifisert salg, installasjon og service. 
 
NAVYkjeden forhandler produkter fra verdens ledende produsenter innenfor maritim 
elektronikk. Et produkt solgt gjennom en NAVYforhandler sikrer service gjennom samtlige  
av kjedens forhandlere langs kysten. 

NAVY kan gjennom sine avtaler med leverandører av maritim elektronikk: 
- levere komplette pakkeløsninger. 
- utføre konsulent oppdrag. 
- påta seg total levering/installasjon til verft og rederier.  

 
STANDARD HOIZON 
Vår misjon er ganske enkel, " å produsere den beste maritime elektronikken på markedet for 
å møte behovene til båtbrukeren". 
 
Standard Horizon har i over 50 år levert og utviklet radioer. 
Maritime produkter krever høy pålitelighet og funksjonalitet, behovene innen maritim 
kommunikasjon er i stadig endring. 
 
MARITIM VHF (Very High Frequency) er et internasjonalt system for 
kortdistanseradioforbindelse for skipsfarten på VHF båndet. Systemet gir mulighet for 
forbindelse med Kystradiostasjonene og mulighet for å få satt opp telefonsamtaler til hele 
verden. Det er mulig å kalle opp skip og båter i nærheten og det er egne kanaler for oppkall 
til havnemyndigheter. I Norge er det avsatt egne lystbåtkanaler og fiskerikanaler.  Det er en 
felles kanalplan med spesielle funksjoner på flere kanaler. Kanalene, prosedyrene og 
regelverket ellers er satt opp av International Telecommunication Union, ITU, som er en 
organisasjon i FN-systemet med kontorer i Genève i Sveits. I Norge styres dette systemet av 
Telenor Maritim Radio. Kystradiostasjon ene lytter på fjernstyrte basestasjoner som er 
utplasserte langs kysten, langs kanaler og vannveier i innlandet og på øyer og 
oljeinstallasjoner til havs. På grunn av rekkevidde på et mindre antall nautiske mil er 
kystradiostasjonene vanligvis ikke tilgjengelige med dette systemet på åpent hav. Det er ofte 
nyttig å kontakte andre skip i nærheten over maritim VHF også på åpent hav.  
 
 
VHF SERTIFIKAT 
Du kan ta VHF eksamen hos mange av NAVY forhandlerne, ta kontakt med din NAVY 
forhandler.  
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HX-280E bærbar VHF 
 
Liten og slank VHF som sitter godt i hånden, har store taster som gjør 
den lett å bruke selv med hansker. Vanntett (IP-x7) (1 meter, 30 
minutter) med 1650  
mAh Li-Ion batteri  Apparatet har 5/1 watt utgangseffekt, stort og 
tydelig display med bakgrunnsbelysning, scanning og dual-watch. 
 
Med HX-280E får du også hurtigvalgsfunksjon for 10 favoritt kanaler 
samt batterilevetid indikator. 
 
Vekten er bare 310g m/batteri.  
Størrelsen er på beskjedene 56 x 133 x 27,5mm 
 
Apparatet leveres komplett med et oppladbart 1650 mAh Li-Ion batteri, 
bordholder, 230VAC lader, antenne samt solid belteklips med 
hurtigfeste. 
 
Med lystbåt eller fiskerikanaler inkludert. 
 
 
 
 
 
 
 
Leveres med: 

 
 
Tilbehør: 
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HX-370E bærbar VHF med Jaktkanaler og uttak for monofon. 
 
En avansert vanntett radio (IP-x7) (1 meter, 30 minutter).  
Apparatet har 5 watt utgangseffekt, stort og tydelig display med bakgrunnsbelysning, 
intens hvit LED ”SOS strobe lys” (”nødlys”) på forsiden av 
apparatet, scanning, dual-watch. 
 
Apparatet kan programmeres med, i tillegg til VHF-kanaler 
inklusiv fritids/fiskerikanaler, 6 jaktkanaler (det er tilgjengelig 
totalt 40 LMR-kanaler). 
 
Med HX-370E får du også hurtigvalgsfunksjon for de 8 mest 
brukte kanalene, uttak for monofon/hodesett, utvendig 
antenne og utvendig DC. 
 
Vekten er 380g m/batteri størrelsen er på 58 x 120 x 30,5 mm 
 
Apparatet leveres komplett med et oppladbart 1400 mAh Ni-
MH batteri, bordholder, 230VAC lader, tørrbatterikassett, solid 
belteklips med hurtigfeste og 12VDC sigarett-tennerkabel. 
 
Med lystbåt eller fiskerikanaler inkludert. 
 
 
 
 
 
 
 
Leveres med: 

 
 
Tilbehør: 
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HX-500E Bærbar VHF                                                        
 
Særdeles liten vanntett VHFmed uttak for monofon.  
 
Apparatet er vanntett  (IP-x7) (1 meter, 30 minutter), det har 
5 watt utgangseffekt, men også valgbart 2,5 eller 1 watt. Et 
stort og tydelig display, med bakgrunnsbelysning som raskt 
gir oversikten over aktive funksjoner. Dual watch funksjon 
sammen med prioritetsscanning og programmerbar 
scanning.  
 
Apparatet har intens hvit LED ”SOS strobe lys” (”nødlys”) 
på forsiden av apparatet, og meget god lydgjengivelse.  
 
Vekten er 350g m/batteri og den fysiske størrelsen er på 60 
x 104 x 30,5 mm 
 
Apparatet leveres komplett med et oppladbart1700 mAh Li-
Ion batteri, bordholder, 12VDC sigarett-tennerkabel.  
 
Med lystbåt eller fiskerikanaler inkludert. 
 
 
 
 
 
 
Leveres med: 

 
 
Tilbehør:  
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HX-750E bærbar flytende VHF 
HX-751E bærbar flytende VHF m/fluoriserende pakning 
HX-760E bærbar flytende VHF m/bluetooth 
HX-851E bærbar flytende VHF m/innebygd GPS og DSC 
 
Neste generasjons bærbare VHF med mange finesser til en meget god pris. 
Disse tre apparatene er identiske bortsett fra at  
HX-751E har fluoriserende pakning (kant rundt apparatet)  
HX-760E har bluetooth. 
HX-851E har innebygd GPS og DSC – eneste godkjente håndholdte VHF med 
distressknapp 
 
Likt for alle fire VHFene. 
Apparatet er flytende og helt vanntett (IP-x7).(1 meter, 30 minutter) Perfekt om man 
skulle miste den i vannet. Det har hele 6 watt utgangseffekt, men også valgbart 2,5 
eller 1 watt. Et stort og tydelig display, som også har bakgrunnsbelysning gir raskt 
oversikten over aktive funksjoner. 
 ”Dual watch” funksjon er selvfølgelig tilstede, sammen med prioritetsscanning og 
programmerbar scanning. Apparatet har intens hvit LED ”SOS strobe lys” (”nødlys”) 
på forsiden av apparatet og meget god lydgjengivelse, innebygd termometer, uttak 
for monofon/headset, ekstern antenne og ekstern DC.  
 
Vekten er 305g m/batteri, antenne og belteklips og den fysiske størrelsen er på 62 x 
114,5 x 41 mm 
 
Apparatet leveres komplett med et oppladbart 1150 mAh Li-Ion batteri, bordholder, 
230VAC lader, antenne samt solid belteklips med hurtigfeste. 
 
Med lystbåt eller fiskerikanaler inkludert. 
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HX-750E HX-751E HX-760E HX-851E 

 
 
 
Leveres med: 

 
 
Tilbehør: 



 

Standard Horizon –NAVY AS Veiledende priser tom 30.06.2011  8

 
 
 

 
Bærbar VHF med tilbehør 

 
 
 

Varenr/ 
modell Beskrivelse 

HX-
280E 

HX-
370E 

HX-
500E 

HX-
750E 

HX-
751E 

HX-
760E 

HX-
851E 

pris inkl 
mva 

HX-280E Bærbar VHF, liten og slank o             1 690,-
HX-370E Bærbar VHF, Jaktkanaler og uttak for monofon   o           2 977,-

HX-500E 
Bærbar VHF, særdeles liten  med uttak for 
monofon     o         2 490,-

HX-750E Bærbar VHF, flytende       o       2 190,-
HX-751E Bærbar VHF, flytende m/fluoriserende pakning          o     2 290,-
HX-760E Bærbar VHF, flytende m/ bluetooth            o   2 890,-
HX-851E Bærbar VHF, med GPS mottaker og DSC             o 3 490,-
BH-2 Bluethooth Headsett           o   1 970,-
CAT-460 Piskantenne lengde ca. 15 cm. o o o o o o o 240,-
CD-26 Bordlader til HX-370E. U/strømforsyning   o           150,-
CD-32 Bordlader til HX-500E. U/ strømforsyning     o         320,-
CD-38 Bordlader til HX-851E/ U/strømforsyning             o  
CD-39 Bordlader til HX-750E/751E/760E U/strømforsyning       o   o   340,-
CD-40 Bordlader brukt sammen med NC-85C           o   240,-
CD-46 Bordlader til HX-280E. U/strømforsyning o             290,-
CLIP-14 Beltespenne   o           135,-
CLIP-19 Beltespenne       o   o o 135,-
CLIP-920 Beltespenne o             135,-
E-DC-19A 12V DC-Kabel med Cig-plugg o o o o  o  o    o 250,-
E-DC-6 12V DC Kabel o o o o   o o o 100,-
FBA-25A Tørrbatterikassett for 6 stk. AA batterier.   o o         280,-
FBA-38 Tørrbatterikassett for 5 stk AAA batterier       o   o o 365,-
FBA-40 Tørrbatterikassett for 6 stk. AA batterier. o             365,-
FNB-83 Oppladbart batteri 1400 mAh/7,4V. Type Ni-MH.   o           415,-
FVP-31 Stemmeforvrenger   o           825,-
MCC-270 Nylonveske   o o         450,-
MH-57A4B Mini Monofon m/uttak for ørehøytalere   o o o   o o 460,-
MH-73A4B Monofon Vanntett   o o o   o o 790,-
NC-85C Lader brukt sammen med CD-40           o o 280,-
NC-88C 230V strømforsyning til CD-26 og CD-39   o o o   o o 190,-
NC-90C 230V strømforsyning til CD-32 og CD-46 o   o         280,-
VAC-370 230V Bord Hurtiglading   o           890,-
VC-24 VOX Headset   o o o   o o 890,-
VC-27 Ørehøyttaler med Mikrofon   o o o   o o 450,-
 
 

 
Veiledende priser tom 30.06.2011.  

NAVY AS forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forutgående varsel. 
Det tas forbehold om trykkfeil. 

www.navy.no 
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Oversikt over tilbehør – Stasjonær VHF + tåkelur /megafon /Intercom 

 
 
 

Varenr/ Beskrivelse 
GX-
1100E

GX-
1500E 

GX-
2100E 

GX-
3000E

VLH-
3000

pris 
inkl 
mva 

GX-1100E-B Stasjonær VHF, liten og brukervennlig - Sort o     1 990,-
GX-1100E-W Stasjonær VHF, liten og brukervennlig - Hvit o     1 990,-
GX-1500E-B Stasjonær VHF, mulighet for 2 betjeningsenheter-Sort  o    2 390,-
GX-1500E-W Stasjonær VHF, mulighet for 2 betjeningsenheter-Hvit  o    2 390,-
GX-2100-B Stasjonær VHF, med DSC og AIS mottaker   o   3 990,-
GX-2100-W Stasjonær VHF, med DSC og AIS mottaker   o   3 990,-
GX-3000E-B Stasjonær VHF, innebygd tåkelur/megafon/intercom - Sort    o  3 390,-
GX-3000E-W Stasjonær VHF, innebygd tåkelur/megafon/intercom - Hvit    o  3 390,-
VLH-3000 Tåkelur/megafon/Intercom     o 3 750,-
220SW Hornhøyttaler 114mm – 20watt o o o o o 530,-
240SW Rektangulær Hornhøyttaler 127x203 – 40watt o o o o o 580,-
CMP-30B Monofon med Fjernkontroll, Sort o o o o  1 350,-
CMP-30W Monofon med Fjernkontroll, Hvit o o o o  1 350,-
CT-100 Forlengelseskabel til CMP30 og VH-310 23fot o o o o  404,-
CVS-2500 Taleforvrenger GX3000   o o  2 075,-
MLS-300B Høyttaler, Sort. o o o o o 690,-
MLS-300W Høyttaler, Hvit. o o o o o 690,-
MLS-300iB Intercom høytalerm/push to alert knapp, PTA, Sort.     o 770,-
MLS-300iW Intercom høytalerm/push to alert knapp, PTA, Hvit.     o 770,-
MLS-310B Høyttaler, Sort. 10W m/volumknapp o o o o o 940,-
MLS-310W Høyttaler, Hvit. 10 W m/volumknapp o o o o o 940,-
MMB-84 Festebrakett o o o o o 280,-
VH-310 Håndsett med feste o o o o  1 750,-
 
 
 

Veiledende priser tom 30.06.2011.  
NAVY AS forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forutgående varsel. 

Det tas forbehold om trykkfeil. 
www.navy.no 

 
 



 

Standard Horizon –NAVY AS Veiledende priser tom 30.06.2011  10

GX-1100E  Stasjonær VHF 
 
En vanntett stasjonær DSC VHF  
Apparatet er vanntett  (IP-x7) (1 meter, 30 minutter), det har 25 watt utgangseffekt.  
Et tydelig display, med bakgrunnsbelysning som gir raskt oversikten over aktive 
funksjoner. Apparatet kan sende automatisk posisjon og id ved forespørsel fra et 
annet apparat m/DSC. Apparatet kan vise GPS informasjon hvis GPS mottaker er 
tilkoplet.  
 
Standardmikrofonen bygger på Vertex Standards seneste teknikk "ClearVoice" som 
kraftig reduserer bakgrunnslyd som vindsus og motorlyd. 
 
Apparatet kan leveres i svart og hvit farge. 
 
Vekten er 920g, og størrelsen er 155 x 60 x 170 mm 
Apparatet leveres med festebrakett og DC kabel 
 
Med lystbåt eller fiskerikanaler inkludert.  
 

 
 
 
 
Tilbehør: 
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GX-1500E  Stasjonær VHF 
 
En vanntett stasjonær DSC VHF  
Apparatet er vanntett  (IP-x7) (1 meter, 30 minutter), det har 25 watt utgangseffekt.  
Et stort og tydelig display, med bakgrunnsbelysning som gir raskt oversikten over 
aktive funksjoner. Apparatet kan sende automatisk posisjon og id ved forespørsel fra 
et annet apparat m/DSC. Apparatet kan vise GPS informasjon hvis GPS mottaker er 
tilkoplet.  
 
Standardmikrofonen bygger på Vertex Standards seneste teknikk "ClearVoice" som 
kraftig reduserer bakgrunnslyd som vindsus og motorlyd. 
 
Videre har apparatet hurtigvalgsfunksjon for de 8 mest brukte kanalene, og dual 
watch funksjon. Det er mulighet for intill 2 eksterne betjeningsenheter. 
 
Apparatet kan leveres i svart og hvit farge. 
 
Vekten er 1000g, og størrelsen er 180 x 80 x 145 mm 
Apparatet leveres med festebrakett og DC kabel 
 
Med lystbåt eller fiskerikanaler inkludert.  
 
 

 
 
Tilbehør: 
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GX-2100E  Stasjonær VH med DSC og AIS-mottaker pluss innebygd 
tåkelur/monofon 

Apparatet er vanntett  (IP-x7) (1 meter, 30 minutter), det har 25 watt utgangseffekt. Et 
stort og tydelig display, med bakgrunnsbelysning som gir raskt oversikten over aktive 
funksjoner. Den har store knapper som lette å bruke. Standardmikrofonen bygger på 
Vertex Standards "ClearVoice" som reduserer bakgrunnslyd som vind og motorlyd. 

Med monofonen (CMP25 eller CMP30) kan de fleste av transivernes funksjoner 
fjernstyres og de kan brukes som et intercom system. Man kan også bruke 
transiveren fra 2 steder, Man kan mao bruke den fra 2 forskjellige steder for 
radiokommunikasjon, men også for å kommunisere mellom hovedenhet og monofon. 

VHFen har  DSC (klass D), dvs automatiskt nødanrop. Ved å koble radioen til en 
GPS kan man enkelt sende nødrop med posisjon. 

GX-2100E har en innebygd AIS-mottaker og kan både vise informasjon i eget display 
samt sende data til en tilkoblet kartplotter. 

Apparatet kan leveres i svart og hvit farge. 
Vekten er 1450g, og størrelsen er 180 x 80 x 160 med mer 
Apparatet leveres med festebrakett og DC kabel. 
Med lystbåt eller fiskerikanaler inkludert. 
NB: For å vise AIS mål på GX-2100 og RAM3 skjerm må man ha GPS. 

 

Tilbehør: 
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GX-3000E Stasjonær VHF med innebygd tåkelur/monofon 
 
GX-3000 er en meget avansert vanntett (IP-x7) (1 meter, 30 minutter) stasjonær 
DSC VHF med innebygd tåkelur/megafon/intercom.   
Apparatet har mulighet for en ekstra betjeningsmikrofon slik at man kan betjene 
apparatet fra to steder.  Apparatet er utstyrt med et stort og tydelig display som også 
viser tid, dato og GPS informasjon når det er tilkoplet GPS. GX-3000 har DSC 
signalering og kan også sende ut posisjons angivelse ved forespørsel fra andre DSC 
apparater. Apparatet har mulighet for taleforvregning (ekstrautstyr), og har  full dual 
watch funksjon slik at man alltid kan monitorere nødkanal 16.   
 
Apparatet har utgang for lydhorn med hele 30watt og 4 forskjellige lydmuligheter.  
 
Standardmikrofonen bygger på Vertex Standards seneste teknikk "ClearVoice" som 
kraftig reduserer bakgrunnslyd som vindsus og motorlyd.  
 
Apparatet leveres i to farger svart og hvit . 
  
Vekten er 1500g, og størrelsen er 180 x 110 x 115 mm 
Apparatet leveres med festebrakett og DC kabel Høyttaler(e) bestilles separat 
Med lystbåt eller fiskerikanaler inkludert. 
 

 
   
 
 Tilbehør: 
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VLH-3000 tåkelur /megafon 
/Intercom  
(høyttaler bestilles separat) 
 
2 stk 30 watts utganger (for høyttaler 
forut og akter). 4 watts høytalerutgang 
for ekstern høyttaler.  
2 veis kommunikasjon. 
2 intercom tilkoblinger og PA funksjon. 
8 forskjellige lydsignaler som tåkelur, 
sirene etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hornhøytaler 

220SW  
20 watt 
 
240SW 
40 watt 

Rund 
 
 
Rektangulær 

 
Høytalere 

Ekstern høytaler 
MLS-300B  
MLS-300W 
 
 
 
 
MLS-310B 
MLS-310W 
10watt 
Med volumknapp 
 
 
 
 
 
 
MLS-300i B 
MLS-300i W 
2veis 
kommunikasjon 
Intercom m/knapp 
 
 

 
Sort 
Hvit 
 
 
 
 
Sort 
Hvit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sort 
Hvit 
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Egne notater/ Ønskeliste: 
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