
GMR™ 2524 & 2526 xHD2 
Onze meest krachtige open-array radars  

De nieuwe 25kW open array radars zijn de laatste toevoegingen in de GMR xHD2 

familie. Deze hoge-definitie radars zijn ontworpen voor serieuze vissers en lange 

afstand cruisers. Ze bieden alle functies van de bestaande xHD2 open array radars, 

met de toevoeging van de nieuwe Puls versterkingsfunctie en een groter bereik van 

96 nautische mijlen. Deze betrouwbare radars zijn onmisbaar om de kustlijn, andere 

schepen en weer duidelijk te laten zien op een Garmin MFD.

belanGRijkste eiGenscHaPPen:

NIEUW PULSE VERSTERKING 

biedt de mogelijkheid om pulsen geduren- 

de langere tijd uit te zenden, waardoor 

energie op doelen wordt geïntensiveerd. Dit 

vergroot de doelgrootte op de kaartplotter. 

NIEUW MEER BEREIK

Maximale range van 96 nautische mijlen. 

12V OF 24V SYSTEMEN 

Door gebruik te maken van de ingebouw-de 

voltage converter, kunnen deze radars zowel 

op 12V en 24V systemen werken.

DUBBELE RADAR ONDERSTEUNING

biedt de mogelijkheid 2 verschillende 

radarantennes te koppelen op het Garmin 

marine netwerk. 

AUTO BIRD GAIN 

Vissers weten dat vis aanwezig is op 

plaatsen waar vogels over het water 

scheren. auto bird Gain helpt u laag vlieg-

ende vogels te vinden, zodat u uw kansen 

op een goede vangst vergroot worden.

ECHO SPOREN 

Deze functie laat een historisch “spoor” 

achter op het scherm om bewegende 

doelen en aanvaringsrisico’s snel en gemak-

kelijk te identificeren. 

DUBBEL BEREIK 

De enkele radarantenne kan afbeeldingen 

op uw kaartplotter weergeven in gesplitste 

beeldweergave voor zowel korte- als lange-

afstandsbeelden.

STILLE WERKING 

stille rotatie & betrouwbare werking. 

DYNAMIC AUTO GAIN & SEA FILTER 

stelt versterkingsniveaus automatisch in op 

de optimale instellingen voor verschillende 

situaties. 

MARPA1

Mini-automatic Radar Plotting aid helpt 

om doelen te identificeren en tracken die 

mogelijk een gevaar vormen. 

8-BIT WARE KLEUREN DISPLAY 

Helpt om grote doelen van kleine te 

onderscheiden.
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1Optionele heading sensor noodzakelijk
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nieUW Meer bereik
25kW output vermogen maakt een bereik van 
96 nautische mijlen mogelijk

echo sporen
Deze functie laat een historisch “spoor” 
achter op het scherm om bewegende doelen 
en aanvaringsrisico’s snel en gemakkelijk te 
identificeren

nieUW Puls versterking
Maximaliseert het vermogen en zorgt voor 
betere targetweergave op het display

Dubbel bereik
Dubbel bereik zorgt voor een volledig onafhan-
kelijk split screen display voor zowel kort als 
lang bereik

Zonder Puls versterking
je kunt de verschillen in doelformaat zien 
zonder het gebruik van puls versterking

MaRPa1

automatische tracking van maximaal 10 
geselecteerde doelen, zodat u andere schepen 
in de gaten kunt houden en aanvaringen kunt 
vermijden

Radaroverlay1

Projecteert het radarbeeld op de kaartpagina 
van de kaartplotter

bird Modus
kies bird Modus om een radarbeeld geoptimali-
seerd om vogels te zien en zo vis te vinden



tecHniscHe sPeciFicaties

accessOiRes belanGRijkste accessOiRes

inHOUD VeRPakkinG

PRODUct  VeRGelijkinG - GMR xHD2 Radars

kaaRtPlOtteR & FUnctie cOMPatibiliteit - GMR xHD2 Radars

artikelnummer ean Omschrijving Prijs 

010-11417-00 0753759099220 Marine kompassensor € 872,49

010-10550-00 0753759046125 Marine netwerkkabel (6 ft) € 24,49

010-10551-00 0753759046132 Marine netwerkkabel (20 ft) € 34,99

010-10552-00 0753759046149 Marine netwerkkabel (40 ft) € 48,99

010-10647-01 0753759049966 Marine netwerkkabel (500 ft) € 168,99

010-12067-00 0753759111830 Voedingkabel € 49,99

010-10603-00 0753759048365 netwerkkabel connector Rj45, 2-pack € 9,49

010-10580-00 0753759047443 kabelkoppeling, marine netwerk € 32,49

010-00351-00 0753759045524 GMs 10 netwerkpoort uitbreider € 449

Product: GMR 424 xHD2 GMR 624 xHD2 GMR 1224 xHD2 GMR 2524 xHD2 GMR 626 xHD2 GMR 1226 xHD2 GMR 2526 xHD2

Zendvermogen: 4 kW 6 kW 12 kW 25 kW 6 kW 12 kW 25 kW

antenne formaat: 4ft 4ft 4ft 4ft 6ft 6ft 6ft

Rotatie snelheid: 24/48 rpm 24/48 rpm 24/48 rpm 24/48 rpm 24/48 rpm 24/48 rpm 24/48 rpm

bundelhoek:
1,8° horizontaal

23° verticaal
1,8° horizontaal

23° verticaal
1,8° horizontaal

23° verticaal
1,8° horizontaal

23° verticaal
1,1° horizontaal

23° verticaal
1,1° horizontaal

23° verticaal
1,1° horizontaal

23° verticaal

Maximale range: 72 nm 72 nm 72 nm 96 nm 72 nm 72 nm 96 nm

Puls versterking: ja - nieUW ja - nieUW ja - nieUW ja - nieUW ja - nieUW ja - nieUW ja - nieUW

Product: GPsMaP 7x1 GPsMaP 8x0/10x0 GPsMaP 4000/5000 GPsMaP 6000/7000 GPsMaP 7400/7600 GPsMaP 8000/8500

Radar overlay: • • • • • •

Dubbele range: • • • •

MaRPa: • • • •

Ware kleuren: • • • • •

auto bird Gain: • • • •

echo sporen: • • • •

Pulse versterking: • •

Dubbele radar ondersteuning: • •

Programmeerbare antenne blokkade: • •

Radar antenne (4ft of 6ft)

Radar antenne motor (25 kW)

15m netwerkkabel

15m voedingskabel

Montage hardware kit 

cable grommet

Montage template

installatie instructies

software update card 

Documentatie
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VeRsies belanGRijke OPMeRkinGen
•
•

Motor en antenne zijn beschikbaar als aparte artikelen en als bundels
een gemakkelijk installeerbare Marine netwerk kabel connector Rj 45 wordt niet 
meegeleverd in de verpakking maar is beschikbaar als optionele accessoire.
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GMR 2524 xHD2, 25kW, 4ft
GMR 2526 xHD2, 25kW, 6ft

GMR 25xx xHD2 motor
GMR xHD2, 4’ antenne
GMR xHD2, 6’ antenne

k10-00012-15
k10-00012-16

010-01333-10
010-01333-03
010-01333-04

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

ean: niet beschikbaar
ean: niet beschikbaar

ean: 0753759143251
ean: 0753759128616
ean: 0753759128623

Prijs: € 9999
Prijs: € 10699

Prijs: € 9200
Prijs: € 799
Prijs: € 1499

Voor een complete lijst van compatibele accessoires - bezoek garmin.com

010-00351-00 ean: 0753759045524 ean: 0753759099220

GMs 10 netwerkpoort uitbreider

De GMs 10 voegt de mogelijkheid toe om 1 radar 
te verbinden met meerdere kaartplotters van de 
GPsMaP 7x1, 800 en 1000 serie

adviesprijs: € 449

afmetingen antenne motor: 43,2 cm x 27,9 cm x 40,6 cm

antenne lengte: 131,0 cm (4ft), 192,3 cm (6ft)

totaal gewicht (antenne en motor): 26,9 kg (4ft), 29,1 kg (6ft)

Hoorbaar geluid: <58 db sPl

Voeding: 10-32 V

energieverbruik: 100W

Maximale wind snelheid: 80 knopen

010-11417-00

Marine kompas sensor

De Marine kompas sensor biedt accurate kompas 
data om MaRPa en Radar Overlay functies te 
ondersteunen. 

adviesprijs: € 872,49


