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Последните седем шампиона на Bassmaster Classic 

спечелиха купата благодарение на Lowrance. Това 

не е случайно.

Lowrance  изобретява първия потребителски сонар 

през 1957 година което му отрежда водеща роля в 

индустрията.

Нашето наследство като най-добрата марка в 

морската електроника се дължи на повече от 60 

години иновации, надеждност и качество, водени от 

задачата да Ви помогнем да намерите повече риба.

От първия в света аматьорски сонар - FISH LO-K-

TOR - до най-добрия модерен сонар - HDS LIVE - 

Продуктите на Lowrance са използвани от повече 

рибари от всяка друга марка в историята.

Благодарим Ви, че отделихте време, за да научите 
повече за нашите продукти. Продуктите на Lowrance 
са лесни за използване, разполагат с най-ярките и 
ясни екрани и най- добрата технология.
Независимо дали ловите по езера, по крайбрежието, 
в реки или в открито море, ние ще ви улесним при 
намирането на повече риба. Ще намерите повече 
риба със сонарите Lowrance. Това е факт..

ЗA LOWRANCE



Съдържание
 2  | Сонарна технология

 4  | Разбивка по вид

 6  | HDS® LIVE

 8  | ELITE FSTM

10 | HOOKTM Reveal

12 | Риболов на лед

13 | Риболов с каяк

14 | GHOST® Тролинг мотор

16 | C-MAP® картография

18 | Навигация

19 | Работа в мрежа



СОНАРНА
ТЕХНОЛОГИЯ

ActiveTarget® СОНАР НА ЖИВО

Преди ActiveTarget – когато рибарите намираха риба само с 
традиционен метод – уловът зависеше повече от опита или 
проба и грешка с различна стръв. 

Познаването как и колко бързо рибата реагира на конкретна 
стръв често е мистерия.

С ActiveTarget ще виждате рибата в реално време, като 
наблюдавате как рибите реагират на примамката ви, ще 
виждате как са свързани със структурата и ще получите 
представа за това какво работи и какво не. 

Проследявайте рибата с изглед напред или надолу или 
използвайте изглед Scout, за да видите ултра-широк изглед на 
активността пред лодката Ви. Перфектен метод за намиране 
на пасажи от риби.

ActiveTarget е съвместим със сериите HDS® Live, HDSCarbon® 
и Elite FS 
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Идеален за точно маркиране на зони с пасажи, Active Imaging™ 3-в-1 с 
Lowrance CHIRP, SideScan и DownScan Imaging™ осигурява превъзходна 
яснота, най-доброто разделяне на целите и изображения с висока 
разделителност на рибите и структурите и по-висок обхват от всякога.

ACTIVE IMAGING™ 

SideScan

DownScan ImagingCHIRP Сонар

Прави риболова по-лесен, като комбинира на един екран доказаното 
идентифициране на целта на Lowrance CHIRP с изображенията с висока 
детайлност и структурата на дъното от DownScan Imaging.

FISHREVEAL™

Стръв
Структура

Риба

Риба Colourline™ 
илюстрира 

твърдостта на целта 
— колкото по-светъл 

е цветът, толкова 
по-твърда е целта

Структурата и дъното вече се виждат с по-голяма яснота благодарение на 
технологията Lowrance CHIRP, включваща усъвършенствана обработка на 
сигнала (ASP™). CHIRP помага за несравнимата целева сепарация и яснота 
на екрана, за да даде на рибарите най-добрата представа за отделните 
рибни цели, дори когато рибите са близо до дъното или са окачени в тесни 
канали.

LOWRANCE CHIRP

Осигурявайки 360-градусов изглед с висока детайлност около лодката, 
Ghost 360* улеснява риболова.

*Изисква Ghost® Тролинг мотор с Active Imaging™ 3-в-1.

GHOST 360
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РАЗБИВКА ПО ВИД

HDS™ LIVE сонарите имат най-чистите и най-ярки SolarMAX™ HD IPS екрани и най-бързия процесор. 
Налични в 16-, 12-, 9- и 7-инчови модели, HDS LIVE дисплеите са съвместими със системата за сонар на 
живо ActiveTarget и Active Imaging™ 3-в-1.

Най-добрата  система  за  риболов

Предлага се в 9-, 7- и 5-инчови модели HOOK™ Reveal е проектиран за лесна употреба, включващ 
Autotuning сонда, FishReveal™ и Genesis® Live картографиране в реално време, което прави намирането 
на ключови риболовни зони – или картографирането на нови – бързо и лесно.

Революция в лесното намиране на риба

®

Elite™ FS е в лесен за използване и лесен за инсталиране пакет. Elite FS се предлага в 9- и 7-инчови 
екрани и е съвместим със система за сонар на живо ActiveTarget и Active Imaging 3-в-1.

Намирането на риба стана още по-лесно
™

®
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Приложение LOWRANCE

Приложението Lowrance може да 

се използва като самостоятелен 

инструмент или да се синхронизира с 

устройства Lowrance за допълнителни 

предимства – регистрация на 

устройство, актуализации на софтуера 

и други изтегляния и запазване на 

точки, маршрути и пътеки, което ги 

прави достъпни както на, така и извън 

водата. Приложението работи от 

смарт телефон, таблет или компютър 

и е достъпно в Android® Play Store и 

Apple® App Store.

ВЪЗМОЖНОСТИ HDS LIVE ELITE FS REVEAL

SolarMAX™ HD дисплей

SolarMAX дисплей

Тъч екран

Мулти-тъч

Високопроизводителен процесор

CHIRP

DownScan Imaging

SideScan

FishReveal™

ActiveTarget

Active Imaging™ 3-в-1

14 | GHOST® Тролинг Мотор

LiveCast*

Genesis® Live

Автоматично маршрутизиране

Нотификации за телефон

Ethernet мрежа

Live Network Sonar

Двуканален CHIRP

Вътрешна GPS антена (за моделите с GPS)

Безжична връзка

NMEA 2000®

NMEA 0183

Интеграция на двигателя

SmartSteer™ - съвместим с  MotorGuide® Xi5

SmartSteer™  съвместим с извънбордов мотор

Котва Power-Pole®

Радар

SonicHub® 2/NMEA 2000® Аудио

Видео вход

*Съвместим само с HDS-12 и HDS-16 Live
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Най-добрата система за риболов

®

HDS® LIVE сонарите се използват от повече професионалисти в състезанията по риболов, 

отколкото всеки друг сонар. Защо? Просто е – когато всеки се бори за наградата и уловът има 

значение, HDS LIVE им дава най-добрия шанс за победа. 

Съвместим с ACTIVE TARGET® и Active Imaging™ , CHIRP, SideScan и DownScan Imaging™ и други, 

за да намерите още повече риба.
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• Система за сонар на живо ActiveTarget®

• SolarMAX™ HD екрани с най-ярките и ясни сонарни изображения

• Най-бързият процесор за по-плавна работа и по-бързо преначертаване на карти

• Съвместимост с 3 в 1 Active Imaging със SideScan и DownScan Imaging

• FishReveal™ 

• Пълна интеграция с Ghost Тролинг мотор

• C-MAP® Genesis® Картографиране на живо

• Смартфон LiveCast™ (само за 16/12)

• Нотификации за телефон

• Високо качество и шест панелен разделен екран (само HDS LIVE 16)

• Сензорно управление на тролинг мотор, автопилот и Power-Pole

• Най- доброто аудио със SonicHub®2

• Съвместим с радари HALO®

• Съвместим Mercury® VesselView® Link

• Елегантен и красив монтаж

• Широка гама от опции за картографиране, включително C-MAP®, Navionics® и др

Основни функции ВАШЕТО РИБОЛОВНО ОБОРУДВАНЕ ЗАПОЧВА С 
HDS LIVE. 

Интеграция на 
двигателя

POINT-1
GPS

Сонда

ActiveTarget
СОНАР НА ЖИВО 

HALO® Радар

СОЛЕНА ВОДА

ActiveTarget
СОНАР НА ЖИВО

Интеграция на 
двигателя

POINT-1
GPS

Сонда

СЛАДКА ВОДА

Създайте най-добрата система за риболов с HDS LIVE, като добавите 
допълнителни екстри от Lowrance – система ActiveTarget, Active 
Imaging 3-в-1 със SideScan/DownScan Imaging и FishReveal, котви за 
плитка вода Power-Pole, Ghost тролинг мотор и много други. 
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Намирането на риба е още 
по-лесно от преди

Серията Elite FS предлага пълната гама от инструменти за намиране на риба. 

Съвместим с ActiveTarget, Active Imaging™ , CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™ и FishReveal™, 

Вече и с пълна Ethernet мрежа, WiFi, интеграция на данни от двигателя и управление на Power 

Pole® и Тролинг мотор.

™
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• Напълно съвместим с ActiveTarget® 

• Active Imaging™ 3-в-1

• FishReveal™

• C-MAP Genesis Картографиране на живо 

• Мулти-тъч

• Съвместим с радари Halo® 

• Широка гама от опции за картографиране, включително C-MAP®, Navionics® и 
др 

• Управление на тролинг мотори MotorGuide® Xi5 и котви Power Pole

• Управление на аудио сървър SonicHub®2

• Интеграция на двигателя и автопилот

• WiFi

• Пълна интеграция с Ghost Тролинг мотор

• Ethernet мрежа за свързване към радар, външен процесор, споделяне на карти

• Лесен за използване и лесен за инсталиране

Основни функции

Добавете Active Target към вашата система и проследявайте рибата 

посредством изгледи напред или под лодката или използвайте режима 

Scout, за да видите ултра-широк изглед под и пред вашата лодка, идеален 

за намиране на пасажи от риби.

СИСТЕМА ЗА СОНАР НА ЖИВО ACTIVE TARGET
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HOOK™ Reveal прави риболова по-лесен, благодарение на функциите Автоматична настройка, 

SideScan* и DownScan Imaging™, и FishReveal™ - мощна нова функция която помага да намерите 

рибата по-лесно чрез комбиниране на предимствата на CHIRP и DownScan Imaging на един екран. 

Независимо дали ловите на познато или непознато място, намерете най-добрия улов като 

картографирате по-детайлно и в реално време благодарение на Genesis Live®.

*Изисква TripleShot сонда.

Революция в лесното намиране 
на риба

®
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• Лесен за използване

• FishReveal™

• Картографиране на живо в реално време

• Насладете се на автоматизирани настройки на сонара с Autotuning

• SolarMAX дисплей

• Удвоете сонарното покритие на традиционните фишфайндъри 

• Широка гама от цветови палитри за търсене на риба

• Лесен достъп до ключови функции  

• Широка гама от на карти, включително C-MAP®, Navionics® и др

• Слот за MicroSD карта

Основни функции

HOOK Reveal може да се комбинира с Tripleshot 3-в-1, 50/200 HDI 
сонда, 83/200 HDI сонда и HOOK2 • сонар с картплотер или основна 

навигационна възможност за GPS плотер.

*Изисква microSD карта

Актуализирайте картата на любимото си място за риболов или картографирайте 
неизследвани зони – в реално време – на екрана на вашия търсач/картоплотер със 
C-MAP Genesis Live.

Genesis Live се предлага на HDS®LIVE, Elite FSTM и на двата модела HOOK® Reveal с 
картографиране и GPS плотери без карти*. 

GENESIS LIVE - КАРТОГРАФИРАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

МОДЕЛ HOOK2 4X
HOOK2 4X 

Плотер
HOOK 

Reveal 5
HOOK 

Reveal 7
HOOK 

Reveal 5
HOOK 

Reveal 7
HOOK 

Reveal 9
HOOK 

Reveal 7
HOOK 

Reveal 9

СОНДА BULLET BULLET 83/200 HDI 83/200 HDI 50/200 HDI 50/200 HDI 50/200 HDI TRIPLESHOT TRIPLESHOT

FISHREVEAL

BROADBAND 
SOUNDER

CHIRP

DOWNSCAN 
IMAGING

SIDESCAN 
IMAGING

GENESIS LIVE

GPS MAPPING

GPS ПЛОТЕР

УПОТРЕБА В 
ДЪЛБОКИ ВОДИ 3 3 33 33 33

 11



РИБОЛОВ НА 
ЛЕД

Приспособените за лед Lowrance® продукти и пакетите за всеки сезон са лесни 
за транспортиране, идват с регулируема стойка за дисплей, чифт кутии за 
принадлежности, захранващ кабел и батерия, гарантиращи, че имате всичко 
необходимо, независимо дали ловите от малка лодка или от място.

HOOK Reveal 5 за лед предлага лесни 
за употреба менюта, лесен достъп 
до ключови функции и автоматично 
настройване, широколъчев CHIRP, 
плюс вграден GPS.

HOOK Reveal 5 
За Лед

От замръзнали езера до летни 
горещин, ще бъдете готови за риболов 
за всякакви условия с преносим, 
HOOK2 4x All Season Packs,  включващ 
4-инчов дисплей, Lowrance Broadband 
със автоматичнa настройка. All Season 
Packs се предлагат само като модели 
сонар и GPS плотери.

HOOK2 4x All 
Season Packs 
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Риболовът с каяк напоследък става все по- популярен. Каяците са по-достъпни 
от лодките, осигуряват достъп до зони, които лодките не могат да достигнат и 
са по-лесни за транспортиране и съхранение.

Инсталирайте на каяка си един от нашите модели Elite FS или HOOK Reveal за 
да се насладите на същите сонарни технологии, на които разчитат рибарите от 
десетилетия.

Портативният комплект за каяк включва батерия, сонда и сонар в 

една кутия, което улеснява монтирането и премахването в края на 

деня.

РИБОЛОВ С 
КАЯК

Kayak Scupper Mount е най-удобният начин за монтиране 
на сонда на каяк, без да се налага пробиване на дупки или 
използване на лепила. Монтажът на Scupper гарантира, че 
сондата е напълно потопена във водата по време на риболов, 
за максимална чувствителност. Подходящ за сонди Lowrance 
Skimmer®, включително HDI™.

Каяк комплект

• CellBlokTM поддържа 6AH 12V батерия

• CellBlok - съвместим с всяко устройство с Lowrance® Quick Release 
Bracket

• Вграденият кабел на сондата помага за подреден монтаж

• RAM® Mount въртящо се рамо позволява бързо и лесно монтиране на всички 
Lowrance Skimmer®  сонди.

Основни функции

Монтаж за каяк
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Тих.
Мощен.

Ловете по-дълго и се приближавайте по-близо до рибата със нашия здрав, надежден и 
изключително тих Ghost® тролинг мотор. Ghost има тих и мощен безчетков мотор с голяма тяга и 
най-дълго време на работа от всеки тролинг мотор на пазара. 

С Ghost повече няма да плашите рибата, ще се насладите на 25% повече мощност и 60% по-
голяма ефективност, което ви позволява да се движите безшумно, лесно да закотвите, когато 
и където искате – дори при силен вятър – и да останете на водата по-дълго, без да изтощавате 
батерията. 

Т Р О Л И Н Г  М О Т О Р

®
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• Надежден 

• Безшумен 

• Супер бърз 

• Пълна интеграция с HDS®LIVE и Elite 
FS™

• Опции за монтаж на ActiveTarget®

• Fly-By-Wire управление 

• Plug-and-Play HDI™ Nosecone, плюс 
опция Active Imaging™ 3-в-1 Nosecone 
с 360-градусови изгледи

• Конфигурируем педал  

• Без смущения 

• 360 ° Breakaway Mount  

• Лесен за вадене и пускане

Основни функции

Осигурявайки 360-градусов HD изглед около лодката, Ghost 360* улеснява 
рибарите да определят точно структурата, покритието и риболовните 
цели около лодката си.

Ghost 360

Предвижвай се от място на място с до 25% по-голяма тяга от конкурентните 
модели. Безчетковият мотор на Ghost също осигурява 60% по-добра 
ефективност при работа.

НЕВЕРОЯТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Незабавното и плавно управление на кормилното управление придава 
на Ghost® усещането за традиционен мотор с кабелно управление, но без 
физическите кабели, които се износват с времето.

FLY-BY-WIRE УПРАВЛЕНИЕ

Конфигурируемият педал Ghost има програмируеми бутони за 
бърз достъп и Flipswitch™ , който позволява тролинг моторът да 
се задвижва от двете страни на педала. Педалът разполага с 
индикатор за нивото на батерията, плюс клавиши за бърз достъп 
за Anchor и Heading режим. 

КОНФИГУРИРУЕМ ПЕДАЛ

Толкова безшумен, че ще се чудите дали работи, Ghost ви 
позволява да се приближите по-близо от всякога със своя ултра-
тих безчетков мотор. Рибите никога няма да чуят, че идваш.

БЕЗШУМНА РАБОТА

Направлявайте лодката си, регулирайте скоростта си, 
настройте навигация по маршрута или закответе на текущото си 
местоположение с пълен тъч контрол от HDS LIVE, HDS Carbon и 
Elite FS™ дисплеи.

ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

По-дългите ботуши са идеални за лодки с по-високи носове. 

ПРЕДЛАГА СЕ С 47-, 52- И 60-ИНЧОВИ БОТУШИ!

Благодарение на Ghost вече е лесно да закотвите лодката си на точка, 
на място или на точка от картата – независимо от условията и вятъра.

ЛЕСНО ЗАКОТВЯНЕ

Управлявайте Вашият Ghost от всяка точка на вашата 
лодка с дистанционно TMR-1 ( екстра ).
(Включено при Ghost 60). 

   

TMR-1 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
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КАРТОГРАФИРАНЕ

Сонарите Lowrance® са съвместими с широка гама от опции за карти, което ви позволява да изберете карта, която 
най-добре отговаря на вашите предпочитания за картографиране от C-MAP®, Navionics® и др.

C-MAP® DISCOVERTM  •  УЛТРАШИРОКО ПОКРИТИЕ С ВСИЧКИ ФУНКЦИИ

• Ултрашироко покритие

• Батиметрия с висока резолюция

• Оцветяване по избор

• Лесно маршрутизиране 

• Онлайн актуализации (12 месеца безплатно)

• Динамични приливи и отливи

•  Марина Инфо / Пристанищни услуги помагат на пътуващите яхти да 
се насладят на плаването по света

• Висококачествени въздушни снимки с информация за пристанището 
и подхода за повишаване на осведомеността за ситуацията

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

C-MAP RevealTM   •  НАЙ- ДОБРАТА КАРТА ЗА ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ

Независимо дали за разходка или риболов, картите C-MAP REVEAL представят най-доброто от C-MAP, 
включително всички функции DISCOVER, плюс засенчен релеф, покритие на морското дъно и други.

• C-MAP разкрива покритието на морското дъно

• Батиметрия с висока резолюция

• Засенчен релеф 

• Въздушна фотография

• Сателитни изображения 

• Динамични растерни карти

• Векторни карти 

• Избираемо оцветяване

• Лесно маршрутизиране

• Динамични приливи и течения 

• Подробни планове на пристанищата

• Онлайн актуализации (12 месеца безплатно)

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
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Navionics®
Картите на Navionics предлагат 3D, сателитно наслагване, панорамни пристанища, динамични приливи и отливи, SonarChart™ Live и много други.

C-MAP Genesis®

Актуализирайте картата на любимото си място за риболов или картографирайте райони без покритие  
в реално време - на екрана на вашия сонар със C-MAP Genesis Live. 

Genesis Live използва дълбочината от вашата сонда, за да създаде карти с висока разделителна 
способност до 15 см на контура, което улеснява намирането на райони, където рибите обичат да се 
крият, като плитчини, точки и канавки. 

Наистина персонализирано преживяване в картографирането! Genesis ви дава контрол върху 
прозрачността на контура, плътността на контура, дълбочината и цветното палитриране. Създайте 
вашите карти на Genesis в реално време, запиши и сподели на microSD карта.
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НАВИГАЦИЯ

Link-9 разполага с вграден GPS приемник, NMEA 2000® свързаност, вграден двуканален AIS приемник , двойно и тройно 
наблюдение, сканиране, по- интуитивен потребителски интерфейс, по-голям LCD и нов промишлен дизайн.

Link-9 

HALO® Радар 
Предлага се с водеща в индустрията 60 RPM* за близко разстояние за максимално избягване на сблъсък. Идентифицирайте 
опасностите за миг с технологията VelocityTrack™ Doppler и се насладете едновременно на покритие на къси и дълги 
разстояния. Радарите HALO24, HALO20+ и HALO20 са съвместими с HDS™ LIVE и Elite™ FS дисплеи.

*Само HALO24/HALO20+

Навигацията с Lowrance® никога не е била по-безопасна и по-лесна – с революционните HALO® радари и Link™-6S и Link-9 
VHF радиостанции, компаса Precision™-9 и контрола SmartSteer™ на автопилотът на Lowrance – ще имате повече контрол и 
повече осведоменост от всякога.

Комуникирайте ясно с този надежден радиоприемник DSC, клас D, с вградена GPS антена, четирибутонена трупка с микрофон, 
интуитивен контрол на въртенето и клавиатурата и нов механичен дизайн за лесно инсталиране.

LINK-6S 

Компасът Precision-9 измерва движението по девет отделни оси, за да предостави възможно най-точна информация за 
позицията и скоростта на завиване за автопилот, радар и навигационни системи Lowrance.

Precision-9 

Автопилот Lowrance 
Пакетите за автопилот Lowrance за HDS дисплеи осигуряват автоматично управление на извънбордови двигатели с кабелно 
или хидравлично управление или нискотокови хидравлични помпи за кормилно управление, механични задвижващи 
агрегати или соленоидни клапани за вътрешни двигатели с нашите пилоти NAC-2 и NAC-3 чрез NMEA 2000® мрежа и NMEA 
0183® вход с HDS®LIVE. Насочете се към определена точка или по маршрут с интегриран SmartSteer контрол.

Интегрираният електронен компас осигурява 10Hz GPS актуализация на позицията плюс позицията на компаса за 
стабилизиране на графиката и радарно наслагване, плюс точна позиция на кораба, дори и при ниски скорости.

Point-1 GPS 
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С мрежовите решения Lowrance® можете да изтегляте карти на C-MAP® Genesis, 
да купувате карти и софтуерни актуализации директно на HDS LIVE и Elite FS 
дисплеи. Преглеждайте и контролирайте вашия HDS или Elite FS дисплей на 
смартфон/таблет, предавайте поточно музика, наблюдавайте времето и др.

РАБОТА В 
МРЕЖА

Power Pole®
Свързаност

Насладете се на многофункционално управление на множество котви за 
плитка вода Power-Pole и правете ръчни или автоматични настройки директно 
от вашия сензорен екран на HDS LIVE и Elite FS дисплеи.

NMEA 2000® 

Мрежовите устройства Lowrance NMEA 
2000® ще споделят и/или показват 
избираеми от потребителя данни с 
дисплеи и инструменти, инсталирани в 
мрежа NMEA 2000. 
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www.bulstar.bg
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