
 

 

 
 

Világújdonság! 
Legyen teljes a kép! 

Lásson, ahogy egy hal teszi, vagy annál is jobban! 
Magyar nyelvű menüvel is! 

 

A Lowrance HDS készülékekhez kapható új Lowrance LSS-1 StructureScanTM   panorámaképű mélységmérős szonárjeladó  

lefelé és oldalra néző képével teljesen új dimenziókat nyit meg a  víz alatti világ felderítésében. 



 

 

 

 

Valóban nem csalás! Bár a halak ezt máshogy látják. 

 
 Bemutatjuk a Lowrance gyár által kifejlesztett forradalmian új eszközt, mellyel mostantól úgy horgászhat, mint még 

eddig senki más. A StructureScanTM  szonár hosszú évek fejlesztésének és tesztelésének eredménye, melynek célja 

olyan egyedülálló digitális halkereső és fenékszerkezetet letapogató mélységmérős radar kifejlesztése, ami 

nagyfelbontású, már-már fényképminőségű képeket ad vissza. Az egyik legfontosabb dolog volt, hogy teljes 

panorámaképet kapjunk a víz alatti környezetről, ezért a radar letapogat jobbra…., letapogat balra…… és először a világon lefelé is végez letapogatást, 

mindezt EGYIDŐBEN ! 

 

A Lowrance StructureScanTM  képalkotásának jellemzői 

 
                                                                                                                                                                                      Minden kép a szonár által rögzített valódi, nem retusált kép.  

A SideScan oldalpásztázó képnézete 

A SideScan teljes képernyős képénél 

szuperélességben, akár 146 méter szélességben is 

láthatjuk a mederfenék két oldalát. A  StructureScanTM  

bámulatos képpel mutatja a célpontokat (legyen a ragadozó vagy kishal), valamint 

azok árnyékait. 

                                      Elsüllyedt hídpillérek              Álló szálfák és szikladarabok 

                          SideScan képe                                          SideScan képe 

  

 

Az új technológiának köszönhetően gyorsabban és még nagyobb területet pásztázhat be elképesztő felbontásban, és a TrackBack™ funkciónak 

köszönhetően könnyedén visszagörgetheti a már lefutott képet is, hogy megtalálja a megfelelő helyeket, sőt rögtön el is mentheti azok koordinátáit is.  

 

 



 

 

 

Az új DownScanTM lefelé pásztázó képnézet 

Üdvözöljük a halkeresés új dimenziójában! A 

Lowrance a világon először fejlesztette ki a 

DownScanTM  pásztázót, mellyel közvetlenül a hajó 

alatt lévő meder képét láthatjuk hihetetlen, az 

eddigi pásztázókkal össze sem mérhető felbon- 

tásban és pontosságban. Nincs többé találgatás: 

a fatuskót valóban fatuskónak látjuk, akárcsak a 

sziklákat, bokrokat, cölöpöket a HDS kijelzőjén.           

 

 

SideScan és DownScanTM   kombináció 

A HDS kijelző képernyőmegosztásával egyidőben  

figyelheti mindkét szemszögből a mederfeneket, 

így a lehető  legpontosabban felmérheti a tárgyak  

helyzetét. 

 

Míg a SideScan pásztázó a lehető legnagyobb 

területet igyekszik feltérképezni, a  DownScanTM  

pásztázója a legapróbb részleteket kutatja ki.         

Együttes használatukkal semmi sem maradhat rejtve.  

A kurzor segítségével azonnali választ kap az objektum (legyen 

az hal, szikla, cölöp, stb.) hajótól való távolságáról és mélységéről,  

és akár el is mentheti azonnal annak koordinátáját. 

Ezelőtt ilyet még sohasem láthatott, mert eddig még ez nem is létezett.  

 

 



 

 

 

A DownScanTM   és a 2D hagyományos szonár  

Habár minden Lowrance HDS műszer úgy fejleszettek ki, hogy képes kezelni a hagyományos 

2D-s BroadBandTM  szonárt, annak jelei sokszor félreérthetőek lehetnek. A gerendák, 

kikötőcölöpök, kábelek, sziklák és egyéb szerkezetek sokszor úgy néznek ki, mint egy nagy 

hal. Vagy éppen egy nagy halat is összetéveszthetünk egy nagyobb tárggyal. 

 

Ezentúl ez nem fordulhat elő! Hasonlítsa össze a DownScanTM  képét a hagyományos 

BroadBandTM  szonár képével az osztott nézetben, és többé nem lehet kétsége. 

 

A StructureScanTM  szonár a maga 455/800 kHz-es jeladójával egyidejűleg tud működni 

a hagyományos jeladóval anélkül, hogy az keresztirányú interferenciát okoznának, és ezzel 

zavarnák egymás jeleit. 

 

És még egy előny: a két szonár jeleinek összehasonlítása segít a 2D-s jeladó képeinek    Fák és halak képe                                       Aljnövényzet képe 

könnyebb megértésében is.            a BroadBandTM  és 2D szonárral                 a BroadBandTM  és 2D szonárral 

 

 

 

Minden együtt! Tegye teljessé a felfedezést! 

A Lowrance StructureScanTM  szonár abszolút teljessé és sokoldalúvá teszi HDS műszerét, mely ezáltal a kor 

legfejlettebb multifunkciós készülékének mondhatja magát. 

 

Több információ egyszerre: teljes képernyő, osztott képernyő vagy a HDS-8 és HDS-10 esetén akár három  

ablakos képernyő is rendelkezésére áll.  A GPS-es HDS készülékeken folyamatosan követheti pozícióját,  

vagy bővítheti a külön kapható  NauticPath vagy Navionics Gold (köztük Balaton!) vagy Platinum térképkártyákkal. 

Lowrance NauticPath teljes Földközi-tenger térkép csak 35.000 Ft!           A SideScan, DownScanTM  és 2D-s szonár egy képernyőn 

 



 

 

 

  

Tekerje vissza a képet, akár egy videót 

Spóroljon időt és üzemanyagot! 

A TrackbackTM  segítségével, ha valamiről lemaradt, ezentúl nem szükséges újabb köröket megtennie, 

egyszerűen visszagörgetheti a már lefutott SideScan, DownScanTM , 2D szonár ill. GPS plotter képét. 

Ráadásul, ha a visszatekerést többablakos nézetnél teszi, minden ablak egyszerre, egyidőben mozog 

visszafelé. 

Tekerje vissza a képet, keresse meg a halat, nyomja meg a gombot és mentse el koordinátapontját. 

Ha mindezt hálózatban működő készülékeken teszi, a koordináta az összes HDS készüléken látható lesz. 

                                               A DownScanTM   képen megjelölt pont a térképén is azonnal látható 

 

 

 

Átlátható hálózat elérhető áron 

A technikai fejlesztésnél a StructureScanTM  -t úgy tervezték, hogy az könnyen beépíthető 

a már meglévő Lowrance hálózatba. 

 

Egy HDS műszer esetén 

Egyszerűen csak csatlakoztatni kell az LSS-1 „feketedobozát” (s ahhoz a jeladót) a  HDS 

készülékhez a nagysebességű és sávszélességű ethernet kábelen keresztül. 

  

Lowrance hálózat esetén 

De miért állna meg egy műszernél? A StructureScanTM  egyidőben akár 3 HDS műszerrel is képes 

megosztani a SideScan, DownScanTM  , 2D szonár adatait. Ehhez csak további ethernet kábelek 

szükségesek, és máris komplett rendszert  tud kiépíteni hajójára. 

 

   



 

 

 

               

 

Az agy: LSS-1 feketedoboz 

Az LSS-1 feketedoboza teljesen vízálló, és három ethernet kábel csatlakoztatható hozzá, így 3 

HDS kijelző is, ezáltal a hajó több részén is figyelemmel kísérheti a víz alatti eseményeket. 

Hozzáköthet a más Lowrance HDS opciós műszereket is, mint pl. a BR-24-es, magnetron  

nélküli, egészségre ártalmatalan radarját. 

  

 

Az szív: LSS-1 jeladó  

Az erős külső borítású jeladót úgy tervezték, hogy minél akadálymentesebben  „ússzon” a vízben, 

és ne adjon esély turbolenciának okozta zavaroknak. A jeladót könnyű felszerelni fartükörre,  

motortartóra, vagy akár elektromos motorra (egy olcsó adapter szükséges hozzá). 

A jeladó nem mellesleg vízhőfokot is tud mérni. 

A fartükörre szerelők számára a gyár egy kisebb, rozsdamentes foglalatot is kifejlesztettek, mely 

egy nagyobb ütközéskor (farönkkel vagy más uszadékkal)  felcsapódik, így megvédve a jeladót 

a nem kívánt sérülésektől, és helyette csak a foglalat sérül, amit egyszerűen és olcsón lecserélhet. 

 

 

  Fontos: A Lowrance StructureScanTM –t az összes multifunciós HDS kijelzővel 

  kompatibilis, beleértve a HDS-7M, HDS-8M, és HDS-10M plottereket is. 
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