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DET HÄR ÄR ett högst per-
sonligt reportage efter 
flera års testande av 

kartplottrar i framför allt mindre 
motorbåtar. 

I många nya båtar finns en 
ambition att ”städa upp” framför 
ratten och göra om kartplottern 
till en slags sambandscentral. För 
sjökort, djupdata, motorfakta, 
radiomottagare med mera. Den 
stora fördelen med att samla allt 
i en skärm är naturligtvis att man 
kan få in många funktioner på 
en begränsad yta framför ratten. 
Inte minst i mindre båtar. 

Trenden kommer från bilin-
dustrin, men i bilar är allt fabriks-
monterat och tillverkarna ger 
långa garantier. I båten blir det 
oftast ett hopplock av komponen-
ter från olika tillverkare och där-

för ganska sårbara system.
Dessutom ska allt fung-

era i en fuktig och stötig 
miljö i en båt. 

FÖR LITE MER än ett år 
sedan råkade vi ut för 
en total kollaps ombord 
på sämsta tänkbara 
plats, vid den norra 
infarten till Kallskärs 
grunda skärgård. 
Allt slocknade på 
grund av säkring, 
men som tur var 
hade vi laddat 
ner ett sjökort 
från Navionics 
i mobilen och 
kunde ta oss 
in i sjölä och 
börja felsöka. 

I den grova sjön hade en kabel 
lossnat och en väl undan-

gömd hängsäk-
ring brunnit. 

NÄSTA VAL MAN 
bör fundera 

över handlar 
om pekskärmar 

kontra knappstyr-
da bildskärmar. 

Bildskärmen i en 
mindre motorbåt 

hamnar ofta någon-
stans ”bakom” ratten, 

Låt plottern vara en plotter!
Trenden går mot att allt ombord ska styras av en enda bildskärm. Men är vi verkligen på rätt väg?  
Efter en incident i skärgården separerade vi alla instrument ombord. Text & foto: Lars H Lindén

Använd kartplottern som ett navigationsinstrument i första hand. Det är trots allt viktigast att veta vad som kommer att dyka upp framför stäven. 

och har man en pekskärm kan 
det bli svårt för fingret att träffa 
rätt symboler samtidigt som man 
styr och gasar i vågorna. I stället 
för den viktiga sjökortsbilden får 
man upp andra funktioner och 
måste backa – eller försöka hitta 
tillbaka.

HAR MAN EN mindre båt med en 
liten bildskärm kan en plotter 
med fasta knappar fungera 
mycket bättre. Här sitter knap-
parna oftast på plotterns höger-
sida och om man flyttar ut detta 
instrument så långt åt styrbord 
som det går kommer man åt 
knapparna ännu bättre vid sidan 
om ratten. 

Men, som sagt, det här  
reportaget är min högst pers- 
onliga åsikt. ✪

Har man en kartplotter 
med pekskärm som 
saknar knappar, kan 
man köpa till en separat 
manöverpanel som denna 
från Simrad.

ÅSIKT

GÖR BÅTEN REDO 
INFÖR SÄSONGEN 
Smarta rengöringslösningar för dina behov  

Ytbeläggningar av alger och beväxning på skrovet och  
däcket kan enkelt tas bort med en högtryckstvätt. Använd 
den roterande tvättborsten WB 150 på plana ytor. För riktigt 
hårt sittande smuts är Kärchers rengöringsmedel ett bra 
komplement. Högtryckstvättar med Full Control Plus – önskat 
tryck och dosering av rengöringsmedel regleras med knappar 
på spolhandtaget och tillsammans med displayen ger det rätt  
inställning och maximal kontroll.

www.karcher.se

Ad_Karcher_outdoor_Båtliv_v37_210x297_2017.indd   1 2018-03-12   09:31



BÅTLIV 3/2018          WWW.BATLIV.SE 63

ÅSIKT

Efter en incident i ytterskärgården byggde vi om hela förarplatsen och 
separerade alla instrument med mera så att alla funktioner numera har  
sin egen strömförsörjning och lätt åtkomliga säkringar.

Den nya generationens motorinstrument ger många gånger en bättre och 
tydligare information jämfört med den som presenteras i en plotter. Och 
vissa larmfunktioner och felkoder kan man missa.

Fördelen med en plotter med knappsats är snabbheten, inte minst när  
man förminskar eller förstorar kartbilden. Detta instrument har även  
fyra snabbknappar till lika många valbara sidor. 

Radions egna kontroller är mycket mera logiska jämfört med de som  
presenteras i en bildskärm.
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