EL VOSTRE TRIP
PEL
dakar CLASSIC

HIGHLIGHTS
- Rellotge i cronòmetre
- Velocímetre, compta-quilòmetres,
- Programació i speed table per a la regularitat
- Canvi de mitges automàtic
- Medició per sondes i/o medició per satèl•lit (Amb l'Antena Intelligent)
-Opcions de vistes, amb distància total, distancia regresiva, distància de
regularitat, leds i més.
- Funcions específiques pel Dakar
-Teclat ergonòmic, amb relleu al voltant de cada tecla.
www.blunik.com | info@blunik.com | +34.617.088.336

ODÒMETRE
- Mesura de distàncies per satèl•lit (amb accessori INTELLIGENT ANTENNA)
- Mesura de distàncies per sonda (amb muntatge de SONDES a les rodes)
- Gestió intl•ligent quan utilizes doble mesura de distàncies (sondes i satèl•lit)
- Contador en decmetres
- Paràmetre de calibració 6 digits

FUNCIONS ROAD- BOOK
- Vistes adaptades al road-book del rally Dakar Classic
- Vista de 4 dades simultànes en pantalla (Només dades útils en pantalla)
- Canvi de vista amb tecla VIEW (Les dades que tu vols en pantalla)
- Distància total max 9999K99, distància parcial màx 9999k99
- Parcial i congelar distància amb tecla SPLIT
- Eines per a corregir metres: Afegir metres, restar metres, posar distància total
- “Reverse count” per marxa enrera i “Not count” per a maniobres.

FUNCIONS PER A LA REGULARITAT
- Rellotge i cronòmetre de precisió integrat.
- Sincronització d’hora amb hora oficial, i sincronització automàtica per satèl•lit.
- Trams programables. Programació adaptada al Dakar Classic.
- Pots programar les velocitats mitges, canvis de mitges, temps i distàncies.
- Canvi de mitges automàtic durant el tram.
-Indicació de regularitat continua durant el tram. (Indica quant retard o quant
avançament acumulat portes)
- Indicacions de regularitat: Indicacions de distància (o temps) de regularitat permanent.
- Indicacions de regularitat per LEDS (blau, verd i vermell)
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INTELLIGENT ANTENNA
- Calcula la distància amb la informació de tots els satèl•lits.
- Utilitza tots els satèl•lits disponibles de la zona
- Precisió de 2m per 1Km
- Software de gestió intelligent de la informació segons
cobertura, velocitat, traçada...

MAGIC DISPLAY
- Indicador de regularitat pel pilot amb tira de LEDS (blau, verd i
vermell)
- Opció visualització de LEDS directes
- Opció visualització indirecte al vidre
- Intensitat regulable a través del BLUNIK-RAID
- Petit i lleuger per ubicar-lo on més t’agradi.
- Plug and Play. Es connecta per cable amb el BLUNIK-RAID.

BLUNIK-RAID DETAILS
- Teclat ergonòmic, amb relleu al voltant de cada tecla.
Millora anti vibracions.
- Pantalla retro-il•luminada. Intensitat ajustable.
- Connexionat d’alimentació i sondes robust i fixable.
Intelligent Antenna

BLUNIK RAID

Magic Display
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