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PRO 5 är som standard
motorer, HD-kamera, två
Ethernet och 485-kommu
styrenhet, dator, skärm

samtidiga 
inbyggd HD-kamera.
Exempelvis:

• Sonar
• Manipulator
• Positioneringsystem
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Powerful thrusters 360
° 

rotation 3000 LM light Dive up to 150m 

GT1-ROV

GT1 -ROV med dykdjup
på 150 meter är en av de senaste 
modellerna av ROV som BUVI 
lanserar för den Skandinaviska 
marknaden. 

GT1 är utrustad med 6 kraftiga 
motorer och klarar upp till 4 knop 
i lungt vatten och 2 knop fart i 
strömt vatten.

Ny kamera som filmar och fotar i 
HD 4K, med utbytbara filter för 
bästa färgåtergivning.
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Manöverpanel
GT1 styrs med hjälp av en specialbyggd joystick som används 
fristående eller ihop med valfri Iphone, IPad, Adroid telefon 
eller läsplatta.

Joysticken är ansluten till IPhone, Ipad eller Android  via 
bluetooth som i sin tur ansluts till en trådlös WiFi-router på 
kabeltrumman med fri mottagning upp till 50m. 

Lågupplösta kort och film lagras direkt upp i panelen och de 
högupplösta filmerna och bilderna lagras i UBÅTENS minne.

UBÅT
Djup  150m
Storlek (l x b x h)  39 x 34,7 x 16,5cm
Vikt 4,4 kg
Motorer  6 st
Kamera 4K HD 
Tilt/pitch +/- 60 grader
Batteridrift 4-6 timmar

Tillbehör 
Extra kabel 

Manipulatorarm
100,150,200,300m 

Tydlig manöverpanel förenklar arbetet under vattnet

Den nya kameran har 160gr vidvinkel och hela ROV'n kan 
vinklas +/- 60gr för att filma under skrov eller botten

GT1 är ditt bästa arbetsredskap för att jobba med 
inspektioner av båtskrov, fiskodlingar, undervattens- 
ledningar, konstruktioner på botten mfl.

Utbytbara kamerafilter ger tydligare bild i olika vatten

GT1 kan utrustas med en manipulatorarm som ansluts till 
kommunikationsporten på undersidan av Ubåten.

*Utrustning under utveckling (Sonar, mikrofon, sensorer)

Adress: 
BUVI Scandinavia 
Tvär-Ramsdal 1
SE - 61199 TYSTBERGA

Kontaktinformation: 
Tel: +46 70 697 77 75
Mail: buvi@buvi.se   
Web: www.buvi.se 
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