September nyhetsbrev fra SKIPPER Electronics
2011

Velkommen til septemberutgaven av SKIPPER’s nyhetsbrev.
Salg
ED165 Ekkolodd – produksjonsslutt:
ED165 (EN165B og EN165F) vil få sin produksjonsslutt i januar
2012. Siste ordredato for denne blir da 31.12.2011.
Det er pr. i dag vanskelig å få tak i deler for å få produsert denne
og vi blir dermed nødt til å avslutte dette produktet. Vi har også pr.
i dag lang leveringstid på denne pga. det overnevnte.
EML224 Compact Display som kan endre retning:
Vi har nå utviklet en ny utgave av EML224 Compact Display
der brukeren kan endre retning på pilene i displayet. Denne
funksjonen er blitt etterspurt av båter som går i begge
retninger, som for eksempel ferger. Retningen kan dermed
endres i to akser.
Den nye modellen er:
CD401EB-SB CD401, SKIPPER 2 Axis EML with Backwards Option
Retail prisen på denne er NOK 16 875,-

INMEX India 2011:
SKIPPER Electronics vil være representert med en
egen stand på INMEX India 2011, 29. september
til 01. oktober i Mumbai. SKIPPER’s produkter blir
presentert og ta gjerne turen innom vår stand 1C
120 i løpet av denne messen. For ytterligere
informasjon om denne messen se nettsidene:
http://www.inmexindia.com/

Servicekurs i Oslo:
Det ble avholdt et vellykket servicekurs i Oslo 30.0801.09.2011.
På kurset var teknikere fra følgende firmaer:
Angelo Podesta srl., Italy
Elmix Marine s.c., Poland
Scanel International AS, Denmark
Maritime Support AS, Norway
Serco, Norway
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Tekniske nyheter
Hvis du ønsker å være med på våre kurs så burde du registrere deg så fort som mulig.
Send inn din registrering til support@skipper.no.
Foreløpige kurs I 2011 og 2012:
Sted
Asia
Singapore

Dato

Kurstype

Vertskapet

Oktober

Avansert
servicekurs

Jason Electronics

Service kurs i 2012 (Midlertidig)
Asia
India
Sør Amerika
Brasil

Februar/mars

Servicekurs

September/oktober

Avansert
servicekurs

Med vennlig hilsen,

Sigurd H. Paulsen
Sales/marketing manager
SKIPPER Electronics AS
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