
  
  

 

 

 

Pressmeddelande     28 september 2017 

 

True Heading AB (publ) lanserar ny AIS. 
 

True Heading har utvecklat en ny AIS produkt, baserad på vår 
tidigare beprövade och populära AIS för fritidsbåtar, AIS CTRX 

GRAPHENE.  

 
True Heading lanserar AIS CTRX GRAPHENE MOB, en ny AIS (Automatic 

Identification System) Transponder för fritidsbåtssegmentet med unik ny 
funktionalitet. Produkten kommer att finnas tillgänglig för försäljning inför 

säsongen 2018 och lanseras i samband med branschmässan METS i 
Amsterdam i november. AIS CTRX GRAPHENE MOB kommer också att 

deltaga i den prestigefyllda DAME Award i samband med mässan för årets 
bästa marina tillbehör. 

 
AIS systemet som är uppfunnet i Sverige har utvecklats till att omfatta 

mycket mer än det anti-kollisions hjälpmedel det från början tänktes för. 
Idag finns olika typer av AIS för att markera bojar och fyrar, AIS i 

räddningshelikoptrar och flygplan och flera nya användnings-områden 
under framtagande. Ett nytt område är användningen av AIS som en 

nödsändare för att snabbt kunna lokalisera en person som ramlat 

överbord eller kunna lokalisera en livflotte med personer i nöd. Denna typ 
av utrustning finns redan på marknaden men det har saknats enkla 

system för att ombord på fartyg och båtar få ett alarm på att någon råkat 
illa ut. True Heading AB lanserar därför AIS CTRX GRAPHENE MOB som 

är den första AIS transpondern på marknaden som har detta inbyggt och 
integrerat i enheten. Även tidigare AIS produkter i GRAPHENE serien kan 

i efterhand uppgraderas till likvärdig prestanda. Produkten paketeras ihop 
med Seapilot som enkelt visar var den nödställde befinner sig i förhållande 

till den egna positionen. 
 

”Vi är glada att återigen kunna presentera en ny produkt med unik 
funktionalitet inom AIS området som också starkt ökar säkerheten till 

sjöss för dess användare”, säger Anders Bergström, VD i True Heading 
AB. 

 

Se även en kort film om AIS CTRX GRAPHENE MOB på 
https://youtu.be/cAMmIYiis6A 
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För ytterligare information: 
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se 
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910 
 
True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.  
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification 
System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk 
navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar 
och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en 
naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om 
olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad 
navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.  
 
 
För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com 
 

 

http://www.trueheading.se/
http://www.seapilot.com/

