
 CD nr Följande sjökort ingår i CD skivan pris inkl. 
moms 

 SCD1 Bottenviken översiktskort 41, 42, skärgårdskort 411, 412, 413, 414, 415, 421, 422, 
511, 512, 515, specialerna 4101, 4151, 4211, 5121 

1680:- 

 SCD2 Bottenhavet översiktskort 51, 52, 53 skärgårdskort 513, 514, 522, 523, 524, 525, 532, 
533, 534, 535, 536, specialerna 5331, 5341 

1680:- 

 SCD3 Stockholms skärgård översiktskort 7, 61 skärgårdskort 611, 612, 613, 615, 616, 719, specialer-
na 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6161, 6171, 6181 

1680:- 

 SCD4 Ostkusten och Gotland översiktskort 72, 73 skärgårdskort 617, 621, 622, 623, 624, 711, 731 spe-
cialerna 6172, 6173, 6181, 6211, 6212, 6231, 6241 

1680:- 

 SCD5 Sydkusten och Öland översiktskort 8, 81, 82, 83 skärgårdskort 712, 713, 819, 821, 822, 829, 
839, 921, 929, specialerna 8221, 9211, 9221 

1680:- 

 SCD6 Västkusten översiktskort 9, 92, 93 skärgårdskort 922, 923, 924, 925, 931, 932, 933, 
934, 935, 936, specialerna 9312 9313, 9321, 9331 

1680:- 

 SCD7 Vänern Vättern skärgårdskort 121, 131, 132, 133, 134, 135, special 1331, 1351 998:- 

 SCD8 Mälaren/Hjälmaren skärgårdskort 111, 112, 113, 114, special 1131,  595:- 

 SCD23 Göta kanal Göta kanal 122, skärgårdskort 133,135, specialer 1331, 1351, 9312 998:- 

SCD24 Dalslands kanal Båtsportkort Dalsland kanal 375:- 

SCD25 Strömsholms kanal Strömsholms kanal 375:- 

 CD nr Följande sjökort ingår i CD skivan pris inkl. moms 
 FCD12 Helsingfors - 
Hangö  

skärgårdskort 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34  1680:- 

Finska sjökort 

Vi har licens för tillverkning av BSB sjökort enligt följande:  
Swedish Maritime Administration 010207 - 9709121, datum 2000-01-17  
Finnish Maritime Administration  FMA 41/721/2000 datum 2000-05-23 
MAPTECH i USA för tillverkning av BSB sjökort tillstånd nummer 9002 1997-07-28 

Svenska sjökort 
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 CD nr Följande sjökort ingår i CD skivan pris inkl. moms 

 CDN1 Oslofjorden - Larvik  skärgårdskort  1295:- 

 CDN2 Larvik - Lindesnes  skärgårdskort  1295:- 

 CDN3 Lindesnes - Stavanger  skärgårdskort  1295:- 

 CDN4 Ryckelfjord - Bergen  skärgårdskort 1295:- 

Norska  sjökort 

Våra BSB sjökort år 2003, är nu här i  förbättrad upplaga. 
• Vi tar nu huvuddelen av Svenska sjökorten direkt från Sjöfartsverkets databas utan skanning 
• Sjökorten är  i årets utgåva anpassade till användning i handatorer med operativsystem PALM eller Pocket PC och 

lämplig programvara. 
•  
UPPGRADERING av svenska sjökorten kan göras för 50% av vårt rekommenderade utpris.  Se mera på vår hemsida    
http://www.soltek.se/kartor/sjokort.htm 
 
Sjökorten levereras på CD-ROM skivor med innehåll enligt ovanstående tabeller. 

Sjökort i BSB format anpassade för användning i dator och handdator. 

Nyhet 

Nyhet 

Nyhet 



Rastersjökort i BSB formatet ger unika fördelar 
 

Digitala sjökort rasterformat ger dig många fördelar,  dom är snabba, enkla att hantera, och du känner 
igen bilden på skärmen från papperssjökortet som du ändå skall ha med dig vid navigeringen.  
Årets edition levereras  med installationsprogram som förenklar installationen i datorn. Stoppa 
bara i skivan så gör datorn resten. 
 
Med dagens moderna BSB sjökort kan du zooma själva kartbilden ett eller flera steg. 
För att se ytterliggare detaljer i sjökorten använder du dig av olika skalor på samma sätt som i original-
sjökorten. Hamnspecialer och liknande finns alltid med som egna filer i våra sjökort.  
 
Vi tillverkar sjökorten från Sjöfartsverkets originalsjökort som uppdateras minst en gång varje 
år. Några enstaka kort skannas med huvuddelen tas digitalt direkt ur Sjöfartsverkets databas. 
 
BSB sjökorten är mycket snabba. Det tar ca 2-3 sekunder att gå från Västerviks hamnkort via kort 
6231, 623 och ut till det stora översiktskortet för Östersjön nr 7 eller tvärtom.  
Se bilden nedan. 

BSB sjökorten kräver inte heller någon kraftfull dator.  
 

Du kan t.o.m. använda en  486:a men vi re-
kommenderar att du använder en dator med 
pentiumprocessor på 166 Mhz eller bättre 

och 32 MB internminne el-
ler mera.  

 
 
Alla som någon gång har planlagt en rutt vet 
hur väsentligt det är att  man snabbt och en-
kelt kan gå från en hamnspecial till ett över-
siktskort.  
Detta är inte minst viktigt vid t.ex. kustangöringar där sekun-
der kan vara avgörande för att rätt beslut tas.  
Att sitta och vänta på att skärmen skall uppdateras kan vara mycket irriterande.  
 
Uppdatering av äldre utgåvor av Svenska sjökorten kan  göras med 50% reduktion av våra re-
kommenderade utpriser. 
Tidigare inköpt sjökorts CD lämnas till oss eller någon av våra återförsäljare. Köparen  får då 
köpa en motsvarande sjökorts CD av årets upplaga med 50% rabatt räknat på våra rekommende-
rade utpriser för nya CD skivor . Erbjudandet gäller  för CD-skivans ursprungliga köpare och in-
köpet skall styrkas med kvitto eller motsvarande. 
Detaljerad information om uppdatering finns att läsa på vår sjökortssida   
http://www.soltek.se/kartor/sjokort.htm  eller hos våra återförsäljare. 
 
Solteknik HB:s BSB sjökort har nu anpassats  för användning i handdatorer. Användbara pro-
gramvaror finns för Palm operativsystem och Pocket PC operativsystem. Se vår hemsida 
 
Programvaror som kan hantera rastersjökort är billiga att köpa men fulla av finesser.  
Med ett  *)sjökortsprogram för rastergrafik exempelvis i Fugawi 3 kan du använda även dina landkartor  
t.ex. vid fjällturen eller varför inte i bilen vid dina resor. 
 
Vi levererar digitala BSB sjökort till yrkessjöfarten, Försvaret och många andra proffsanvändare, där-
ibland Sjöfartsverket. 
 
 
 
 
 
 
*) BSB sjökort stöds av navigationsprogram t.ex. Fugawi, GpsyPro, MaxSea, NorthNav, Oziexplorer, Pocket Navigator, Raytech, SeaPro m.fl. 

2-3 sekunder 
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återförsäljare 


