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De JV-R10
Nooit meer gescheurde routerollen

De JV-R10 is een digitaal roadbook ter vervanging van het 
welbekende papieren roadbook. 
Navigeren op een roadbook is uitdagend, leuk en praktisch.
Zeker tijdens het offroad rijden speelt een roadbook een belangrijke 
rol. Hierop worden gevaren, verandering van weg condities en 
koersveranderingen aangegeven. Kortom, een roadbook gaat door 
waar een GPS navigatie systeem ophoudt.

De JV-R10 heeft alle voordelen van een roadbook, maar elimineert 
alle nadelen van een papieren roadbook.
De route schrijft u op uw computer, in de bijgeleverde Roadbook 
Creator. Er is dus geen knip- en plakwerk meer nodig. Eenvoudig de 
route creëren en uploaden naar uw JV-R10 is voldoende.

Welke modus?
In de software kunt u kiezen of u de JV-R10 wilt gebruiken in street- 
of in rallymodus. In streetmodus kunt u ruim 3500 instructies 
invoeren met 160 verschillende afbeeldingen. In rallymodus kan de 
JV-R10 ruim 650 instructies bevatten, met zo’n 480 verschillende
afbeeldingen, waardoor er echt situatie specifiek kan worden 
getekend.
De rallymodus bevat dubbele tekstvelden. Het scherm geeft deze 
afwisselend weer. Ideaal voor combinaties van GPS- coördinaten en 
tekst.

Compact
De JV-R10 is klein, compact, robuust en heeft een strak design. De 
JV-R10 plaatst u in een handomdraai in de bijgeleverde stevige 
aluminium houder. De volledig gemonteerde JV-R10 beslaat de helft 
van de ruimte die u voor een standaard papierroadbookhouder zou 
gebruiken en houdt zo uw cockpit overzichtelijk.



De JV-R20
“Zelfdenkend” digitaal roadbook

De JV-R20 is qua uiterlijk identiek aan de JV-R10. Inwendig is het 
echter niet alleen een JV-R10, maar ook een kleine tripcomputer. De 
JV-R20 geeft de route weer, maar telt tevens af hoe ver het is tot de 
volgende instructie, aan de hand van de bijgeleverde wielsensor. 
Hierdoor is in één oogopslag te zien hoe ver het nog is en hoeft er niet 
vergeleken te worden tussen route en tripcomputer of het punt al 
dichtbij is. Dit bespaart tijd, waardoor u meer aandacht kunt geven 
aan het belangrijkste: de (onverharde) weg, en u net die ene kuil wél 
ziet.

All-in-one
Doordat de JV-R20 de gereden afstand registreert is een dure 
tripcomputer overbodig geworden. Naast dit voordeel biedt de 
combinatie van roadbook en tripcomputer in één systeem nog een 
zeer groot voordeel. Als u tijdens het rijden van de route bent 
afgeweken van de beschreven route, en de gereden afstand wijkt 
daardoor af, moet u bij de gescheiden systemen veelal stoppen om uw 
tripcomputer gelijk te stellen aan het roadbook. Met de JV-R20 kunt u 
met een druk op de knop de gereden afstand automatisch gelijk 
stellen aan de roadbook afstand.

Compleet systeem
De JV-R20 is een compleet roadbook navigatiesysteem in één 
behuizing. Zijn eenvoud en de scherpe prijs maken hem geschikt voor 
iedere roadbook rijder. Zowel de  JV-R10 als de JV-R20 worden 
standaard geleverd als een compleet pakket. Dit houdt in dat u 
achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Een compleet pakket 
bevat de JV-R unit, bevestiging voor de motor, bekabeling, een 
eenvoudige schakelaar, software en klein bevestigingsmateriaal. De 
JV-R20 bevat tevens de wielsensor, bevestiging voor de sensor en 
aangepaste bekabeling. Het enige wat nog moet gebeuren is het 
(laten) monteren op uw motor en u rijdt het avontuur tegemoet.



Roadbook Creator
Overzichtelijk routes maken

Bij een digitaal roadbook hoort goed en eenvoudig te bedienen 
software waarin de routes geschreven kunnen worden . De JV-R 
Roadbook Creator is een programma dat geschikt is voor iedereen. 
De lay-out is overzichtelijk en duidelijk, zodat direct te zien is wat de 
bedoeling is.

Duidelijke situaties
Om de route te maken tikt u de gegevens in en voegt de gewenste 
afbeelding toe. Er is een standaard database aan bolletje-pijltje 
afbeeldingen en één met markeringen, maar u kunt ook zelf uw 
afbeeldingen tekenen in de editor. Ter vervanging van het print-,  
knip- en plakwerk worden de routes simpelweg in de JV-R geüpload 
via USB. 

Eén route voor iedereen
Doordat de route digitaal is, kan de Roadbook Creator behalve in uw 
eigen JV-R, tevens in de JV-R van uw vrienden of clubgenoten 
worden geladen. En mocht iemand nog geen JV-R hebben, kunt u de 
route alsnog afdrukken en zo nog een extra papieren roadbook 
afgeven.



Een JV-R omdat...
10 redenen

* Water- en stofbestendig (IP67)
    Dus nooit meer verregende roadbooks. En is de unit vies, dan  
    kunt u deze rustig met een vochtig doekje afnemen.

 

* Verrijking van uw cockpit
Met één instrument erbij bent u klaar voor actie. 

* Eenvoudig in gebruik
      De JV-R en de Roadbook Creator zijn zo ontworpen dat iedereen     
        er mee uit de voeten kan.

* Geïntegreerd notitieblok
        De JV-R unit bevat standaard een notitieblok voor bijvoorbeeld
        telefoonnummers of adresgegevens die te vullen is vanuit de
        Roadbook Creator.

* Compact
        De JV-R unit beslaat de helft van de ruimte van een  
        papierroadbookhouder, en bespaart dus veel ruimte.

* Multifunctioneel
        Met het vullen van diverse routes, plaatsen van notities, 
        integratie van een tripcomputer (bij de JV-R20) vervangt de 
        JV-R meerdere benodigdheden.

* Meerdere routes
        De JV-R unit is geschikt voor maximaal 80 verschillende 
        routes. De JV-R heeft ruimte voor maximaal 3500 instructies
        en 160 verschillende afbeeldingen in streetmodus, of 680
        uitgebreide instructies en 480 verschillende afbeeldingen in 
        rallymodus.

* Nooit meer routes inrollen
        De JV-R units vervangen het papieren roadbook, waardoor 
        knippen, plakken en inrollen tot het verleden behoren. Ook de 
        gescheurde roadbook behoort tot het verleden.

* Zelf bepalen hoe uw instructie eruitziet
        De Roadbook Creator bevat standaard instructies, maar u kunt 
        ook zelf uw instructies tekenen, zodat ze volledig voldoen aan 
        uw wensen.

* Tijdbesparend
        De JV-R is op meerdere vlakken tijdbesparend. Het maken van 
        de route is eenvoudiger en sneller. Het verwerken is in een paar 
        minuten gedaan, in plaats van het knip- en plakwerk. Daarnaast 
        kan de JV-R20 tijd besparen als u bent afgeweken van de 
        originele route.



Wie is Timic
Waarvoor kunt u contact opnemen met ons?

Specificaties
Afmeting unit (L x B x D) : 115x86x36  
Gewicht : 270 gram
Materiaal : Aluminium
Isolatieniveau : IP67
Voeding : 8 - 30V

Afmeting bevestiging : 143x104x41
Materiaal bevestiging : Aluminium

Timic (spreek uit Timmik) is een Nederlands bedrijf, welke 
gespecialiseerd is in het ontwikkelen van elektronische 
motoraccessoires. Dit houdt in dat we zelf nieuwe motoraccessoires 
ontwikkelen, maar ook de mogelijkheid bieden van een stukje 
maatwerk elektronica.

Timic is een bedrijf opgericht door en voor motorrijders. De 
producten die Timic nu, en in de toekomst, levert zijn allemaal 
toegespitst op motorrijders en ook ontwikkeld en ingekocht
door motorrijders. Op deze manier proberen wij onze producten zo 
dicht mogelijk op de behoeften van onze klanten aan te laten sluiten.

Waarom de JV-R?
Bij het rijden van routes,  bijvoorbeeld in clubverband, op vakantie en 
tijdens rally's, wordt veel gebruik gemaakt van een papieren 
roadbook. In tegenstelling tot veel GPS systemen kan hiermee ook 
een offroad route goed worden aangegeven. Daarnaast biedt een 
papieren roadbook de mogelijkheid om gevaren, zoals kuilen, mul 
zand, bewoond gebied, etc., aan te geven. Nadeel van een papieren 
roadbook is echter de creativiteit die van de motorrijder wordt 
gevraagd met lijm en schaar om tot een volledige route te komen. 
Daarnaast kan zo’n papieren roadbook makkelijk nat worden en 
scheuren, wat het plezier in de rit flink kan bederven.
De JV-R laat de nadelen van de papieren roadbook verdwijnen door 
simpelweg het papieren roadbook te digitaliseren.

   www.timic.nl         info@timic.nl


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

