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Garmin apresenta gWind Wireless 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 O novo transdutor da marca é muito fácil de instalar e liga-se ao GNX Wind 

através da rede sem fios, eliminando a necessidade de utilização de cabos no 
mastro; 
 

 Com uma hélice de três pás, garante precisão na recolha de dados, mesmo em 
condições de pouco vento. 

 
Lisboa, 26 de julho de 2016 – A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite, 
apresenta o gWind Wireless 2, o mais recente transdutor sem fios que permite uma recolha de 
dados precisa para melhorar a experiência e a segurança de navegação. 
 
Caracterizado por uma extrema facilidade de instalação, o gWind Wireless 2 elimina a necessidade 
de passar cabos através do mastro, já que suporta uma ligação sem fios para envio de toda a 
informação necessária. Depois de recolhidos, os dados sobre o vento são enviados através de uma 
ligação ANT+ para o GNX Wind ou para um plotter compatível da Garmin. 
 
O novo transdutor conta com as mais recentes tecnologias 
disponíveis, como a dupla barbatana Nexus com hélice de três 
pás para garantir uma velocidade precisa do vento e um ângulo 
estável de vento, mesmo em condições de vento suave. O modelo 
agora apresentado está disponível ainda num pack de vento de 
navegação GNX Wireless, que pode ser utilizado em sistemas 
independentes ou ao qual se pode recorrer para expandir 
sistemas completos de rede de NMEA 2000. 
 
Além disso, o hardware conta com um painel solar que é utilizado para carregar a bateria interna do 
gWind, que apresenta um tempo de vida de três anos e que pode ser facilmente substituída. Com 
um peso de apenas 349g, conta com certificação IPX6 e resistência para amplitudes térmicas de -
15° a 70º. É compatível com outros equipamentos Garmin, como GNX Wind, GPSMAP 7400 e 
GPSMAP 8400.  
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“O gWind Wireless 2 é uma mais-valia para todos os fãs de navegação marítima. Com as mais 
recentes inovações tecnológicas e um casamento perfeito com o ecossistema de equipamentos de 
navegação que a Garmin coloca à disposição no mercado”, explica Salvador Alcover, General 
Manager da Garmin Iberia. “Com uma invulgar facilidade de instalação e sem necessitar de fios 
para estabelecer a conexão ao GNX Wind ou a plotters Garmin compatíveis, o gWind Wireless 2 
oferece uma incrível precisão e uma bateria interna recarregável através do painel solar embutido”, 
conclui. 
 
O gWind Wireless 2 está disponível por um PRVP de: 699€ e o equipamento está disponível 
também no pack de vento sem fios GNX Wind 2, que conta com o instrumento GNX Wind, o 
transdutor gWind Wireless 2 e a documentação associada e pode ser adquirido por um PVP 
recomendado de 899,00€.  
 
O utilizador pode ainda encontrar um pack para vela, que inclui o instrumento GNX Wind, 
instrumento GNX 20, o transdutor gWind™ Wireless 2, o DST 800 smart Triducer, conectores T 
NMEA 2000, terminais, cabo de alimentação e de queda (2 m) e documentação por um PVP 
recomendado de 1.599,00€.  
 
Há décadas que a Garmin se mantém pioneira na criação e no desenvolvimento de novas e 
inovadoras soluções de navegação GPS, dispositivos sem fios e aplicações projetadas para 
pessoas que seguem um estilo de vida ativo. A Garmin divide o seu negócio em cinco áreas 
principais: automóvel, aviação, fitness, náutica e outdoor. 

 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os produtos e 
serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, 
https://twitter.com/GarminPortugal e https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
Sobre a Garmin 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e comercializam 
equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande maioria incorpora 
tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados aeronáutico, marítimo, outdoor & 
fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas principais subsidiárias estão situadas nos EUA, 
Taiwan e Reino Unido. Para mais informação, consulte: www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de 
Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre o conteúdo: 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e suas atividades 
comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros da empresa são previsões 
e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da companhia. A informação, eventos e circunstâncias apresentados 
nos comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e os seus resultados reais diferir substancialmente 
como consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos que podem afetar a Garmin, incluindo, mas não 
limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no formulário 10-K para o final de ano 28 de dezembro, 2013, 
preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma 
cópia deste formulário 10-K está disponível em www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin 
não garante as ações futuras que podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se 
referem à data em que o comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer outra 
circunstância, a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma periódica. 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Inês Fernandes    

EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
Email: ines.fernandes@edc.pt 
 
Vanessa Garrido 

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
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