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Yad har hdnt ned ]{ABfTEX
December 1979 var 1JQ tartyg ansl-utna tiII Maritex.
December 1!80 6sr:iknas 150 fartyg vara i trafik
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55000 minuter,= !!O0O meter remsor
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}et d.r ned.'tillfcjrsikt vi ser fram mot 1981 . Och fram&t skalI Yi!
,--,1Egl 

-VAN HT\NDER Di? OXi';TNC I{EN O]{KRiNG 60 NYA FARTYG.

Mats och Co dr i full gAng med forbereclelserna f6r utbl'fs1 av de
gami.a ARQ:na. ne koruner att ersdttas med M7B:or och anialet cjkas
till 16 stycken. &'r 2)-procentig iSkning. Arbetet berd.knas bIi
fiirdigt under fiirsia halv&ret. Bytet till I'178 mc5jliggcir f6r oss
att i5ppna telextrafik med- f a.rtyg utanfcir }laritexsystemet.

und,er va.ren kommer ocks6,, om a1lt g!.r efter berdkning, prov
att gdras med uppkoppling av manuell telextrafik via l{aritex.
som terminaler kommer vi.att ha J stycken siernens 1000.
Ett fartyg kornmer att kunna lopa upp i'laritex med. eti selcall-nr
t. eXo 102951. ivlaritexd,atorn styr dver anropet nd.r kanalen d.r
ledig tiIl en telex utan att vi behover ingripa.
via terninal-en kommer vi att kunna bestdlla en'riss kanal fdr
manuell te1ex, Kanalen erh6.I1es ndr d.en blir ledig.

Nya progra-ro mdjliggdr fdr oss, att p& ett bzittre och snabbare sSti
tjvervaka traf iken. under '1g80 har traf iken via ri.atorerna fungerat
utan storre problem. Antalet stopp i systernet har minsl<at kraftigt
och kommer sdkert ait minska lrLterliSare efter inkoppling av luft-
fuktningsa3gregat. Statisk el-ekirisitet ger oss idag en he1 de1

bek;rmmer. T. ex. kraftiga sm511ar vid- bercjring av t'rmina'Iert
oforklarliga omstarter och annat som inte kan hdrled-as till fel
pA utmstningen. Och slst men inte ninst viktigt - DEN LUFT SOM
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