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TRAKTORVIDEO™
Fleksible Frontkamera systemer
Inspiration til montage af frontkamera
6—7 meter fra front til traktorfører

Kamera monteret på en
magnet fod, som gør det
meget nemt at flytte, men er
ikke så godt beskyttet.
Kamera monteret direkte på
tanken med vippebeslag., men er
udsat for skader.

Kamera monteret direkte på tanken,
med en beskyttelses bøjle ,som giver
en god beskyttelse af kamera.

Forbindelse fra SyreN tank til traktor,
lavet med trailerkit. Som giver en
god og stabil forbindelse, der er let
at koble fra.

FLEXIBILITET
Frontkameraet kan kombineres med alle JEPOTECH
TRAKTORVIDEO™ systemer, både nye og ældre.
Samt naturligvis alle de terminaler der er
fabriksmonterede i traktorerne - hvor vi har lavet
tilslutninger til. Ligesom vi kan lave efter specielle

FLEXIBLE TRAKTORVIDEO™ FRONTKAMERASÆT
Vi har lavet løsningerne med 3 forskellige skærme:
7” ST763 med i alt 2 kamera tilslutninger.
7” ST764 med i alt 4 kamera
tilslutninger. (Quad)

9” ST709 med i alt 4 kamera
tilslutninger. (Quad)
Alle sæt består af skærm, 1 stk. trailerkit, samt kabel fra
trailerkit til skærm.

Trailerkit +
Frontkam
Varenummer
Kombination:

Trailerkit +

Trailerkit +

Frontkam +

Frontkam+

1 alm. Kam

2 alm. Kam

FT

1FT

2FT

ST763 110145-

Kr.

4.795

Kr.

6.495

ST764 110147-

Kr.

5.095

Kr.

6.895

Kr. 8.395

ST900 110709-

Kr.

5.595

Kr.

7.395

Kr. 8.895

Eksempel: Varenummer 110147-1FT består af
1 stk. ST764 skærm, trailerkit, frontkamera og 1 ekstra kamera
Alle oplyste priser i denne brochure er bruttopriser

ekskl. moms

SIKKERHED og EFFEKTIVITET
med
JEPOTECH TRAKTORVIDEOTM
Uanset hvilket TRAKTORVIDEOTM system du vælger fra JEPOTECH
ApS, er de nemme at montere.
Du kan få et bredt udvalg af skærme og kameraer der er nøje
udviklet til det hårde brug i landbruget, og som passer til de
forskellige placeringer på maskiner eller bygninger.
BRANCHE SPECIALIST
Siden 1991 har JEPOTECH ApS arbejdet med TRAKTORVIDEO TM til
landbrugs- og entreprenørmaskiner. Derfor er JEPOTECH ApS den
rigtige partner, når der skal vælges TRAKTORVIDEOTM til dine
MASKINER.
Vi kan altid rådgive om dit valg af system, da vi kender
mulighederne og begrænsningerne ved af bruge video i
landbruget.
PRODUKTION og UDVIKLING

NB. INTET SALG TIL PRIVATE

Feb-12

Vi udvikler til stadighed vort sortiment og produkter, og er således
med til at præge udviklingen indenfor kamerasystemer.
Da vi selv står for produktionen hos vore producenter, er vore
systemer naturligvis lavet sådan, at selvom vi får et nyt produkt,
f.eks. kamera eller skærm, så kan alt passes sammen, i stik og
kabler. Det er med til at sikre dig, at du til stadighed kan bygge
videre på det TRAKTORVIDEOTM system, du allerede har investeret
i.
SPECIELLE ØNSKER er VELKOMNE
Hvis du har et specielt ønske om brug eller placering af
TRAKTORVIDEOTM, så prøv at kontakte os, da vi er sikre på, at vi
kan finde en løsning, uden at du skal betale mange penge for
speciel ”produktion”.
VI VED MEGET OM LANDBRUGETS OPGAVER!
Venlig Hilsen
JEPO TECH ApS
FORHANDLER

