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TRAKTORVIDEO™
Til de små og mindre maskiner
ST703 3,5” kamerasystem
Velegnet til minilæssere og
andre maskiner med begrænset plads
3,5” TFT LCD skærm til 2
kamera(er).
ST503 vandtæt farvekamera
110° spejlvendt, 6 IR dioder,
forlængerkabel

1 Kamera
Kr. 1.596,00
Nr. 110125

ST705 5” kamerasystem
1 Kamera
Kr. 1.995,00
Nr. 110130

5” TFT LCD skærm til 3 kameraer
ST503 vandtæt farvekamera 110°
spejlvendt, 6 IR dioder,
forlængerkabel

Til de større og store maskiner
ST763 7” kamerasystem
ST763 kamerasystem
7” TFT LCD skærm til 2 kameraer.
ST730 vandtæt kamera (er) Sony
1/3” CCD, kan leveres med forskellige objektiver.
Standard 15 m. forlængerkabel, eller 2.5, 5, 10 eller
23 meter.

1 kamera
Kr. 3.195,00
Nr. 110145
2 kameraer
Kr. 4.995,00
Nr. 110145-2
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TRAKTORVIDEO™ i farver kan anvendes til
mange opgaver. Et sæt består af en TFTLCD skærm, og et eller flere CCD farve
kamera(er).

TRAKTORVIDEO™ KAMERASÆT
ST763 kamerasystem med front kamera.
ST720 Frontfarvekamera m. indbyggede spejle til venstre og højre
billede 2 x 35 °

Kr 4.195,00
Nr. 110145 F

OP TIL 4 BILLEDER PÅ SKÆRMEN
ST764 kamerasystem 7” Quad skærm
ST764 kamerasystem
7” TFT LCD skærm med 4 direkte kamera
indgange.
2, 3 eller 4 stk. ST730 vandtæt kamera (er)
Sony CCD
Standard 15 m. forlængerkabel, eller 2.5,
5, 10 eller 23 meter.

1 kamera
Kr. 3.495,00
Nr. 110147-1
2 kamera
Kr. 5.195,00
Nr. 110147-2
3 kameraer
Kr. 6.695,00
Nr. 110147-3
4 kameraer
Kr. 8.495,00
Nr. 110147-4

ST900 kamerasystem 9” Quad skærm
ST900 kamerasystem
9” TFT LCD skærm med 4 direkte
kamera indgange.
2, 3 eller 4 stk. ST730 vandtæt
kamera (er) Sony CCD
Standard 15 m. forlængerkabel,
eller 2.5, 5, 10 eller 23 meter.

1 kamera
Kr. 3.995,00
Nr. 110709-1
2 kameraer
Kr. 5.695,00
Nr. 110709-2
3 kameraer
Kr. 7.495,00
Nr. 110709-3
4 kameraer
Kr. 8.995,00
Nr. 110709-4
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TRÅDLØS
TRAKTORVIDEO

TM

ST660 Digitalt trådløst video system
En meget stabil trådsløs forbindelse.
7” monitor og 120° kamera(er), op til 4 kameraer kan tilsluttes.
Sender og modtager er indbygget, derfor er montagen nem.
Kan tilsluttes DC 10-32V

Digital transmission.
Ved digital billedtransmission opretter kamera og monitor en forbindelse der ikke bliver påvirket af andre signaler, det betyder samtidig at et kamera kun kan være tilsluttet til én mo1 kamera
nitor ad gangen, hvorfor det ikke er velegnet til
Kr
4.995,00
f.eks. mere end én frakørNr.130807-1
selsvogn.
2 kameraer
Kr 6.995,00
Nr.130807-2
3 kameraer
Kr 8.995,00
Nr.130807-3
4 kameraer
Kr 10.995,00
Nr.130807-4

Analogt trådløst sender/modtager system
Analogt system der kan bruges på alle Jepotech kabel systemer. Er
rigtigt godt til frakørselsvogne, alle modtager signal når de er inden
for senderens rækkevidde.
TRÅDLØS analog sender/modtager sæt 2,4 hz

Kr 2.125,00
Nr.130100

TRÅDLØS analog sender 2,4 Ghz

Kr 1.220,00
Nr.130110

TRÅDLØS analog modtager 2,4 Ghz

Kr 975,00
Nr.130120
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TRAKTORVIDEO™
i økonomi udgaver, f.eks. til
bakkamera

ST758 Økonomi kamerasystem 7” LCD skærm med 2 kamera
indgange og ST729 farvekamera 95°.
Spejlvendt ¼ ” Sharp CCD chip. IR
natlys. Vandtæt og med 15m
forlængerkabel.
12V, kan leveres til 24V ved forespørgsel.

1 kamera
Kr. 1.996,00
Nr. 110165
2 kameraer
Kr. 2.892,00
Nr. 110165-2

ST1000 Økonomi kamerasystem 10” LCD Quad skærm med 4
indgange og ST729 farvekamera 95°.
Spejlvendt ¼ ” Sharp CCD
chip. IR natlys. Vandtæt
og med 15m forlængerkabel.
12-24V

1 kamera
Kr. 3.300,00
Nr. 110710-1
2 kamera
Kr. 4.200,00
Nr. 110710-2
3 kameraer
Kr. 5.200,00
Nr. 110710-3
4 kameraer
Kr. 6.200,00
Nr. 110710-4
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TRAKTORVIDEO™
Eksempler på anvendelse
Ét kamera for at øge sikkerheden, når du skal ud et sted med
dårlige oversigtsforhold. (Der er langt til fronten af traktoren)

TÆNK OGSÅ PÅ
Kamera i fronten af traktoren!
Fronten er ofte 5 - 7 meter
ude på vejen, før
piloten kan se
trafikken.
Se videoklip på
www.jepotech.dk

ANDRE MASKINER:
F.eks. Kartoffeloptager:
Med montering af TRAKTORVIDEOTM på f.eks. en
kartoffeloptager kan effektiviteten øges voldsomt, fordi du kan udnytte maskinen optimalt, og
undgå stop på bånd og
kæder, ved at overvåge
dem.
Med TRAKTORVIDEOTM kan du se direkte på Sorteringsbordet *
tanken * Pigkæden * Jordkæden * og naturligvis bag maskinen

Du kan konstant tilpasse fremkørsels hastigheden efter belastningen på båndet.
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Jepotech produkter
Kamera - Tilslutningskabler
til fabriksmonterede terminaler

Pris interval
kr. 300-900

Spørg efter specialbrochure

BOM LYS i metermål til sprøjter

Hårdført LED lys til at holde øje med sprøjtetågen.

Priser kr. 132 pr meter, lige klar til montage.

Spørg efter specialbrochure
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Monitorer komplet uden
kamera
Alle skærme har direkte kamera tilslutninger,
uden nogen former for tilslutningsbokse
ST703-TFT LCD 3,5” Monitor
12 volt, 2 kameraindgange

Kr. 1.050,00
Nr. 110203

ST705-TFT LCD 5” Monitor
12 volt, 3 kameraindgange

Kr. 1.495,00
Nr. 110250

ST758-TFT LCD 7" Økonomi monitor. 12 volt.
24 volt kan leveres

Kr. 1.495,00
Nr. 110258

ST763-TFT LCD 7" Monitor
12-24 volt
2 kamera indgange

Kr. 1.995,00
Nr. 110260

ST764 TFT-LCD 7” Quad monitor.12-24 volt
4 kameraindgange

Kr. 2.495,00
Nr. 110265

ST900 TFT- LCD 9” Quad monitor. 12-24 volt
4 kameraindgange

Kr. 2.995,00
Nr. 110290

ST1000 TFT- LCD 10” Quad
monitor. 12-24 volt
4 kameraindgange

Kr. 2.495,00
Nr. 110293

ST660 TFT- LCD 7” Quad monitor Trådløs
10-32 volt
4 trådløse kamera kanaler

Kr. 3.495,00
Nr. 130260
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Kameraer
ST730-X farvekamera m. 1/3” SONY CCD chip
(optimal kontrast- og farve- gengivelse)
18 IR nat lys LED
110º
110º
60º
40º
130º

spejlvendt billede
retvendt billede
retvendt billede
retvendt billede
spejlvendt billede

(x : 1)
(x : 5)
(x : 2)
(x : 6)
(x : 7)

Kr. 1.895,00
Nr. 110360-x

Leveres med
forlængerkabel i
ønsket længde

Overholder IP69 dvs. vask ved max 80° / 100 bar.
ST729 farvekamera m. 1/4” Sharp CCD chip.
95º spejlvendt billede
18 IR nat lys LED
(leveres uden forlænger kabel)

ST503 farvekamera m. Sharp CCD chip.
110º spejlvendt billede.
6 IR nat lys LED
(leveres uden forlænger kabel)

ST720 Frontfarvekamera m. indbyggede spejle
til venstre og højre billede 2 x 35 °
Leveres med 10 m forlænger kabel.

ST740 Digital trådløst farvekamera
120° CMOS chip, spejlvendt billede.

Kr. 896,00
Nr. 110358

Kr. 996,00
Nr. 110378

Kr. 2.695,00
Nr. 110350

Kr. 2.000,00
Nr. 130810

Alle kameraer er naturligvis vandtætte

Alle oplyste priser i denne brochure er bruttopriser

ekskl. moms

Tilslut kameraer direkte, via trailerkit eller brug trådløs forbindelse hvor det kræves. Monter skærmen
hvor den passer ind i kabinen, anskaf evt. ekstra
beslag og tilslutningskabel, så kan monitoren nemt
flyttes til en anden maskine.

KABLER
Forlænger kabler til kameraer.
2.5 meter
5 meter
Nogle udvalgte
kan leveres i 6
10 meter
mm tykkelse.
15 meter
20 meter
23 meter

Adapter til vores gamle kabler
Adapter til monitor

110430-2.5
110430-5
110430-10
110430-15
110430-20
110430-23

Enhedspris
Kr. 300,00

Nr. 110544 Kr. 100,00
Nr. 110543 Kr. 100,00

Tilslutningskabler til monitorer

ST758 7”
ST763 7”
ST764 7”
ST900 9”
ST1000 10”

Nr. 110479 Kr.
Nr. 110480 Kr.
Nr. 110481 Kr.
Nr. 110482 Kr.
Nr. 110483 Kr.

198,00
198,00
398,00
398,00
398,00

Trailerkit med spiralkabel .
Nem tilslutning af redskabets kameraer.
NB. 2 og 4 kamera spiral kablet kan ikke kombineres.

2 Kamera med 3 m spiral Nr. 110680

Kr. 895,00

4 Kamera med 5 m spiral Nr. 110684

Kr. 995,00

Monteringsbeslag til monitor, med
limfod. Flere modeller.

Nr. 110810
Kr. 298,00
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Jepotech produkter
f.eks.
Vandtæt
skærm
5” eller 7” skærm som kan tåle at
blive våd,
F.eks. til Minilæssere, asfaltfræsere, kompakt- og juletræs traktorer.

Dæktryk overvågning TM260 op til 10 hjul
Spørg efter
specialbrochure

LED pærer
Hvid med Canbus erstatter 10W glødepære
BA15S sokkel
Gul med Canbus erstatter 25W glødepære
BA15S sokkel
Hvid erstatter 5/21W glødepære
BAY15D sokkel
Pinol pære 37 eller 43 mm

Spørg efter
specialbrochure
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NB. INTET SALG TIL PRIVATE

MED PRODUKTER FRA JEPOTECH
SIKRER DU DIG:
At det altid er et levende menneske der tager telefonen, når du
ringer til JEPOTECH.
At du handler med et firma, der ved meget om det produkt du
køber.
At du altid kan få råd og vejledning - Vi ved hvad det handler
om - både når det gælder brug og montage, men vigtigst hvis
der skulle opstå et problem.
At du handler med et firma, der mener, at det er vigtigt, at du
hurtigt kan bruge det produkt, du har købt. Vi ved, at de produkter vi sælger, er vanedannende.
At du handler med et firma, der køber direkte på fabrikkerne.
Det vil sige, at vi har direkte indflydelse på den endelige udformning af hvert enkelt produkt.
At du kan få leveret fra dag til dag. Vi kræver ikke store ordre, og
dermed kan du reducere Jeres lagerinvestering.
At hvis der opstår en fejl på et produkt, løser vi det. Oftest ved, at
produktet byttes hos kunden med det samme, så tager vi bagefter stilling til om det er en garantisag. Det vigtigste er, at du og
din kunde oplever, så få gener som muligt
At du handler med et firma, som har produkter med en meget
lille fejlfrekvens.
At du stadig kan få reservedele eller bygge videre på dit TRAKTORVIDEOTM eller COMFORTVIDEOTM selv om det er mere end 10
år siden det var nyt. Det gør investeringen i et JEPOTECH produkt,
rigtig god og langsigtet.
At du handler med et firma, der har været på markedet i mere
end 25 år.
At du handler med et firma, der konstant udvikler produkterne og
sig selv.
At du handler med et firma der gennemtester og ved noget om
produkterne og deres anvendelse.
At du handler med et firma, der har egen teknisk afdeling, og
som både kan og vil lave specielle løsninger og ikke mindst produktudvikling.

DET KALDER VI GOD SERVICE.
Udviklingen følger os.
Autoriseret forhandler

JEPOTECH ApS, Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød. Tlf. 59 11 01 99
Mail: info@jepotech.dk www.jepotech.dk

