
www.machinecam.com

Trådlöst 
professionellt 

kamerasystem för 
lantbruksmaskiner

NYHET!

Trådlöst och flexibelt 
kamerasystem för 
professionella 
behov.

machineCam är det första 
trådlösa systemet som 

kombinerar bildkvaliteten hos professionella trådburna system 
med trådlös frihet. Systemet ska leverera det bästa från båda 
världar bl.a. genom att ha dubblat ljusstyrkan i monitorn, (för 
problemfri användning även vid starkt solljus), samt dubblat 
upplösningen på monitorn till HD. Monitorn inkluderar 
även numera möjligheten till en delad skärm för 2 kameror 
samtidigt i helskärmsformat.

Enkel att installera - Enkel att använda - Trådlöst som fungerar.
Besök www.machinecam.com för mer detaljerad information

Öka flexibiliteten med tillbehör för 
machineCam

Flexi Pack X  
Inget behov av en strömkälla. 
Inget behov av permanent montering. 
Placera kameran var du vill tack vare 
batteriet och magnethållaren för 
kameran.
Laddningsbart batteri med en drift-
tid på 10 – 15 timmar.

     Se filmen på  www.machinecam.com

Extra kamerakit 
Det är möjligt att använda upp till 

4 kameror till samma monitor.
Se upp till 2 kameror samtidigt 

med split screen-funktionen.

Included

machineCam innehåller allt du behöver 
för att komma igång

- Kamera med 0,5 meter kabel
- 3 meters cigarettkabel (när den 

förlängts)
- 3 meters direktströmkabel
- 3 meters strömkonverterings-

kabel för kameran

- Monitor
- Dubbla sugfästen
- 5 db-antenn för monitorn
- 3 db-antenn för kameran
- Solskärm
- Snabbinstallationsguide

JÄMFÖRELSE machineCam tractorCam S

Monitorns ljusstyrka 400 cd/m2 200 cd/m2

Split-Screen (2 kameror) p NEJ

Trådlös digital överföring p p

Lämplig för backning p NEJ

Ljud p NEJ

Solskärm till monitorn ingår p NEJ

Sugproppsfäste ingår p NEJ

Uppvärmning (kamera) p NEJ

Inspelning p NEJ

Bildkvalitet B B B B B

(jämförbar med trådbundna 
system)

B B B

Strömförbrukning (kamera) 150 mA
(13,5 h batteritid med Flexi Pack)

260 mA
(8 h batteritid 

med Flexi Pack)



Enkel att installera,  
Enkel att använda, 
Trådlöst som 
fungerar!

10V-32V Digital

SPLIT

2 Year
Warranty Water

Proof Wireless 7” LCD

Loop

– 20° C
+ 50° C Wide angle

lens

120°

Night Vision
IP69K

Vibration

8G

Possible to use
up to 4 cameras

Flera användningsområden

Potatisplockning

Balning 

Frontlastning 
& backning

Flygande 
tömning

Teleskopkran

Rec


