
 

 

Short version: 

MachineCam Mobility - Ett helt trådlöst kamerasystem med unik kombination av 

batteri och starka magneter som gör att kameran och batteriet snabbt och enkelt kan flyttas mellan olika 
maskiner.  Använd vid flygande tömning, balpressning eller backning. Ett kamera system - många 
användningsområden. Allt du behöver i ett paket. 3 års garanti. 
 

• Kamera och batteri monteras med starka magneter 
• Nattseende, vidvinkel och robust kamera (IP66) 

• Drifttid batteri: 20-26 timmar. 

 

 
Long version:  

Ett riktigt mobilt kamerasystem 

Precis som mobilen i din ficka, är MachineCam Mobility mobil teknologi på riktigt. Nu räcker 
det med ett enda kamerasystem för varje förare, istället för flera olika kameror på olika 
maskiner. MachineCam Mobility innehåller vår PowerBank, ett batteri som gör det möjligt att 
använda ditt kamerasystem i upp till 20-26 timmar* på en enda laddning.  

Både kamera och batteri fäster på din maskin med starka magneter. Du behöver inte oroa 
dig över att kamerasystemet ska ramla av och att flytta kamerasystemet mellan maskinerna 
tar bara ett par sekunder.  

MachineCam Mobility levereras i en stryktålig väska som gör den lätt att bära med sig mellan 
skördetröskan, gödselspridaren och de andra redskapen. Vid arbetsdagens slut kan 
PowerBank laddas direkt via transportväskan. 

MachineCam Mobility överför tydlig video i hög kvalitet, trådlöst utan störningar. Alla delar 
har en robust design. MachineCam Mobility-systemet är byggt för att hålla, det är vattentåligt 
och kommer med 3 års garanti**. 
 

De viktigaste fördelarna: 

• Kompakt kamerasystem för alla dina maskiner 

• Det medföljande batteriet håller i upp till 3 dagar 

• Transportera systemet i en stryktålig väska. 

• Kamera och batteri fästs med starka magneter 

• Installation och förflyttning mellan maskiner tar 1 minut 

• Video i hög kvalitet och trådlöst som fungerar! 

• Störningsfri digital video med omedelbar överföring 

• Nattseende 

• Robust, vattentålig design (IP66) 

• 3 års garanti** 
 
 

*= 22.000 mAh – mellan 20 till 26 timmars drifttid, beroende på temperatur och ljusförhållande. 
 
**= Vid registrering på webben. 
 

Vad som ingår:  

1x Kamera 



 

 

1x Monitor 
2x Antenner 

1x Sugproppshållare för monitorn i vindrutan 

1x Ciggadapter för monitorn (12 V) 

1x Powerbank uppladdningsbart batteri 

1x Strömadapter till Powerbank 

1x Transportväska 

 

 

 

 
 


