| VEILIGHEIDSCAMERA

VEILIGHEIDSCAMERA
MET 7 INCH
KLEURENSCHERM

CAMERASYSTEEM | 7” KLEURENSCHERM

Veiligheidscamera op
voermengwagens Trioliet
Het boerenbedrijf is aan verandering onderhevig.
Steeds meer werkzaamheden worden verricht met grote
machines zoals tractoren, voermengwagens, melk- en
voerrobots. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen gericht
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op efficiency, maar het steeds modernere en groter
wordende materieel brengt ook de nodige risico’s met
zich mee. Cijfers over bedrijfsongevallen op boerderijen
zijn verontrustend. Zo belandt de boerderijjeugd in
Nederland twee keer zo vaak in het ziekenhuis als
stadskinderen en overlijden er jaarlijks vijf jongeren
als gevolg van een ongeluk op de boerderij. Trioliet is
zich bewust van de veiligheidsrisico’s en komt daarom
met een camerasysteem voor voermengwagens.
De camera kan 360º draaien en is speciaal ontwikkeld voor landbouwdoeleinden. Zo is het bestand tegen temperaturen van -40ºC tot +85ºC
en is de behuizing sterk genoeg om te kunnen reinigen met een
hogedrukspuit. Bovendien verwarmt de groothoeklens automatisch
zodat het zicht altijd optimaal is, ook bij vrieskou. Het beeld van de
7 inch kleurenmonitor kan gesplitst worden zodat de beelden van
verschillende camera’s tegelijkertijd kunnen worden weergeven.

Afbeeldingen, technische gegevens of gewichten kunnen i.v.m. technische doorontwikkeling afwijken.

Het camerasysteem is beschikbaar voor alle typen voermengwagens van Trioliet. De ¼ inch kleurencamera wordt in het
midden op de achterkant van de wagen gemonteerd, maar
kan uiteraard ook op andere posities bevestigd worden.
In totaal kunnen er maximaal vier camera’s op één systeem
worden aangesloten.
Uiteraard geldt: hoe meer en beter zicht, hoe veiliger het is.
Maar dat is ook afhankelijk van de behoefte van de gebruiker
die de risico’s op zijn werkterrein het beste kent.
De Trioliet camerasystemen kunnen op nieuwe machines
af fabriek of als nalevering op uw huidige voermengwagen
geleverd worden.

