
Kamerový žeriav pre natáčanie dynamických scén. Dodávané bez kamery, statívu 
a závaží... Max. váha kamery 2.5 kg, pre kamery typu Mini-DV, Hi-8 a Digital-8 
ako DVX-100, PD-150/170, VX-2000/2100, GL-1, GL-2, TRV-900, XL-1, XL2, 

Sony HDV HDR-FX1.... Jednoduché ovládanie.

Univerzálny Matte box s koľajnicami a "french flag" vhodný pre kamery typu HVR 
V1, XL1, XL2, XL, H1, XH, A1, VX2000, VX2100, XM1, XM2, Z1, FX1... Komfortná 
technológia pre profesionálov, pevná a stabilná konštrukcia, možnosť použitia 
10x10cm filtrov, nastavovacie prvky pre nastavenie podľa potrieb užívateľa. 
Matte Box: určený pre pomer 4:3 a použitie 4x4" (10x10cm) filtrov. 
Rod Support: umožňuje nastavenie polohy a rozloženie váhy 
French Flag: klapka - lepšia kontrola svetla
Filter Holder: pre použitie 10x10cm filtrov, držiak rotačný s jednoduchou výmenou.
Rubber Donuts: mäkké gumené dorazy. Kit obsahuje 5x s priemerom 81mm, 
78mm, 75mm, 65mm, 54mm. 

Profesionálny stabilizačný systém s upevnením na telo. Určený pre videokamery a 
filmové kamery do 4.5kg. Systém umožňuje tlmenie nárazov a vibrácií. Komfortná 
technológia, pevná a stabilná konštrukcia, ergonomicky riešená vesta. Flycam má 

niekoľko nastavovacích prvkov pre vyváženie kamery a nastavenie podľa užívateľa. 
Uchytenie kamery je pomocou rýchloupínacej doštičky s možnosťou posuvu - 

vyváženia kamery. Nastavenie kĺbov pomocou otočnej skrutky. Vyváženie kamery 
pomocou závaží. Mimoriadne obľúbené zariadenie pre bezproblémové natáčanie 

dynamických scén, hudobných klipov, športových scén, dokumentov, záberov z 
pohybujúcich sa objektov, záberov pri chôdzi s elimináciou otrasov...

Ľahký ekonomicky výhodný stabilizačný systém pre DV a HDV videokamery s váhou okolo 
1.5kg. Komfortná technológia, pevná a stabilná konštrukcia. Niekoľko nastavovacích 

prvkov pre vyváženie kamery a nastavenie podľa užívateľa. 
Zariadenie pre stabilné bezproblémové natáčanie scén z ruky. 

Ľahká ekonomicky výhodná univerzálna ramenná opierka pre DV a HDV videokamery 
a filmové kamery od 2 do 4kg. Komfortná technológia, pevná a stabilná konštrukcia, 
penové ochrany. Niekoľko nastavovacích prvkov pre vyváženie kamery a nastavenie 
podľa užívateľa. Mimoriadne obľúbené zariadenie pre stabilné bezproblémové 
natáčanie scén z ramena. Obdoba postupov natáčania z veľkými kamerami na plece. 
Vyššia stabilita a pohodlie pri dlhej práci s kamerou.
Určené pre kamery veľkosti: 
Canon GL2, GL1, XL2*, XL1*, XM1, Xm2
Sony HVR-Z1U, HVR-A1U, PD170, Vx2100
Panasonic DVC30, DVC80, DVX100, HVX200...

STABILIZAČNÉ SYSTÉMY A DOPLNKY
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