
Agito Sports

De AGITO is ontwikkeld als een modulaire dolly-systeem dat
in staat is om vrij te bewegen. Door de AGITO Sports te
combineren met de V-Con Pro of de Tower en onze
Shotover G1 is volledige bewegingsvrijheid mogelijk alsook
perfecte stabiliteit.

De AGITO Sports is perfect voor gebruik in de studio of op
locatie en biedt een nieuwe manier om een camera te
verplaatsen, met volledige flexibiliteit, met behulp van een
groeiende arsenaal aan modules en accessoires en
bedieningsgemak dat niet te vergelijken is met andere
systemen.

De Tower zorgt ervoor dat de AGITO tot nieuwe hoogtes
komt zodat jib bewegingen mogelijk zijn. Met een slag van
70cm kan de camera tot op ooghoogte komen. De Tower is
draadloos bestuurbaar met de MASTER controller
doormiddel van voetpedalen.

• Snelheden tot 25 km/h en zo traag als 1 cm / sec 
• Vierwielaandrijving met onafhankelijk instelbare vering
voor gebruik op alle terreinen 
• Gecodeerd motorsysteem voor zeer nauwkeurige
beweging 
• Herhaalbare bewegingen door de controller
• 3 stuurmodi: ' 2 Wheel ',' 4 Wheel 'en Crab 
• Meerdere wielopties beschikbaar voor meer flexibiliteit:
Monster, Dolly, Standard, Ijswielen 
• Combineer met een breed scala aan bestaande externe
camerakoppen 
• De sportbundel wordt geleverd in slechts 4 custom cases,
die elk minder wegen dan 32kg

SPECS

Max Payload 32 kg (70.55 lbs)

Max Snelheid 14.3 m/s (46.9 ft/s)

Dolly Lengte 952 mm (37.48 inch)

Dolly Breedte 625 mm (24.61 inch)

Dolly Gewicht 43 kg (94.8 lbs)

Vaste Zuilen Ja

Elektrische Kolom Ja

Max Lift Bereik 1460 mm (57.48 inch)

Min Lift Bereik 760 mm (29.92 inch)

Verticale Travel 700 mm (27.56 inch)

Weersbestendig Nee

Min Draaicirkel 4 m (13.12 ft)

Communicatie Wireless

Joystick Track Besturing Ja

Pedal Track Besturing Ja

Remote Head Montage Mitchel



Wireless Ja
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