
JT TRAWLCONTROL™  
Special udviklet  

kamerasystem til fiskekuttere 
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JT TRAWLCONTROL™  
JT TrawlcontrolTM er udviklet i samarbejde med, og efter ønske af 

trawlfiskere.  

Na r det trawles er det næsten umuligt at se hvordan trawlet  
arbejder i vandet  - Bliver skovlene i den rigtige afstand fra  

hinanden, eller bliver de trukket sammen, fordi trawlet er ved 
at blive tungt, forha bentlig af en god fangst, eller pa  grund af det 

er fyldt af sten eller andet uvedkommende. 
 

Den eneste ma de at konstatere om vinklen ændre sig er, at ma le 
afstanden mellem wirerne. 

 
Med JT TrawlcontrolTM kan du meget nemt se om vinklen  
mellem wirerne ænder sig, sa  hvis trawlet bliver tungere vil 

skovlene blive trukket tættere sammen.  
JT TrawlcontrolTM  systemet som er patentanmeldt, er opbygget 

med 2 kameraer, som placeres direkte over hver wirerulle. Bil-
lederne fra kameraerne vises ved siden af hinanden pa  en 

skærm. Pa  skærmen som er udviklet med en speciel software, 
kan der placeres en linje over hver wire, og pa  den ma de kan 

enhver ændring i vinklen mellem wirerne ses direkte, uden sty-
rehuset skal forlades. 
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JT TRAWLCONTROL™  

Fordele med JT TRAWLCONTROLTM  
 

Et hurtigt blik fortæller om trawlet glider rigtigt over havbunden. 
 

Færre skader pa  trawl, og dermed mindre reperationsomkostninger. 
 

Øger sikkerheden, da det ikke er nødvendigt at hænge ud over hækken 
for at ma le afstanden mellem wirerne 
 
Hvis du har fjernbetjening pa  spil mm, kan du styre alt fra styrehuset, ved 
at se pa  skærmen. 
 
Er en attraktiv investering, ba de for sma  og store trawlere  
 

JT TrawlcontrolTM  systemet er nemt at installere, og meget let at vedlige-
holde, der er ingen dele der skal monteres pa  trawlet, men alt monteres 

pa  trawleren – Det vil sige over vandoverfladen. 

SE PRODUKT VIDEO HER: 



MED PRODUKTER FRA JEPOTECH TRADING  

SIKRER DU DIG: 
 
At du handler med et firma, der ved meget om det produkt du 

køber. 

At du altid kan få råd og vejledning - Vi ved hvad det handler 

om - både når det gælder brug og montage, men vigtigst hvis 

der skulle opstå et problem. 

At du handler med et firma, der mener at det er vigtigt, at du 

hurtigt kan bruge det produkt du har købt. Vi ved, at de produk-

ter vi sælger, er vanedannende. 

At du handler med et firma, der selv følger produkterne, fra fa-

brikken til dig. Vi køber direkte på fabrikkerne.  Det vil sige, at vi 

har direkte indflydelse på den endelige udformning af hvert en-

kelt produkt. 

At du kan få leveret fra dag til dag. Vi kræver ikke store ordre, og 

dermed kan du reducere Jeres lagerinvestering. 

At hvis der opstår en fejl på et produkt,  løser vi det. Oftest ved, at 

produktet byttes hos kunden med det samme, så tager vi bagef-

ter stilling til om det er en garantisag. Vi behøver ikke sende et 

produkt til vurdering hos fabrikken, det gør vi selv.  Det vigtigste 

er, at du og din kunde oplever,  så få gener som muligt 

At du handler med et firma, som har produkter med en meget 

lille fejlfrekvens. 

At du stadig kan få reservedele eller bygge videre på dit TRAWL-

CONTROLTM, TRAKTORVIDEOTM  eller COMFORTVIDEOTM selv om 

det er mere end 10 år siden det var nyt. Det gør investeringen i et 

JEPOTECH produkt,  rigtig god og langsigtet. 

At du handler med et firma, der har været på markedet i mere 

end 27 år. 

At du handler med et firma, der konstant udvikler produkterne og 

sig selv.  

At du handler med et firma der gennemtester og ved noget om 

produkterne og deres anvendelse. 

At du handler med et firma, der har egen teknisk afdeling, og 

som både kan og vil lave specielle løsninger og ikke mindst pro-

duktudvikling. 

 

DET KALDER VI GOD SERVICE.       

 Udviklingen følger os.  

Jepotech Trading ApS  
Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød.  

Tlf. 59 11 01 99  
CVR.: 35141790 

info@jepotech-trading.dk 
www.jepotech-trading.dk 
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