
AGROTEC PROMOTRUCK

UNIKÁTNÍ 
MULTIMEDIÁLNÍ 

MOBILNÍ  
ZAŘÍZENÍ

 



AGROTEC Promotruck multimediální
kamion, který umožňuje rychlý kontakt s

širokou  veřejností. Kamion tvoří
kompaktní a plně  soběstačný celek pro

jedinečnou živou produkci.
 

Náš multimediální kamion představuje
komplexní řešení pro vaše hudební,
prezentační  i výstavní akce včetně

přenosové výsuvné  LED obrazovky s
možností živého střihu záznamu,

prémiového audio systému, osvětlení a
technického zázemí.

 
Hydraulické ovládání umožňuje rychlé a

komfortní otevírání a rozložení pódia 
 včetně výsuvu velkoplošné LED

obrazovky až do výšky 8 m. V
rozloženém stavu slouží jako výstavní,

prodejní, konferenční a v neposlední řadě
jako divadelní nebo  hudební scéna.

 
Hlavní předností je rychlá  připravenost k
produkci, včetně technické  a produkční

podpory, kterou zajišťují naši  skvělí řidiči.
 

PROMOTRUCK KOMPAKTNÍ 
ALL IN ONE  ŘEŠENÍ

 
 

ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITA

 

Mobilita Pohotovost Obraz

Audio Osvětlení Soběstačnost

Konektivita



> zcela unikátní řešení z hlediska
mobility

> rozměr běžného kamionu 
s návěsem

> možnost plánovat eventy v těsné 
 blízkosti

> následování trasy kampaně

 
PŘÍPRAVA 
 PRODUKCE

> připraveno pro produkci 
90 minut po  příjezdu

> hydraulická scéna se světlem
 i zvukem

> příprava ve dvou lidech
 

 

MOBILITA



OBRAZOVÉ
PREZENTACE

> rozlišení 1143 x 623 pixelů
> rozestup obrazových

 bodů 4,8 mm
 

> extrémní kontrast a svítivost
 pro venkovní produkci

 
> výsuvná obrazovka 

až do výšky až 8 m
 

> možnost zpracovávat video
vstupy

 ze čtyř zařízení současně
 

 



LED obrazovka 

> eLite rVision SuperB P4,8 
> celkový rozměr obrazovky: 
5,5 x 3 m, tj. 16,5 m2,
složena z modulů 0,5 x 1 m 
> velmi detailní obraz, rozestup
 obrazových bodů pouze 4,8 mm
> rozlišení obrazu: 1143 x 623 pixelů 
> venkovní provedení – svítivost, IP krytí

Řídící systém – video procesor 
 

> VD Wall LVP605S 
> procesor zajišťuje přepočet volitelného
vstupního signálu do rozlišení vhodného
k přímému odeslání na LED obrazovku
> Lze tak připojit nejen signály
 z počítače, ale také z profesionálních video režií
a např. také z přijímače televizního vysílání 
> Vstupní rozhraní: 3×CVBS-1×DVI-
1×HDMI2×VGA-1×YPbPr/YCbCr-1×S-Video-
1×SDI / HD-SDI / 3G-SDI 
> Full HD

 
 

Řídicí systém - videomix 
 

> 4x HDMI vstup, 2x HDMI výstup 
> mix až 12 audio kanálů 
> funkce obrazu v obraze a rozdělení obrazovky 
> možnost střihu v přímém přenose

 
 

Řídící systém – notebook 

> Dell Latitude 
>  Intel Core i5 8350U Kaby Lake R vPro
> 14“ antireflexní 1920 × 1080
> RAM 8 GB DDR4
> Intel UHD Graphics 620
> SSD 256 GB

 
 

Propojení technologií

> řídící systém obrazovky je propojen s
ozvučením 
> dodány prvky pro odesílání obrazového
signálu z velkoplošné LED obrazovky na LCD
TV ve VIP prostoru 
> sestava rozbočovačů DVB-T a digitálního
obrazu 
> do systému je připojena anténa pro příjem
pozemního TV vysílání – DVB-T

Televizní příjem
 

> přijímač Strong SRT 8114 
> k připravené všesměrové anténě pro příjem
pozemního televizního vysílání připojen
přijímač 
> přijímá televizní DVB-T signál a skrze video
procesor jej odesílá přímo na LED obrazovku

 
 



OSVĚTLENÍ

> kompletní nasvětlení scény
 

> řízení světel pomocí 
PC – TITAN

 
> LED technologie RGB

 
> paprsková světla

 
> bodová světla

 
> výrobníky mlhy

 
 
 

 



OSVĚTLENÍ

KABELÁŽ



OZVUČENÍ

> speciální patentované řešení
EAW  Focusing

 
> stejný přednes na všechny

hlasitosti
 

> skvělá čitelnost zvuku
 

> zesilovač POWERSOFT
 

> volitelné diagramy vyzařování
basů  (směrování)

 
 

 





KONEKTIVITASOBĚSTAČNOST

ENERGETICKÁ 
 

> 37 kW dieselový generátor 

> pokrytí 100 % potřeby 

 
 

PERSONÁLNÍ 
(2 OSOBY) 

 

> logistika 

> samostatná obsluha 

> příprava scény 

> demontáž scény

 
 
 

> vstupy VGA, DVI, SCART,

HDMI,  S-Video, 3G-SDI

 

> přepočet libovolného vstupu

pro přímé  odeslání na LED

obrazovku

 

> možnost připojení satelitního

vysílače  pro přímý přenos

 

> možnost vytvoření

videozáznamu

 

 
 
 



VIP zázemí pro účinkující sVIP zázemí pro účinkující s
kuchyňkou a posezením.kuchyňkou a posezením.  

Multifunkční pódium s 35 m2Multifunkční pódium s 35 m2
využitelné plochy.využitelné plochy.

  
  
  
  

Multifunkční pódium s 35 m2Multifunkční pódium s 35 m2
využitelné plochy.využitelné plochy.

USPOŘÁDÁNÍ
NÁVĚSU



TECHNICKÉ
PARAMETRY
SOUSTAVY



CENOVÉ  SROVNÁNÍ



PROMOTRUCK

UNIKÁTNÍ 
MARKETINGOVÁ

PODPORA
PRODUKTŮ & OSOB

 

KONTAKTY
Majitel a provozovatel Promotrucku 
AGROTEC a.s.
Brněnská 74, Hustopeče, 693 01
IČ: 00544957, DIČ: CZ00544957

 
Objednávky a rezervace Promotrucku 
 AGROTEC a.s.
 Matěj OSTŘÍŽEK 
 tel.: +420 606 032 516
 e-mail: ostrizek@agrotec.cz

Jiří ŠPAČEK – provoz a obsluha
soupravy

Matěj OSTŘÍŽEK – ozvučení,
osvětlení, obrazová projekce

Posádka a obsluha Promotrucku 
AGROTEC a.s.

      tel.: +420 720 069 914, 
      e-mail: jiri.spacek@agrotec.cz

      tel.: +420 606 032 516
      e-mail: ostrizek@agrotec.cz

Technická podpora ozvučení a osvětlení
PRODANCE, s.r.o.
Zdeněk PATERA
 tel.: +420 602 266 325
 e-mail: patera@prodance.cz

Technická podpora obrazové projekce
HDT impex, s.r.o.
Jaroslav HOSTAŠ
 tel.: +420 775 042 299
 e-mail: Jaroslav.hostas@hdt.cz
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