
ZESTAW UNIWERSALNY 

XREC CLASSIC SET 

Akcesoria montażowe do kamer sportowych 

Zestaw składa się z: 

- 1x Uchwyt na klatkę piersiową - Chest Mount 

- 1x Profilowaną szybkozłączkę typu J-hook 

- 1x Uchwyt na głowę, kask - Head Mount 

- 1x Monopod / wysięgnik 20-110cm 

- 4x podkładka przylepna z oryginalnym przylepcem 3M VHBTM 

- 4x mocowanie do przyklejenia (2x profilowane i 3x płaskie) 

- 1x Futerał ochronny na kamerę i akcesoria 

- 1x Profilowany adapter statywowy na gwint 1/4" 

- 1x Uchwyt wypornościowy - bojka wraz z paskiem nadgarstkowym 

- 1x Uchwyt rowerowy, na kierownicę 

- 4x Śruba montażowa 

- 1x Przegub wydłużony 

- 1x Przegub normalny 

- 1x Uchwyt na przyssawce 

- 1x Uchwyt nadgarstkowy, na rękę 

- 1x Mini statyw elastyczny 

- 1x Klucz montażowy 

- 1x Adapter z systemu GoPro na gwint 1/4'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ POCHODZENIA: CHINY 

 



I. Monopod pozwala na optymalne ustawienie odległości 

filmowania w zakresie 20-110 cm, dzięki czemu będziemy 

wstanie uchwycić na filmie całą naszą postać, a nawet więcej.  

 

II. Wysokiej jakości, wodoodporny futerał z 

elastycznym ściągaczem, na kamerę i akcesoria. 

Rozmiar futerału: 215 x 140 mm 

 

III. Uchwyt, opaska na kask / głowę pozwalająca na 

bardzo stabilne zamocowanie kamer na kasku, czapce lub 

bezpośrednio na głowie. 

 

IV. Szelki pozwalają na zamocowanie kamery na naszej klatce 

piersiowej. Bardzo szeroka skala regulacji, antypoślizgowe 

wygodne paski mocujące oraz ich wysoka elastyczność, 

pozwalają na mocowanie szelek zarówno na gołym ciele jak i 

grubej pochowanej kurtce. Mogą je stosować zarówno Panie jak 

i Panowie, osoby drobnej postury jak i Ci dobrze zbudowani. 

 

V. Adapter statywowy wykonany z wysokiej jakości 

tworzywa, pozwalający na montaż kamer na statywach 

fotograficznych. 

VI. Wysokiej jakości, wielofunkcyjny uchwyt / 

statyw z przyssawką, to doskonały produkt 

pozwalający na stabilne przymocowanie kamery do 

większości powierzchni płaskich, takich jak szyba 

samochodu, motoru, maska samochodu, ściana 

budynku, okno itp. 

ZALETY: 

 

1. Dwie regulowane głowice pozwalają na pełną 

kontrolę położenia kamery w zakresie 180 stopni w 

poziomie i 180 stopni w pionie. 

 

3. Mocowanie typu "szybkozłączka", pozwalające na szybki montaż i demontaż kamery, a 

jednocześnie pewne i stabilne zamocowanie, analogicznie jak w uchwytach przyklejanych. 
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VII. Podpora zaciskowa na śruby (uchwyt do 

mocowania zaciskowego) umożliwia bardzo stabilne 

zamontowanie kamery na elementach profilowanych, 

taki jak rury, listwy, itp. o zróżnicowanej, nawet 

znacznej grubości. 

  

VIII. Podpory przyklejane umożliwiają montaż na 

powierzchniach płaskich takich jak kaski, deski 

(snowboardowe, surfingowe), narty, maska samochodu itp. 

W zestawie znajdują się dwa rodzaje podpór: profilowane 

oraz płaskie.  

 

 

IX. Dodatkowe elementy przegubowe pozwalają na zmianę 

odległości między kamerą a mocowaniem i umożliwiają 

ustawienie kamery w dowolnym położeniu względem 

obiektu do którego urządzenie jest mocowane. Zaciski 

śrubowe zapewniają sztywne i bardzo stabilne połączenie. 

 

X. Klucz montażowy - pozwala na szybkie i mocne dokręcenie śrub, dzięki czemu nawet 

złożona konstrukcja, składająca się z kilku przegubów, będzie bardzo stabilna. 

 

XI. Mini statyw elastyczny - pozwala na stabilne ustawienie kamery 

nawet na bardzo nierównym podłożu. 

 

 

  

XII. Adapter pozwalający na montaż w systemie, 

kamer ze standardowym gwintem mocującym - 

1/4" 

  

Adapter umożliwia podpięcie wszystkich kamer 

sportowych i aparatów ze standardowym mocowaniem 

gwintowym (statywowym) 1/4" do elementów 

montażowych zestawu. 
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XIII. Bojka - uchwyt wypornościowy 

Głównym zadaniem uchwytu jest poprawa płynności 

wykonywanych filmów, stabilizacja obrazu.  

Uchwyt jest w kolorze żółtym i został wykonany z 

tworzywa sztucznego, które nie tonie. Dzięki temu 

zamocowana kamera w uchwycie nie zatonie, gdy 

wypadnie nam z ręki w trakcie jej użytkowania. 

Dodatkowo kolor żółty w sposób szybki i łatwy 

pozwala na zlokalizowanie kamery, która nam 

wypadła. 

 

XIV. Wysokiej jakości uchwyt do wszystkich kamer 

pozwalający na montaż urządzenia na ramieniu, dłoni, 

ręce lub dowolnym innym elemencie, którego średnica 

wynosi od 30 mm do 80mm 

  

Zestaw jest kompatybilny z kamerami sportowymi posiadającymi standardowy gwint 

mocujący 1/4" oraz z kamerami posiadającymi system mocujący stosowany w kamerach 

firmy GOPRO czy SJCAM. 

 
Zestaw pasuje m.in. do następujących kamer sportowych: 

 

Sony Action Cam HDR-AS10 / HDR-AS15 / HDR-AS20 / HDR-AS30 / HDR-AS30V / HDR-AS100VR / 

HDR-AS100V /MINI HDR-AZ1VR / HDR-AS200V / FDR-X1000V / HDR-AZ1 / HDR-AS50 

 

GoPro Hero / Hero 2 / Hero 3 / Hero 3+ / Hero 4 / Hero 4 Session / Hero + 

 

SJCAM SJ8000 / SJ7000 / SJ6000 / SJ5000plus / SJ5000wifi / SJ5000 / SJ4000 Wifi / SJ4000 

 

XIAOMI Yi Action Camera 

 

GoClever DVR EXTREME WIFI / DVR EXTREME GOLD / DVR EXTREME SILVER 

 

Manta MM336 / MM336 Pro WiFi / MM337 / WiFi MM336PRO / MM333 

 

OVERMAX Activecam 3.3 / Activecam 3.2 / Activecam 2.2 / Activecam 2.1 / Activecam Sky 

 

TRACER eXplore SJ 4000LE WiFi / SJ 400 HD Silver / SJ 5000+ Wifi / SJ 4060+ WiFi / SJ 4060 WiFi / SJ 

4000 WiFi / SJ 4000 / X-Treme Remote 2 / X-treme Action 

 

Garmin VIRB X / VIRB XE / VIRB Elite 

 

AEE Magicam S60 / S71 TOUCH / S50+ / MD10 

 

LAMAX X8 ELECTRA / X7 MIRA 

 

LARK FreeAction 500WiFi / FreeAction 200HD 

 

REDLEAF SJ5000+ / RD990C / RD990 Wi-Fi / RD32II Action Camera 

 

POLAROID XS100 / XS100i 

 

XREC XT6000 / XT7000 
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