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2 • Lokátory kovov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Audio výstup Zvukový signál sa frekvenčne zvyšuje 

na základe intenzity magnetického poľa

Frekvencia v nečinnosti 10 Hz

Displej Rozširovanie stĺpcových grafov indikuje 
polaritu objektu a relatívnu silu signálu

Indikácia stavu batérie (4 úrovne)

Zosilnenie Kontinuálne riadené – s indikáciou rozsahu 
v 4 úrovniach zobrazených na displeji

Hlasitosť Plynulá regulácia

Napájanie 9 V alkalická batéria

Prevádzková doba 24 hodín (prerušované používanie)

Prevádzková teplota od -25 °C do +60 °C

Rozmery Celková dĺžka 83 cm

Odolnosť voči vode 44 cm

Hmotnosť cca 1,2 kg

Konštrukcia Vysokoodolný nárazový ABS materiál

Kombináciou najlepších vlastností vlajkových lodí magnetických 
lokátorov – citlivosti a presnosti modelu GA-52 Cx, 
a unikátneho spracovania do jednej ruky modelu GA-92 XT 
vznikol nový magnetický lokátor Maggie. Pomocou Maggie 
možno presne vyhľadávať liatinové potrubia, hraničné znaky, 
zemné súpravy, poklopy zákopových súprav, armatúry, nádrže 
a všetky ďalšie predmety vyrobené z feromagnetických kovov 
(železo, nikel, kobalt a niektoré zliatiny).

• Pištoľový dizajn
• Ovládanie citlivosti a hlasitosti jedným prstom
• Vysoká citlivosť cievok HeliFlux®

• Puzdro na opasok
• Meranie intenzity a polarity magnetického poľa
• 7 rokov záruka 

MD-100

Lokátor poklopov a šupátok 
s karbónovým telom

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Dizajn Karbónové telo odolné proti nárazom

Váha 830 g

Rozmery 1080 × 70 × 130 mm

Antény Dvojitá cievka

Teplotný rozsah -20 °C až +50 °C

Bezpečnostná trieda IP64/IP68

Rozsah hĺbky (približne) Šupátkový ventil 1,2 m

Kanalizačný poklop 2,5 m

Šupátkový poklop 1,5 m

MAGGIE

Magnetický lokátor kovov s bodovou 
presnosťou lokalizácie

Jednoduchý a ľahký magnetický lokátor. Vďaka karbónovému 
prevedeniu vyniká veľmi nízkou hmotnosťou. Napájanie zaisťujú 
4 tužkové batérie, a to po dobu až 50 hodín nepretržitej činnosti. 
Lokátor je vybavený pokročilými funkciami ako odrušenie 
od nežiadúcich interferencií a signalizuje prítomnosť kábla pod 
napätím. Dokonca aj malé diely z kovu, môžu byť detegované 
rýchlo, ľahko a presne.

• Jedinečná odozva
• Ergonomický kryt
• Telo lokátora z uhlíkového 

vlákna
• Ľahko ovládateľný
• Extrémne ľahké zariadenie
• Batériová prevádzka možná
• LCD s podsvietením

• Akustická a optická 
signalizácia

• Varovný signál v prípade 
súbežných elektrických 
káblov

• Funkcia potlačenia 
rušivých objektov
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Výkonný magnetický lokátor 

konštrukciou

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Použitie Pre všetky 

feromagnetické kovy

Zosilnenia citlivosti 4 úrovne

Hlasitosť 3 úrovne

Napájanie
(24 hodín práce)

Dosah Až 4,5 m

Výstup
zobrazovanie intenzity 
signálu

Prevádzková teplota

Konštrukcia Vysokoodolný 
konštrukčný materiál

Záruka 7 rokov

Lokátor kovov, 
ktorý znesie 
aj hrubé 
zaobchádzanie

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Rozmery

Hmotnosť

Napájanie

Prevádzková doba cca. 60 hodín

Výstup Akustický/optický 

Prevádzková 
teplota

Prevádzková 
frekvencia

Konštrukcia Hliníkové puzdro

Záruka 7 rokov

RD312

Lokátor všetkých druhov 

šácht, stratených pod vrstvou 
betónu alebo asfaltu

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Maximálny dosah

Hmotnosť

Prevádzková 
teplota

Napájanie
batéria

Výstup Akustický

Rozmery

Prevádzková doba 30 hodín (nepretržitá 
prevádzka)

Záruka 12 mesiacov

Redukuje čas strávený hľadaním 

Obsluha RD312 nepotrebuje žiadne 

galvanizovaný alebo pokovovaný plastový 

upravuje svoju citlivosť tak, aby sa 
prispôsobil okolitému prostrediu. Možno 

bez straty presnosti.

• Jednoduchá obsluha dvoma tlačidlami 
• Automatické nastavenie citlivosti
• Vodotesná konštrukcia cievky 

• Ľahká, teleskopická konštrukcia pre 
jednoduché uskladnenie

• 
nastaviteľné

Deteguje magnetické pole všetkých 
feromagnetických objektov napr. špingle, 
poklopy, nádrže, liatinové potrubia, 

prenosnému puzdru zostávajú obe vaše 
ruky voľné. Jedna ruka potom úplne stačí 

• Pre vyhľadávanie kovových poklopov 

• 

• Indikácia stavu batérie
• Možnosť pripojenia slúchadiel
• Digitálne ovládanie citlivosti 

Vyniká extrémnou odolnosťou proti 

Robustné hliníkové telo chráni lokátor 

autom. Možno ho pohodlne obsluhovať 

konštrukcia mu umožňuje prácu pod 

silu detegovaného signálu pomocou 

magnetického poľa. Nastavenie citlivosti 



Radeton SK s.r.o.
Rovná 2, 971 01 Prievidza

+421 (0)46 542 4580
info@radeton.sk

LOKÁTORY KOVOV
Stavebníctvo • Plynárenstvo • Verejné práce • Armáda 
Vodovody • Kanalizácia • Zememeračstvo • Obslužné práce

ML-3 JEDI
Lokátor kovov, ktorý znesie 
aj hrubé zaobchádzanie

GA-92XTd
Výkonný magnetický lokátor  

s unikátnou teleskopickou konštrukciou

RD312
Lokátor všetkých druhov kovových 
poklopov a ventilových šácht, stratených 
pod vrstvou betónu alebo asfaltu

MD-100
Lokátor poklopov a šupátok 

s karbónovým telom

MAGGIE
Magnetický lokátor kovov s bodovou 
presnosťou lokalizácie


