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ÚPLNE NOVÝ LOKÁTOR KOVOV, 
Z KTORÉHO BUDETE NADŠENÍ
Lokátor, ktorý máte po ruke vždy, 
keď ho potrebujete



 

 

 

 

 

AK MÁTE V TERÉNE PLNÉ RUKY, 
NOSTE XT PO SVOJOM BOKU…

EŠTE NIKDY STE NEVIDELI LOKÁTOR KOVOV AKO XT. 
AKONÁHLE SI VYSKÚŠATE PRÁCU S NÍM, UŽ NIKDY 
NEBUDETE CHCIEŤ INÝ.

Keď sme sa pýtali našich najväčších klientov na ich očakávania 

od lokátorov kovov, dostali sme túto odpoveď:

1. Presnosť.

2. Spoľahlivosť.

3. Jednoduchosť použitia.

15 mesiacov vývoja, dizajnovania a testovania prinieslo úplne 

nový produkt – GA-92XT, najprenosnejší lokátor kovov, ktorý 

bol kedy vyrobený. Lokátor GA-92XT ctí tradíciu robustnosti 

a spoľahlivosti, ktorú spoločnosť Schonstedt razí.

LOKÁTOR KOVOV, KTORÝ ZMENÍ SPÔSOB 
VAŠEJ PRÁCE V TERÉNE.

• Obsluha jednou rukou.

• Funguje v zasunutom i vysunutom režime.

• Ovládanie hlasitosti a citlivosti jedným prstom.

• Jednoduchá a hlavne rýchla výmena batérií.

• Indikácia stavu batérie.

… a to najlepšie na záver: je to SCHONSTEDT!

Robustný a spoľahlivý, so 

sedemročnou zárukou!

XTd s LCD obrazovkou, ktorá zobrazuje 

nastavenú citlivosť, intenzitu a polaritu 

magnetického poľa a stav batérie.

Obsluha iba jednou rukou veľmi 

uľahčuje prácu. Lokátor poskytuje 

ako akustickú, tak aj vizuálnu 

odozvu na feromagnetické kovy, 

a to až do hĺbky 4,8 m.
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GA-92XT SÚ VAŠE UŠI A OČI POD ZEMOU
GA-92XT deteguje magnetické pole všetkých 

feromagnetických objektov, ako sú zákopové súpravy, 

poklopy, podzemné zásobníky, liatinové potrubia, 

armatúry, šachty, a to až do hĺbky 4,8 m!

Vysunutý pre maximálnu citlivosť

Zasunutý pre jednoduchší transport

Čas urobiť posun – k novému lokátoru kovov GA-92XT, 

najväčšej inovácii v oblasti magnetickej detekcie od zrodu 

tzv. „žltej tyče“. Vďaka štandardne dodávanému prenosnému 

puzdru zostávajú obe vaše ruky voľné. Jedna ruka potom 

úplne stačí na vybratie lokátora a prácu s ním.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Výstup Audio Tón sa zvyšuje (rastie jeho frekvencia) so zvyšujúcim sa gradientom magnetického 

poľa. V kľudovom stave je frekvencia 10 Hz.

Vizuálny Stúpajúci graf zobrazuje relatívnu silu signálu a polaritu detegovaného poľa.

Indikácia batérií 4-segmentové LCD

Citlivosť 4 úrovne (nízka, stredná, vysoká, veľmi vysoká), indikácia na displeji v 4 segmentoch

Hlasitosť 3 úrovne

Vstupné napätie Dodávané s 9 V batériou (odporúčané používať lítiové batérie, nie je ale podmienkou)

Životnosť batérie 24 hodín nepretržitej prevádzky

Teplotný rozsah -25 °C až +60 °C

Odolnosť proti vode Vo vysunutom režime ponoriteľný do 29 cm

Celková dĺžka Vysunutý 66 cm

Zasunutý 39 cm

Nominálny rozostup senzorov 24 cm

Hmotnosť 1,1 kg

Konštrukcia 30 % sklo v nárazuodolnom ABS, hrúbka steny 5 mm

Súčasti dodávky Lokátor, robustný transportný kufor, puzdro s opaskom

Záruka 7 rokov

Výrobca Schonstedt, USA



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

+421 (0)46 542 4580 

info@radeton.sk

Ak sa na trhu objaví produkt, 

ktorý vám uľahčí prácu a zvýši 

produktivitu, zaslúži si vašu 

pozornosť.


