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Hoogwaardige 

Leiding & Kabel Detectoren 
 

voor het exact traceren en volgen van 
ondergrondse leidingen en kabels 

 

 

NIEUW 

Leiding & Kabel Detector 
 

Na de lancering van de succesvolle metaal-
detectorserie XTd, (de beste 
metaaldetectoren voor professionals) voor het 
exact opsporen van metalen voorwerpen, 
gaan wij met de introductie van de nieuwe 
serie XTpc nog een stap verder. De XTpc is 
het resultaat van jarenlange ervaring en 
innovatie. De XTpc is de meest compacte 
leiding & kabeldetector op de markt en maakt 
gebruik van de allerkleinste draadloze zender.
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Het complete detectiesysteem past in de gratis meegeleverde heuptas inclusief draagriem 
met holster. 
 

 
De draadloze zender van de XTpc is klein genoeg voor in 
een binnenzak. 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Dicht: compact om mee te nemen (39 cm) Uitgetrokken: grotere gevoeligheid (66 cm) 

 
 
Technische 
gegevens 
ontvanger 

Technische gegevens zender 

Frequenties 
Batterij 
Gebruiksduur 
Display 
Functies 
Gewicht 

82 kHz plus 50 Hz passieve detectie 
9 V Alkaline 
18 uur niet continu gebruik (volle batterij) 
Signaalsterkte, gevoeligheid, rechts/links, diepte, batterij 
Aan/uit, modus, 50Hz modus, sonde, auto, volume 
1,2 kg 
 
 

 

Frequentie 
Batterij 
Gebruiksduur 
Display 
Functies 
Gewicht 
 

82 kHz 
7,2 V 3800 mAH  
8 uur continu gebruik (met opgeladen batterij) 
Signaalsterkte, gevoeligheid, modus, batterij 
Aan/uit, gevoeligheid hoog/laag 
800 gr 
  

 

Standaard 
uitvoering 

• Uitschuifbaar detectietoestel 
• Zender incl. oplaadbare NiMH batterij 
• Laadapparaat voor zender 
• Connectieclips  
• RVS grondpen 
• Gereedschapriem met opbergtas en holster 
• Kunststof koffer voor de gehele set 
 

 

Leverbare 
accessoires 

• Inductieve pijpklemmen 3”, 5”, 7” 
• 82 kHz sonde 
• Inductieve antenne 
• Hoofdtelefoon 

         

Onze detectoren zijn speciaal ontworpen voor professionele gebruikers zoals nutsbedrijven, 
gemeenten, aannemers, brandweer, leger etc. 
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