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Hoogwaardige 

Metaal- en Leidingdetectoren 
 

voor het opsporen van putdeksels, 
metalen buizen, afsluiters, spindels, straatpotten etc. 

 

 

NIEUW 

Model XTD met handige heupholster 
 
Onze metaaldetectoren zijn speciaal ontworpen voor professionele gebruikers zoals 
nutsbedrijven, gemeenten, aannemers, brandweer, leger etc. 
 
Deze toestellen onderscheiden zich bovendien van alle andere “schatzoeker” detectoren 
doordat zij bijvoorbeeld niet op munten reageren. De ingebouwde HeliFlux® sensoren zijn 
de beste in hun soort en worden ook in de ruimtevaart toegepast.  
 
De hoogwaardige HeliFlux® sensoren detecteren magnetische velden, waardoor het 
mogelijk is om voorwerpen die een eigen magneetveld uitstralen, onder de grond, 
straatwerk, zand, sneeuw etc. te vinden. 
 

                      
 

Onze toestellen zijn speciaal ontworpen voor het opsporen van metalen voorwerpen zoals 
brandkranen, afsluiters, afsluiterspindels, straatpotten, putdeksels, buizen, mangatdeksels, 

opslagtanks, grensmarkeringen, munitie etc. tot 4,5 meter diepte. 
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De gevoeligheid is instelbaar en met het unieke geluidspatroon en/of grafisch display zijn voorwerpen op de 
centimeter nauwkeurig te lokaliseren. De bediening is buitengewoon eenvoudig en de toestellen zijn compact en 
licht. 
 

   
 

Onze modellen 
 

MLD-CX MLD-CD MLD-XTD 
 

 

  

Met gratis 
holster en 
opbergkoffer 

Met gratis 
opbergkoffer 

Met gratis 
opbergkoffer 

 

 

 

 

 
     

De MLD-CX is speciaal ontworpen voor het 
opsporen van metalen voorwerpen zoals 
brandkranen, afsluiters, afsluiterspindels, 
straatpotten, putdeksels, buizen, 
mangatdeksels, grensmarkeringen, munitie 
etc. De gevoeligheid is instelbaar en met 
het unieke geluidspatroon zijn voorwerpen 
op de centimeter nauwkeurig te lokaliseren. 
De bediening is buitengewoon eenvoudig 
en het toestel weegt slechts 1,13 kg. 
Levering compleet met robuuste 
kunststofkoffer. 

De MLD-CD is gelijk aan de MLD-CX maar 
bovendien voorzien van een grafische 
display met weergave van:  
- Gevoeligheid L / M / H / XH 
- Signaalsterkte diagram en getal (mGA) 
- Polariteit + of - 
- Batterij indicator 
 
De bediening is buitengewoon eenvoudig 
en het toestel weegt slechts 1,14 kg. 
Levering met robuuste kunststofkoffer.  
 

De MLD-XTD is het nieuwste model uit ons 
assortiment. Dit toestel combineert de 
functies van de MLD-CD met bijzonder 
compacte afmetingen door een 
uitschuifbaar gedeelte en de bijzondere 
vormgeving. De MLD-XTD is voorzien van 
een grafische display met weergave van:  
- Gevoeligheid L / M / H / XH 
- Signaalsterkte diagram 
- Polariteit + of - 
- Batterij indicator 
Gewicht 1,1 kg. Levering compleet met 
holster en robuuste kunststofkoffer.  
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