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MetalliScanner™ MT 7
METAAL ZOEKER

De MetalliScanner™ MT 7 elektronische 
metaal detector is ontworpen voor het 
vinden van metaal in huizen, bedrijfspanden 
en industriële constructies. De heldere 
display geeft de diepte aan van het metaal 
(in zowel inches als cm) tot op een diepte 
van 15 cm, het type metaal dat gelokaliseerd 
is (Ferro of Non Ferro), en of u naar het 
metaal toe gaat of er vanaf gaat. Dit krachtige 
apparaat bespaart tijd en geld door het 
voorkomen van gissen, herstelwerk en 
onnodige gaten en kostbare gebroken  
boren of zaagbladen. 

De MT7 helpt om de mat te bepalen en 
vermijd betonijzer, door niet metalen 
constructies, zoals beton, tegels en marmer. 
Ander aanbevolen gebruik is het lokaliseren 
van betonijzer in metselwerk, het meten van 
afstanden tussen spijkers in een dak om te 
voldoen aan bouwvoorschriften, en zelfs het 
opsporen van spijkers en nieten in balken 
achter gipswanden en gepleisterde muren.

• Heeft twee scanning mogelijkheden:           
 Normal Scan en      DeepScan®

• Lokaliseert en stelt de waarschijnlijke 
diepte van 13 mm betonijzer en koperpijp 
tot op 15 cm diep

• Nauwkeurigheid is ± 13 mm bij #4 
betonijzer of 13 mm koperpijp

• Onderscheid automatisch magnetisch 
metaal (zoals betonijzer) en niet 
magnetisch metaal (zoals koperpijp)

• Display en geluidstoon geven duidelijk de 
plaats van het materiaal aan

• Draaibare handgreep voor uitgebreider 
bereik en boven je hoofdbereik

• Rubberen handgreep en ingebouwde 
lanyard lus
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SPECIFICATIES

Afmetingen  246 mm L x 107 mm B x 51 mm H

Gewicht 308 g zonder batterij

Batterij Type   9V Alkaline niet inbegrepen

Nauwkeurige Positionering 
 Midden van # 4 (13 mm) betonijzer  
 of 13 mm koperen pijp met een  
 minimum rasterafstand van 152 mm,  
 meestal binnen 13 mm

Diepte Tot op 152 mm ± 25 mm

Gebruiks Temperatuur  
 -7° tot 41°C

Opslag Temperatuur   
 -29° tot 66°C 

Vochtigheid 5 - 90% RH niet condenserend

Spatwater Dicht 
 Spatwater dicht, niet waterdicht
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