
Elektronische metaal detector met breedte 
scanner en een smalle scanner

MetalliScanner™ m40 detecteert snel en  
makkelijk metaal in hout, gispplaat, gasbeton, 
tegels, stucwerk, beton en andere niet metalen 
wanden. Het lokaliseert magnetisch metaal tot 
102 mm diep en niet magnetisch metaal tot  
50 mm diep. 

MetalliScanner™ m40 lost het probleem van 
moeilijk te vinden balken in gipsplaat wanden op. 
Het werkt door het vinden van het patroon van 
spijkers in het hout van de balk.

MetalliScanner™ m40 vind leidingwerk, 
betonijzer, spijkers en schroeven in uw muren, 
vloeren en plafonds, en is prima voor het 
scannen van gebruikt hout.

MetalliScanner™ m40 heeft twee scanning 
posities, beide met een progressieve LED display. 
Als het een metalen voorwerp nadert wordt de 
display rood. Het bovenste blauwe licht en de 
audio toon geven aan dat het metalenvoorwerp  
is gelokaliseerd.

• Gebruik Pinpoint scan voor kleine metalen 
voorwerpen zoals schroeven en spijkers

• Gebruik breedte scan in muren of beton

• Led pijlen geven de signaal sterkte aan

• Vindt Ferro metalen tot op 102 mm

• Vindt Non Ferro metalen tot op 51 mm

• Door uniek ontwerp kan er op twee  
manieren gescand worden

SPECIFICATIES

Afmetingen 194 mm L x 120 mm B x 25 mm H

Gewicht 111 g zonder batterij 

Batterij Type 9V Alkaline niet inbegrepen 

Diepte StudScan Mode: 102 mm 
 DeepScan® Mode: 51 mm

Gebruiks Temperatuur 
 -7° tot 41°C

Opslag Temperatuure  
 -29° tot 66°C

Vochtigheid 5 - 90% RH niet condenserend

Spatwater Dicht 
 Spatwater dicht, niet waterdicht
*Notitie: Meetdiepte kan verschillen door vochtigheid  
van materiaal. 
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