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RYCOM® Magnastick 

LOKALIZATOR OBIEKTÓW ŻELAZNYCH MAGNASTICK 

 

Cechy szczególne  

Dostępne dwie wersje: 
Magnastick 101 - wersja ekonomiczna  
Magnastick 102 - wersja z LCD i klawiaturą membranową  

Duża szybkość działania  
Regulacja czułości i głośności  
Niska waga (1,4kg) i kompaktowa obudowa  
Wodoszczelna i wodoodporna obudowa  
Trwała gumowa końcówka  
Łatwy dostęp do przedziału baterii (6 sztuk typ "AA")  
Czas życia baterii ok. 100 godzin  
Na wyposażeniu miękki futerał transportowy  
Niezawodność i trwałość (5 lat gwarancji)  
Prosta obsługa  
Wyprodukowane w USA  
Dostępna cena  
Długość 109cm  
Dodatkowe cechy wersji Magnastick 102 

Wyświetlacz LCD 
linijka analogowa wskazująca siłę sygnału  
piktogram rozładowania baterii  
piktogram wykrycia kabla pod napięciem  

Klawiatura membranowa 
Przycisk kasowania umożliwia pracę bez pogorszenia czułości w warunkach silnych 
interferencji 
   

Opis 
Magnastick jest lokalizatorem pozwalającym na lokalizowanie obiektów stalowych na przykład pokryw, włazów itp. 
przykrytych ziemią, asfaltem lub betonem. Urządzenie jest lekkie (1,3kg) i ergonomiczne, ale posiada niezwykle 
wytrzymałą konstrukcję.  

Magnastick 101 

Karta katalogowa w formacie PDF 

Instrukcja obsługi w formacie PDF 



Wersja ekonomiczna Magnastick 101, gwarantuje doskonałe możliwości podczas pracy w terenie, przy niskiej 
cenie zakupu. Lokalizator charakteryzuje się szybkim działaniem. Magnastick 101 jest bardzo prosty w obsłudze, 
ponieważ sprowadza się ona wyłącznie do regulacji czułości i głośności za pomocą dwóch obrotowych pokręteł. 
Przyrząd komunikuje się z operatorem poprzez modulowany sygnał dźwiękowy. Wodoszczelna i wodoodporna 
obudowa pozwala na pracę w ciężkich warunkach pogodowych. 

 
Widok Magnastick 101 

Magnastick 102 
Magnastick 102 jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym, posiada wszystkie lokalizatora Magnastick 101 oraz: 

Wyświetlacz LCD z linijką analogową, która pokazuje siłę sygnału stanowiącą dodatkową sygnalizacją, poza 
standardowym, modulowanym sygnałem dźwiękowym. Umożliwia to precyzyjne lokalizowanie obiektów, 
szczególnie w warunkach dużego hałasu otoczenia.  
Wskaźnik rozładowania baterii na wyświetlaczu.  
Wskaźnik wykrycia linii pod napięciem.  
(UWAGA: Jest to cecha pomocnicza i nie jest przeznaczona do lokalizowania zakopanych kabli 
energetycznych pod napięciem).  
Klawiaturę membranową.  
Przycisk kasowania, który pozwala na osiągnięcie większej elastyczności i polepszenie jakości działania. 
Przy zakłóceniu magnetycznym, jakie może wprowadzić na przykład metalowe ogrodzenie, proste 
naciśnięcie przycisku "kasuj" powoduje skasowanie zakłócenia i umożliwia dalsze kontynuowanie 
poszukiwań bez interferencji. Nie ma potrzeby redukcji czułości, Magnastick 102 zawsze przywraca 
perfekcyjny balans magnetyczny po naciśnięciu przycisku "kasuj".  

 
Widok Magnastick 102 

Informacje dla zamawiających 
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Nazwa  Nr kat.
Magnastick MS-101  004-00003-00

Magnastick MS-102  004-00006-02

Akcesoria na wyposażeniu  

Instrukcja obsługi  

Miękki futerał transportowy  
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