
 

 

VM-880 

Lokátor kov ů a zemních souprav 
z feromagnetických materiál ů 
 

VM-880 představuje novou generaci oblíbené řady 
lokátorů 880. K rychlému vyhledání zakopaných nebo 
překrytých objektů nabízí následující nové funkce a 
funkční vylepšení: ocelová -/litinová roura  

zakopaná  
hrani ční 
značka 

zakopaná  
ventilová 

šachta  

skvělá citlivost 
 

minimální hmotnost, jen 0,7 kg 
 

vylepšená ergonomie se stará o komfort i při 
dlouhodobé práci 
 

2 x AA-baterie (LR6) umožňují až 26 hodin provozní 
doby 
 

extrémní odolnost, vodotěsnost trubice s anténou 
z uhlíkových vláken  
 

LCD-displej s podsvícením 

akustická i optická indikace intenzity signálu 

identifikace magnetického obrazu lokalizovaného 
předmětu 
 
plynulé zobrazení stavu baterií 
 
automatická regulace citlivosti nebo manuální
plynulé nastavení (nutný pouze jeden stisk) 
 
varovný signál při přiblížení se k vedení pod 
proudem 50 Hz 
 
praktická funkce inverzního zobrazení ke snadné 
bodové lokalizaci 
 

zakopaný  
poklop šachty  

zakopaná nádrž  
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ISO 9001:2008 

Příklad hledaných objekt ů Max. hloubka  

Malý hřebík 15 cm 

Velký hřebík  25 cm 

Značkovací tyč  2,4 m 

Ventilová šachta  3 m 

Litinové potrubí  2,7 m 

Poklop  3 m 

12 cm - ocelová roura  3 m 
 

Velká ocelová nádrž  4,8 m 

Technická data  

Provedení  

Provedení nárazuvzdorné pouzdro ze 
vstřikovaného termoplastu (ABS) 
se zesílenou trubicí antény 
z uhlíkových vláken 

Hmotnost 0,7 kg 

Rozměry 1.090 x 88 x 67 mm 

Reproduktor piezo 

Anténa duální magnetometr 
 

Baterie 2 x AA alkalické (LR6) (provozní 
doba cca. 26 hod. při 21 °C)  

Obslužné prvky klávesy (zap/vyp/hlasitost, citlivost 
„+“ a „-“,automatické nastavení 
citlivosti) 

Externí připojení  1 x mini-USB (firmware - 
programování) 

Prost ředí 

Teplotní rozsah  Provoz: -20 °C … +50 °C 
Sklad: -40 °C … +60 °C  

Vodotěsnost  IP 54 a Nema 4 
 

Transportní hmotnost  2 kg 
 

Transportní rozměry 170 x 80 x 1.195 mm 

Příslušenství  

Transportní taška 
 

Návod k obsluze 

součástí dodávky 
 

součástí dodávky 

 


