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Et usko, kuinka helppoa paikantaminen voi olla!
KÄYTÄ NaviTrack JÄRJESTELMÄÄ

ENNEN KUIN KAIVAT

❑ Paikantaa maanalaisten putkien
paikat nopeasti ja helposti.

❑ Jäljittää sähköjohdot ja toimii
nuppineulan tarkkuudella.

❑ Erikoislaatuiset haku- ja
kartoitustoiminnot automaattisella
voimakkuuden säädöllä
eliminoivat väärät huippukohdat ja
harhaanjohtavat signaalit.

❑ Toimii 25 eri taajuudella.
❑ Erikoissuodattimet

vähentävät taustamelua.

Tärkein toiminto on NaviTrackin
6-antenni teknologia
Tavanomaisesta paikannuslaitteesta
poiketen NaviTrackissa on 6
monisuuntaista antennia. Nämä antennit
huipputeknisen ohjelmiston kanssa tekevät
paikantamisen uskomattoman helpoksi.

❑ Vähentää harhaanjohtavia signaaleita.
❑ Ei “nolla-kohtia”.
❑ Ei “vääriä huippukohtia”.
❑ Ei erikoisohjeita kuinka

paikannuslaitetta on pidettävä.
❑ Kohdetta voidaan lähestyä mistä

tahansa suunnasta.

NaviTrackin aktiivisen ja passiivisen
toiminnon avulla löydät ja jäljität
helposti maanalaiset ongelmat.

AKTIIVINEN HAKUTILA:
Käytettäessä
linjalähettimen kanssa
löytää:

■ Puhelinkaapelit
■ Vesijohdot
■ Kaapeli TV- johdot
■ Muut metalliset johdot

PASSIIVINEN HAKUTILA:
Löytää piilotetut
sähköjohdot.

Ennen kaivauksia, saatat haluta tietää onko alueella maanalaisia johtoja.
NaviTrackin suuri näyttö tarjoaa kaiken tarvittavan tiedon helppoon linjojen
paikantamiseen.

Linjojen paikannus:
• Valitse Aktiivinen tai Passiivinen

Haku
• Valitse oikea taajuus
• Ylläpidä kiinteää hiusristikko-

linjaa.

NaviTrack kartoittaa selvästi
paikannettavan linjan

Kehittyneelle käyttäjälle NaviTrack

voi jatkuvasti esittää näytöllä:
• Syvyyden
• Signaalin voimakkuuden
• Virran voimakkuuden
Ne helpottavat vaikeissa
paikannuksissa.

Kiinteä linja esittää
maanalaista johtoa

Jäljitettävän johdon
virranvoimakkuus

Signaalin voimakkuus

Käytä NaviTrackia ennen kuin kaivat.

OY MACHINE TOOL CO 

Teerikukonkuja 4 l 00700 Helsinki l 

Hinnat nettohintoja ilman arvonlisäveroa.

Maahantuonti ja myynti:

www.machinetool.fi l machinetool@machinetool.fi
Puh. 09-351 951 l Fax 09-3519 5200

Omistaja
Rectangle



Nav iTrack Nav iTrack

NaviTrackin edellä käyvä teknologia
tarjoaa kaiken tarvitsemasi tiedon.

Sondi tila
Taajuuden näyttö

Linjan paikannustila
Taajuuden näyttö

Passiivinen tila
Näyttö

Äänenvoimakkuus

Patterien teho

Syvyysnäyttö

Sondi tila
Linjan paikannustilan
painonappi

6 Antennia

Patterikotelo

Näytön suojus

Suuri LCD- näyttö

Menu- näppäin

Päälle/ Pois päältä

Haku/ Kartta
Valintapainike

Miellyttävä kädensija-
Tasapainoinen käsitellä

Kaiutin

Kuulokeliitäntä

Suojakuori

Vieraile www.ridgid.com/navitrack kotisivuilla saadaksesi lisätietoja.
Kysy esittelyä.

Tee paikannuksesta helppoa!
NaviTrack hyödyntää kahta erilaistapaikantamistoimintoa,
jotka johdattavat sinut nopeasti ja helposti kohteeseen.

Paikannuksen suoritus –
HAKUTOIMINTO

1. Yksinkertaisesti kytke
Navitrack päälle ja liiku

kohdetta päin
maksimoimalla Maksimoi

signaalin lukema
käytettyä signaalia

Haku- tilassa.

KARTTATOIMINTO
2. Varmista sijainti

vaihtamalla
Karttatoimintoon

napinpainalluksella.

Maksimoi signaalin
lukema

Kartta näyttää
putkilinjan

Maksimoi signaalin
lukema

Erilliset näytöllä näkyvät
merkit johdattavat sinut
kohteeseen

NaviTrack tekee paikantamisesta helppoa.
Opi paikantamaan NaviTrackin avulla muutamassa
minuutissa.




