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Spar unødig graving og kostnader! 
Med C-SCOPE søkeutstyr finner du enkelt blokkerte rør 

eller kabler i grunnen.

Dreneringsrør, avløpsrør eller kabler er uunnværlige i et moderne 
samfunn. Ethvert system, uansett hvor godt konstruert det er, kan få et 

brudd, eller gå tett på enkelte punkter.



C-Scope søkeutstyr gjør jobben enklere...

C-SCOPE søkeutstyr er moderne utstyr som er testet gjennom mange 

års praksis, og bruk av disse gjør det enkelt å finne blokkeringer i et rør, 

eller hvor en kabel eller et metallrør går i bakken. Spar tid og penger på 
unødig graving!
Vi lagerfører i øyeblikket to versjoner:

CXL3 kabel/rørsøker DXL3 kabel/rørsøker

Begge versjoner brukes enkelt til å finne kabler eller blokkerte rør enten de er i plast, 

tegl, betong eller metall. Forskjellen på modellene er at DXL3 også måler dybde ned til 

objektet.

Hver versjon leveres som et komplett sett sammen med en praktisk bæreveske.

Ved bruk av C-SCOPE søkeutstyr er det mulig på en enkel måte å finne hindringer eller 

brudd i dine rør, og i tillegg finne ut HVOR i bakken røret eller den strømførende 

kabelen befinner seg. For å spare unødig mye tid og graving på feil sted. Med dette 

søkeutstyret bedrer du økonomien ved betydelig færre «feilgravinger» når du skal lete 

etter et brudd eller en blokkering i rørene.

Vi skaffer også andre modeller, ta kontakt!



Vi tilbyr søkeutstyr til ethvert behov!

Finne blokkeringer i rør:

Med spyleslangen på din grøftespyler eller med en trekkefjær kjøres 

senderenheten/sonden inn i drens- eller avløpsrøret. Ved hjelp av den håndholdte 

mottakerenheten som avgir lydsignal og signal i display finner du raskt ut hvor sonden 

er i røret.

Finne strømførende kabler:

Skal du finne strømførende kabler, så kan du bruke kun den håndholdte mottageren, 

eller du kan bruke en signalforsterker for å få et bedre signal å søke på.

CXL3 og DXL3 mottagere kan også kompletteres med en signalforsterker 
for å søke opp alle typer kabler eller metallrør i bakken.

Med en signalforsterkes i tillegg, 

skapes et bedre signal å søke på.

Ta kontakt for mer informasjon.
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E-post: post@aramaskin.no

Leverandør:

Senderenheter/Sonder

Vi kan tilby to forskjellige sonder:

38 mm sonde for plast-, tegl-, 
og betongrør

25 mm sonde for plast-, tegl-, 
og betongrør

Vi tilbyr også stakefjærer med og uten kobbertråd, samt andre 
mottagerenheter med sonder som også fungerer i stålrør. 


