
Geschiktheid Alle precisie kabel- en pijpleidingzoekers van Radiodetection 

Hoofdmateriaal 600 x 600 denier polyester blauw 600 x 600 Denier hoogzichtbaar geel – PVC-coating

Scheurvast / slijtvast Ja

Bestand tegen vuil/vlekken/
aarde

Ja

Bestand tegen zonlicht/UV/
schimmel Ja

Voeringmateriaal Grijze ripstop voering 

Banden 20 mm polyester zwart

Binding 20 mm polyester

Reflecterende tape 50 mm ingekapselde reflecterende tape op de schouderriemen en zoals hieronder afgebeeld

Spatwater- en regenbestendig Onderkant met 50 mm zwarte PVC-coating 

Bodemplaat 2 mm PE-plaat bedekt met ripstop voeringmateriaal 280 x 170 x 2 mm

Achterplaat 480 x 280 x 2 mm kunststof plaat

Rits Maat 10 rits met twee trekkers

Toegangsvak Bovenste deel met klittenband, overlappend over onderste deel

Instrumentenvak De holster opent vanaf de linkerkant. De sluiting bestaat uit 50 mm breed klittenband dat 
onder de verticale reflecterende tape is genaaid over een lengte van 435 mm, inclusief een 
grijpgedeelte van 20 mm aan de bovenkant

Zijvakken Voor grote spuitbus 180 x 200 mm +/- 5 mm. Eén aan elke kant. Elastische bovenrand/zoom. 
Onderkant met zwarte PVC-coating.

Zijgereedschapsvakken Vakken voor kleine gereedschappen 100 x 290 mm +/- 5mm. Eén aan elke kant

Vlag- en aardpenvak 390 mm x 10 mm +/- 2 mm opening, +/- 5mm lengte.  
Een aan elke kant in zijgereedschapsvak. 

Voering op rug 10 mm schuim bedekt met zwart Airmesh-materiaal
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Artikelnummer: 10/LOC-BACKPACK-V2

Buitenafmetingen
A: 480 mm
B: 275 mm 
C: 190 mm 

Radiodetection-rugzak



Capaciteit Tx-zender zonder gereedschapsbak

Hoofdmateriaal 600 x 600 denier polyester blauw – PVC-coating

Scheurvast / slijtvast Ja

Bestand tegen vuil/vlekken/
aarde

Ja

Bestand tegen zonlicht/UV/
schimmel Ja

Voeringmateriaal 600 x 600 denier polyester blauw – PVC-coating

Spatwater- en regenbestendig Onderkant met zwarte PVC-coating

Draaggreep Greep met rubberlaag op 25 mm band, aan het uiteinde van de tas bij de instrumentenklep.

Rits hoofdvak Maat 8 rits

Zijgereedschapsvak Eén vak aan elke kant, elk met een maat 8 rits – hoogzichtbaar geel materiaal, met 
Radiodetection-logo 

Stiksels / garen Ca. 8 steken per inch, zwart polyester garen
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Artikelnummer: 10/TX-BAG-V2

Buitenafmetingen
A: Spits 130 - 170 mm  
B: Spits 220 - 250 mm  
C: 370 mm 
Voorklep: 140 x 212 mm  

Radiodetection-zendertas

Beschrijving Onderdeelnummer
Zoekerrugzak 10/LOC-BACKPACK-V2

Zachte draagtas voor Tx-zender (zonder gereedschapsbak) 10/TX-BAG-V2

Zoekerrugzak en tas voor Tx-zender (zonder gereedschapsbak) – set 
zachte draagtassen 10/LOC-BACKPACK-SET-V2

Bestelgegevens

90/BACKPACKSET-TS-NLD/01
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