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Motor-Stethoscoop ADD350D 
Motor-Stethoscoop voor onderhoud / 

Flexibele inzetmogelijkheden / Compacte bouw / 2 Kanalen 

De motor-stethoscoop ADD350D is een handheld instrument dat op batterij werkt. Hij is 
geschikt voor snelle opsporing van onregelmatig motorlawaai, trillingen en andere 
stoorbronnen. Dit apparaat wordt niet alleen ingezet bij auto’s maar bijvoorbeeld ook bij 
machines. Door de compacte bouw is de motor-stethoscoop ideaal om bij afgelegen hoeken 
te komen. Met de bijgeleverde staafsonde kunnen onderdelen afzonderlijk onderzocht 
worden. Met de eveneens geleverde klemmen kunnen doelgericht specifieke componenten 
precies onderzocht worden. Alles wordt in een koffer geleverd. Mocht u vragen hebben over 
de Motor-Stethoscoop ADD350D dan kunt u de volgende technische  specificaties 
raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 
Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze 
stethoscoop en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek.  

 

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparaten/meetapparatuur-voor-auto-s-kat_158284_1.htm
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- Handig apparaat 

- 2 Kanalen 

- Koptelefoon inclusief  

- Breder frequentiebereik 

- Gemakkelijk te bedienen 

- Snelle resultaten 

 

Technische specificaties 

Frequentiebereik  30 HZ ... 15 kHZ 

Output  regelbaar (80 stadia) 

LED weergave  Batterij / power / volume 

max. uitgangsspanning  250 mV 

Bedrijfstemperatuur  -10 ... +45 °C 

Spanningsvoorziening  2 x AAA/LR03 

Staafsonde lengte 29 cm 

Spanningsvoorziening 2 x AAA/LR03 

Afmetingen  125 x 81 x 30 mm 

 

 

Omvang van de levering 

1 x Motor-Stethoscoop ADD350D , 1 x Staafsonde, 1 x Klemtang met kabel 

1 x Handleiding, 1 x Batterijen, 1 x Koptelefoon, 1 x Opslagkoffer  

 


