
 
A Radeton cég 1991-ben alakult Csehországban. Ezt követően megnyitotta a szlovák, a lengyel és a 
magyar piacot. A Közművek részére világviszonylatban a legelismertebb és legnagyobb referenciákkal 
bíró cégek termékeit kizárólagos képviseletként forgalmazza.   
 
A Radeton HU Kft. alapköve a kliens elégedettségére épül. Nemcsak ingyenes bemutatókat 
szervezünk, hanem professzionális iskolázást is nyújtunk a kezelőszemélyzetnek. Műszaki segítség 
téren bármikor kéznél vagyunk!  

• Amennyiben a termék raktáron van, tesztelésre, kipróbálásra szívesen rendelkezésére 
bocsájtjuk!  

• Szükség esetén akár bérbe is adjuk! 
• Ha részletfizetésről van szó, korrekten kamat nélkül megoldjuk!  

 
Forgalmazott termékeink (dióhéjban):  

- kábelek és csővezetékek nyomvonalkeresése (az egyszerű gépektől a professzionálisig) 
- markerekek keresése 
- koaxiális és optikai kábelek nyomvonalkeresése 
- kábel-köpenyhiba keresés 
- kábelhibakeresők (reflektométerek) nagy választéka  
- kóboráramok feltérképezése 
- talajradar 
- kamerás csővizsgálók (az egyszerű tolórudastól az önjárós kamerák bőséges választékáig)  
- védelem a jogosulatlan hozzáférés ellen (akár kártyás fizetőrendszer) 
- vízszivárgás keresése és annak helyének pontos bemérése (korrelátorok bő választéka) 
- talajmikrofonok és hangérzékelő rudak 
- ultrahangos átfolyásmérők 
- nyomásmérés a vízvezetékeken 
- telemetrikus adatátvitel 
- gázszerelvények ellenőrzése 
- gáz-szivárgásvédelem 
- átfolyás mérés 
- gázelemzés, odoráns mérése 
- Fém és aknafedél keresés 

… 
Cégek elvárásainak megfelelő mérőjárművek komplett berendezése (víz, gáz) 
 

Képviselt cégek: 
Radiodetection (Angol)- eddig kimagaslóan felülmúlt minden más gyártót! 
Gutermann (Svájc) a vízszivárgás pontos helyének meghatározásához szükséges svájci minőségű 
csúcskészülékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.  
Esders (Német) szigorúan csak a gázszivárgás-keresők fejlesztésére fókuszál. Az egyszerű kézi 
detektoroktól kezdve a különböző mérőjárműveken keresztül, egészen a vizuális kameráig,  
Schonstedt (USA) – Fém és aknafedők precíz keresése 
Fast (Német),- vízszivárgás helyének pontos meghatározása, szivárgás keresése formálógáz 
segítségével   
/az aláhózott cégekre kattintva megjelenik az eredeti honlapjuk/ 
 
 
Minőségi mérőműszereket kínálunk, ezért nem félünk konfrontálni a konkurenciával kint a 
szabadban. Az eredmények döntsenek !!! 
  
 
 
Tisztelettel: 
 
Farkas Zoltán - area manager 
1085 Budapest, József krt. 69. 
tel: 0630/546 0424, 0670/322 1359 
farkas@radeton.hu  
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