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NEL big 

Tüm NEL arama başlıkları performaslarını ar�rmak için arazide test edilmiş�r.

Sabitleme civatası ve cırt kablo sabitleme 
bağı pakete dahildir

Konnektör toz ve kire
karşı koruyucu koruma
kapağına sahip� (1-2)

Konnektör bağlan�
temas noktaları al�n veya
gümüş ile kaplanmış�r

Yüksek-Dayanımlı mukavimli
geniş kesite sahip iletken 
özellikli kablo, Alman Malı

Alt sapı gövde üzerinde
daha iyi sabitleyebilmek için

las�k contalar pakete dahildir

DD
Double D Başlık

Son derece sağlam
başlık montaj yuvası

Dış yüzey UV
ışınlarına ve darbelere
dayanıklı plas�kten
imal edilmiş�r

Arama Başlığı
komple su geçirmezdir

Başlık Koruma kılı�
Arama başlığını hasardan
ve mıcırdan korumak için
kullanılması uygundur

Kablo girişi gerilmelere dayanıklı
bir zırh ile kaplıdır ve su
geçirmezdir

İstenirse arama
başlığı alt kısmı

komposit malzemeden
imal edildiği için

kapaksız olarak güvenle
kullanılacak

bir yapıdadır

Teknik özellikler

Siyah GriRenk:

Boyut:

Ağırlık:*

Ağırlık azda olsa koruma kılı� ile ve 
dedektör modeli ile değişiklik 
gösterecek�r.

*

Derinlik

Al�n, gümüş, bakır, bronz gibi metallerden
demirin ayırımı

Büyük hedeflere karşı hassasiyet

Küçük hedeflere karşı hassasiyet

NEL BIG derin arama başlığı, çeşitli forumlarda bağımsız uzmanların testleri ne�cesinde farklı metal dedektörleri için 
dünyanın en derin arama başlığı olarak onayladıkları muhteşem bir üründür! Derin aramalar için profesyonel uzmanlar 
tara�ndan şiddetle tavsiye edilen mükemmel derinliğe sahip bir arama başlığıdır. Büyük hedefleri bulmak için her ne 
kadar mükemmel bir seçim ise de 1 gr'lık küçük bir hedefi dahi 25 cm'den algılama kabiliye�ne sahip�r. Bu başlık 
kullanıcıya standart arama başlığına göre (metal dedektörü modeline bağlı olarak) %30 ila %60 arasında ve de ha�a 
toprak yapısına göre de %50 ila %80 arasında derinlik avantajı sağlar. Nel Big başlık açık arazide kullanım için uygundur. 
Arama başlığı tamamen gerçek su geçirmezdir, başlık gövdesi epoksi reçine ile doldurulmuştur ve ayrıca deniz 
teknelerinin korunması için kullanılan siyah koruyucu kaplama ile kaplanmış�r. Bu sebeple başlığın koruma kılıfsız dahi 
kullanımı da mümkündür. Ayrıca bu büyük osilatöre sahip başlık yüksek ve orta dereceli toprak tuzluluğu ile mükemmel 
olarak baş edebilir yapıdadır. Profesyonel kullanıcılar için tavsiye edilen mükemmel derin arama başlığıdır. Ürün yüksek 
kaliteli elektronik malzemeden imal edilmiş�r.

nel-coils.com  

15"x17" 38x43 см

920 g32.4 oz
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NEL Attack
NEL ATTACK derin arama başlığı, çeşitli forumlarda bağımsız uzmanların testleri ne�cesinde farklı metal 
dedektörleri için dünyanın en derin arama başlığı olarak onayladıkları muhteşem bir üründür! Büyük hedefleri 
bulmak için her ne kadar mükemmel bir seçim ise de 1gr’lık küçük bir hedefi dahi 25 cm’den algılama kabiliye�ne 
de sahip�r. Bu başlık standart arama başlığına göre (metal dedektörü modeline bağlı olarak) %25 ila %50 arasında 
ve de ha�a toprak yapısına göre de %50 ila %80 arasında derinlik avantajı sağlar. Nel A�ack açık arazide kullanım 
için uygundur. Arama başlığı tamamen gerçek su geçirmezdir, başlık gövdesi epoksi reçine ile doldurulmuştur ve 
ayrıca deniz teknelerinin korunması için kullanılan siyah koruyucu kaplama ile kaplanmış�r. Bu sebeple başlık 
koruma kılıfsız kullanımı da mümkündür. Ayrıca bu büyük başlık yüksek ve orta dereceli toprak tuzluluğu ile 
mükemmel olarak baş edebilir. Profesyonel kullanıcılar için tavsiye edilen mükemmel bir derin arama başlığıdır.

nel-coils.com  

15"x15" 38x38 см

720 g25.3 oz

Tüm NEL arama başlıkları performaslarını ar�rmak için arazide test edilmiş�r.

Sabitleme civatası ve cırt kablo sabitleme 
bağı pakete dahildir

Konnektör toz ve kire
karşı koruyucu koruma
kapağına sahip� (1-2)

Konnektör bağlan�
temas noktaları al�n veya
gümüş ile kaplanmış�r

Yüksek-Dayanımlı mukavimli
geniş kesite sahip iletken 
özellikli kablo, Alman Malı

Alt sapı gövde üzerinde
daha iyi sabitleyebilmek için

las�k contalar pakete dahildir

Teknik özellikler

Siyah GriRenk:

Boyut:

Ağırlık:*

Ağırlık azda olsa koruma kılı� ile ve 
dedektör modeli ile değişiklik 
gösterecek�r.

*

Derinlik

Al�n, gümüş, bakır, bronz gibi metallerden
demirin ayırımı

Büyük hedeflere karşı hassasiyet

Küçük hedeflere karşı hassasiyet

DD
Double D Başlık

Son derece sağlam
başlık montaj yuvası

Dış yüzey UV
ışınlarına ve darbelere
dayanıklı plas�kten
imal edilmiş�r

Arama Başlığı
komple su geçirmezdir

Başlık Koruma kılı�
Arama başlığını hasardan
ve mıcırdan korumak için
kullanılması uygundur

Kablo girişi gerilmelere dayanıklı
bir zırh ile kaplıdır ve su
geçirmezdir

İstenirse arama
başlığı alt kısmı

komposit malzemeden
imal edildiği için

kapaksız olarak güvenle
kullanılacak

bir yapıdadır
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NEL storm
NEL STORM arama başlığı, orta ve küçük hedefleri standart başlıklara göre daha derinden bulabilmek için dizayn edilmiş 
osilatör sargı sistemine sahip�r. Storm derin arama başlığı çeşitli forumlarda bağımsız uzmanların testleri ne�cesinde 
farklı metal dedektörleri için dünyanın en derin arama başlığı olarak onayladıkları muhteşem bir üründür! Derin aramalar 
için profesyonel define avcıları tara�ndan şiddetle tavsiye edilen mükemmel derinliğe sahip arama başlığıdır. Büyük 
hedefleri bulmak için her ne kadar mükemmel bir seçim ise de 1 gr'lık küçük bir hedefi dahi 20 cm'den algılama 
kabiliye�ne sahip�r. Bu başlık standart arama başlığına göre (metal dedektörü modeline bağlı olarak) %22 ila %45 
arasında ve de ha�a toprak yapısına göre de %30 ila %60 arasında derinlik avantajı sağlar. Bu başlık açık arazide kullanım 
için uygundur. Arama başlığı tamamen gerçek su geçirmezdir, başlık gövdesi epoksi reçine ile doldurulmuştur ve ayrıca 
deniz teknelerinin korunması için kullanılan siyah koruyucu kaplama ile kaplanmış�r. Bu sebeple başlık koruma kılıfsız 
kullanımı da mümkündür. Ayrıca bu büyük başlık yüksek ve orta dereceli toprak tuzluluğu ile mükemmel olarak baş 
edebilir. Profesyonel kullanıcılar için tavsiye edilen mükemmel bir derin arama başlığıdır.

nel-coils.com  

13"x14" 33x35.5 см

670 g23.6 oz

Tüm NEL arama başlıkları performaslarını ar�rmak için arazide test edilmiş�r.

Sabitleme civatası ve cırt kablo sabitleme 
bağı pakete dahildir

Konnektör toz ve kire
karşı koruyucu koruma
kapağına sahip� (1-2)

Konnektör bağlan�
temas noktaları al�n veya
gümüş ile kaplanmış�r

Yüksek-Dayanımlı mukavimli
geniş kesite sahip iletken 
özellikli kablo, Alman Malı

Alt sapı gövde üzerinde
daha iyi sabitleyebilmek için

las�k contalar pakete dahildir

Teknik özellikler

Siyah GriRenk:

Boyut:

Ağırlık:*

Ağırlık azda olsa koruma kılı� ile ve 
dedektör modeli ile değişiklik 
gösterecek�r.

*

Derinlik

Al�n, gümüş, bakır, bronz gibi metallerden
demirin ayırımı

Büyük hedeflere karşı hassasiyet

Küçük hedeflere karşı hassasiyet

DD
Double D Başlık

Son derece sağlam
başlık montaj yuvası

Dış yüzey UV
ışınlarına ve darbelere
dayanıklı plas�kten
imal edilmiş�r

Arama Başlığı
komple su geçirmezdir

Başlık Koruma kılı�
Arama başlığını hasardan
ve mıcırdan korumak için
kullanılması uygundur

Kablo girişi gerilmelere dayanıklı
bir zırh ile kaplıdır ve su
geçirmezdir

İstenirse arama
başlığı alt kısmı

komposit malzemeden
imal edildiği için

kapaksız olarak güvenle
kullanılacak

bir yapıdadır



NEL thunder
NEL THUNDER arama başlığı, algılama derinliği ve seçicilik(ayırım) özelliği yüksek düzeyde birleş�ren en son gelişmiş 
teknoloji ile üre�lmiş�r. Nel Thunder arama başlığı (14,5x10,5 inch)(36,80cmX26,50cm) boyutludur . Thunder başlık 
osilatör sargı sistemi ile herhangi bir standart bobin ile ulaşılamayan derinliklere ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Derin 
aramalar için profesyonel define avcıları tara�ndan şiddetle tavsiye edilen mükemmel derinliğe sahip arama başlığıdır. 
Büyük hedefleri bulmak için her ne kadar mükemmel bir seçim ise de 1 gr'lık küçük bir hedefi 20 cm'den algılama 
kabiliye�ne de sahip�r. Bu başlık standart arama başlığına göre (metal dedektörü modeline bağlı olarak) %22 ila %45 
arasında ve de ha�a toprak yapısına göre de %30 ila %60 arasında derinlik avantajı sağlar. Bu başlık açık arazide kullanım 
için uygundur. Arama başlığı tamamen gerçek su geçirmezdir, başlık gövdesi epoksi reçine ile doldurulmuştur ve ayrıca 
deniz teknelerinin korunması için kullanılan siyah koruyucu kaplama ile kaplanmış�r. Bu sebeple başlık koruma kılıfsız 
kullanımıda mümkündür. Ayrıca bu büyük başlık yüksek ve orta dereceli toprak tuzluluğu ile mükemmel olarak baş 
edebilir. Profesyonel kullanıcılar için tavsiye edilen mükemmel bir derin arama başlığıdır.

nel-coils.com  
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Tüm NEL arama başlıkları performaslarını ar�rmak için arazide test edilmiş�r.

Sabitleme civatası ve cırt kablo sabitleme 
bağı pakete dahildir

Konnektör toz ve kire
karşı koruyucu koruma
kapağına sahip� (1-2)

Konnektör bağlan�
temas noktaları al�n veya
gümüş ile kaplanmış�r

Yüksek-Dayanımlı mukavimli
geniş kesite sahip iletken 
özellikli kablo, Alman Malı

Alt sapı gövde üzerinde
daha iyi sabitleyebilmek için

las�k contalar pakete dahildir

Teknik özellikler

Siyah GriRenk:

Boyut:

Ağırlık:*

Ağırlık azda olsa koruma kılı� ile ve 
dedektör modeli ile değişiklik 
gösterecek�r.

*

Derinlik

Al�n, gümüş, bakır, bronz gibi metallerden
demirin ayırımı

Büyük hedeflere karşı hassasiyet

Küçük hedeflere karşı hassasiyet

DD
Double D Başlık

Son derece sağlam
başlık montaj yuvası

Dış yüzey UV
ışınlarına ve darbelere
dayanıklı plas�kten
imal edilmiş�r

Arama Başlığı
komple su geçirmezdir

Başlık Koruma kılı�
Arama başlığını hasardan
ve mıcırdan korumak için
kullanılması uygundur

Kablo girişi gerilmelere dayanıklı
bir zırh ile kaplıdır ve su
geçirmezdir

İstenirse arama
başlığı alt kısmı

komposit malzemeden
imal edildiği için

kapaksız olarak güvenle
kullanılacak

bir yapıdadır

14.5"x10.5" 37x26.5 см

570 g20,1 oz
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NEL tornado
NEL TORNADO arama başlığı, en popüler olan ve tercih edilen derin arama başlığıdır. Al�n paraları, defineleri, savaş 
alanlarındaki kalın�ları en derinden bulmak için en çok tercih edilen başlık çeşididir. Çeşitli forumlarda bağımsız 
uzmanların testleri ne�cesinde farklı metal dedektörleri için dünyanın en derin arama başlığı olarak onayladıkları 
muhteşem bir üründür! Boyutuna göre gün boyu aramalara için çok hafif bir üründür, sadece 560gr ağırlığa sahip�r. Büyük 
ve orta çaplı hedeflerin yanı sıra aynı zamanda 1 gr’dan daha hafif, küçük hedeflerde de maksimum derinlikten bulma 
kabiliye�ne sahip�r. Tornado başlık standart arama başlığına göre (metal dedektörü modeline bağlı olarak) %18 ile %40 
arasında ve de ha�a toprak yapısına göre de %50 ila %80 arasında derinlik avantajı sağlar. Bu başlık standart başlığa göre 
çok daha büyük performans sağlar. NEL Tornado tamamen gerçek su geçirmezdir, başlık gövdesi epoksi reçine ile 
doldurulmuştur, ayrıca deniz teknelerinin korunması için kullanılan siyah koruyucu kaplama ile kaplanmış�r. Bu sebeple 
başlık koruma kılıfsız kullanımıda mümkündür. Ayrıca bu büyük başlık yüksek ve orta dereceli toprak tuzluluğu ile 
mükemmel olarak baş edebilir. Profesyonel ve amatör kullanıcılar için mükemmel bir derin arama başlığıdır.

nel-coils.com  

12"x13" 30.5x33 см

560 g19.7 oz

Tüm NEL arama başlıkları performaslarını ar�rmak için arazide test edilmiş�r.

Sabitleme civatası ve cırt kablo sabitleme 
bağı pakete dahildir

Konnektör toz ve kire
karşı koruyucu koruma
kapağına sahip� (1-2)

Konnektör bağlan�
temas noktaları al�n veya
gümüş ile kaplanmış�r

Yüksek-Dayanımlı mukavimli
geniş kesite sahip iletken 
özellikli kablo, Alman Malı

Alt sapı gövde üzerinde
daha iyi sabitleyebilmek için

las�k contalar pakete dahildir

Teknik özellikler

Siyah GriRenk:

Boyut:

Ağırlık:*

Ağırlık azda olsa koruma kılı� ile ve 
dedektör modeli ile değişiklik 
gösterecek�r.

*

Derinlik

Al�n, gümüş, bakır, bronz gibi metallerden
demirin ayırımı

Büyük hedeflere karşı hassasiyet

Küçük hedeflere karşı hassasiyet

DD
Double D Başlık

Son derece sağlam
başlık montaj yuvası

Dış yüzey UV
ışınlarına ve darbelere
dayanıklı plas�kten
imal edilmiş�r

Arama Başlığı
komple su geçirmezdir

Başlık Koruma kılı�
Arama başlığını hasardan
ve mıcırdan korumak için
kullanılması uygundur

Kablo girişi gerilmelere dayanıklı
bir zırh ile kaplıdır ve su
geçirmezdir

İstenirse arama
başlığı alt kısmı

komposit malzemeden
imal edildiği için

kapaksız olarak güvenle
kullanılacak

bir yapıdadır
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NEL hunternel-coils.com  

12.5"x8.5" 31.5x21.5 см

490 g17.2 oz

Tüm NEL arama başlıkları performaslarını ar�rmak için arazide test edilmiş�r.

Sabitleme civatası ve cırt kablo sabitleme 
bağı pakete dahildir

Konnektör toz ve kire
karşı koruyucu koruma
kapağına sahip� (1-2)

Konnektör bağlan�
temas noktaları al�n veya
gümüş ile kaplanmış�r

Yüksek-Dayanımlı mukavimli
geniş kesite sahip iletken 
özellikli kablo, Alman Malı

Alt sapı gövde üzerinde
daha iyi sabitleyebilmek için

las�k contalar pakete dahildir

Teknik özellikler

Siyah GriRenk:

Boyut:

Ağırlık:*

Ağırlık azda olsa koruma kılı� ile ve 
dedektör modeli ile değişiklik 
gösterecek�r.

*

Derinlik

Al�n, gümüş, bakır, bronz gibi metallerden
demirin ayırımı

Büyük hedeflere karşı hassasiyet

Küçük hedeflere karşı hassasiyet

DD
Double D Başlık

Son derece sağlam
başlık montaj yuvası

Dış yüzey UV
ışınlarına ve darbelere
dayanıklı plas�kten
imal edilmiş�r

Arama Başlığı
komple su geçirmezdir

Başlık Koruma kılı�
Arama başlığını hasardan
ve mıcırdan korumak için
kullanılması uygundur

Kablo girişi gerilmelere dayanıklı
bir zırh ile kaplıdır ve su
geçirmezdir

İstenirse arama
başlığı alt kısmı

komposit malzemeden
imal edildiği için

kapaksız olarak güvenle
kullanılacak

bir yapıdadır

NEL HUNTER arama bobini, ağır demir minerali topraklarda arama yapmak için dizayn edilmiş�r. Boyutuna göre 
gün boyu uzun aramalar için çok hafif bir üründür, sadece 490gr ağırlığa sahip�r. Büyük ve orta çaplı hedeflerin yanı 
sıra aynı zamanda çok hafif, küçük hedeflerde de maksimum derinlikten bulma kabiliye�ne sahip�r. Nel Hunter 
başlık standart arama başlığına göre (metal dedektörü modeline bağlı olarak) %5 ile %30 arasında ve de ha�a 
toprak yapısına göre de %25 ile %80 arasında derinlik avantajı sağlar. Bu başlık standart başlığa göre çok daha 
büyük performans sağlar. Nel Hunter tamamen gerçek su geçirmezdir, başlık gövdesi epoksi reçine ile 
doldurulmuştur, ayrıca deniz teknelerinin korunması için kullanılan siyah koruyucu kaplama ile kaplanmış�r. Bu 
sebeple başlık koruma kılıfsız kullanımıda mümkündür. Nel Hunter başlık yüksek ve orta dereceli toprak tuzluluğu 
ile mükemmel olarak baş edebilir. Profesyonel ve amatör kullanıcılar için mükemmel bir derin arama başlığıdır. Hiç 
bir arama başlığının arama imkanı vermeyen aşırı curuf, maden ve mineralli topraklarda mükemmel bir tercih 
olacak�r.
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NEL Sharpshooter nel-coils.com  

9.5"x5.5" 24x14 см

350 g12.3 oz

Tüm NEL arama başlıkları performaslarını ar�rmak için arazide test edilmiş�r.

Sabitleme civatası ve cırt kablo sabitleme 
bağı pakete dahildir

Konnektör toz ve kire
karşı koruyucu koruma
kapağına sahip� (1-2)

Konnektör bağlan�
temas noktaları al�n veya
gümüş ile kaplanmış�r

Yüksek-Dayanımlı mukavimli
geniş kesite sahip iletken 
özellikli kablo, Alman Malı

Alt sapı gövde üzerinde
daha iyi sabitleyebilmek için

las�k contalar pakete dahildir

Teknik özellikler

Siyah GriRenk:

Boyut:

Ağırlık:*

Ağırlık azda olsa koruma kılı� ile ve 
dedektör modeli ile değişiklik 
gösterecek�r.

*

Derinlik

Al�n, gümüş, bakır, bronz gibi metallerden
demirin ayırımı

Büyük hedeflere karşı hassasiyet

Küçük hedeflere karşı hassasiyet

DD
Double D Başlık

Son derece sağlam
başlık montaj yuvası

Dış yüzey UV
ışınlarına ve darbelere
dayanıklı plas�kten
imal edilmiş�r

Arama Başlığı
komple su geçirmezdir

Başlık Koruma kılı�
Arama başlığını hasardan
ve mıcırdan korumak için
kullanılması uygundur

Kablo girişi gerilmelere dayanıklı
bir zırh ile kaplıdır ve su
geçirmezdir

İstenirse arama
başlığı alt kısmı

komposit malzemeden
imal edildiği için

kapaksız olarak güvenle
kullanılacak

bir yapıdadır

NEL SHARPSHOOTER arama bobini, ağır demir minerali ve molozlu topraklarda arama yapmak için dizayn 
edilmiş�r. Ayrıca demirsiz metalleri demirden ayırmak için dizayn edilmiş�r. Boyutuna göre plajda ve gün 
boyu uzun aramalarda ideal manevra kabiliye�ne sahip�r ve çok hafif bir üründür. Sadece 350 gr ağırlığa 
sahip�r. Büyük ve orta çaplı hedeflerin yanı sıra aynı zamanda çok hafif, küçük hedeflerde de maksimum 
derinlikten bulma kabiliye�ne sahip�r. Nel Sharpshooter başlık standart arama başlığına göre büyük, orta ve 
küçük hedeflere hassas�r. Nel firması bu başlığı 3 metre başlık kablo uzunluğu ile üre�r. Tamamen gerçek su 
geçirmezdir, başlık gövdesi epoksi reçine ile doldurulmuştur, ayrıca deniz teknelerinin korunması için 
kullanılan siyah koruyucu kaplama ile kaplanmış�r. Bu sebeple başlık koruma kılıfsız kullanımda 
mümkündür. Ayrıca bu büyük başlık yüksek ve orta dereceli topraklarda mükemmel bir tercih olacak�r.



5/10

10/10

10/10

6/10

NEL snakenel-coils.com  

6.5"x3.5" 16.5x9 см

300 g10.5 oz

Tüm NEL arama başlıkları performaslarını ar�rmak için arazide test edilmiş�r.

Sabitleme civatası ve cırt kablo sabitleme 
bağı pakete dahildir

Konnektör toz ve kire
karşı koruyucu koruma
kapağına sahip� (1-2)

Konnektör bağlan�
temas noktaları al�n veya
gümüş ile kaplanmış�r

Yüksek-Dayanımlı mukavimli
geniş kesite sahip iletken 
özellikli kablo, Alman Malı

Alt sapı gövde üzerinde
daha iyi sabitleyebilmek için

las�k contalar pakete dahildir

Teknik özellikler

Siyah GriRenk:

Boyut:

Ağırlık:*

Ağırlık azda olsa koruma kılı� ile ve 
dedektör modeli ile değişiklik 
gösterecek�r.

*

Derinlik

Al�n, gümüş, bakır, bronz gibi metallerden
demirin ayırımı

Büyük hedeflere karşı hassasiyet

Küçük hedeflere karşı hassasiyet

DD
Double D Başlık

Son derece sağlam
başlık montaj yuvası

Dış yüzey UV
ışınlarına ve darbelere
dayanıklı plas�kten
imal edilmiş�r

Arama Başlığı
komple su geçirmezdir

Başlık Koruma kılı�
Arama başlığını hasardan
ve mıcırdan korumak için
kullanılması uygundur

Kablo girişi gerilmelere 
dayanıklı bir zırh ile 
kaplıdır ve su geçirmezdir

İstenirse arama başlığı alt kısmı
komposit malzemeden imal edildiği için
kapaksız olarak güvenle kullanılacak
bir yapıdadır

NEL SNAKE arama başlığı, ağır demir minerali ve molozlu topraklarda arama yapmak için dizayn edilmiş�r. Ayrıca 
demirsiz metalleri demirden ayırmak için çok iyi bir tercih olacak�r. Boyutuna göre plajda ve gün boyu uzun 
aramalarda ideal manevra kabiliye�ne sahip�r ve çok hafif bir üründür. Sadece 250 gr ağırlığa sahip�r. Büyük ve 
orta çaplı hedeflerin yanı sıra aynı zamanda çok hafif, küçük hedeflerde de maksimum derinlikten bulma 
kabiliye�ne sahip�r. Hedef noktalaması için ideal bir başlık�r. Nel Snake başlık standart arama başlığına göre 
büyük, orta ve küçük hedeflere hassas�r. Nel firması bu başlığı 3 metre başlık kablo uzunluğu ile üre�r. Tamamen 
gerçek su geçirmezdir, başlık gövdesi epoksi reçine ile doldurulmuştur, ayrıca deniz teknelerinin korunması için 
kullanılan siyah koruyucu kaplama ile kaplanmış�r. Bu sebeple başlık koruma kılıfsız kullanımda mümkündür. 
Ayrıca Nel Snake başlık yüksek ve orta dereceli toprak tuzluluğu ile mükemmel olarak baş edebilir. Profesyonel 
kullanıcılar için mükemmel bir derin arama başlığıdır. Hiç bir arama başlığının arama imkanı vermeyen aşırı curuf, 
maden ve mineralli topraklarda mükemmel bir tercih olacak�r.



5.5/10

9.5/10

10/10

6/10

NEL sharp nel-coils.com  

5"x5" 12.5 12.5x  см

250 g8.8 oz

Tüm NEL arama başlıkları performaslarını ar�rmak için arazide test edilmiş�r.

Sabitleme civatası ve cırt kablo sabitleme 
bağı pakete dahildir

Konnektör toz ve kire
karşı koruyucu koruma
kapağına sahip� (1-2)

Konnektör bağlan�
temas noktaları al�n veya
gümüş ile kaplanmış�r

Yüksek-Dayanımlı mukavimli
geniş kesite sahip iletken 
özellikli kablo, Alman Malı

Alt sapı gövde üzerinde
daha iyi sabitleyebilmek için

las�k contalar pakete dahildir

Teknik özellikler

Siyah GriRenk:

Boyut:

Ağırlık:*

Ağırlık azda olsa koruma kılı� ile ve 
dedektör modeli ile değişiklik 
gösterecek�r.

*

Derinlik

Al�n, gümüş, bakır, bronz gibi metallerden
demirin ayırımı

Büyük hedeflere karşı hassasiyet

Küçük hedeflere karşı hassasiyet

Son derece sağlam
başlık montaj yuvası

Dış yüzey UV
ışınlarına ve darbelere
dayanıklı plas�kten
imal edilmiş�r

Arama Başlığı
komple su geçirmezdir

Başlık Koruma kılı�
Arama başlığını hasardan
ve mıcırdan korumak için
kullanılması uygundur

Kablo girişi gerilmelere 
dayanıklı bir zırh ile 
kaplıdır ve su geçirmezdir

İstenirse arama başlığı alt kısmı
komposit malzemeden imal edildiği için
kapaksız olarak güvenle kullanılacak
bir yapıdadır

DD
Double D Başlık

NEL SHARP arama başlığı, ağır demir minerali ve molozlu topraklarda arama yapmak için dizayn edilmiş�r. Ayrıca 
demirsiz metalleri demirden ayırmak için çok iyi bir tercih olacak�r. Boyutuna göre plajda ve gün boyu uzun 
aramalarda ideal manevra kabiliye�ne sahip�r ve çok hafif bir üründür. Sadece 250 gr ağırlığa sahip�r. Büyük ve 
orta çaplı hedeflerin yanı sıra aynı zamanda çok hafif, küçük hedeflerde de maksimum derinlikten bulma 
kabiliye�ne sahip�r. Hedef noktalaması için ideal bir başlık�r. Nel Sharp başlık standart arama başlığına göre 
büyük, orta ve küçük hedeflere hassas�r. Nel firması bu başlığı 3 metre başlık kablo uzunluğu ile üre�r. Tamamen 
gerçek su geçirmezdir, başlık gövdesi epoksi reçine ile doldurulmuştur, ayrıca deniz teknelerinin korunması için 
kullanılan siyah koruyucu kaplama ile kaplanmış�r. Bu sebeple başlık koruma kılıfsız kullanımda mümkündür. 
Ayrıca bu büyük başlık yüksek ve orta dereceli toprak tuzluluğu ile mükemmel olarak baş edebilir. Profesyonel 
kullanıcılar için mükemmel bir derin arama başlığıdır. Hiç bir arama başlığının arama imkanı vermeyen aşırı curuf, 
maden ve mineralli topraklarda mükemmel bir tercih olacak�r.



Büyük Altın Zincir
Ülke: Avustralya

 Al�nMalzeme:
 Minelab X-Terra 705Metal Dedektörü:

 NEL Hunter 18.75 kHzArama Bobini:

Gümüş Viking Definesi

Ülke: Birleşik Krallık
 GümüşMalzeme:

 Garre� Euro Ace, AT ProMetal Dedektörü:
 NEL TornadoArama Bobini:

Bulunan hazinenin boyutuna ve nadir 
ligine göre ulusal öneme sahip statüsü 
verilmiştir. Hazine muhtemelen Rusya 
gümüşleri, gümüş külçeler ve bilezikleri 
oluşmaktadir.

Dirhem Para Hazinesi
Ülke: Rusya

 GümüşMalzeme:
 Minelab X-Terra 705Metal Dedektörü:

 NEL Tornado 18.75 kHzArama Bobini:

1 inci Peter "Poltina»

Ülke: Rusya
 GümüşMalzeme:

 Minelab X-Terra 705Metal Dedektörü:
 NEL TornadoArama Bobini:



5 Dolar 1806
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

 Al�nMalzeme:
 Garre� AT ProMetal Dedektörü:

 NEL TornadoArama Bobini:

Bir zincir üzerinde 2,5 dolar 1853
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

 Al�nMalzeme:
 Garre� AT ProMetal Dedektörü:

 NEL TornadoArama Bobini:

XV Yüzyıl hazinesi
Ülke: Ukrayna

 GümüşMalzeme:
 Garre� Ace 250Metal Dedektörü:

 NEL A�ackArama Bobini:

Sosyal ağlar üzerinde NEL haberini takip edin:

https://www.youtube.com/NELCOILS

https://www.facebook.com/nel.coils.7

https://twitter.com/NELCoils http://vk.com/nel.coils
http://vk.com/coilsnel

http://instagram.com/nel.coils

https://plus.google.com/+NelCoils

NEL başlıklarının kullanım bilgisine ulaşmak için Hashtags kullanın.

Gine 1777
Ülke: Birleşik Krallık

 Al�nMalzeme:
 Garre� Ace 250Metal Dedektörü:

 NEL TornadoArama Bobini:

nel-coils.com

#nelcoils #nelbig #nelattack #nelstorm #nelthunder #neltornado #nelhunter #nelsharpshooter #nelsnake #nelsharp


