


 



Mocowanie kabla – elastyczne, 
całkowicie wodoodporne

Osłona cewki – chroni spód cewki 
przed zarysowaniami i odpryskami 

tworzywa

Dzięki materiałom użytym 
do pokrycia cewki, 

można jej bezpiecznie 
używać bez osłony

100% wodoodporna

Ekstremalnie wytrzymałe 
mocowanie cewki

Cewka jest całkowicie 
wodoodporna

Zaślepka chroniąca wtyk przed 
kurzem i zabrudzeniami

Powłoka cewki 
– stworzona z materiału 
odpornego na uszkodzenia, 
dodatkowo utwardzanego 
promieniami UV

Wtyk z pozłacanymi lub 
posrebrzanymi złączami

Wytrzymały kabel 
o wyższym skręcie przewodów, 
wykonany w Niemczech

Gumowe uszczelki 
dla lepszego dopasowania 

cewki do sztycy

Śruba mocująca i rzep znajdują się w zestawie

Wszystkie produkty NEL poddawane są kontroli jakości



Głębokość

Dyskryminacja żelaza i metali 
kolorowych

 Podwójny zwój (DD) Wodoodporna

Czułość 
na małe przedmioty

Kolor:

Wymiary:

Waga:
Czułość 
na duże przedmioty
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