
Více informací na garrett.cz včetně videa nového detektoru ATX.

Garrett ATX je špičkový multi-frekvenční detektor určený pro 
všechny druhy terénu a extrémní podmínky (vysoce 
mineralizovaná země, slaná voda, atd.). Je vybaven moderní 
pulzně-indukční technologií, odolnou konstrukcí, která splňuje 
vojenské specifikace, a novou DD cívkou konstruovanou pro 
extrémní a vyváženou citlivost-od malých zlatých kousků až po 
větší zlaté nugety.
ATX je ideální detektor pro hledání zlata, relikvií ve vysoce
mineralizované půdě, mincí v mělké vodě a šperků.

.
Extrémní výkon za rozumné peníze!

TM

MADE IN 
THE USA

Ve složeném stavu délka 50 cm!! 

EXTREMNÍ PULSNÍ INDUKCE

Je dokonce určený i pro průmyslové aplikace. ATX využívá 
jak pohybový, tak i bezpohybový (Non-Motion) režim, 
rozšířené nastavení zemního vyvážení, LED signalizaci síly 
signálu, tlačítko zvýraznění přítomnosti železa, a mnohem více. 
ATX poskytuje maximální detekci všech cílů zároveň. Není 
potřeba přepínat režimy pro zvýšení detekce jednoho cíle při 
degradaci druhého.
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Balení:
• ATX s 12” DD cívkou
• Sluchátka
•Měkká přepravní brašna
• popruh Garrett
• AA alkalické a 
nabíjecí baterie

• Nabíječka baterií

ATX pracuje jak v rozloženém tak i 
v plně složeném stavu. Dokonce i v 

jakékoli pozici mezi.

Cívku lze také uzamknout v 
90° pozici ke snazšímu 
skenování stěn a náspů.

NOVÁ  
Cívka Garrett 
10" x 12" DD
• Vyjímečná Garrett DD 
technologie: inovativní 
nová konstrukce zlepšující 
výkon pulsního detektoru 

• Superior ground cancellation
• Zlepšuje detekci malých 
předmětů, aniž by bylo 
nutné zpomalit rychlost 
skenování.
• Snažší dohledávání 
než se standardní DD 
cívkou

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ATX
  M  aximální detekce na všechny cíle současně. 

Není potřeba přepínat režimy pro zvýšení detekce jednoho cíle 
při degradaci druhého.

  Rozšířené zemní vyvážení: široký rozsah zemního vyvážení
od silně mineralizované půdy (železná ruda) do slané vody bez 
nutnosti přepínání do specializovaných módů.

  Jedinečná konstrukce DD cívky: zvýšená detekce malých
předmětů bez nutnosti zpomalit rychlost skenování.

   Pohybový a bezpohybový režim: poskytuje optimální výkon 
založený na vašich preferencích a podmínkách hledání.

   Plně skládací: ATX může pracovat  v plně vysunutém i 
složeném stavu  nebo v poloze mezi.
  Funkce rychlé zvýraznění železa a nastavitelná diskriminace.
• 4 úrovně nastavení Ground Track: možnost výběru úrovně, 
která nejlépe zpracovává rychle se měnící mineralizaci půdy.
• LED kontrolky: ukazují sílu signálu a aktuální nastavení.
• Vestavěný reproduktor: pro práci bez sluchátek.
• Frekvence snímání: automatická funkce pro odstranění rušení.
• Přelaďování zvuku: rychle odstraňuje nežádoucí okolní signály.
• Ovládání hlasitosti: nastavení omezení odezvy velkých signálů tak, 
aby bylo lépe slyšet hluboké a slabé signály.

Typ obvodu 
Diskriminace 
Módy 

Rozsah zemního 
vyvážení 

Zdokonalený pulsní

nastavitelná, 25 kroků
 2: pohybový a bezpohybový 
od železa  (železná ruda)
do slané vody

Audio Threshold 
Frekvence 
Voděodolnost 

Nastavitený, 25 kroků
 730  pulsú za vteřinu,nastavitelné  
3m

Nastavení citlivosti/hloubky       13
Elektronický Pinpointing 
Rychlé zvýraznění železa 
Cívka
Standardní sluchátka 

Délka (nastavitelná) 
Celková váha 
Baterie 

ANO
ANO
10" x 12" PROformance™ DD 
Přiložena; váha 0,45 kg) 

51cm - 1.72m)
 2.5 kg
 8 AA (přiložené); nabíjecí také 

Záruka 
přiložené
 2 roky

EXTREMNÍ 
CITLIVOST

NAJDE MALÉ ZLATÉ NUGETY, KTERÉ 
JINÉ DETEKTORY NENAJDOU

ZDOKONALENÁ NOVÁ 
DD CÍVKA 

POSKYTUJE ZVÝŠENOU DETEKCI 
DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ A 

DOHLEDÁVÁNÍ

POUŽITELNÝ V 
KAŽDÉM TERÉNU 

VODĚODOLNÝ DO 3m

Tel: +420 283891183
        +420 283891180

TRACO INTERNATIONAL 
U vinných sklepů 7
190 00 Praha 9 
Email:obchod@garrett.cz

Příslušenství se může měnit.




