
 Metal and Water Finder


جهزة كشف المعادن  و المياه الجوفية
  MWF مجموعة

���������������

خدماتنا الذهبية

والمساعدة الصيانة  خدمات 

يسر مجموعة شركات MWF تقديم خدماتها الذهبية :

الشراء و  المبيعات  خدمات  والتوصيل الشحن  خدمات 

وطريقة  المنتج  على  الدقيق  للتدريب  با�ضافة  لعمالئنا,  المنتج  شراء  عملية  المبيعات  قسم  يسهل 
على  دقيق  وبشكل  العميل  مساعدة  و  الشركة  مقر  في  لدينا  العميل  تواجد  حالة  في  استعماله 

لمدة  المنتجات  جميع  على  كفالة  ونقدم  وطلبه,  مستلزماته  يناسب  والذي  الصحيح  للمنتج  اختياره 
. تركيا  وخارج  داخل  عامين 

والمياه  الكنوز  و  المعادن  عن  الكشف  أجهزة  وتجارة  تصنيع  مجال  في  المتخصصة   MWF وشركة  مصنع 
, ا
رض  باطن  الجوفية في 

. إسطنبول  تركيا في مدينة  , وفي  أمريكا في مدينة شيكاغو  , مقرها في  تركية  أمريكية  MWF هي شركة 

الذهب  مواقع  لمحددات  المستمر  والتطوير  التحسين  على  الشركة  تعمل   ,  2008 عام  الشركة  تأسست 
ونحرص  ودقيقة  صحيحة  علمية  أسس  على  الكواشف  هذه  بتصنيع  نقوم  ونحن  سنوات  منذ  والمياه  والكنوز 

. فائقة  بعناية  كاشفة  منتجات  نقدم  أن  على 

نبذة عن الشركة

“  أفضل أجهزة محددات مواقع للمعادن والذهب والكنوز والمياه  “ 

أحدث أجهزة الكشف المتطورة



اجهزة کشف املیاه الجوفیة



مياه معدنية مياه طبيعية مياه مالحة جميع انواع
 المياه

األهداف

التحديد  نظام  والمدمج مع   (  LDS  ) المتطور  بعد  االستشعار عن  نظام  AQUA على  يعمل جهاز 
. الهدف  تمركز  ونقطة  لمسار  الصوتي 

لمحة عن الجهاز 

ا
هداف
( اختياري )

جميع 
انواع المياه

مياه مالحة

مياه طبيعية

المياه المعدنية
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التشغيل تردد 

المدى بعيد  االستشعاري  البحث  نظام 

  DSP  : 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة  النظام ” ميكروكونترول “  /   السرعة : ” 

9 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

+  معطيات ضوئية  +  معطيات صوتية  توجيهية   معطيات 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

یتمیز جهاز AQUA بدقته العالیة لألمواج الترددیة التي تمکنه من تحدید وکشف مواقع املیاه تحت األرض بدقة 
متناهیة جدًا حیث یمکن للجهاز تحدید مواقع املیاه من مسافة 200 متر أمامیة بزاویة 360 درجة مع خاصیة التحکم 

الدقیق يف مسافة البحث األمامیة , حیث هناك عدة مستویات للبحث األمامي یمکن للمستخدم ضبطها یلع حسب 
حاجته للمسح االمامي.

یصل عمق البحث يف جهاز AQUA حتی 200 م تحت سطح األرض مع إمکانیة التحکم الدقیق يف أعماق البحث من 
خالل واجهة التحکم يف الجهاز , یتمیز الجهاز بصغر حجمه وسهولة استخدامه, حیث یمکن وضعه يف الجیب 

والتنقل به بکل اریحیة وسهولة , کما یمکن ألي شخص کان استخدامه دون الحاجة إلی الخبرة أو املعرفة الکبیرة يف 
األجهزة الکاشفة.

نظام اإلستشعار بعید املدى

نظام الکشف 
التمييز 

نعم ، إختياري 

نظام الجهاز 
استشعاري بعيد المدى

LDS

الشاشة
واجهة ضوئية

LED

البطارية
32 ساعة عمل 

اللغات
إنكليزي

Metal and Water Finder 
AQUA

وحدة
 التحكم الرئيسية

مقبض الحمل هوائيات ا�ستقبال 

ملحقات  الجهاز

واجهة الجهاز

العمق  مستوى 

المسافة تحديد 

نوع الهدف

الهدف إختيار  مفتاح 

البحث مفتاح بدء 

مؤشرات ضوئية

إختيار  مفاح 
العمق مستوى 

إختيار مفتاح 
المسافة 



100M

250M500M
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100M150M
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450M

350M 1500M

العمق
( اختياري )

المسافة
( اختياري )

ا
هداف
( اختياري )

جميع 
انواع المياه

مياه مالحة

مياه
 طبيعية

المياه المعدنية

یعمل نظام الباحث املحمول یلع تقنیة الکشف والبحث عن بعد لتحدید مواقع املیاه الجوفیة ورصدها من مسافات بعیدة، 
یقوم بتوجیه املستخدم وقیادته إلی موقع املیاه مباشرة، مع نظام املحدد اللیزري .

تعمل هذه الوحدة یلع قدرة 6 فولت من خالل 4 بطاریات قیاسیة AAA5 فولت یمکن استخدام بطاریات عادیة استخدام مرة 
واحدة، أو بطاریات قابلة إلعادة الشحن.

نظام متعقب الخط، نظام خاص متعقب للخطوط الکهربائیة الترددیة الواصلة بین جهاز البث الرئیسي ونقطة تواجد 
املیاه، تمنح املستخدم تعقب دقیق حتی الوصول لنقطة تواجد املیاه مباشرة بأحدث النظم املتطورة ألنظمة 

االستشعار عن بعد باألوامر الالسلکیة.
تعمل هذه الوحدة یلع قدرة 9 فولت من خالل بطاریة واحدة 9 فولت، فولت یمکن استخدام بطاریات عادیة استخدام 

مرة واحدة، أو بطاریات قابلة إلعادة الشحن

أنظمة  المائية, هو جهاز متعدد  الثروات  عن  والتنقيب  الكشف  ,المتخصص في   WF 202 PRO+ جهاز   
تحديد  مع  االرض  تحت  المياه  حول  الدقة  فائقة  نتائج  المستكشف  يمنح  عدة،  وبوظائف  والتحديد  الكشف 

المستخدم  تمنح  التي  و  الذكية  التشغيل  بنظم  مدعم   ,  Âايض وأعماقها  عنها  الحفر  ونقاط  مواقعها 
. تامة  بسالسة  و  الجهاز  وبرامج  اعدادات  والسريع في جميع  الكلي  التحكم 

لمحة عن الجهاز 

التشغيل تردد 

واالستقبال االرسال  تقنية   , ترددي  بعد  عن  استشعار 

  DSP  : 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة  النظام ” ميكروكونترول “  /   السرعة : ” 

11 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

الشاشة   + +  معطيات ضوئية  +  معطيات صوتية  توجيهية   معطيات 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

نظامین کشف 

HANDHELD LRL

2

نظام الباحث املحمول بعید املدى1

نظام تعقب الخط 
 االستشعار عن بعد

التمييز 
نعم ، إختياري 

نظام الجهاز 
 نظامين بحث

الشاشة
TFT “4.3

البطارية
15 ساعة عمل 

اللغات
متعددة + عربي

Metal and Water Finder 

 WF  202 PRO +

شاحن 
وحدة

 التحكم الرئيسية
وحدة نظام الباحث

وحدة دعم التربة المحمول 
هوائيات وجهاز ا�ستقبال 

مقبض الحملنظام تعقب الخط

األهداف

ملحقات  الجهاز

اإلعدادات العامة
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العمق
( اختياري/تلقائي )

المسافة
( اختياري )

ا
هداف
( اختياري )

جميع 
انواع المياه

مياه مالحة

مياه
 عذبة

المياه المعدنية

یعمل نظام الباحث املحمول یلع تقنیة الکشف والبحث عن بعد لتحدید مواقع املیاه الجوفیة ورصدها من مسافات بعیدة، 
یقوم بتوجیه املستخدم وقیادته إلی موقع املیاه مباشرة، مع شاشة بحجم 3.2“

الكشف  أنظمة  متعدد  جهاز  المائية, هو  الثروات  عن  والتنقيب  الكشف  ,المتخصص في   WF 303 GH جهاز   
مواقعها  تحديد  مع  االرض  تحت  المياه  حول  الدقة  فائقة  نتائج  المستكشف  يمنح  عدة،  وبوظائف  والتحديد 

التحكم  المستخدم  تمنح  التي  و  الذكية  التشغيل  بنظم  مدعم   ,  Âايض وأعماقها  عنها  الحفر  ونقاط 
. تامة  و بسالسة  الجهاز  وبرامج  اعدادات  والسريع في جميع  الكلي 

لمحة عن الجهاز 

التشغيل تردد 

الجيوفيزيائي نظام   , ترددي  بعد  عن  ا�ستشعار  نظام 

  DSP  : 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة  النظام ” ميكروكونترول “  /   السرعة : ” 

11 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

الشاشة   + +  معطيات ضوئية  +  معطيات صوتية  توجيهية   معطيات 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

نظامین کشف 

HANDHELD LRL

2

نظام الباحث املحمول بعید املدى1

(بنمطین بحث) نظام املسح الجیوفیزیائي 

یعمل هذا النظام یلع قیاس شدة املقاومة الکهربائیة للتربة والتعرف یلع املواد 

املوجودة تحت األرض وتحدید هویتها، ومهمته هي الکشف والتنقیب عن الذهب 

واملعادن والفراغات تحت األرض واملیاه الجوفیة ایضًا، مع خاصیة التمییز الدقیقة 

التمييز 
نعم ، تلقائي 

نظام الجهاز 
 نظامين بحث

الشاشة
TFT “4.3

البطارية
6 ساعة عمل 

اللغات
متعددة + عربي

2-املسح املتقدم1-البحث املباشر

Metal and Water Finder 

 WF  303 GH

شاحن 
وحدة

وحدة دعم التربةالوحدة الملحقة التحكم الرئيسية
أسالك توصيل

مقبض الحمل المجسات ا
رضية المجسات

األهداف

ملحقات  الجهاز

اإلعدادات العامة

هوائي ا�تصال
 االسلكي

مياه معدنية

مياه عذبة

مياه مالحة

جميع انواع
 المياه



Metal and Water Finder 

ملحقات  الجهاز

NAVVY

مقبضالوحدة الرئيسية هوائيات

لمحة عن الجهاز 

نظام الکشف

األهداف

-تقنیات جديدة وعديدة أضیفت على نظامنا ذو االستشعار عن بعد تكنولوجیا غیر مسبقة وحصرية، يعمل ھذا النظام على تقنیة 
الكشف والبحث عن بعد لتحديد مواقع المیاه ورصدھا من مسافات بعیدة، يقوم بتوجیه المستخدم وقیادته إلى موقع المیاه مباشرة.

-نظام التحسس والكشف المدمج، حیث يمكن للجھاز الكشف عن األھداف بواسطة التوجه نحو األھداف مصحوب بمؤشر التنبیه 
الصوتي لتحديد موقع ومسار الھدف وبدقة كبیرة.

-نظام وواجھة التحديد الذكي لمسار واتجاه الھدف من خالل واجھة الرسومیات الخاصة، حیث يمنح ھذا النظام المستخدم تحديد 
تلقائیاً ومرئیاً التجاه وموقع الھدف.

-واجھة التحكم الذكي في ضبط مستويات وقدرات البحث ونوع الھدف المراد البحث عنه ايضاً.
-قائمة أھداف المیاه والتي تعطي للمستخدم خاصیة اختیار نوع المیاه المطلوب البحث عنھا مسبقاً: میاه طبیعیة – میاه معدنیة – 

میاه مالحة – وكافة أنواع المیاه.

معدنية  عذبة  مالحة جميع أنواع المياه

جميع أنواع
 المياه

مالحة

عذبة 

معدنية 

25M

50M100M

150M

250M

350M

500M

العمق
( اختياري )( اختياري )

ا
هداف
( اختياري )

المسافة 100M

250M500M

750M

1000M

1500M

2000M

الجوفية المياه  ,, وا
سرع في كشف  ,, وا
صغر  ا
سهل 
حديثة  وخصائص  بميزات  ناڤي  جهاز  يتمتع   , الجوفية  المياه  عن  للكشف  والمتطور  الجديد  (الحفار)الجهاز   NAVVY
الدقيق  والتحقق  ا
هداف  كشف  سرعة  في  العالية  الحساسية  وفعالية,  دقة  بكل  الجوفية  المياه  رصد  من  تمكنه 

المياه  موقع  من 

نظام االستشعار والرصد عن بعد

المسافة

(إختياري)
2000m من 0 إلى

العمق
500m من 0 إلى

(إختياري)

التمييز 
بين ا
هداف

(إختياري)

نظام البحث
 LRLنظام بحث بعيد المدى

الشاشة
شاشة ملون

 “3.2 LCD 

البطارية
 5 ساعة عمل

التشغيل تردد 

 MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7

11 كيلو هرتز لغاية  9 كيلو هرتز  من 

الهدف+الشاشة موقع  إلى  توجيهية  ومعطيات  إشارات  خالل  من 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

المدى بعيد  البحث 



All water

Salty

Natural

Mineral

ا
هداف
( إختياري)
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500 M750 M

1250M

1500M
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2500M

المسافة
( إختياري)

العمق
(إختياري / تلقائي )

1

النظام الجیوفیزیائي 2

لمحة عن الجهاز 
الجوفية ذات  المياه  الكشف عن  أجهزة  بين   1 المرتبة رقم  الجهاز والذي حاز  لهذا  التي أصدرت  السابقة  بأجياله    WF 101 B

 WF 101 2019,  و ها هو اÈن  يعود  اليكم من جديد  2008 ولغاية عام   11 سنة منذ عام  نظم الكشف بعيدة المدى على مرور 
المتقدمة  والكشف  البحث  نظم  بين  العالم  في   1 رقم  الجهاز  مرتبته  على  ليحافظ  الثالث)   الجيل   ) االحترافي  با�صدار   III

منافس. وبال 

LRL “يعمل بنظام البحث لمسافات طويلة الكتشاف موقع المیاه
  توجه المستخدم مباشرة إلى الموقع المستھدف.

نظام الکشف

يقیس ھذا النظام شدة المقاومة الكھربائیة للتربة وتحديد المواد الموجودة تحت 
األرض والتعرف علیھا ، ومھمته الكشف والتنقیب عن الذھب والمعادن والفراغات 

تحت األرض وكذلك المیاه الجوفیة ، مع خاصیة التمییز بین األھداف .

التشغيل تردد 

 MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7

الهدف+الشاشة موقع  إلى  توجيهية  ومعطيات  إشارات  خالل  من 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

المدى+الجيوفيزيائي بعيد  البحث 

11 كيلو هرتز لغاية  9 كيلو هرتز  من 

المسافة

(إختياري)
2500m من 0 إلى

العمق
800m من 0 إلى

(إختياري)

التمييز 
بين ا
هداف

(إختياري)

نظام البحث
 LRL بعيد المدى 

الشاشة
شاشة ملونة

“3.2  (TFT)LCD

البطارية
6 ساعات عمل

نظام االستشعار والرصد عن بعد

Metal and Water Finder 
 WF  101III

اإلعدادات العامةاألهداف

ملحقات  الجهاز

وحدة التعزيز ا
رضي
هوائيات ا�رسال

حزمة الجيوفيزيائي وا�ستقبال حزمة الصوت الوحدة الرئيسية مقبضشاحن 

 مياه عذبة

مياه معدنية

مياه مالحة

جميع أنواع المياه



اجهزة کشف الذهب والکنوز



الصوتي لمسار ونقطة  التحديد  والمدمج مع نظام   (  LDS  ) المتطور  بعد  االستشعار عن  SPARK Gold nugget على نظام  يعمل جهاز  

الخام  الذهب  من  ا
رض  تحت  ا
هداف  مواقع  وكشف  تحديد  من  تمكنه  التي  الترددية  لÊمواج  العالية  بدقته  الجهاز  .يتميز  الهدف  تمركز 

التحكم  درجة مع خاصية   360 بزاوية  أمامية  متر   200 ا
هداف من مسافة  تحديد مواقع  للجهاز  يمكن  جدË حيث  متناهية  بدقة  وذلك 

للمسح  حاجته  حسب  على  ضبطها  للمستخدم  يمكن  ا
مامي  للبحث  مستويات  عدة  هناك  حيث   , ا
مامية  البحث  مسافة  في  الدقيق 

االمامي.

Ëذهب صغير جد ذهب صغير ذهب وسط ذهب كبير

لمحة عن الجهاز 

ا
هداف
( اختياري )

Ëصغير جد

صغير

وسط

كبير

المسافة
( اختياري ) 25M

50M

100M

150M

200M

العمق
( اختياري ) 1M

3M

7M

5M

10M

التشغيل تردد 

المدى بعيد  االستشعاري  الترددي  البحث  نظام 

  DSP  : 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة  النظام ” ميكروكونترول “  /   السرعة : ” 

9 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

+  معطيات ضوئية  +  معطيات صوتية  توجيهية   معطيات 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

نظام الکشف 

األهداف

یعمل جهاز SPARK Gold nugget یلع نظام االستشعار عن بعد (LDS) ، نظام التعرف الصوتي املتقدم واملدمج مع 
تحدید موقع املسار ونقطة الهدف

تمیز جهاز  SPARK Gold nugget بدقته العالیة لألمواج الترددیة التي تمکنه من تحدید وکشف مواقع األهداف تحت األرض من الذهب 
الخام وذلك بدقة متناهیة جدًا حیث یمکن للجهاز تحدید مواقع األهداف من مسافة 200 متر أمامیة بزاویة 360 درجة مع خاصیة التحکم 

الدقیق يف مسافة البحث األمامیة , حیث هناك عدة مستویات للبحث األمامي یمکن للمستخدم ضبطها یلع حسب حاجته للمسح 
االمامي.

SPARK Gold nugget یصل عمق البحث يف جهاز
حتی 10 م تحت سطح األرض مع إمکانیة التحکم الدقیق يف أعماق البحث من واجهة التحکم يف الجهازیتمیز الجهاز بصغر حجمه 

وسهولة
استخدامه, حیث یمکن وضعه يف الجیب والتنقل به بکل اریحیة وسهولة , کما یمکن ألي شخص کان استخدامه دون الحاجة إلی

الخبرة أو املعرفة الکبیرة يف األجهزة الکاشفة.

نظام اإلستشعار بعید املدى

التمييز 
نعم ، إختياري 

نظام الجهاز 
استشعاري بعيد المدى

LDS

الشاشة
واجهة ضوئية

LED

البطارية
32 ساعة عمل 

اللغات
إنكليزي+عربي

Metal and Water Finder 

SPARK
Gold nugget

ملحقات  الجهاز

وحدة
مقبض الحمل التحكم الرئيسية هوائيات ا�ستقبال 

واجهة الجهاز

العمق  مستوى 

المسافة تحديد 

نوع الهدف

الهدف إختيار  مفتاح 

البحث مفتاح بدء 

مؤشرات ضوئية

إختيار  مفاح 
العمق مستوى 

إختيار مفتاح 
المسافة 



لمسار  الصوتي  التحديد  نظام  والمدمج مع   (  LDS  ) المتطور  بعد  االستشعار عن  نظام  SPARK على  يعمل جهاز 
. الهدف  تمركز  ونقطة 

ا
رض من ذهب  تحت  ا
هداف  تحديد وكشف مواقع  تمكنه من  التي  الترددية  لÊمواج  العالية  بدقته  الجهاز  يتميز   
أمامية  متر   200 ا
هداف من مسافة  مواقع  تحديد  للجهاز  يمكن  جدË حيث  متناهية  بدقة  وذلك  وفراغات  وكنوز 

LRL نظام اإلستشعار بعید املدى
یعمل جهاز SPARK یلع نظام االستشعار عن بعد (LDS) ، نظام التعرف الصوتي املتقدم واملدمج مع تحدید موقع 

املسار ونقطة الهدف

تمیز جهاز SPARK بدقته العالیة لألمواج الترددیة التي تمکنه من تحدید وکشف مواقع األهداف تحت األرض من ذهب وکنوز وفراغات 
وذلك بدقة متناهیة جدًا حیث یمکن للجهاز تحدید مواقع األهداف من مسافة 200 متر أمامیة بزاویة 360 درجة مع خاصیة التحکم 

الدقیق يف مسافة البحث األمامیة , حیث هناك عدة مستویات للبحث األمامي یمکن للمستخدم ضبطها یلع حسب حاجته للمسح 
االمامي.

SPARK یصل عمق البحث يف جهاز
حتی 10 م تحت سطح األرض مع إمکانیة التحکم الدقیق يف أعماق البحث من واجهة التحکم يف الجهازیتمیز الجهاز بصغر حجمه 

وسهولة
استخدامه, حیث یمکن وضعه يف الجیب والتنقل به بکل اریحیة وسهولة , کما یمکن ألي شخص کان استخدامه دون الحاجة إلی

الخبرة أو املعرفة الکبیرة يف األجهزة الکاشفة.

األهداف

ذهب فضة برونز كهوف

لمحة عن الجهاز 

ا
هداف
( اختياري )

ذهب

فضة

برونز

كهوف

المسافة
( اختياري ) 25M

50M

100M

150M

200M

العمق
( اختياري ) 1M

3M

7M

5M

10M

التشغيل تردد 

المدى بعيد  ا�ستشعار  نظام 

  DSP  : 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة  النظام ” ميكروكونترول “  /   السرعة : ” 

30 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

+  معطيات ضوئية  +  معطيات صوتية  توجيهية   معطيات 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

نظام الکشف 
التمييز 

نعم ، إختياري 

نظام الجهاز 
استشعاري بعيد المدى

LDS

الشاشة
واجهة ضوئية

LED

البطارية
32 ساعة عمل 

اللغات
إنكليزي

Metal and Water Finder 
SPARK

وحدة
مقبض الحمل التحكم الرئيسية هوائيات ا�ستقبال 

ملحقات  الجهاز

واجهة الجهاز

العمق  مستوى 

المسافة تحديد 

نوع الهدف

الهدف إختيار  مفتاح 

البحث مفتاح بدء 

مؤشرات ضوئية

إختيار  مفاح 
العمق مستوى 

إختيار مفتاح 
المسافة 



Metal and Water Finder 

ملحقات  الجهاز

مقبضالوحدة الرئيسية هوائيات

VIGOR لمحة عن الجهاز

نظام الکشف

األهداف

-تقنیات جديدة وعديدة أضیفت على نظامنا ذو االستشعار عن بعد تكنولوجیا غیر مسبقة وحصرية، يعمل ھذا النظام على تقنیة 
-الكشف والبحث عن بعد لتحديد مواقع األھداف ورصدھا من مسافات بعیدة، يقوم بتوجیه المستخدم وقیادته إلى موقع الھدف 

مباشرة.
-نظام التحسس والكشف المدمج، حیث يمكن للجھاز الكشف عن األھداف بواسطة التوجه نحو األھداف مصحوب بمؤشر التنبیه 

الصوتي لتحديد موقع ومسار الھدف وبدقة كبیرة.
-نظام وواجھة التحديد الذكي لمسار واتجاه الھدف من خالل واجھة الرسومیات الخاصة، حیث يمنح ھذا النظام المستخدم تحديد 

تلقائیاً ومرئیاً التجاه وموقع الھدف.
-واجھة التحكم الذكي في ضبط مستويات وقدرات البحث ونوع الھدف المراد البحث عنه ايضاً.

جميع أنواع
 المياه

مالحة

عذبة 

معدنية 

25M

50M100M

150M

250M

350M

500M

العمق
( اختياري )( اختياري )

ا
هداف
( اختياري )

المسافة 100M

250M500M

750M

1000M

1500M

2000M

الكنوز  ,, وا
سرع في كشف  ,, وا
صغر  ا
سهل 
من  تمكنه  حديثة  وخصائص  بميزات  فيغور  جهاز  يتمتع  والفراغات,  والكنوز  الذهب  عن  للكشف  والمتطور  الجديد  الجهاز   VIGOR

الهدف  الدقيق من موقع  والتحقق  ا
هداف  العالية في سرعة كشف  الحساسية  وفعالية,  دقة  بكل  ا
رض  تحت  ا
هداف  رصد 
الهدف  موقع  مسار  لتحديد  تصدر  التي  الصوتية  والمؤشرات 

نظام االستشعار والرصد عن بعد

التشغيل تردد 

 MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7

30 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

الهدف+الشاشة موقع  إلى  توجيهية  ومعطيات  إشارات  خالل  من 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

المدى بعيد  البحث 

المسافة

(إختياري)
2000m من 0 إلى

العمق
20m من 0 إلى

(إختياري)

التمييز 
بين ا
هداف

(إختياري)

نظام البحث
 LRLنظام بحث بعيد المدى

الشاشة
شاشة ملونة

 “3.2 LCD 

البطارية
 5 ساعة عمل

معادن

كهوف أحجار كريمة
الكهوف والفراغاتزمرد- ألماس

ذهب-ذهب خام- المينيوم- حديد- فضة- نحاس- برونز



املیزات

بمعدن  الخاص  ا�شعاعي  التأين  عن  والبحث  للكشف  ا
يوني  المدى  بعيدة  البحث  نظام  على   GOLD LINE جهاز  يعمل 
تزايد  الهدف وذلك يكون من خالل  تواجد  اتجاه  نتائج صوتية موثوقة في  الجهاز مستخدمه  يمنح    , ا
رض  تحت  الذهب 
الين في سرعة  يمتاز جهاز جولد   , الذهب  االقتراب من موقع  تم  ما  والضوئية كل  الصوتية  المؤشرات  في مستويات 

ا�لكتروني  والتركيز  القدرة  لديه  حيث   , النظام  بنفس  تعمل  التي  ا
جهزة  من  غير  عن  الدفينة  لÊهداف  استجابته 
. وجهد ممكن  وقت  بأقل  الهدف  لموقع  المستخدم  وقيادة  ا
هداف  مواقع  تحسس  في  الكبير 

لمحة عن الجهاز 

ا
هداف
ذهب المسافة

( تلقائي) 50M
العمق
( تلقائي) 12M

التشغيل تردد 

ا
يوني البحث  نظام 

 DSP  -  IP 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة :  النظام ” ميكروكونترول “  /   السرعة : ” 

30 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث +  معطيات ضوئية نتائج  +  معطيات صوتية  توجيهية   معطيات 

نظام الکشف 

واهتزازية: وضوئية  صوتية  بنتائج  ا
يوني  الذهب  عن  البحث  نظام 


كثر  دامت  التي  المطولة  والدراسات  التجارب  من  العديد  المتطور هو حصيلة  الين  جولد  الذهب  جهاز كشف 
التأين  والبحث عن  للكشف  ا
يوني  المدى  بعيدة  البحث  نظام  الين على  يعمل جهاز جولد   , أعوام  ثالث  من 

تواجد  اتجاه  في  نتائج صوتية موثوقة  الجهاز مستخدمه  يمنح    , ا
رض  تحت  الذهب  بمعدن  الخاص  ا�شعاعي 
االقتراب من موقع  تم  ما  والضوئية كل  الصوتية  المؤشرات  تزايد في مستويات  الهدف وذلك يكون من خالل 

بنفس  تعمل  التي  ا
جهزة  غير من  الدفينة عن  لÊهداف  استجابته  الين في سرعة  يمتاز جهاز جولد   , الذهب 
المستخدم  وقيادة  ا
هداف  مواقع  تحسس  في  الكبير  ا�لكتروني  والتركيز  القدرة  لديه  حيث   , النظام 

ممكن.  وجهد  وقت  بأقل  الهدف  لموقع 

الواجهة الضوئیة الخاصة بمستویات البطاریة، توضح للمستخدم ثالث مستویات لقدرة واستطاعة البطاریة.

نظام االهتزاز. االختیاري , بحیث یمکن للمستخدم تشغیل خاصیة االهتزاز املنبه لوجود الذهب.

یتمیز الجهاز بصغر حجمه حیث یساعد يف سهولة التنقل والعمل به يف املناطق الحساسة.

مدعم الجهاز بلوحة تحکم سلسة العمل مع واجهة مفاتیح تعمل بالضغط والوجهات الضوئیة، تمکن املستخدم التحکم بالجهاز وإعداده للبحث بکل سهولة

میزة التتبع اللیزري لتحدید وجهة ونقطة تواجد الهدف لیًال.

خفیف الوزن , مما یساعد املستخدم العمل به دون بذل جهد أو تعب .

یمکن استخدام الجهاز من داخل السیارة وأثناء القیادة أو من خالل قیادة الدراجة الناریة ایضًا، حیث إنه موجات الجهاز سریعة االستجابة یمکنها تحلیل اإلشارات 
واملعطیات بسرعة کبیرة.

دقة وجودة عالیة يف التصنیع واألداء , مصنع هذا الجهاز من أفضل اللدائن واملکونات والدوائر اإللکترونیة ذات مواصفات عاملیة .

سهل العمل واالستخدام یمکن ألي شخص کان استخدامه.

نظام البحث األیوني 

التمييز 
ذهب فقط

نظام الجهاز 
استشعاري ايوني

 بعيد المدى

الشاشة
واجهة ضوئية

LED

البطارية
8 ساعات عمل 

اللغات
إنكليزي

Metal and Water Finder 
GOLD LINE

ملحقات  الجهاز

وحدة
 التحكم الرئيسية

مستشعر شاحن + سماعات

واجهة الجهاز

المستشعر مدخل 
ا�يوني 

ا�رضية المعايرة  مفتاح 

ضوئي مصباح 

 مؤشر ضوئي

بالصوت التحكم  مفتاح 

الضوء مفتاح 

التشغيل مفتاح 

البطارية مؤشر 

( ذهب فقط)



Metal and Water Finder 
GOLD RADAR

وحدة
مستشعر التحكم الرئيسية شاحن + سماعات

اإلعدادات العامة

ملحقات  الجهاز

املیزات

التوضيح  واجهات  الذكية من خالل  والكشف  التشغيل  نظم  على   GOLD RADAR جهاز  عمل 
ا
ول  تجعله  التي  والخصائص   المزايا  بالعديد من  مزود  إنه  , كما  االحترافية  والتحكم 

. العالم  الذهب في  الكشف عن  اجهزة  بين  نوعه من  وا
فضل من 

لمحة عن الجهاز 

ا
هداف
( ذهب فقط)

ذهب المسافة
( تلقائي) 100M

العمق
( تلقائي) 50M

التشغيل تردد 

   DSP  : 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة  النظام ” ميكروكونترول “  /   السرعة : ” 

30 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث الصوتي نتائج  التتبع  خالل  ومن  الشاشة  على  تلقائيا  تظهر  الهدف  حول  متكاملة  نتائج 

ايوني رادراي  مدمج 

نظام البحث مدمج راداري أیوني 

ابتکار علمي جدید يف عالم التنقیب و أجهزة الکشف عن الذهب , جهاز Gold Radar , هو حصیلة العدید من التجارب والدراسات املطولة والتي دامت ألکثر 
من ثالث أعوام من األبحاث والتطویر , یعمل جهاز جولد رادار یلع نظام الکشف الراداري املدمج للکشف والبحث عن التأین اإلشعاعي الخاص بمعدن الذهب 

تحت األرض .

یمنح جولد رادار مستخدمه نتائج صوتیة موثوقة ونتائج مرئیة راداریه یلع الشاشة التجاه تواجد الهدف وذلك یکون من خالل تزاید يف مستویات املؤشرات 
الصوتیة والرسومیة کل ما تم االقتراب من موقع الذهب، کما إنه یقوم برسم مواقع األهداف یلع شاشة الرادار وتحدید اتجاهاتها من خالل نظام الکشف 

الراداري عالي الترکز والقدرة يف تحسس مواقع األهداف وقیادة املستخدم لها بوضوح تام ومعطیات متکاملة حول الهدف.

یعمل جهاز جولد رادار یلع نظم التشغیل والکشف الذکیة من خالل واجهات التوضیح والتحکم االحترافیة , کما إنه مزود بالعدید من املزایا والخصائص  التي 
تجعله األول واألفضل من نوعه من بین اجهزة الکشف عن الذهب يف العالم .

یعد هذا الجهاز من أسهل األجهزة تعامًال يف برمجیاته وأسرعها وأدقها يف اکتشاف وتحدید مواقع االهداف ورصدها.

شاشة عرض وتوضیح ملونة بحجم 4.3 أنش تعمل باللمس و فائقة يف الدقة والوضوح، مدعمة بأفضل النظم والبرمجیات.

نظام االهتزاز االختیاري , بحیث یمکن للمستخدم تشغیل خاصیة االهتزاز للتنبیه یلع الهدف بدل من الصوت.

واجهة إعدادات ذکیة تمنحك التحکم الکلي يف إعدادات الجهاز وبرامجه.

نظام البرمجة والتوافق التلقائي مع جمیع أنواع التضاریس والترب الصخریة , الجبلیة , الرملیة والطینیة .

یمکن استخدام الجهاز من داخل السیارة وأثناء القیادة , حیث إنه موجات الجهاز سریعة االستجابة یمکنها تحلیل اإلشارات واملعطیات بسرعة کبیرة يف أجزاء من الثانیة .

سرعة االستجابة والترکیز الدقیق يف البحث لتحسس مواقع األهداف وقیادة املستخدم ملوقع الهدف بأقل وقت وجهد ممکن.

نظام املوالفة التلقائي (ATS ) اختراع خاص وجدید ومسجل لصالح مجموعة MWF , یقدم هذا النظام نتائج دقیقة ومؤکدة يف جمیع أنواع الترب والتضاریس , حیث یقوم هذا النظام بالتعرف یلع 
التربة تلقائیًا ویمنح البحث موالفة تلقائیة تتناسب مع نوع التربة وخواصها , مع إلغاء اي تداخالت إشعاعیة ناجمة من تأثیرات األراضي الصخریة والجبلیة والتي قد تؤثر یلع الکثیر من األجهزة , إال 

إن هذا النظام وبذکائه یستطیع الفرز والتحلیل وتقدیم الالزم من املستویات الخاصة بإشارة التردد والفولتیة والطول املوجي لإلشارة مما یمنح نتائج خالیة من أیة أخطاء .

نظم فلترة اإلشارة الداخلیة , لتاليف أي تشویش ناتج عن أي موجات ترددیة أو السلکیة ذات نطاقات عالیة موجودة يف الهواء والتي تؤشر یلع الکثیر من األجهزة األخرى .

نظام ارسال واستقبال اإلشارة املتطور والدقیق (HSW)، الذي تنفرد به مجموعة MWF وذلك من خالل دراستها وعملیات التطویر الحدیثة لشکل اإلشارة وتحمیلها یلع مسارات موجیة عالیة 
التحسس.

دقة وجودة عالیة يف التصنیع واألداء , مصنع هذا الجهاز من أفضل اللدائن واملکونات والدوائر اإللکترونیة ذات مواصفات عاملیة .

نظام الکشف 
التمييز 
ذهب فقط

نظام الجهاز 
نظام بحث مدمج 

راداري أيوني

الشاشة
TFT“4.3

 تعمل باللمس

البطارية
8 ساعات عمل 

اللغات
متعددة + عربي



ذهب

كنوز

معدن

كهوف

14M
المسافة

( مسح نقطي) ا
هداف
(تلقائي)

العمق
( تلقائي)

نظام املسح األرضي 2

 یمنح هذا النظام املستخدم مسح وتصویر مباشرة لطبقات األرض لتوضیح وکشف املعادن والفراغات والتمییز بینها 
ورصد موقعها يف الوقت الحقیقي وبالبث املباشر یلع شاشة الجهاز وبشکل فوري.

 یتیح هذا النظام للمستخدم القیام بعملیة مسح کاملة للمنطقة املراد کشفها وتوضیح نتائج املسح بشکل وفوري 
یلع شاشة الجهاز وتحدید قیمة کل نقطة والکشف عن هویتها وعمقها بنفس الوقت , إضافة إنه یقدم تقریر ثنائي 

األبعاد و ثالثي األبعاد للهدف املکتشف وبأکثر من زاویة رؤى.

والفراغات  المعادن  الكنوز,  الذهب,  عن  بالكشف  ا
رض) هو جهاز متخصص  (منظار   GROUND SCOPE جهاز 
بيانات  ويتيح  التصويري  الراداري  بالنظام  يعمل  أقصى,  مترË كحد   14 لغاية  تصل  
عماق  ا
رض  باطن  تحت 

وعمقه. ا
رض  تحت  المكتشف  الهدف  لهيئة  ا
بعاد  وثالثية  ثنائية 

لمحة عن الجهاز 

التشغيل تردد 

( ا
رض  لباطن  وبث مباشر  تصوير   ) المباشر  المسح  1.نظام 
( ا
بعاد  ثنائي و ثالثي   ) ا
رضي  المسح  2.نظام 

7 MICROCONTLLER & ARM

وتلقائي  خاص  تردد 

ا�شارة وقوة  البيانية  الخطوط  رسم   + مباشر  وتصوير  صوتية  ومعطيات  1.مؤشرات 
وشكله  الهدف  موقع  توضح  ا
بعاد  وثالثية  ثنائية  تصويرية  2.معطيات 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

نظامین کشف 

المسح األرضي

المباشر المسح  المباشر المباشرالمسح  المباشرالمسح  المسح 

نظام املسح املباشر  1

المسح األرضي

األرضي المسح  األرضي المسح  األرضي المسح  األرضي المسح 

األرضي المسح 

0     %

0     %

0     %

0     %

الجانبي المسقط 

األمامي المسقط 

البحث أنظمة 

التمييز 
نعم ، تلقائي 

نظام الجهاز 
 نظامين بحث

الشاشة
TFT “5

البطارية
5 ساعة عمل 

اللغات
متعددة + عربي

Metal and Water Finder 
GROUND SCOPE

اإلعدادات العامة

السطوعإعدادات الصوت إعدادات 

وحدة
مستشعر أرضي التحكم الرئيسية شاحن+سماعات

ملحقات  الجهاز



اجهزة الکشف متعددة املهام



 MF  1500 SMART

شاحن +سماعات وحدة دعم التربة
هوائيات وجهاز ا�ستقبال 

نظام تعقب الخط
وحدة نظام الباحث

 المحمول 
جهاز التتبع 

ا
يوني
وحدة

 التحكم الرئيسية
وحدة

مستشعر ارضياالرسال واالستقبال

Metal and Water Finder 

متخصص يف الکشف عن

قائمة املعادن تمکنك بالکشف عن 4 أنواع من 
املعادن مع خاصیة اختیار املعدن املطلوب البحث 

عنه , الذهب الفضة , النحاس , البرونز .

املیاه الجوفیةالذهب و املعادن
قائمة املیاه تمکنك بالکشف عن 4 أنواع 

من مع خاصیة اختیار نوع املیاه، کافة أنواع 
املیاه , املالحة, املعدنیة, الطبیعیة .

الکهوف و الفراغات
قائمة الفراغات تمکنك بالکشف عن الکهوف 

والفراغات وتحدید مواقعها وأبعادها.

األملاس و األحجار الکریمة
قائمة الجواهر تمکنك بالکشف عن اربع أنواع من 

األحجار الکریمة واملجوهرات والتمییز بینها , کافة 
األنواع , نیزك, زمرد, أملاس .

اإلعدادات العامة

ملحقات  الجهاز

العمق
( اختياري ) 1M

5M10M

20M

30M

40M

للمياه 
يصل إلى 450 M

250
M

500
M

1000
M

M
2000

المسافة
( اختياري )

ا
هداف
ذهب

فضة

برونز
مياه طبيعية

مياه معدنية
مياه مالحة

كافة انواع المياه

الماس

زمرد

نيزك

كافة انواع الجواهر

نحاس

كهوف

( اختياري )

التشغيل تردد 

ا
رضي المستشعر   - ا
يوني  الكشف   - الخط  تعقب  المدى-  بعيد  المحمول  الباحث 

 DSP  : 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة  النظام ” ميكروكونترولر “  /   السرعة : ” 

30 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

صوتي(اختياري)+الشاشة نظام  الهدف+وحدة  موقع  إلى  توجيهية  ومعطيات  إشارات  خالل  من 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

یعمل نظام الباحث املحمول یلع تقنیة الکشف والبحث عن بعد 
لتحدید مواقع األهداف ورصدها من مسافات بعیدة، یقوم بتوجیه 

املستخدم وقیادته إلی موقع الهدف مباشرة، مع نظام املحدد 
اللیزري ملواقع األهداف ونقاطها.

فائقة  نتائج  المستكشف  يمنح  عدة،  وبوظائف  والتحديد  الكشف  أنظمة  متعدد   MF 1500 Smart
, مدعم   Âايض وأعماقها  عنها  الحفر  ونقاط  تحديد مواقعها  االرض مع  تحت  االهداف  الدقة حول 

إعدادات  جميع  في  والسريع  الكلي  التحكم  المستخدم  تمنح  التي  و  الذكية  التشغيل  بنظم 
. تامة  و بسالسة  الجهاز  وبرامج 

لمحة عن الجهاز 

التمييز 
نعم ، حسب ا�ختيار

  أو تلقائي

نظام الجهاز 
متعدد ا
نظمة
  4�أنظمة بحث

الشاشة
TFT “3,2

البطارية
15 ساعة عمل 

اللغات
متعددة + عربي

یعمل نظام الکشف األیوني يف البحث عن التأین اإلشعاعي الخاص باملعادن 
الثمینة تحت األرض , وتحدید ورصد مواقعها عن بعد کما یمکن استخدامه من 

خالل السیارة .
واجهة خاصة يف هذا النظام تمکنك من ضبط نوع الهدف املطلوب البحث عنه 

مسبقا.

HANDHELD LRL نظام الباحث املحمول بعید املدى12 نظام تعقب الخط 
 االستشعار عن بعد

4 أنضمة کشف 

یعمل نظام الکشف األیوني يف البحث عن 
التأین اإلشعاعي الخاص باملعادن الثمینة تحت 

األرض , وتحدید ورصد مواقعها عن بعد کما 
یمکن استخدامه من خالل السیارة .

واجهة خاصة يف هذا النظام تمکنك من ضبط 
نوع الهدف املطلوب البحث عنه مسبقا.

نظام الکشف األیوني , الصوتي3

یعمل نظام املستشعر األرضي یلع مسح طبقات التربة والتعرف یلع 
محتویاتها وقراءة مستویات الحقول واإلشعاعات املغناطیسیة لتحدید 

والکشف یلع مواقع تواجد املعادن والفراغات تحت األرض.

واجهة ذکیة تمنحك الوضوح التام والنتائج املتکاملة حول األهداف 
ومواقعها.

نظام املستشعر األرضي4



 ,,,, اÈن وفر تعبك و نقودك  بعد  العشوائي,,,,,,   ال داعي للمشي والحفر 
المنتج  , يعد هذا  الرئيسية في بداية بدأ صيد الكنوز ا�حترافي  ا
داة  ) هو   MF 1200 SMART  )

تكنولوجيا  فنون  بها  يكمن  كبيرة  وقدرات  وظائف  من  يمتلك  لما  كبيرة  ثروة  ا�لكتروني 
و  الذهب  مواقع  محددات  مجموعة  من  جهاز  أحدث  يعتبر  ,كما  المتطورة  الكنوز  اسكتشاف 

, بعد  عن  ا�ستشعار  خاصية  على  تعمل  التي  الدفائن 

لمحة عن الجهاز 

التشغيل تردد 

 DSP  : 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة  النظام ” ميكروكونترولر “  /   السرعة : ” 

30 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

صوتي(اختياري)+الشاشة نظام  الهدف+وحدة  موقع  إلى  توجيهية  ومعطيات  إشارات  خالل  من 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

. ا
يوني  الكشف   - الخط  تعقب  المدى-  بعيد  المحمول  الباحث 

HANDHELD LRL نظام الباحث املحمول بعید املدى12 نظام تعقب الخط 
 االستشعار عن بعد

3 أنضمة کشف 

یعمل نظام الکشف األیوني يف البحث عن التأین 
اإلشعاعي الخاص باملعادن الثمینة تحت األرض , 

وتحدید ورصد مواقعها عن بعد کما یمکن استخدامه 
من خالل السیارة .

واجهة خاصة يف هذا النظام تمکنك من ضبط نوع 
الهدف املطلوب البحث عنه مسبقًا: الذهب , الفضة , 

النحاس , البرونز,

نظام متعقب الخط، نظام خاص متعقب للخطوط الکهربائیة الترددیة 
الواصلة بین جهاز البث الرئیسي ونقطة تواجد الهدف، تمنح املستخدم 

تعقب دقیق حتی الوصول لنقطة تواجد الهدف مباشرة بأحدث النظم 
املتطورة ألنظمة االستشعار عن بعد باألوامر الالسلکیة .

یعمل نظام الباحث املحمول یلع تقنیة الکشف والبحث عن بعد 
لتحدید مواقع األهداف ورصدها من مسافات بعیدة، یقوم بتوجیه 

املستخدم وقیادته إلی موقع الهدف مباشرة، مع نظام املحدد اللیزري 
ملواقع األهداف ونقاطها.

الذهب , الفضة , النحاس , البرونز,

العمق
( اختياري ) 1M

5M10M

20M

30M

40M

للمياه 
يصل إلى 450 M

250
M

500
M

1000
M

M
2000

المسافة
( اختياري )

ا
هداف
ذهب

فضة

برونز
مياه طبيعية

مياه معدنية
مياه مالحة

كافة انواع المياه

الماس

زمرد

نيزك

كافة انواع الجواهر

نحاس

كهوف

( اختياري )

نظام الکشف األیوني , الصوتي3

التمييز 
نعم ، حسب ا�ختيار

  أو تلقائي

نظام الجهاز 
متعدد ا
نظمة
  4�أنظمة بحث

الشاشة
TFT “3,2

البطارية
15 ساعة عمل 

اللغات
متعددة + عربي

Metal and Water Finder 

 MF  1200 ACTIVE

اإلعدادات العامة

شاحن +سماعات وحدة دعم التربة
هوائيات وجهاز ا�ستقبال 

نظام تعقب الخط
وحدة نظام الباحث

 المحمول 
جهاز التتبع 

ا
يوني
وحدة

هوائي بث ال سلكي التحكم الرئيسية

ملحقات  الجهاز

متخصص يف الکشف عن

قائمة املعادن تمکنك بالکشف عن 4 أنواع من 
املعادن مع خاصیة اختیار املعدن املطلوب البحث 

عنه , الذهب الفضة , النحاس , البرونز .

املیاه الجوفیةالذهب و املعادن
قائمة املیاه تمکنك بالکشف عن 4 أنواع 

من مع خاصیة اختیار نوع املیاه، کافة أنواع 
املیاه , املالحة, املعدنیة, الطبیعیة .

الکهوف و الفراغات
قائمة الفراغات تمکنك بالکشف عن الکهوف 

والفراغات وتحدید مواقعها وأبعادها.

األملاس و األحجار الکریمة
قائمة الجواهر تمکنك بالکشف عن اربع أنواع من 

األحجار الکریمة واملجوهرات والتمییز بینها , کافة 
األنواع , نیزك, زمرد, أملاس .



6 أنضمة کشف 

عن  ا
هداف  وتحديد  للكشف  المدى  بعيد  المسح  تمنحك  أنظمة  بستة  مدعم   MF 9700 QUINARY
المسح  نظم  إلى  با�ضافة  الهدف  موقع  وتأكيد  لتثبيت  ا
يونية  الصوتية  الكشف  ونظم   , بعد 

الماسح  نظام  عن  عدا   , وعمقه  الهدف  لنوع  وتلقائية  ذكية  وتحليل  مسح  بتقنيات  الجيوفيزيائي 
إلى  باالضافة  بينها   والتمييز  ا
هداف  مواقع  لتثبيت  وتصويرية  صوتية  بمعطيات  المغناطيسي 

ا
رض. تحت  الهدف  و شحنة   لتوضيح هيئة  التصويري  المسح  نظام 

لمحة عن الجهاز 

IP  + EM 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة :  النظام ” ميكروكونترول “  /   السرعة : ” 

( اختياري   ) الصوتي  التتبع  خالل  ومن  الشاشة  على  تلقائيا  تظهر  الهدف  حول  متكاملة  نتائج 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

التشغيل 30 كيلو هرتزتردد  لغاية  1 كيلو هرتز  من 

التصويري  ا
رضي  المسح   - ا
يوني  الكشف   - الخط  تعقب  المدى-  بعيد  المحمول  الباحث 
فيزيائي الجيو  المسح 

5M

10 M20 M

30 M

40 M

70M

250
M

500
M

1000
M

2000
M

المسافة
( اختياري )

العمق
( اختياري/تلقائي )

ا
هداف
( اختياري )

ذهب

فضة

برونز

حديد

ا
حجار
 الكريمة

مياه
فراغ

نحاس أصفر
نحاس

ذهب خام

-یعمل نظام الکشف األیوني يف البحث عن 
التأین اإلشعاعي الخاص باملعادن الثمینة تحت 

األرض , وتحدید ورصد مواقعها عن بعد کما یمکن 
استخدامه من خالل السیارة أو الدراجة الناریة 

ایضًا .

- یمتاز هذا النظام یسرعه استجابته لألهداف 
الدفینة وإصدار معطیات متکاملة حول الهدف 

الدفین.

 نظام الکشف األیوني , الصوتي 3

التمييز 
نعم ، حسب ا�ختيار

  أو تلقائي

نظام الجهاز 
متعدد ا
نظمة
  6�أنظمة بحث

الشاشة
TFT “4,2

البطارية
6 ساعة عمل 

اللغات
متعددة + عربي

یعمل نظام املاسح املغناطیسي یلع مسح طبقات 
التربة والتعرف یلع محتویاتها وقراءة مستویات الحقول 
واإلشعاعات املغناطیسیة لتحدید والکشف یلع مواقع 

تواجد املعادن والفراغات تحت األرض.

 نظام املاسح املغناطیسي 4

Metal and Water Finder 

 MF  9700 QUINARY

اإلعدادات العامة

مجسات مستشعر ارضيشاحن +سماعات وحدة دعم التربة
هوائيات وجهاز ا�ستقبال 

نظام تعقب الخط
وحدة نظام الباحث

 المحمول 
جهاز التتبع 

ا
يوني
وحدة

هوائي بث ال سلكي التحكم الرئيسية

ملحقات  الجهاز

-  نظام متعقب الخط، نظام خاص متعقب للخطوط الکهربائیة الترددیة 
الواصلة بین جهاز البث الرئیسي ونقطة تواجد الهدف، تمنح املستخدم تعقب 

دقیق حتی الوصول لنقطة تواجد الهدف مباشرة بأحدث النظم املتطورة 
ألنظمة االستشعار عن بعد باألوامر الالسلکیة.

- تعمل هذه الوحدة یلع قدرة 9 فولت
 من خالل بطاریة واحدة 9 فولت، 
 یمکن استخدام بطاریات عادیة 
استخدام مرة واحدة، أو بطاریات 

قابلة إلعادة الشحن

نظام تعقب الخط 
1HANDHELD LRL االستشعار عن بعد نظام الباحث املحمول بعید املدى2

- یعمل نظام الباحث املحمول یلع تقنیة الکشف والبحث عن بعد لتحدید 
مواقع األهداف ورصدها من مسافات بعیدة، یقوم بتوجیه املستخدم وقیادته 

إلی موقع الهدف مباشرة، مع نظام املحدد اللیزري ملواقع األهداف ونقاطها.
- تعمل هذه الوحدة یلع قدرة 6 فولت من خالل 4 بطا ت یمکن استخدام 

بطاریات عادیة استخدام مرة واحدة، 
أو بطاریات قابلة إلعادة الشحن.

- نتائج مؤکدة ودقیقة يف
 تحدید األهداف تحت األرض

 وتحدید مساراتها وبعدها قبل الوصول لها.

یعمل هذا النظام یلع قیاس شدة املقاومة الکهربائیة للتربة 
والتعرف یلع املواد املوجودة تحت األرض وتحدید هویتها، 

ومهمته هي الکشف والتنقیب عن الذهب واملعادن والفراغات 
تحت األرض واملیاه الجوفیة ایضًا، مع خاصیة التمییز الدقیقة 
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یعمل هذا النظام یلع کشف ومسح طبقات األرض 
من خالل نظام التصویر الراداري, لتصویر األرض 

وتوضیح أشکال األهداف تحت األرض وأحجامها .
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الذكية  والتحكم  الكشف  ةبأنظمة  المتطور  الكاشفات  عالم  في  جديدة  بصمة   MF1100 PRO

تكنولوجي) (سمارت 
ثقة  يديك بكل  بين  والكنوز  الذهب  اÈن   MWF DETECTORS تبتكرها لكم  اختراعات جديدة 

. بثالث حزم مختلفة  الجهاز  يقدم  أقل.    وبوقت وجهد 

لمحة عن الجهاز 

التشغيل تردد 
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والتحقق للقياس  تردد خاص   + 30 كيلو هرتز  لغاية  1 كيلو هرتز  من 

صوتي(اختياري)+الشاشة نظام  الهدف+وحدة  موقع  إلى  توجيهية  ومعطيات  إشارات  خالل  من 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

. الجيوفيزيائي   - الهجين+  المدى-  بعيد  البحث 

12(Hybrid+) النظام الهجین نظام االستشعار والرصد عن بعد

3 أنضمة کشف 

-یعمل هذا النظام یلع قیاس شدة املقاومة الکهربائیة للتربة والتعرف یلع املواد املوجودة تحت 
األرض وتحدید هویتها، ومهمته هي الکشف والتنقیب عن الذهب واملعادن والفراغات تحت األرض 

مع خاصیة التمییز الدقیق بین األهداف.
-واجهة العرض الخاصة بهذا النظام، تمنح املستخدم املعلومات املتکاملة حول عملیة البحث 

-تقنیات جدیدة وعدیدة أضیفت یلع نظامنا ذو االستشعار عن بعد تکنولوجیا غیر مسبقة وحصریة، 
یعمل هذا النظام یلع تقنیة الکشف والبحث عن بعد لتحدید مواقع األهداف ورصدها من مسافات بعیدة، 

-یقوم بتوجیه املستخدم وقیادته إلی موقع الهدف مباشرة.
-نظام التحسس والکشف املدمج، حیث یمکن للجهاز الکشف عن األهداف بواسطة التوجه نحو األهداف 

مصحوب بمؤشر التنبیه الصوتي لتحدید موقع ومسار الهدف وبدقة کبیرة.
-نظام وواجهة التحدید الذکي ملسار واتجاه الهدف من خالل واجهة الرسومیات الخاصة، حیث یمنح هذا 

النظام املستخدم تحدید تلقائیًا ومرئیًا التجاه وموقع الهدف.

-یعمل هذا النظام الهجین یلع تقنیات جدیدة وخاصة بمجموعة MWF، یعمل یلع مسح والتحقق 
طبقات التربة والتعرف یلع محتویاتها وقراءة مستویات الحقول واإلشعاعات املغناطیسیة 

واألیونیة يف آن واحد لتحدید والکشف یلع مواقع تواجد الذهب واملعادن والفراغات تحت األرض.
-واجهة ذکیة تمنحك الوضوح التام والنتائج املتکاملة حول األهداف ومواقعها.

-نظام التمییز الدقیق بین املعادن الثمینة والغیر ثمینة والفراغات.

العمق
( اختياري )

1M

3M

7M10M

15M

20M

25M

30M

للمياه 
يصل إلى

300 M

100 M

250 M

500 M
750 M

1000M

2000M

2500M

المسافة
( اختياري )
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نظام الجهاز 
- LRL بعيد المدى 
- HYBRID+الهجين 
جيوفيزيائي  -

الشاشة
شاشة ملونة

TFT 3,2”

البطارية
6 ساعة عمل

التمييز 
بين ا
هداف 
تلقائي) و  (إختياري 

اللغات
متعددة + عربي

Metal and Water Finder 
 MF  1100 PRO

اإلعدادات العامة

ملحقات  الجهاز

متخصص يف الکشف عن

شاحن 
+ملحقات الصوت وحدة التعزيز ا
رضي هوائيات ا�رسال 

و ا�ستقبال الوحدة الرئيسيةمقبض المستشعر الهجين
ملحقات 

الجيوفيزيائي

نحاسبرونزفضةذهب خامالماسذهب

رصاصالمنيوم

نيكلقصدير

مياهكهوف 

عمالت ورقيةذهبزئبقبالتين

الحزمة القیاسیة

الحزمة اإلحترافیة

الحزمة الفائقة
املدى بعید  البحث  نظام  1

2
املدى بعید  البحث  نظام  1

املدى بعید  البحث  نظام  1

الهجین البحث  نظام 

الجیوفیزیائي البحث  3نظام  الهجین البحث  2نظام 

یقدم الجهاز بثالث حزم مختلفة



اجهزة کشف األحجار الکریمة



املاس نیزكزمرد
جمیع أنواع

 األحجار الکریمة

ا
هداف
( اختياري )

نيزك

زمرد

جميع انواع
 االحجار الكريمة

الماس

المسافة
( اختياري ) 25M

50M

100M

150M

200M

العمق
( اختياري ) 1M

3M

7M

5M

10M

التشغيل تردد 

المدى بعيد  االستشعاري  الترددي  البحث  نظام 

  DSP  : 20 ميغا هرتز “   /   نوع المعالجة  النظام ” ميكروكونترول “  /   السرعة : ” 

13 كيلو هرتز لغاية  1 كيلو هرتز  من 

+  معطيات ضوئية  +  معطيات صوتية  توجيهية   معطيات 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

األهداف

الهدف  تمركز  ونقطة  لمسار  الصوتي  التحديد  نظام  مع  والمدمج   (  LDS  ) المتطور  بعد  عن  االستشعار  نظام  على   GF-500 جهاز   يعمل 
وذلك  الكريمة  منا
حجار  ا
رض  تحت  ا
هداف  مواقع  وكشف  تحديد  من  تمكنه  التي  الترددية  لÊمواج  العالية  بدقته  الجهاز  يتميز   

الدقيق  التحكم  خاصية  مع  درجة   360 بزاوية  أمامية  متر   200 مسافة  من  ا
هداف  مواقع  تحديد  للجهاز  يمكن  حيث   Ëجد متناهية  بدقة 
للمسح  حاجته  حسب  على  ضبطها  للمستخدم  يمكن  ا
مامي  للبحث  مستويات  عدة  هناك  حيث   , ا
مامية  البحث  مسافة  في 

االمامي.

لمحة عن الجهاز 

نظام الکشف 

نظام اإلستشعار بعید املدى

یعمل جهاز GF-500 یلع نظام االستشعار عن بعد (LDS) ، نظام التعرف الصوتي املتقدم واملدمج مع تحدید موقع 
املسار ونقطة الهدف

تمیز جهاز  GF-500 بدقته العالیة لألمواج الترددیة التي تمکنه من تحدید وکشف مواقع األهداف تحت األرض من األحجار الکریمة وذلك 
بدقة متناهیة جدًا حیث یمکن للجهاز تحدید مواقع األهداف من مسافة 200 متر أمامیة بزاویة 360 درجة مع خاصیة التحکم الدقیق يف 

مسافة البحث األمامیة , حیث هناك عدة مستویات للبحث األمامي یمکن للمستخدم ضبطها یلع حسب حاجته للمسح االمامي.

GF-500 یصل عمق البحث يف جهاز
حتی 10 م تحت سطح األرض مع إمکانیة التحکم الدقیق يف أعماق البحث من واجهة التحکم يف الجهازیتمیز الجهاز بصغر حجمه 

وسهولة
استخدامه, حیث یمکن وضعه يف الجیب والتنقل به بکل اریحیة وسهولة , کما یمکن ألي شخص کان استخدامه دون الحاجة إلی

الخبرة أو املعرفة الکبیرة يف األجهزة الکاشفة.

التمييز 
نعم ، إختياري 

نظام الجهاز 
استشعاري بعيد المدى

LDS

الشاشة
واجهة ضوئية

LED

البطارية
32 ساعة عمل 

اللغات
إنكليزي

Metal and Water Finder GF-500

ملحقات  الجهاز

وحدة
مقبض الحمل التحكم الرئيسية هوائيات ا�ستقبال 

العمق  مستوى 

المسافة تحديد 

نوع الهدف

الهدف إختيار  مفتاح 

البحث مفتاح بدء 

مؤشرات ضوئية

إختيار  مفاح 
العمق مستوى 

إختيار مفتاح 
المسافة 



1M

3M

5M10M

25M

50M

100 M

150M
200 M

100 M

250 M

500 M750 M

1250M

1500M

1000M

2000M
2500M

المسافة
( إختياري)

العمق
(إختياري / تلقائي )

لمحة عن الجهاز 

نظام الکشف

التشغيل تردد 
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تردد خاص

الهدف+الشاشة موقع  إلى  توجيهية  ومعطيات  إشارات  خالل  من 

لمعالج ا

البحث نظام 

البحث نتائج 

المدى بعيد  البحث 

المسافة

(إختياري)
2500m من 0 إلى

العمق
200m من 0 إلى

(إختياري)

التمييز 
بين ا
هداف

(إختياري وتلقائي)

نظام البحث
 LRL بعيد المدى 

الشاشة
شاشة ملونة

“3.2  (TFT)LCD

البطارية
6 ساعات عمل

Metal and Water Finder 
GF-1000

اإلعدادات العامة

ملحقات  الجهاز

وحدة التعزيز ا
رضي
هوائيات ا�رسال

الوحدة الرئيسيةحزمة الصوت وا�ستقبال مقبضشاحن 

متخصص يف الکشف عن

-تقنیات جديدة وعديدة أضیفت على نظامنا ذو االستشعار عن بعد تكنولوجیا غیر 
مسبقة وحصرية، يعمل ھذا النظام على تقنیة الكشف والبحث عن بعد لتحديد 

مواقع األھداف ورصدھا من مسافات بعیدة، يقوم بتوجیه المستخدم وقیادته إلى 
موقع الھدف مباشرة.

-نظام التحسس والكشف المدمج، حیث يمكن للجھاز الكشف عن األھداف 
بواسطة التوجه نحو األھداف مصحوب بمؤشر التنبیه الصوتي لتحديد موقع 

ومسار الھدف وبدقة كبیرة.
-نظام وواجھة التحديد الذكي لمسار واتجاه الھدف من خالل واجھة الرسومیات 

الخاصة، حیث يمنح ھذا النظام المستخدم تحديد تلقائیاً ومرئیاً التجاه وموقع 
الھدف.

-واجھة التحكم الذكي في ضبط مستويات وقدرات البحث ونوع الھدف المراد 
البحث عنه ايضاً.

والنوادر في  الكريمة  المعدنية وا
حجار  الثروات  نوعه وا
حدث عالميÂ للكشف عن  ا
ول من   (  Ë33 عنصر 1000 (كاشف  إف  جي 
باطن  في   Âمختلف عنصر   33 عن  والبحث  للكشف  المتطورة  والتنقيب  الكشف  تقنيات  على  الجهاز  هذا  يعمل  ا
رض,  باطن 

والماس وخامات معدنية ا
رض من ذهب 

نظام االستشعار والرصد عن بعد



 Metal and Water Finder

+90 ( 212 ) 222 0946
+90 ( 531 ) 455 3668
+90 ( 535 ) 722 4545

info@mwf-metaldetectors.com
www.mwf-metaldetectors.com

Phone
Web site
Email

Gürsel Mah. Darülaceze Cd ,Namzet Sok ( Fulya Sk) No.15
Ekşioğlu Plaza - Kağıthane 34400 / İstanbul –Turkey 

+1 708 364 9602
+1 708 364 9602

info@mwf-usa.com
www.mwf-usa.com

Phone
Web site

Email

South Golden Oak Drive, Homer Glen, IL 60491 14324
Chicago / USA
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