“PRO‑GOLD é um kit de garimpo
muito superior que serve
perfeitamente para garimpeiros
iniciantes e experientes também."
•
•
•
•
•

Duas excelentes bateias e classificador *
Separador duplo para capturar ouro
Azul de alto contraste
Desenho compacto e fácil de transportar
Bolsa de carregar & acessórios
*Também vendidos separadamente

"Eu acho que eu já vi quase todos os tipos de bateias para o garimpo de ouro nos últimos 40
anos. Elas variam do básico ao muito complicado. A Minelab atingiu o equilíbrio perfeito entre
os dois, com características que ajudam, efetivamente, no processo de garimpo do ouro.
Na minha opinião, o kit de garimpo PRO‑GOLD da Minelab é muito superior a qualquer outro
kit de garimpo de ouro disponível no mercado, por isso, eu o recomendo tanto para novatos
quanto para especialistas".

Steve Herschbach, The Original Detector Prospector

Encontre mais ouro com o PRO‑GOLD – ele é tudo que você precisa para começar!
Descubra ouro de forma fácil com a linha de bateias e acessórios de alta qualidade PRO‑GOLD da Minelab.
O kit PRO‑GOLD possui duas bateias de excelente qualidade e um classificador muito versátil. O conjunto é
feito de polipropileno leve e durável, além de ser resistente aos raios UV e flutuar na água.
Várias zonas de garimpo para conseguir o máximo de ouro

Bateia com Separador Duplo de 15"

É como ter três bateias de
garimpo de ouro em apenas
uma! Há uma parede lateral lisa
padrão, MAIS as canaletas laterais
finas e grossas (bateia de 15
polegadas) para pegar todos os
tamanhos de partículas de ouro
de aluvião de forma eficiente
para que você não perca
nenhum ouro.

A bateia de 15 polegadas apresenta uma
combinação versátil de canaletas de 90°, mini
canaletas e parede lateral plana, permitindo,
assim, uma recuperação eficiente de todo o ouro
através das várias técnicas de garimpo artesanal.
(Também vendida em separado).

Bateia com Separador Simples de 10"

As canaletas grossas capturam
as pepitas de ouro maiores,
enquanto que as canaletas
finas capturam as partículas
minúsculas de ouro - isto pode resultar em mais ouro rapidamente!

Azul de alto contraste para otimizar a visibilidade do ouro
Pontos opostos na roda de cores têm alto
contraste de cor. No diagrama, amarelo (A) e
azul (B) têm alto contraste.
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É por isso que uma bateia azul irá ajudá-lo
a ver o ouro mais facilmente do que as
outras cores.
Cores adjacentes no círculo de cores têm
baixo contraste, por isso verde ou laranja
não seria uma boa escolha de cor para a
visibilidade do ouro.

Visite o canal da Minelab no YouTube para obter dicas do garimpo
de ouro em www.youtube.com/user/MinelabDetecting

Visite www.minelab.com para encontrar
o seu revendedor mais próximo

A bateia de 10 polegadas tem as canaletas
grandes de 90° e a parede lateral plana. É ótima
para garimpar cargas mais leves e adequada para
iniciantes e crianças.
(Também vendida em separado).

Classificador e Peneira de Conteúdos
Remova as pedras grandes com o classificador,
peneirando os materiais mais espessos na bateia
de garimpo de ouro. Ela é feita sob medida para
caber perfeitamente em cima de um balde
padrão de 5 gal. (20 L), e suas duas alças tornam
confortável o seu uso.
(Também vendida em separado).

Bolsa Mochila para Carregar
Uma bolsa leve e muito prática para carregar irá
ajudá-lo a manter tudo em um mesmo lugar.
Além de poder ser usada nas costas como
mochila, bastando apenas puxar as alças, para
facilitar ainda mais o transporte de seu kit.

Também estão incluídos neste
excelente kit:
•
•
•
•
•
•

Imã Separador de Ferro
Lupa Dupla (3×, 5×)
Garrafa de Sucção
Pipeta de Transferir Ouro
Frascos de Armazenar Ouro Minúsculo
Guia de Introdução
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