Алт хурдан шуурхай
илрүүлэх зардал багатай,
өндөр үр ашигтай,
шилдэг төхөөрөмж.
Бүрэн автомат ажиллагаатай бөгөөд
олон төрлийн таваг сонгох, зай, иш
тохируулж ашиглах боломжтой.
Хэрэв та хямд үнэтэй, маш сайн
мэдрэмжтэй алт илрүүлэх төхөөрөмж
хайж байгаа бол энэ бол таны хүсэн
хүлээж байсан илрүүлэгч яг мөн!

“Би анхны цул алтаа цагийн дотор л олсон.Өмнө явж байсан
газраараа илрүүлэгчээрээ сэндчин онгичиж явахад олдсон нь
инээдэмтэй. Эцэст нь би олон жижиг алт олсон бөгөөд хамгийн
их гүн нь янз бүрийн эрдэсжилттэй хөрсөнд 3 инч байсан
Жонатан Портер

Австрали улсын мэргэжлийн алтны хайгуулчин

Маш сайн алт илрүүлнэ
Хялбар ажиллагаатай, өндөр хүчин чадалтай
GOLD MONSTER 1000 загварын илрүүлэгчийг ашигласнаараа
анхан шатны хайгуулчин мэргэжилтэн болно.
Илүү мэдрэмжтэй МБД-ийн хүчин чадалтай
Бүрэн автомат ажиллагаатай
2 хайлтын таваг дагалдана
Олон хэлбэрээр тохируулах боломжтой
Ус нэвтэрдэггүй*
Хурдан ажиллана
Алт олох боломжийг харуулна

Алт боломж их

Алт боломж хомс

Илрүүлэх горим
Алт (Төмөр ялгах)

Гүнд бүх металл илрүүлнэ

Иш тохируулж ашиглах
боломжтой

•
•
•
•
•
•

Автоматаар мэдэрнэ
Алт илрүүлэх
боломжийг
нэмэгдүүлдэг
автоматаар болон
гараар тохируулах
мэдрэмж.

Дууны хүчийг
тохируулах боломжтой
Сонсголдоо
тохируулах
боломжтой 6
дууны хүчний
түвшинтэй.

Та шинэлэг хийцтэй, бүх төрлийн
ишинд тохирох боломжтой шинэ
хавчаар, холбоос тохируулагч
системийг ашиглаж болно.
Илрүүлэх горим
Ялгах
Хайлтын тэнцвэр
Дуу чимээг намсгагч
Мэдрэх түвшин тохируулах
Дууны хүч тохируулах
Дэлгэц
Илрүүлэгчийн урт
Илрүүлэгчийн жин (10" × 6" тавагтай үед)
Дууны гаралт
Таваг (стандарт)
* Ус нэвтэрдэггүй/Ус цацрахаас
хамгаална
Зайны сонголт
Үндсэн технологи

Minelab Electronics ХХК.

Австрали улс, Номхон Далайн
орнууд
+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

Алт (төмөр ялгах), Гүнд бүх металл илрүүлнэ
Алт илрүүлэх боломжийг заана (их/бага)
Автомат (Хялбар илрүүлэх)
Автомат (Ажиллуулж эхлэхэд)
Гараар 1–10, Авто, Авто +
1–6
Монохром ШТД
1382 мм–944 мм (54.4"–37.2")
1.33 кг (2.94 фунт) (зайг оруулахгүйгээр)
Дотуур чанга яригч эсвэл чихэвч 3.5 мм (1/8")
10" × 6" Давхар-D, 5" Давхар D
Таваг 1 м (3') гүнд усны хамгаалалттай | Удирдлагыг
борооноос болон ус цацрахаас хамгаална
Лити-Ион (дагалдана), 8 × AA зай (дагалдахгүй)
Нэг давтамжтай 45 кГц МБД

Minelab Americas Инк.

www.minelab.com вебсайтад зочилж,
танд хамгийн ойр буй албан ёсны
борлуулагчийг олоорой.
Эдгээр зураг зөвхөн үзүүлж харуулах зориулалттай Бүтээгдэхүүн, үзүүлэлт энд харуулснаас өөр
байж болно. | Minelab®, GOLD MONSTER 1000® бол Minelab Electronics компанийн барааны
тэмдэг мөн. | 4907-0892-1-MN-GM-APAC

Minelab International ХХК.

Хойд, Өмнөд болон Төв Америк Европ, Орос улс
+1 630 401 8150
info@minelabamericas.com

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

Minelab MEA General Trading ХХК
Ойрх Дорнод, Африк

+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

