Хүнд хэцүү нөхцөлд объектыг
хурдан, нарийвчлалтай олно.

•
•
•
•
•
•

Төмрийн дуу бүхий ID
10 фут (3 м) хүртэл гүнд ус нэвтрүүлэхгүй
Дохио, чичирхийллээр мэдэгдэнэ
Тохируулах боломжтой мэдрэмж
Үзэгдэх орчин сайтай
Гэр, оосор

Хоёр гайхамшигтай горимтой:
PRO‑FIND 15*, PRO‑FIND 35

“PRO‑FIND цувралын нарийвчлан заагч бол аливаа
мэргэжлийн эрдэнэсийн эрэлчинд заавал байх ёстой
төхөөрөмж мөн." ИСУ технологийн ачаар PRO‑FIND
заагч ажлын талбарт aргагүй тэргүүлдэг!"
– Гордон Херитиж, Их Британи

PRO‑FIND цувралын нарийвчлан заагч бол таны илрүүлэх багаж хэрэгслийн салшгүй нэг хэсэг мөн.
PRO‑FIND цувралын нарийвчлан заагч илрүүлэгчийн таваг багтахгүй жижиг нүх эсвэл завсрын дотор объектыг нарийвчлалтай
олоход танд тусална. Энэ нь газрыг цөөн нүхэлж, байгаль орчныг бага сүйтгэж, объектыг хурдан олох нөхцөл бүрдүүлнэ.
Төмрийн дуу бүхий ID

Төмөр агуулаагүй эрдэнэсээс төмрийн хог хаягдлыг ялгахад хоёр өөр
төрлийн дохио танд тусална . Ялгадаггүй илрүүлэгчтэй хамт ашиглахад
гайхалтай.

10 фут (3 м) хүртэл гүн усанд нэвтэрдэггүй

Далайн эрэг, гол горхи хавиар нарийвчлалтай заахад тун тохиромжтой
бат бөх, ус нэвтрүүлэхгүй хийцтэй. Ус нэвтрүүлдэггүй илрүүлэгчтэй хамт
ашиглахад төгс тохирсон.

Дохио, чичирхийллээр мэдэгдэнэ

Хаймсуур объектод ойртохын хэрээр дуу, чичирхийллийн түвшин
нэмэгдэж, ялангуяа усан доор объектыг олж илрүүлэхийг хялбарчилна!

ИСУ технологи

Minelab компанийн Илрүүлэгчид саад учруулахгүй (ИСУ)
технологи нарийвчлан заагчийн соронзон талбайг идэвхгүй
болгож, нарийвчлан заагчийг унтраасан үед ажиллаж буй металл илрүүлэгчийн
ажиллагаанд саад учруулахыг үлэмж багасгадаг.

Нэмэлт мэдээлэл
Minelab компанийн
вебсайтад буй "ИСУ
технологи" гэсэн
мэдлэгийн сангийн нийтлэлийг
уншаарай.

Minelab компанийн
вебсайтад Гордон
Херитижийн хөтөлдөг
Эрдэнэсийн тухай яриа блогийг
уншаарай.

YouTube-ээс Minelab
компанийн металл
илрүүлэгчдийн видео
танилцуулгыг үзээрэй.

Тохируулах боломжтой мэдрэмж

Мэдрэмжийн таван түвшин нь бүх төрлийн хөрсөнд хамгийн их гүн,
хамгийн бага дуу чимээтэй болгон нарийн тохируулах боломж олгоно.
Тусдаа +/– товчоор хялбар тохируулах боломжтой.

Үзэгдэх орчин сайтай – төхөөрөмжөө мартсаныг сануулна
PRO‑FIND төхөөрөмжийн тод шар өнгөтэй бариул төвөггүй олох боломжтой
тод харагдах тул та ухсаны дараа орхиж явахгүй. Төхөөрөмжөө мартсаныг
сануулдаг дохиог ашиглан мартсан заагчаа хурдан олоорой.

Гэр, оосор дагалдана

Таны PRO‑FIND заагч оосор, ямар ч бүсэнд бэхлэх боломжтой бат бөх
гэртэй тул хэзээд бэлэн байна.
Ажиллуулах зааврыг унших хэл
English

Português

Français

Español

Үзүүлэлт
Объектыг таних
Мэдрэх чадвар

PRO‑FIND 15
Байхгүй
Байнгын

Ус нэвтэрдэггүй

Зөвхөн ус цацрахаас хамгаална

Дохиогоор мэдэгдэх
Чичирхийлж мэдэгдэх
ГЯД-той гар чийдэн
Зай
Зайны эдэлгээний хугацаа
Урт
Жин
Тоноглол

Зөвхөн асаах
Байхгүй
Байхгүй
9 в PP3 (дагалдахгүй)
Нэрлэсэн 30 цаг
237 мм (9.3")
193 гр (6.82 унц)
тэй

русский

Монгол хэл

PRO‑FIND 35
Төмрийн дуу бүхий ID†
Тохируулах боломжтой (5 түвшинтэй)
10 фут (3 м) хүртэл гүнд ус
нэвтрүүлэхгүй
Асаах, унтраах
Байгаа
Байгаа
9 в PP3 (дагалдана)
Нэрлэсэн 30 цаг
237 мм (9.3")
193 гр (6.82 унц)
Гэр, оосор

† Хаймсуур төмөрлөг эд зүйлээс 10–15 мм (ойролцоогоор ½") зайтай үед төмөр бүхий ID үр дүнтэй ажиллана.

Minelab Electronics ХХК.

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

Minelab International ХХК.
Европ, Орос улс

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

4907-0907-2-MN
* PRO‑FIND 15 загварын төхөөрөмжид бүх жагсаасан функц байхгүй. PRO‑FIND 15 загварын заагчийн бүх функцийг үзүүлэлтийн
хүснэгтээс үзнэ үү. | Эдгээр зураг зөвхөн үзүүлж харуулах зориулалттай. Бүтээгдэхүүн, үзүүлэлт энд харуулснаас өөр байж
болно. | Minelab®, PRO-FIND®, DIF™ бол Minelab Electronics компанийн барааны тэмдэг мөн.

Minelab Americas Инк.

Хойд, Өмнөд болон Төв Америк
+1 630 401 8150
minelab@minelab.com

Minelab MEA General Trading ХХК
Ойрх Дорнод, Африк

+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

