
Strike Gold
with Minelab

4907-0938-2-EN-TH

บริการและความช่วยเหลือ
ไมนแ์ลป มีเครือข่ายตวัแทนจ�าหน่ายและ 

ศูนยบ์ริการมากมาย

ขุดพบทอง 
อย่างง่ายดายด้วย Minelab

Service and Support
Minelab has an extensive 
network of authorised dealers 
and service centres.

Minelab Electronics Pty. Ltd.
Australia

+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

การส�ารวจแร่ • ชุมชน • ส่ิงแวดล้อม
ไมนแ์ลป มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคเ์คร่ืองคน้หาทองค�าท่ีดีท่ีสุด และ

ท�างานร่วมมือกบัชุมชนของคุณเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พร้อมทั้ง

ใหก้ารสนบัสนุนการท�าเหมืองทองค�าขนาดเลก็ทัว่โลก

ขุดพบทองวนันีก้บัไมน์แลป!

จนี

ซ้ือ ไมน์แลป ของแท้เท่าน้ัน
ของปลอม ไม่มีวนัไดเ้จอทอง! วธีิการตรวจ

สอบเคร่ือง ไมนแ์ลป:

•  ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากตวัแทนจ�าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต

•  ป้ายความปลอดภยับนตวัเคร่ือง

•  สงัเกตรูปภาพโดยใชเ้คร่ืองมือดูภาพพิเศษ

•  ขอ้ความ SMS  + 61 458 727 727 | + 44 790 351 3551   

•  เวบ็ไซต ์verify.minelab.com

มองโกเลยี

ทองค�ำชิน้งำมขนำด 263 กรัม ท่ีอยู่ลึกถึง 80 ซม. ชิน้นีถ้กูพบ
ด้วยเคร่ือง GPX-4500 ในขณะท่ีคนท่ีใช้เคร่ืองอ่ืนๆเดินผ่ำนจุด
เดยีวกันนีบ้อกว่ำ
ไม่มใีครจับสัญญำณอ่อนๆ น้ันได้เลย

จนี

ผมใช้เคร่ืองรุ่น GPZ 7000 แล้วรู้สึก
ประทับใจต้ังแต่คร้ังแรกท่ีใช้ ผมเจอทองค�ำ
ชิน้เลก็ๆ ถึง 9 ชิน้ในพืน้ท่ีขนำดเท่ำ
สนำมฟุตบอล ต้องขอบคุณ GPZ 7000 ท่ีช่วยให้ผมพบทองค�ำ
ได้มำกขนำดนี้

เม่ือวำนผมไปส�ำรวจละแวกใกล้ๆ เมืองท่ีอยู่พร้อมเคร่ือง SDC 2300 
และพบก้อนทองค�ำ 4 ชิน้ ขนำด 0.3, 0.4, 0.6 และ 3.9 กรัม ซ่ึงชิน้
ขนำด 3.9 กรัมท่ีผมพบน้ันอยู่ลึกลงไปประมำณ 6-8 นิว้

The Minelab Gold Advantage
Minelab metal detectors provide easy-to-use 

technology to find all sizes of gold nuggets, at the 
greatest depth, in the toughest ground conditions.

ความก้าวล�า้ของไมน์แลป
เพราะความส�าเร็จในการคน้พบทองค�าอาจเป็นโอกาส

ทองในการเปล่ียนชีวติของคุณ! ไมนแ์ลป จึง

สร้างสรรคเ์ทคโนโลยท่ีีใชง้านง่าย เพื่อการคน้หา

ทองค�าทุกขนาด ณ สุดความลึกท่ีเป็นไปได ้

 Mongolia | 

 China | 

 China | 

Buy Genuine Minelab 
Counterfeit fake detectors do not find 
gold! Verify your Minelab detector by:

• Buying from an authorised dealer

• The security label on your detector

• The picture, using a special viewer

• SMS message + 61 458 727 727  
           + 44 790 351 3551

• The verify.minelab.com website

Prospecting • Community • Environment
Minelab is committed to providing you with the best Prospecting 
detectors and working with your Community to preserve the 
Environment and support small scale artisanal gold mining 
around the world.

Strike GOLD with Minelab today!
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Pack
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MONSTER 

1000
SDC 2300 GPX Series GPZ 7000

Relative Depth
ความลึกเปรียบเทียบ

           

Waterproof 
Detector
ความสามารถในการกันน้�า

Rainproof 
กันฝน

Rainproof
กันฝน

Waterproof 
Coil
จานคน้หากนัน�้า

Standard Coil
จานคน้หามาตรฐาน

10" × 5"
10" × 5" DD

5" DD
8"

11" DD

11" Mono
14"

Batteries
แบตเตอร่ี

4 × AA
Rechargeable

แบตเตอรี่ในตัว
4 × C-cell

Rechargeable
แบตเตอรี่ในตัว

Rechargeable
แบตเตอรี่ในตัว

Release Year
ปีท่ีวางจ�าหน่าย

2010 2017 2014 2006 2015

I take my GPZ 7000, and from the start I was completely 
amazed by its performance. I found 9 small pieces of 
gold in an area the size of a football field. Thank you for 
my GPZ 7000, it harvest a lot.

Yesterday I went to a place near my town and managed to find 
4 nuggets with SDC 2300. They're 0.3, 0.4, 0.6 and 3.9 gram. 
The 3.9 gram nugget, I found at the depth of about 6-8 inches.

This gorgeous piece of gold, 263 grams was found at 
80cm deep with GPX-4500. Six prospectors claimed that 
they passed on the exact same spot where I found this 
nugget but none of them heard that faint signal.



น�า้หนักเบาและใช้งานง่าย

• เทคโนโลย ี1 Frequency VFLEX

• น�้าหนกัเบาและใชง้านง่าย

• มีจานคน้หาเสริมจ�าหน่าย

ประสิทธิภาพการตรวจหาแร่ทองค�าที่
เหนือกว่า

• ตรวจจบัไดลึ้กเป็นพิเศษดว้ยเทค โนโลย ีMPS

• โหมดส�าเร็จรูป ส�าหรับการคน้หาในทุกสภาพ

พื้นดิน

• ก�าจดัสญัญาณรบกวนจากแร่อตัโนมติั

• ชุดสายรัดกระชบัช่วยพยงุ

• มีจานคน้หาเสริมรุ่น คอมแมนเดอร์ ใหเ้ลือก

ใชม้ากมาย

• รุ่นGPX 5000 มาพร้อมจานคน้หามาตรฐาน 

2 จาน

เคร่ืองตรวจหาทองแบบอตัโนมตัิ

• เคร่ืองไวต่อแร่ทองค�าสูง

• จานคน้หากนัน�้า(1 เมตร/ 3ฟุต) | ตวัเคร่ืองกนัฝน

• มาพร้อมจานคน้หา 2 จาน

• ครอบคลุมพื้นท่ีไดก้วา้ง

เคร่ืองตรวจจบัแร่ทองค�าทีด่ทีีสุ่ดในโลก

• ตรวจจบัไดลึ้กมากกวา่เคร่ืองรุ่น GPX Series ถึง 40%*

• ไวต่อการตรวจจบัแร่ทองค�าสูงท่ีสุด

• ก�าจดัการรบกวนของแร่ไดอ้ยา่งแม่นย �า

• ระบบเมนูใชง้านง่าย

• อิสระดว้ยระบบหูฟังไร้สาย

• มาพร้อม ชุดสายรัดกระชบัรุ่น PRO-SWING 45

• ระบุต�าแหน่งดว้ย GPS และท�าแผนท่ีในคอมพิวเตอร์

• จานคน้หา Super-D ขนาด 14 น้ิว ท่ีกนัน�้าไดลึ้กถึง 

1เมตร ( 3 ฟุต)

* เม่ือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพการท�างานโดยเฉล่ียของรุ่น GPX 

5000 ในสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ประสิทธิภาพการท�างานจริงจะแตกต่าง

ไปตามสภาพพ้ืนท่ี

กระทดัรัดและกนัน�า้

• ขนาดเลก็และพบัเกบ็ได้

• กนัน�้าลึกถึง 3 เมตร (10 ฟุต)

• ทนทานและไม่ตอ้งเสียเวลาประกอบ

• ใชง้านในพื้นท่ีแคบไดส้ะดวก

• ไวต่อการตรวจจบัแร่ทองค�าขนาดเลก็

• มีล�าโพงในตวัและช่องต่อหูฟัง

400mm / 15.7"

Detector Technologies | Detector Technologies | Detector Technologies | Detector Technologies | Detector Technologies | เทคโนโลยขีองเคร่ือง เทคโนโลยขีองเคร่ือง เทคโนโลยขีองเคร่ือง เทคโนโลยขีองเคร่ือง เทคโนโลยขีองเคร่ือง

World's best gold detector

• Extreme gold depth, up to 40%* 
deeper than GPX Series

• Maximum gold sensitivity

• Precision ground balance

• Easy-to-use menu system

• Wireless audio freedom

• PRO-SWING 45 Harness

• GPS locating & PC mapping

• Waterproof Super-D 14" coil to  
1 m (3-ft)

* When compared to the average 
performance of the GPX 5000 in typical 
environments. Actual performance 
depends on prevailing conditions.

Superior gold performance

• Extra depth with MPS technology

• Selectable search modes for all 
grounds

• Automatic ground balancing

• Detecting harness

• Large range of Minelab Commander 
coils

• GPX 5000 supplied with 2 coils

Compact and waterproof

• Very compact & foldable

• Fully waterproof to 3m (10')

• Rugged  & no assembly required

• Easy patch hunting

• Very sensitive to small gold

• Built-in speaker and headphones

Fully Automatic Gold Detector

• High gold sensitivity

• Waterproof coil (to 1m/3') | Rain 
proof control box

• 2 search coils included

• Wide ground coverage

Lightweight and easy to use

• 1 frequency VFLEX technology

• Lightweight & easy-to-use

• Accessory coils available


