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.

ผมใช้ เครื่ องรุ่ น GPZ 7000 แล้ วรู้ สึก
ประทับใจตั้งแต่ ครั้ งแรกที่ใช้ ผมเจอทองค�ำ
ชิ น้ เล็กๆ ถึง 9 ชิ น้ ในพืน้ ที่ขนาดเท่ า
สนามฟุตบอล ต้ องขอบคุณ GPZ 7000 ที่ช่วยให้ ผมพบทองค�ำ
ได้ มากขนาดนี ้
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จีน

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.

ทองค�ำชิ น้ งามขนาด 263 กรั ม ที่อยู่ลึกถึง 80 ซม. ชิ น้ นีถ้ กู พบ
ด้ วยเครื่ อง GPX-4500 ในขณะที่คนที่ใช้ เครื่ องอื่นๆเดินผ่ านจุด
เดียวกันนีบ้ อกว่ า
ไม่ มใี ครจับสัญญาณอ่ อนๆ นั้นได้ เลย
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มองโกเลีย

Minelab metal detectors provide easy-to-use
technology to find all sizes of gold nuggets, at the
greatest depth, in the toughest ground conditions.

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

ความก้ าวล�ำ้ ของไมน์ แลป
เพราะความส�ำเร็ จในการค้นพบทองค�ำอาจเป็ นโอกาส
ทองในการเปลี่ยนชีวติ ของคุณ! ไมน์แลป จึง
สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย เพื่อการค้นหา
ทองค�ำทุกขนาด ณ สุ ดความลึกที่เป็ นไปได้

บริการและความช่ วยเหลือ
ไมน์แลป มีเครื อข่ายตัวแทนจ�ำหน่ายและ
ศูนย์บริ การมากมาย
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

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.

เมื่อวานผมไปส�ำรวจละแวกใกล้ ๆ เมืองที่อยู่พร้ อมเครื่ อง SDC 2300
และพบก้ อนทองค�ำ 4 ชิ น้ ขนาด 0.3, 0.4, 0.6 และ 3.9 กรั ม ซึ่ งชิ น้
ขนาด 3.9 กรั มที่ผมพบนั้นอยู่ลึกลงไปประมาณ 6-8 นิว้
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The Minelab Gold Advantage

Service and Support

จีน

ซื้อ ไมน์ แลป ของแท้ เท่ านั้น
ของปลอม ไม่มีวนั ได้เจอทอง! วิธีการตรวจ
สอบเครื่ อง ไมน์แลป:
•
•
•
•
•

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
ป้ายความปลอดภัยบนตัวเครื่ อง
สังเกตรู ปภาพโดยใช้เครื่ องมือดูภาพพิเศษ
ข้อความ SMS + 61 458 727 727 | + 44 790 351 3551
เว็บไซต์ verify.minelab.com

Strike Gold

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.

with Minelab

Strike GOLD with Minelab today!
4907-0938-2-EN-TH

การส� ำรวจแร่ • ชุ มชน • สิ่ งแวดล้ อม
ไมน์แลป มุ่งมัน่ ที่จะสร้างสรรค์เครื่ องค้นหาทองค�ำที่ดีที่สุด และ
ท�ำงานร่ วมมือกับชุมชนของคุณเพื่ออนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้การสนับสนุนการท�ำเหมืองทองค�ำขนาดเล็กทัว่ โลก
ขุดพบทองวันนีก้ บั ไมน์ แลป!

ขุดพบทอง

อย่ างง่ ายดายด้ วย Minelab

Relative Depth
ความลึกเปรียบเทียบ
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Waterproof
Detector

Rainproof

Rainproof

กันฝน

กันฝน

ความสามารถในการกันน้ำ�

Waterproof
Coil
จานค้นหากันน�้ำ

Minelab Electronics Pty. Ltd.
Australia
+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

Standard Coil
จานค้นหามาตรฐาน

Batteries
แบตเตอรี่

Release Year
ปี ที่วางจ�ำหน่าย

10" × 5"
4 × AA

2010

10" × 5" DD
5" DD
Rechargeable
แบตเตอรี่ในตัว

2017

8"
4 × C-cell

2014

11" DD
11" Mono

14"

Rechargeable Rechargeable
แบตเตอรี่ในตัว

แบตเตอรี่ในตัว

2006

2015
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เทคโนโลยีของเครื่ อง
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เทคโนโลยีของเครื่ อง
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เทคโนโลยีของเครื่ อง

Lightweight and easy to use

Fully Automatic Gold Detector

Compact and waterproof

• 1 frequency VFLEX technology

• High gold sensitivity

• Very compact & foldable

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

• Fully waterproof to 3m (10')

• 2 search coils included

• Easy patch hunting

• Lightweight & easy-to-use
• Accessory coils available

• Wide ground coverage

• Rugged & no assembly required
• Very sensitive to small gold
• Built-in speaker and headphones

น�ำ้ หนักเบาและใช้ งานง่ าย

เครื่ องตรวจหาทองแบบอัตโนมัติ

• เทคโนโลยี 1 Frequency VFLEX
• น�้ำหนักเบาและใช้งานง่าย
• มีจานค้นหาเสริ มจ�ำหน่าย

•
•
•
•

เครื่ องไวต่อแร่ ทองค�ำสู ง
จานค้นหากันน�้ำ(1 เมตร/ 3ฟุต) | ตัวเครื่ องกันฝน
มาพร้อมจานค้นหา 2 จาน
ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง
400mm / 15.7"
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กระทัดรัดและกันน�ำ้
•
•
•
•
•
•

ขนาดเล็กและพับเก็บได้
กันน�้ำลึกถึง 3 เมตร (10 ฟุต)
ทนทานและไม่ตอ้ งเสี ยเวลาประกอบ
ใช้งานในพื้นที่แคบได้สะดวก
ไวต่อการตรวจจับแร่ ทองค�ำขนาดเล็ก
มีลำ� โพงในตัวและช่องต่อหูฟัง

เทคโนโลยีของเครื่ อง

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
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ประสิ ทธิภาพการตรวจหาแร่ ทองค�ำที่
เหนือกว่ า
• ตรวจจับได้ลึกเป็ นพิเศษด้วยเทค โนโลยี MPS
• โหมดส�ำเร็ จรู ป ส�ำหรับการค้นหาในทุกสภาพ
พื้นดิน
• ก�ำจัดสัญญาณรบกวนจากแร่ อตั โนมัติ
• ชุดสายรัดกระชับช่วยพยุง
• มีจานค้นหาเสริ มรุ่ น คอมแมนเดอร์ ให้เลือก
ใช้มากมาย
• รุ่ นGPX 5000 มาพร้อมจานค้นหามาตรฐาน
2 จาน

เทคโนโลยีของเครื่ อง

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.

เครื่ องตรวจจับแร่ ทองค�ำทีด่ ที สี่ ุ ดในโลก
•
•
•
•
•
•
•
•

ตรวจจับได้ลกึ มากกว่าเครื่ องรุ่ น GPX Series ถึง 40%*
ไวต่อการตรวจจับแร่ ทองค�ำสู งที่สุด
ก�ำจัดการรบกวนของแร่ ได้อย่างแม่นย�ำ
ระบบเมนูใช้งานง่าย
อิสระด้วยระบบหูฟังไร้สาย
มาพร้อม ชุดสายรัดกระชับรุ่ น PRO-SWING 45
ระบุตำ� แหน่งด้วย GPS และท�ำแผนที่ในคอมพิวเตอร์
จานค้นหา Super-D ขนาด 14 นิ้ว ที่กนั น�้ำได้ลึกถึง
1เมตร ( 3 ฟุต)

* เมือ่ เปรี ยบเทียบกับประสิทธิภาพการท�ำงานโดยเฉลีย่ ของรุ่ น GPX
5000 ในสภาพแวดล้อมทัว่ ไป ประสิทธิภาพการท�ำงานจริ งจะแตกต่าง
ไปตามสภาพพื้นที่

