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The Minelab Treasure Advantage
Minelab metal detectors provide easy-to-use technology for 
discovering valuable coins, jewellery and ancient artefacts, on land 
and underwater.

Experience the excitement of discovery with the 
world’s best metal detectors.

Discover ancient treasure with Minelab
Did you know that metal detectors are regularly used to locate 
valuable historical artefacts?

Safari E-TRAC Excalibur II CTX 3030
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ชาร์จไฟในตวั
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8 × AA Option

แบตเตอร่ีแพค หรือ 8 X AA

GO-FIND Series X-TERRA Series EQUINOX Series

Discrimination

การคดัแยกชนิดโลหะ
     

Waterproof Detector

คุณสมบติัการกนัน�้า
 3m

Waterproof Coil

จานคน้หากนัน�้า
 0.6m  1m  3m

Standard Coil

จานคน้หามาตรฐาน

8" / 10" 
Rectangular

ทรงส่ีเหล่ียม
9" 11"

Batteries

แบตเตอร่ี
4 × AA 4 × AA

Rechargeable

ชาร์จไฟในตวั

Excalibur II is consistent confidence and accurate 
judgment are always helping. Detection just started to be 
in fashion, many more possibilities and adventures await.

I went to old castle with my Safari, and I found Bronze Mirror 
about 60–70 cm under surface of the earth. Diameter is 
9.5cm and weight is 94.4g. 14c–15c piece.

My best catch for two days of metal detecting at the beach 
with a result of 23 rings and more than 80 coins. This ring 
alone pays for the cost of CTX 3030.

One of our villagers came home with a GO-FIND. We had a 
good beep which should be a good target to dig, and out 
came this old Chinese coin from during the reign of Emperor 
Shunzhi (1644–1661).

บริการและความช่วยเหลือ
ไมนแ์ลป มีเครือข่ายตวัแทนจ�าหน่ายและศูนย์

บริการมากมาย

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

เกาหลใีต้

เคร่ืองรุ่น Excaliber II เป็นเคร่ืองท่ีแม่นย�ำและให้ควำมมัน่ใจกับผู้ใช้ 
ได้อย่ำงดีเยีย่มตลอดมำ

กำรล่ำขมุทรัพย์ก�ำลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน มนัยงัมคีวำมเป็นไปได้
และกำรผจญภยัอีกมำกท่ียงัรอกำรค้นพบ

ญีปุ่่น

ผมไปส�ำรวจท่ีปรำสำทโบรำณแห่งหน่ึงพร้อมด้วย เคร่ืองรุ่น Safari 
ของผม และผมขดุพบ คันฉ่องส�ำริด ยคุคริสต์ศตวรรษท่ี 14 -15          
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9.5 ซม.น�ำ้หนักถึง 94.4 กรัม ซ่ึงอยู่ลึกจำกผิว
ดินลงไปถึง 60-70 ซม. 

มาเลเซีย

ผลงำนท่ีเยีย่มยอดในระยะเวลำสองวนัของผมบนชำยหำด คือ แหวน
มำกถึง 23 วง และเหรียญต่ำงๆมำกกว่ำ 80 เหรียญ 

แค่แหวนวงนีว้งเดยีวกคุ้็มค่ำเคร่ือง CTX 3030 แล้วครับ

จนี

ความล�า้หน้าด้านขุมทรัพย์ของไมน์แลป

ไมนแ์ลปจึงน�าเสนอเคร่ืองตรวจจบัโลหะท่ี มาพร้อมกบัเทคโนโลยท่ีีใชง้านง่าย 

เหมาะส�าหรับการคน้หา เหรียญ, อญัมณี และโบราณวตัถุล�้าค่าอ่ืนๆ ไม่วา่จะ

เป็นบนบกหรือใตน้�้ า

มาสัมผสัความต่ืนเต้นในการตามล่าหาขุมทรัพย์ด้วยเคร่ืองตรวจจบัโลหะทีด่ี

ทีสุ่ดบนพืน้ภภิพกนั

ตามล่าหาขุมทรัพย์
ด้วย ไมน์แลป

เพ่ือนบ้ำนท่ำนหน่ึงกลบับ้ำนมำพร้อมกับเคร่ืองรุ่น GO-FIND และได้
ชักชวนผมออกไปทดลอง ในขณะท่ีก�ำลงัเดิน เคร่ืองกส่็งเสียงร้องเตือน
ว่ำพบอะไรบำงอย่ำง และเม่ือขดุลงไปพวกเรำกไ็ด้พบเข้ำกับ เหรียญ
โบรำณในรัชสมยัของจักรพรรดิ ซุ่นจือ้ (1644-1661)

ความล�า้หน้าด้านขุมทรัพย์ของไมน์แลป

ทราบหรือไม่วา่ เคร่ืองตรวจจบัโลหะ มกัจะถูกน�ามา

ใชเ้พื่อการคน้หาวตัถุโบราณล�้าค่า



35 50x

Bluetooth® integration
Connects to 
Smartphone App

Your Detecting ConnectionYour Detecting Connection
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Bronze Seal, Han Dynasty

All-terrain, multi-purpose detecting

• 2 EQUINOX models: 600, 800

• Simultaneous Multi-Frequency

• Waterproof Design

• Wireless Audio

• Gold Detecting Mode (800 only)

World’s best treasure detector!

• Waterproof (to 3m)

• Wireless audio

• Advanced 2D discrimination

• GPS mapping

• PC interface (XChange 2)

Superior treasure seeker

• Multi-frequency operation

• 2D discrimination

• 10 programmable modes

Top underwater performance

• Designed for diving (to 60m)

• Rugged construction

• Variable discrimination

Easy to use for beginners

•  3 X-TERRA models: 305, 505, 705

• 3 Frequency operation

• Discrimination with Target ID

Great for serious detecting

• Multi-frequency operation

• High resolution discrimination

• 4 programmable modes

Awesome fun for everyone!

• 3 GO-FIND models: 22, 44, 66

• Lightweight & collapsible

• Treasure View target indication

• Up to 4 Find Modes

• Smart phone interface

XChange 2 is supplied on 
the CTX 3030 CD, or as a 

FREE download from:  
www.minelab.com/apps

สามารถติดตั้งแอพ XChange 2  
จากแผน่ซีดีของเคร่ือง CTX 3030  
หรือดาวนโ์หลดฟรีไดท่ี้เวบ็ไซต:์  

www.minelab.com/apps

ตราประทบัส�าริด ยคุราชวงศฮ์ัน่

เทคโนโลยขีองเคร่ือง เทคโนโลยขีองเคร่ืองเทคโนโลยขีองเคร่ือง เทคโนโลยขีองเคร่ืองเทคโนโลยขีองเคร่ือง เทคโนโลยขีองเคร่ือง

ทุกรูปแบบการค้นหาในทุกสภาวะพืน้ที่

• EQUINOX มีใหเ้ลือก 2 รุ่น: 600, 800

• คน้หาดว้ยระบบหลายความถ่ีพร้อมกนั

• ตวัเคร่ืองกนัน�้า

• ระบบหูฟังไร้สาย

• โหมดตรวจหาทองค�า (เฉพาะรุ่น 800)

สุดยอดเคร่ืองเพ่ือสุดยอดนักล่า

• กนัน�้า (ไม่เกิน 3 ม.)

• ระบบหูฟังไร้สาย

• คดัแยกชนิดโลหะแบบ 2D ขั้นสูง

• ระบบจดจ�าพิกดั GPS

• สามารถเช่ือมต่อ PC ได ้(Xchange 2 )

เหนือกว่าส�าหรับนักล่าขุมทรัพย์

• ระบบการคน้หาหลายความถ่ี

• คดัแยกชนิดโลหะแบบ 2D

• โหมดการคน้หาแบบปรับได ้10 โหมด

ตวัจริงเร่ืองด�าน�า้

• ออกแบบมาส�าหรับการด�าน�้าลึก (ไม่เกิน 60 ม.)

• ตวัเคร่ืองแขง็แรงทนทาน

• คดัแยกชนิดโลหะไดห้ลากหลาย

ใช้งานง่ายส�าหรับผู้เร่ิมต้น

• X-TERRA มีใหเ้ลือก 3 รุ่น: 305, 505 และ 705

• คน้หาดว้ยความถ่ี 3 ระดบั

• สามารถคดัแยกชนิดโลหะพร้อมระบุชนิดเป้า

หมาย

ค�าตอบส�าหรับมืออาชีพ

• ระบบการคน้หาหลายความถ่ี

• คดัแยกชนิดโลหะดว้ยความแม่นย �าสูง

• โหมดการคน้หาแบบปรับได ้4 โหมด

ให้ทุกคนได้สนุกสุดเหวีย่ง!

• GO-FIND มีใหเ้ลือก 3 รุ่น: 22, 44 และ 66

• น�้าหนกัเบาและพบัเกบ็ได้

• หนา้จอแสดงชนิดวตุัเป้าหมาย

• มีโหมดการคน้หาถึง 4 โหมด

• สามารถเช่ือมต่อสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยขีองเคร่ือง


