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GoldBug-2
Detta är en speciell metalldetektor som är enormt bra på att hitta
guldkorn och nuggets – både stora och små.
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Goldbug-2
Detectorer för mineraliserade stenar och guldnuggets
Detta är en speciell metalldetektor som är enormt bra på att hitta guldkorn och
nuggets – både stora och små.
Fördelar: Detta är en speciell metalldetektor som är mycket bra till att hitta
små föremål. (Den hittar naturligtvis stora föremål också.)
Den elliptiska spolen gör att det går lättare att söka mellan stenar och

För mineraliserade stenar och
guldnuggets från 1 mm och större

liknande.
Med den lilla spolen (finns som tillbehör) hittas mycket små föremål ner till
mindre än 1 mm! Och med den manuella markavstörningen blir detektorn extra
djupgående. GoldBug-2 är lätt, den väger bara 1,3 kilo och du kan detektera
länge utan att bli trött. Nackdelar: Den har inte så bra diskriminering som
E-Trac. Den är lite svårare att ställa in.

Pris SEK 10.000,00 (inkl. moms / SEK 8.000,00 ex. moms)

För mineraliserade stenar och
guldnuggets från 1 mm och större

Sökdjup / Tekniska data
Stort guldkorn 4 mm

13 cm

Siffer- och grafisk display

Nej

Häftstift

23 cm

Belyst display

Nej

Gevärskula 32 mm, stor

38 cm

Fler finesser och möjligheter

Ja, flera förinställda lägen

Svensk modern enkrona

32 cm

Detektorn kan delas i

4 delar delar

75 mm vanlig spik

40 cm

Detektorns vikt

1,3 kilo

100 mm vanlig spik

45 cm

Största längd, utdragen

1 350 mm mm

Vanlig morakniv

60 cm

Minsta längd, ihopskjuten

1 020 mm mm

Brunnslock/Däxel 210 mm

92 cm

Batteri

2 st standard blockbatterier 9 Volt

Gränsrör 38 mm

55 cm

Batteritid, NiMH-batteriet

30 timmar timmar

Stora metallföremål

Hittas på djup över en meter

Batteriladdare för NiMH-batt

Nej, ingår ej men kan köpas separat

Teknologi

Motion detektor, rörelsedetektor

Extra batterikassett

Nej

Frekvenser

71.01 kHz

Batteritid, alkaliska batterier 30 timmar timmar

Diskriminering

Järndiskriminering

Varning för svaga batterier

Ja

Sökspole

Elliptisk, 25 cm

Kartongens storlek

55 x 31 x 14 cm cm

Variabel känslighet

Ja

Fraktvikt, kartong + detektor 2,4 kilo kilo

Pinpoint

Ja

Bruksanvisning

Ja, Svenska och Engelska

Volymkontroll

Ja

Hörlursuttag

Ja

Markbalansering

Ja, manuell

Hörlurar

Ingår ej men kan köpas separet

Tonkontroll

Nej

Inbyggd högtalare

Ja, högtalaren är tyst hörlurar används

Inbyggda minnesfack

Nej

Vattentät

Ja, upp till elektroniklådan
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