FG90

Detector direcional FG90
O modelo FG90 é o detector de longa distância mais potente da MINEORO®, para uso
profissional, capaz de detectar tesouros enterrados há muito tempo e também concentrações
maiores de ouro numa mina. É uma tecnologia extremadamente avançada, de fácil manuseio,
o que faz que o FG90 seja o detector mais versátil e sensível no mercado atual.
Este modelo é usado com muito êxito por garimpeiros no norte do Brasil, Guianas e Venezuela.
Foram localizados tesouros no México e no Oriente Médio. O diferencial mais importante e que
o coloca na frente de todos os detectores que existem no mercado hoje em dia é sua incrível
capacidade de detecção a grandes profundidades.
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GRÁFICO COMPARATIVO
DE DISTÂNCIA
O gráfico compara o desempenho dos
modelos em Campo de Prova.
Teste efetuado nas seguintes condições:
?
Tesouro: 2000Kg ouro
?
Profundidade: 9 metros
?
Humidade relativa do ar: 60%

A) Distância em metros sem rede elétrica
B) Distância em metros com rede elétrica

A Detecta 1.500 metros
B Detecta 1.200 metros
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Detector direcional FG90
Características:
• Modelo Detector Direcional FG90
• Sistema de Detecção Iônico - Eletrostático
• Alcance de detecção: Veja o gráfico acima.
• Fonte de alimentação: 12 x 1.5V AA pilhas alcalinas - 01 x 9V bateria alcalina.
• Peso Bruto: 3,480 kg (Três kilos e quatrocentos e oitenta gramas).
• Peso Líquido: 2,180 kg (Dois kilos e cento e oitenta gramas).
• Detecta somente ouro.
• Garantia: 01 ano.
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