8VLU

Detector rastreador 8VLU
O rastreador modelo 8VLU tipo caça-minas da Mineoro™, foi projetado para localizar todo tipo de metais, minérios
e uma gama de minerais enterrados há muitos anos ou recentemente.
Podendo detectar moedas de ouro, moedas de prata, joias, cofres, baús, relíquias e antiguidades ocultas ou
objetos do mesmo tipo extraviados ou enterrados recentemente.
Existem centenas de tesouros ocultos e somente se precisa paciência para encontrá-los. Antes de surgirem os
bancos, as pessoas costumavam enterrar seu dinheiro secretamente, em lugares despovoados e de difícil acesso,
tomando sempre algum ponto de referência, a fim de proteger-se de possíveis saques, e freqüentemente morriam
sem revelar seu segredo. Para esse fim o rastreador 8VLU é uma excelente ferramenta, podendo também ser um
excelente acessório para pesquisas profissionais com os detectores direcionais.
Existe em todo o mundo clubes de pesquisadores, os quais vasculham ruinas velhas, alicerces antigos, campos de
batalha, lendas, minas abandonadas, etc., em busca de riquezas ocultas. Junte-se a esse grupo iniciando suas
pesquisas com o detector 8VLU da Mineoro.
Garopaba - SC : 48 3254 8844 / 48 3254 8845 / 48 3254 9982 /48 3254 5246
Taquara - RS : 51 3541 6444 / Fax: 51 3542 1233
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GRÁFICO COMPARATIVO
DE PROFUNDIDADE
O gráfico compara o desempenho dos
modelos em Campo de Prova.
Teste efetuado nas seguintes condições:
?
Tamanho do metal (como referência) 50cm de
diâmetro
?
Medidas em metros (profundidades)

A) Tempo Enterrado: 10 anos
B) Enterrado Recentemente

2m

Equipamento
eletrônico

Usado em
garimpos

Jóias
valiosas

Moedas em
ouro e prata

Relíqueas
antigas

Detector rastreador 8VLU
Características:
• Modelo Detector Rastreador (caça-minas). Totalmente eletrônico e desmontável
• Sistema de Detecção Refletiva, Condutiva e Indutiva
• Profundidade: Veja o gráfico acima
• Fonte de alimentação: 6 pilhas de 1,5V cada AA
• Dimensões: 85cm x 18cm x 23cm
• Detecta todo tipo de metais. Você pode encontrar moedas de ouro, moedas de prata, jóias, cofres,
baús, relíquias e antiguidades.
• Peso: 1kg
• Garantia: 01 ano.
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