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EXTREME PULSE INDUCTION

MADE IN
THE USA

Isto sim! É uma máquina de encontrar ouro

O Garrett ATX é o último lançamento de detector
multifrequencia para Todos os propósitos e Terrenos em
extrema condições de solo (a mais alta mineralização, água
salgada, etc). Características avançadas da tecnologia de
indução de pulso Garrett, com estrutura e especificações que
atendem as exigências militares, nova forma de bobina DD de
alta sensibilidade uniforme - Destinada para fragmentos de ouro
e mais profundidade para pepitas grandes. O ATX é ideal para
prospecção de ouro, relíquias, moedas nas piores condições de
solo e água salgada. O ATX Garret adapta a qualquer Extremo.

ùtil em diversas aplicações na industria. O ATX inclui Motion
e Non-Motion Modos, Advançado Ground Balance, LED
inidicador de nível de sinal, Iron Check, e muito mais.
O
ATX prove máxima profundidade de detecção sobre
todos os objetos ao mesmo tempo. Não há necessidade de
mudar de chave para melhorar a detecção de um
alvo, enquanto decrada o outro. Cata todos os tamanho e
forma de ouro. Do fragmento até a grande pepita sem
precisar mudar de chave. Fácil! Muito fácil de manusear!

Seu preço não é extremo e sim seu desempenho.
Recolhe menos de 50cm para guardar

EXTREMA
SENSIBILIDADE

CAPTURA MINI PEPITAS DE OURO
QUE OUTROS DETECTORES PI NEM
SONHAM

O ATX pode ser operado com
a haste estendida, encolhida,
virada, adaptada ao seu estilo.

NOVA E AVANÇADA
BOBINA DD

PN: 1140860
MSRP: $2,495

PROVE MAIOR DETECÇÃO DE ITENS
PEQUENOS & FÁCIL LOCALIZAÇÃO

PARA TODOS OS
TERRENOS

A Bobina pode ser bloqueada em 90 °
orientada a fazer varredura em
barrancos, grotas ou paredes.

RESITENTE NA ÁGUA ATÉ 3 METROS

ATX CARACTERÍSTICAS
 Máxima detecção para todos os objetos ao mesmo tempo.
Não requer mudança de chave para detectar tal tamanho,
enquanto se perde outros. ATX detecta do mínimo ao máximo!
 Advançado Ground Balance: tem ampla gama de equilíbrio
no solo mineralizado, salgado, sem precisar mudar para uma chave
especial.
 Exclusivo Desenho de Bobina DD: aumenta a detecção de
pequenos itens, sem ter que diminuir a velocidade de varredura da
bobina
 Motion e Non-Motion Modos: prove ótima performace na
sua caça preferencial em qualquer condição.
 Totalmente desmontável: to ATX pode ser operado com seu
tronco totalmente estendido, encolhido ou de qualquer tamanho.
 Rápido Iron Check Característica e ajustável Discriminação.
• Ground Track com 4 ajustes: Escolha o ajuste que melhor se
adapta rapidamente as mudanças do solo mineralisado.
• LED Indicatores: mostra a força dos sinais e as configurações atuais.
• External Autofalante: para opção sem o uso do fone de ouvido.
• Frequency Scan: auto função para eliminar interferecias RFI.
• Audio retune: rapidamente cancela sinais ambientais indesejáveis.
• Volume Control: ajusta o limite de resposta de sinais grandes, afim
de melhorar a audução para sinais profundos/fracos.
Avançado Pulso Indução
25 ajustes
2: Motion e Non-Motion para
solo ferroso (pedra ferro) até água
salgada
25 ajustes
730 pulsos por segundo ajustável
3m
13
SIM
SIM
10" x 12" PROformance™ DD
Incluso;450g
51cm - 1,72m)
2,5 kg
8 AA (inclusa); recarregáveis
também inclusa
2 anos

	

Sensitivity/Depth Ajustes
	

®

Av. Tocantins, 25 A
Centro - Uruaçu-GO
CEP: 76400-000

NOVA

Garrett 10" x 12"
DD Bobina

• Exclusiva Garrett DD
Tecnologia: novo design
inovador que melhora o
detector de pulso.
•Superior Cancelamento de Solo
• Melhora a detecção de
pequenos objectos, sem ter
que abrandar a velocidade
de varrimento da bobina.
• Identifica mais fácil
do que as bobinas
tradicionais DD

Inclui:
• AATX com Bobina DD
•Fone de ouvido terrestre
•Mochila almofadada
•Tipóia Garrett p/ o Detector
•Beteria AA Alcalinas
Carregador de bateria
•Bateria recarregável

Acessórios sujeitos a mudança

Tel: 62 3357-2751
Fax: 62 3357-2751
www.garrettdetectores.com.br
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