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 Pokud jsme se zmínili o tom, že je nutno se rozhodnout co chcete hledat, pak 
máte na výběr několik možností. Asi nejoblíbenější je hledání mincí a militárií. 
Dále si musíte ujasnit, v jaké lokalitě chcete hledat resp., jaká půda se zde 
vyskytuje (obsah minerálů, rudy apod.). Když už si určíte tyto dvě asi 
nejdůležitější věci, pak už nezbývá, než si určit konkrétní typ detektoru. V 
podstatě máte tyto možnosti: 
 
1) General Purpose VLF/TR/Motion Discriminator 
2) Nugget Hunting VLF/TR 
3) Nugget Hunting VLF/TR/Motion Discriminator 
4) Pulse 
5) Two Box 
6) Waterproof Detector 

V první řadě je nutno zdůraznit, že neexistuje jeden konkrétní detektor, 
který by byl opravdu vyroben jen pro Vás. V současné době se na trhu 
vyskytuje hodně dobrých značek, které uspokojí potřebu zákazníka a 
zároveň nezatíží rozpočet v tak velké míře. Rozhodně však s koupí 
detektoru nespěchejte, nejprve si zodpovězte tyto tři otázky: 
 
1) Co chcete hledat a v jaké lokalitě? 
2) Jaký typ detektoru se hodí k těmto potřebám? 
3) Jaká je cenová řada těchto přístrojů? 
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Jak začít s detektorem kovů, a na co se 
soustředit při jeho výběru. 

Abyste našli odpovědi k těmto otázkám, musíte nejprve prostudovat 
několik zdrojů informací. Vhodným pramenem mohou být internetová 
fóra věnovaná detektorům kovů. I tam se samozřejmě často projeví 
názory prodejců. Převažují ale odpovědi přímo od hledačů, a tak máte 
alespoň pro začátek možnost dostat pravdivé informace o modelu, který 
Vás zajímá. Existují i různé knihy a časopisy s touto tématikou, ale 
právě zde může dojít k upřednostnění určité značky, která finančně 
podpořila vydání této publikace. Potom se spíše zdá, že čtete reklamní 
brožuru než knihu. Je také vhodné si najít nějaký klub, který sdružuje 
lidi věnující se hledání a poradit se přímo s nimi. 

Víceúčelové detektory (The General Purpose detektor) jsou sice určeny k 
hledání „všeho“, ale nečekejte od něj zázraky. Dobrý VLF/TR Nugget Hunter 
zase více vyniká větší efektivitou při hledání zlata, ale je méně vhodný na 
hledání mincí.  S 2 Box TR zase nemůžete hledat v lokalitách, kde se vyskytuje 
půda s větším obsahem minerálů, ale zase má dosah do větších hloubek. A 
poslední zmiňované, tedy voděodolné, můžete využít při hledání pod vodou, ale 
jsou váhově těžší než ostatní detektory. 

     Už bylo napsáno mnoho článků o tom, jak si vybrat správný 
detektor. Většina z nich jsou pouze skrytými reklamními tahy 
prodejců, za účelem nalákat zákazníka, aby si vybral určitou 
značku detektoru. Potom to dopadá tak, že nový „detektorista“ 
zakoupí nevhodný výrobek a ještě má pěkně provětranou 
peněženku. Proto se doporučuje podniknout několik kroků, než 
se pevně rozhodnete pro nějaký konkrétní model. 

Když už si zvolíte určitý typ detektoru, následuje volba výše částky, kterou 
chcete investovat do jeho nákupu. Nejvhodnější je si nejprve zjistit cenové řady 
různých modelů, které budou plnit vaše požadavky. Určete si, jaké vlastnosti 
jsou pro vás prioritou a kolik stojí detektory, které jimi disponují. Vždy však 
počítejte s tím, že čím složitější detektor, tím budete muset strávit více času, 
než pochopíte jednotlivé funkce a nastavení. Pokud má detektor plnit funkci 
pouze jakési "hračky na dovolenou", bude nejspíš zbytečné kupovat si nejdražší 
model. Ovšem jestli míníte trávit s ním víkendy a hodně svého volného času, 
raději investujte větší částku a kupte si detektor na vyšší úrovni.  
Čas, který strávíte čtením již zmíněných internetových fór nebo publikací, se 
Vám bude hodit právě teď. Všichni výrobci si totiž myslí, že právě oni vyrábějí 
nejlepší modely detektorů. Většina těch, které vyrábí nejznámější firmy (Tesoro, 
Minelab, Garrett, C.Scope, Fisher…) jsou dobré, ale jak poznat ten nejlepší? To 
je opravdu nadlidský úkol, protože všichni výrobci Vás zahltí dokonalými 
slogany a propagačními brožurami. Proto si raději sežeňte materiály, nebo jděte 
přímo na internetové stránky prodejce a zjistěte si konkrétní technické vlastnosti 
výrobku.  Potom srovnejte tyto vlastnosti u všech modelů, které vyhovují Vašim 
potřebám a cenovému rozpětí.   
Když už znáte všechny tyto informace, navštivte kamenný obchod, který se 
specializuje na prodej detektorů, a tam se poraďte s prodejcem. Zeptejte se 
opravdu na všechny otázky, které vás zajímají, a také si detektor vyzkoušejte 
(vždy nejlépe v terénu). Dobrého prodejce zpravidla poznáte tak, že Vám 
odpoví na všechny otázky a ukáže vám, jak detektor pracuje, ale hlavně Vás 
upozorní i na slabší stránky každého přístroje. Na trhu totiž zatím není žádný 
detektor, který by byl určen primárně na vše. Proto každý přístroj má pro určité 
režimy a typy hledání své achilovy paty :) V tomto bodě je také dobré, jak již 
bylo zmíněno, poradit se s ostatními zkušenějšími hledači.  
Poté, co si detektor zakoupíte, vyzbrojte se velkou dávkou trpělivosti. Studujte 
pečlivě návod a pracujte s ním tak často, jak jen to bude možné.  
Žádný detektor totiž nedisponuje jedním nastavením, které si nastavíte a 
najdete s ním všechno. 

Marek Mlejnský –  zástupce společnosti Tesoro v České a Slovenské republice 



 

Teď je čas Tejónu 

        esoro Tejón je revoluční detektor, s nímž budete moci 
prohledávat Vaše lokality velice přesně a hluboko. 
Stejně jako jeho jmenovec, Tejón znamená ve španělštině 
jezevec, dokáže nacházet i velice drobné předměty 
v dechberoucích hloubkách. Tesoro Tejón se vyznačuje 
vysokou pracovní frekvencí, díky níž získávate větší citlivost i 
na ty nejmenší předměty. Přístroj je také vybaven duální 
diskriminací, která, spolu se spodní páčkou pro přepínání 
režimů, uživateli velice usnadňuje a zpříjemňuje práci. Ať už 
pracuje v All Metalu nebo v diskriminačním režimu, můžete si 
být jisti, že s Tejónem nepřejdete žádný opravdu starý 
předmět. 

T 

Doporučená cena s DPH 

16 900 Kč 

Vlastnosti 
 Dva diskriminační obvody AD180 
 Ovládání režimů pomocí spodní páčky 
 Pracovní frekvence 17 kHz 
 Váha menší než 1,5 kg 
 Zesilovač Max BOOST        
 Napájení 8x1,5V AA 
 Nastavitelný Audio tón         
 Sonda 9x8“ koncentrická 
 Přesné nastavení Odladění vlivu půdy 
 Záruka 3 roky 

 
 
 

Tejón je detektor, který z Vašich 
starých lokalit udělá znovu nové 
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Hledání památek 
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Černá šavle pro Evropu 

Tesoro EuroSabre II je pokračovatelem původního EuroSabre. 
Detektor má zlepšené chování a i základní deska doznala změn, 
které vyplinuly s používání původní verze. Detektor je určený 
především evropským hledačům s přihlédnutím k určitým 
specifickým problémům, které detektoráři v evropě na mnoha 
lokalitách řeší. 
To jsou především tvarově zajímavá železa, různé podložky, kované 
hlavy velkých hřebů atd. Pro mnoho hledačů je zajímavé dokázat 
posoudit, zda takové cíle kopat nebo ne. Většina detektorů takové 
cíle buď schová v diskriminaci, nebo je hlásí, co by "barevné cíle". 
Oboje nemusí být hledači vhod. V diskriminačním režimu BLANK 
budete schopni s trochou praxe takové cíle odlišovat. Poznáte, že se 
jedná o železný cíl, ale že se nehlásí jako běžný hřeb. Odpověď 
detektoru ale nebude na takový cíl odpovídat jako na barvu. Cvičení 
jak na to najdete v českém návodu, který najdete u detektoru. 
Detektor je určený pro hledání mincí, šperků a militárií. Jedná se ale 
o takzvaný "relic" detektor.  
Stejně jako je tomu například u detektoru Tesoro Tejón. Přístroj tak 
velice dobře "čte" povrchy velice dlouho v půdě uložených předmětů 
pokrytých sirníky atd. Které zabraňují vytváření výřivých proudů. 
Pokud bych to tak shrnul, v EuroSabre II najdete velice citlivý přístroj 
se skvělým dosahem, audiodiskriminací, velkou citlivostí na malé 
předměty, přesným odladěním půdy a velice nízkou hmotností cca. 1 
kg. 

 

Hledání památek 

Doporučená cena s DPH 

12 990 Kč 

Vlastnosti 
 Velice přesné nastavení Ground Balance - 

odrušení vlivu půdy 3,5 otáčky  
 Tři diskriminační režimy  
 Pracovní frekvence 10,6 kHz 
 Audiodiskriminace (tři tóny)  
 Extrémně lehký detektor  - váha 1,055kg 
 Napájení 1x9V  
 Pracovní teplota od -10 do +60  
 Nastavení citlivoti s možností použití 

zesilovače slabých signálů na konci dosahu 
MaxBoost 
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Mince 

Doporučená cena s DPH 

13 900 Kč 
Tesoro DeLeón je vybaven velmi dobře 
čitelným displejem.  
Informace na něm jsou zobrazovány větší, 
než je tomu u Cortese, a tak je pro mnoho 
uživatelů lépe čitelný. 

Vlastnosti 
 Řízený microprocesorem 

 Analogovo - digitální 

 5 ti segmentový graf 

 Číslicová identifikace 

 Identifikace hloubky 

 9” x 8” koncentrická sonda 

 Ukazatel stavu baterií 

 Odladění vlivu půdy 

 Prac. frekvence 10kHz 

 Dva bateriové bloky 

 Záruka 3 roky 

Přesná diskriminace Vám umožňuje vyloučit nechtěné cíle, a 
hledat pouze mince a šperky. Tónová identifikace pak pomáhá 
udělat si dobrou představu o cíly pod sondou. Díky Golden 
µMax ušetříte spoustu času, který byste jinak strávili kopáním 
nechtěných cílů. 

Doporučená cena s DPH 

Vlastnosti 
• MicroMAX Design 

• VCO All Metal Mode 

• Přesná diskriminace 

• Audio ID 4 tóny 

• 9” x 8” koncentrická sonda 

• Tuhá a odolná konstrukce 

• Pracovní frekvence 10kHz 

• Řada doplňkových sond 

• Napájení 1x9V baterie 

• Tichý diskriminační režim 

11 490 Kč 

T        esoro DeLeón je pojmenovaný po slavném hledači Ponce de 
León, který hledal na Floridě poklady a také pramen věčného  
života. 

 Obvody Tesoro Cortes 
 Sondy uMax 
 Jednoduchost 

DeLeón zobrazuje na displeji řadu údajů. Pokud je začneme 
popisovat zleva doprava, je první ukazatel hloubky předmětu, 
následuje pět sloupcových grafů a dvouciferné identifikační číslo. 
Sloupcové grafy ukazují několik cílových kategorií. Pro nejpřesnější 
určení, ale slouží číslem vyjádřené ID cíle. V Detektoru DeLeón najdete přesnou identifikaci cíle.  DeLeón 

je konstruován tak, aby byl maximálně jednoduchý na obsluhu.  
Základní deska má pouze čtyři ovládací prvky: Citlivost,  
Diskriminaci, Prahový tón a přepínač funkcí.  
Detektor používá stejné obvody jako Tesoro Cortes, a tak lze 
očekávat i stejný dosah a citlivost, jako u tohoto detektoru. 

 
Na detektor Tesoro Golden µMax se dlouho čekalo.  
Myslíme si, že to je přístroj, který mohli postavit pouze 
v Tesoro. Detektor má výbornou hloubku a citlivost, čtyři ID 
tóny a pátý pro přetížení sondy. Součástí ovládání je i 
uživatelsky nastavitelný NOTCH filtr. To vše je umístěno do 
určitě nejlehčího detektoru v této kategorii (1 kg). Golden 
µMax Vám skutečně umožní kontrolovat, co hledáte. 

• Funkce odmítání minerálů 

• Záruka 3 roky 
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Mince 

Spojení digitálního 
a analogového světa 

T     esoro Cortés kombinuje analogové a digitální prvky, aby každý 
uživatel dosáhl maximálního výsledku již po krátké době používání. 
Cortés má velmi přesnou identifikaci signálu, a tak nebudete 
potřebovat žádné dlouhé manuály, ani výuková videa, abyste 
„odemkli“ všechna jeho tajemství. Stačí detektor zapnout a vyrazit.  
V diskriminačním režimu používá Tesoro Cortes tovární režim pro 
odladění vlivu půdy, nebudete tak potřebovat hlídat, zda se 
nezměnilo složení půdy. 
Jednoduchá a funkční identifikace nálezu Vám poskytuje dostatek  
informací, abyste se rozhodli, zda cíl kopat. V horního řádku LCD 
Dostáváte jednoduchou zprávu o kategorii nálezu: např. Iron or Foil; 
Nickel, Pull Tab, Ring atd.. Pro další informace pak slouží spodní  
řádek, který obsahuje údaje podrobnější. 

Nejvýraznějším prvkem na spodním řádku je devět segmentů 
sloupcového grafu. Na nich získáte maximum informací o předmětu 
pod sondou. Také zde naleznete ID číslo předmětu. Vyhodnocení 
pracuje na stupnici od 0 do 95, přičemž číslo 0 nahrazuje železo a 
95 velké stříbrné mince. Mezi tímto ohraničením rozsahu se 
nacházejí všechny další předměty (fólie, šperky, CU mince atd.). 
Pomocí sloupcových grafů a ID čísla, budete schopni lépe a přesněji 
vyhodnotit cíl pod sondou. Díky tomu ušetříte spoustu času kopáním 
odpadů. 

Doporučená cena s DPH 

Pro doplnění digitálních funkcí, jsme přidali třípolohový 
diskriminační NOTCH filtr. Ten je určen především pro hledání v 
„bezcenných“ lokalitách, kde se budete snažit potlačit maximální 
množství novodobých odpadů.  

Další funkcí detektoru kovů Tesoro Cortes je digitální vyhodnocení 
signálu (SUM). Při použití této funkce se přesně vyhodnocuje cílové ID 
předmětu. Stačí sondou několikrát máchnout nad detekovaným 
předmětem v rozmezí od 5 do 10 cm. Přístroj zpřesní odpověď a to jak 
graficky na LCD, tak tónově.  

Pro zkušenější hledače je zde plně vyhodnocující ALL Metal mód 
s přesným ručním odladěním půdy. Díky tomu se můžete s detektorem 
pohybovat takřka ve všech půdních podmínkách. I v režimu All Metal 
tak dostáváte všechny informace o předmětu neustále na LCD.  

Od prvních krůčků je Cortes schopen naplnit představy snad každého 
hledače. Jednoduché analogové ovládání, snadno čitelné informace 
na LCD, automatická nebo manuální funkce odladění vlivu půdy a to 
vše v odolné konstrukci, která neváží více jak 1,5 kg i s bateriemi! 
Zbývá jen otestovat a vyrazit do terénu. 

Vlastnosti 
• Analogovo – digitální, řízený mikroprocesorem 
• Automatické nebo manuální odladění půdy 
• Cílová identifikace 
• Pracovní frekvence 10 kHz 
• 9 sloupcových grafů ID 
• Dvoumístné ID číslo 
• Ukazatel hloubky cíle a stavu baterií 
• Multitónová identifikace 
• Přesná diskriminace 
• Snadná výměna baterií; řada doplňkových sond 
• Sonda 9x8“ koncentrická 
• Váha 1,5 kg včetně baterií 
• Záruka 3 roky 

18 900 Kč 
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Universální 

Všestranný a odolný 

Doporučená cena s DPH 

11 500 Kč 

T  esoro Vaquero je universální detektor kovů, určený pro 
všechny činnosti, které mohou hledači požadovat.  Z toho 
vychází i jeho název: Vaquero – kovboj. Je to detektor 
určený především pro každodenní práci v obtížných 
podmínkách. 

Universálnost Vaquera je dána nejen jeho konstrukcí, ale 
také velkou přizpůsobivostí vůči půdním podmínkám. Velký 
rozsah nastavení odladění půdy, dává Vaqueru možnost se 
přizpůsobit takřka jakýmkoli půdním podmínkám, ale také 
Vašemu hledačskému stylu. 

Vaquero je vybaven diskriminátorem ED180 poslední generace. 
Detektor tak zdobí velmi přesná diskriminace a separace. Přístroj je 
nyní vybaven dohledávacím tlačítkem s All metal režimem pracujícím 
s VCO. Díky tomu snadno a rychle nacházíte cíle pod sondou a také 
si uděláte daleko lepší představu o velikosti a hloubce cíle. 

Nejlépe ale asi popíší Vaquero jeho vlastnosti: Váha 1kg;  možnost 
použít všechny sondy určené pro LOBO Super Traq a Tejón; odolná 
konstrukce detektoru a sond a v neposlední řadě dlouhá záruka. 
Vaquero je prostě detektor určen k tvrdé práci. 

Vlastnosti 
• Nízká spotřeba energie; napájení 1x9V baterie 
• 9“x8“ koncentrická sonda  
• MicroMAX design 
• Přesné manuální odladění Půdy;  3 ¾ otáčky 
• Pracovní frekvence 14,3 kHz  
• Alternativní frekvence 14,5 kHz a 14,7 kHz 
• All Meta mód s VCO  
• Tlačítko Pinpoint 
• Váha 1 kg 
• Záruka 3 roky 
 
 
 
 

Nová, 5,75“ (15 cm) koncentrická sonda 
postavená na technologii HOT, byla navržena 
pro extrémní separaci a diskriminaci. 
V bezcenných oblastech plných železa si 
dokáže poradit s jeho maskovacím efektem a 
ve spojení s Tesoro Tejón pak dokážete 
vysbírat i tu nejmenší droboť ve zcela 
prohledaných lokalitách. 



Universální 

Doporučená cena s DPH 

9 990 Kč 

Jednoduché řešení 
Skvělý dosah 

K    aždý v honbě za nálezy hledá především jednoduchý 
design a velký výkon. Cibola, která je pojmenovaná po 
jednom z legendárních zlatých měst, které hledali 
španělští conquistadoři, v sobě spojuje to nejlepší 
z analogových technologií Tesoro. Vše je navrženo tak, 
aby bylo co nejsnadnější dostat z detektoru maximum 
výkonu. Ať už jste začátečník nebo ostřílený hledač. 

Cibola kombinuje vysoký výkon pomocí technologie HOT 
s vestavěným filtrem mineralizace. Detektor tak lze zařadit 
do kategorie přístrojů „Zapni a jdi“. Primární způsob 
hledání s Cibolou je tichý diskriminační, který používá 
všech výhod patentovaného diskriminačního obvodu 
AD180. Alternativním způsobem je pak All Metal mód 
s nastavitelnou výškou prahového tónu. U Ciboly, stejně 
jako u Vaquera najdete také možnost změny pracovní 
frekvence v rozmezí od 14,3 kHz do 14,7 kHz.  

Nízká váha a velká odolnost konstrukce detektoru jsou výraznými 
rysy Ciboly. Detektor může využít celou řadu sond určených pro 
Lobo, Tejóna a Vaquero. Cibola svým uživatelům ale nabízí 
především velkou citlivost a dosah. Ve spojení s tradičně dobrou 
diskriminací a separací tak její uživatelé dostávají do rukou 
skutečně výjmečný přístroj. 
. 

Vlastnosti 
• VLF HOT technologie    
• MicroMAX design  
• Funkce odmítání mineralizace  
• Dohledávání pinpoint 
• Pracovní frekvence 14,3 kHz  
• Alternativní frekvence 14,5 kHz 14,7 kHz 
• 9” x 8”koncentrická sonda  
• Napájení 9V baterie  
• Váha pouze 1 kg  
• Záruka 3 roky 

 
 
 
 
 
 Vysoký výkon technologie H.O.T 

Sonda 12x10“ widescan 2D, je navržena tak, aby 
pronikla hluboko půdou. Její největší síla se ukáže 
v silně mineralizovaných lokalitách a v místech s nižší 
nebo střední koncentrací odpadů. V takovém prostředí 
dokáže posunot výrazně dosah detektor a zlepšit 
odolnost vůči negativním vlivům mineralizace až o 
70%! Za zmínku také stojí konstrukce sondy s kevlaru a 
dokonalé pasivní odstínění interferencí. 
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Doporučená cena s DPH 

Doporučená cena s DPH 

Vlastnosti 
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T      esoro Tiger Shark, využívá pokročilý mikroprocesor pro řízení dvou analogových 
režimů, ve kterých můžete pracovat. Ve standartním režimu „normál“, je práce s Tiger 
Shark stejná jako u většiny ostatních detektorů Tesoro. V tomto režimu je detektor vhodný 
pro hledání mincí, velmi starých předmětů s nízkou povrchovou vodivostí, a také ke 
geologickému průzkumu (hledání přírodního zlata). Pomocí čtyř ovladačů na vnější straně 
řídícího boxu, můžete detektor vždy přesně nastavit bez ohledů na to, v jakých 
podmínkách se zrovna pracujete. 
Něco úplně jiného je práce v oblastech s velkým množstvím minerálních solí. V těchto 
podmínkách používá Tiger Shark režim „sůl“. Přístroj je následně schopen odfiltrovat 
všechny minerální soli v půdě, stejně jako ve vodě. Právě tyto soli dělají naprosté většině 
VLF detektorů nepřekonatelné problémy. 
Tesoro Tiger Shark tak pokračuje v úspěšné tradici podvodních přístrojů naší značky. 
K přístroji se vyrábí řada doplňkových sond, určených pro všechny podmínky, s kterými se 
hledač může setkat. 

• Celá řada doplňkových sond 
• Vyvážení mineralizace 
• Pracovní frekvence 12kHz 
• Dva operační režimy: normál a sůl          
• Vodotěsný do 60 metrů 
• Rozšířená diskriminace              
• Koncentrická sonda 8“ 
• Napájení 8 ks AA baterii  
• Záruka 3 roky                             

 

17 990 Kč 

16 000 Kč 
T 

• Operační frekvence 600pps  
• Audio frekvence 220 – 450 Hz 
• Módy:  VCO pohybový All Metal  

Frekvenčně Nastavitelný All Metal 
• 8” mono sonda 
• Stereo Piezo sluchátka 
• Vodotěsný do 60 metrů  
• Napájení 8x1,5V AA;  životnost baterie 10 až 20 h 
• Váha 2,25 kg                      
• Tři roky záruka 
 

  esoro Sand Shark kombinuje nejlepší PI obvody s digitálním 
zpracováním signálu. Pulsní technologie byla vždy přirozenou 
volbou pro práci v lokalitách plných solí, jako jsou mořské pláže. 
Elektronika pulsních detektorů vykazuje v takových lokalitách 
obdivuhodnou stabilitu, na rozdíl od většiny VLF detektorů, které se 
na mokrém slaném písku doslova zblázní. Tesoro k detektoru Sand 
Shark nabízí 4 druhy sond, a díky tomu máte k dispozici velmi 
přizpůsobivý detektor. 

Sand Shark má dva různé provozní režimy, normál a VCO. Také byl přidán mikroprocesor, který Vám pomůže přizpůsobit 
detektor specifickým potřebám lokality, kterou prohledáváte. Ovládání detektoru umožňuje přesně nastavit hloubku, citlivost 
detektoru a také přizpůsobit tónovou odpověď. Vše je navrženo s maximálním ohledem na snadnost použití a maximum výkonu. 

Tesoro Sand Shark změní Váš pohled na PI detektory! 

Marek Mlejnský – výroba, servis a prodej detektorů kovů. www.detektory-tesoro.cz , www.lovecpokladu.cz 
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Prospecting 

Doporučená cena s DPH 

17 990 Kč 

  esoro Lobo Super TRAQ je vrcholem řady detektorů určených pro hledání 
zlata. Žádný jiný detektor nedává tak rychlou a spolehlivou odpověď 
v terénech se střední a vysokou mineralizací jako LOBO. Díky jedinečným 
diskriminačním obvodům máte šanci s LOBEM hledat nejen přírodní zlato, 
ale také mince a staré relikvie. 

V LOBO Super TRAQ najdete jeden z nejlepších detektorů na zlato, který vůbec můžete za Své peníze 
koupit. Řízené odladění půdy (GTS) detektoru řeší, největší problém mnoha zajímavých lokalit, vysokou 
mineralizaci. Nezáleží na tom, kde se s tímto detektorem pohybujete. LOBO se samo přizpůsobí i těm 
nejhorším půdním podmínkám. Eliminujete minerály, díky přesné diskriminaci vyloučíte odpady a s velkou 
přesností budete nacházet přírodní zlato, šperky a mince i od těch nejmenších rozměrů. 
Ovládání detektoru je snadné, a tak profesionál i úplný začátečník mají šanci rychle si osvojit odpověď 
detektoru a získat maximální citlivost a hloubku při hledání. 

T 

Nové Lobo Super Traq H.O.T model 2011 

Vlastnosti 
• SuperTRAQ automatizovaný Ground Tracking Systém 
• MAXBoost zesílení citlivosti 
• Hladká práce v extrémně mineralizovaných půdách 
• Pracovní frekvence 17,5kHz 
• Tichý diskriminační režim 
• Tři automatické režimy Ground balance:  

Normal / Soil / Alkali 
• 10” Eliptická nebo 9x8“ koncentrická sonda 
• Třídílná konstrukce 
• Box připojitelný na opasek 
• Záruka 3 roky 
 

 
10“ 2D 25 cm widescan………………   3.600 Kč s DPH 
12x10“ 2D 30x25 cm H.O.T………….   4.800 Kč s DPH 
 9x8“ koncentrická 20x23 cm………...   4.200 Kč s DPH 
5,75“ 2D 15cm H.O.T…………………   3.480 Kč s DPH 

Marek Mlejnský – výroba, servis a prodej detektorů kovů. www.detektory-tesoro.cz , www.lovecpokladu.cz                             10 
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     Marek Mlejnsky Výroba a Servis detektorů kovů. www.detektory-tesoro.cz 
 

Universální 

Vlastnosti 

Vlastnosti 
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Doporučená cena s DPH 

6 750 Kč 

T 
   Tesoro Silver µMax nyní používá pro řízení 

svých analogových obvodů mikroprocesor. 
Dodává se s 8“ koncentrickou sondou. Ale 
může používat celou řadu sond určených 
pro řadu µMax. 

         
   Nový Silver se vrátil ke kořenům a nabízí 

především silný výkon, výbornou citlivost a 
stejně jako všechny detektory Tesoro 
vynikající diskriminaci a separaci.  

          
   Otestuje, možná nejlepší detektor do 

10.000 Kč na trhu ! 

  esoro má v sérii detektorů 
Silver Sabre dlouhou historii. 
První detektory této řady přišly 
na trh již v roce 1983.  
V té době vypadaly detektory spíše jako „svačinové krabičky“. 
Silver Sabre tak způsobil doslova šok. Už první detektory se 
vyznačovaly velmi dobrým výkonem a tichým diskriminačním 
režimem. 
Silver Sabre II přidal nové hybridní obvody a znovu posunul  
kvalitu detektorů pro začátečníky. Před několika lety, jsme 
vydali na trh novou řadu Silver Sabre uMax. Do neuvěřitelně 
malého boxu elektroniky se nám podařilo dostat maximum 
výkonu. Mnoho mužů tehdy nakoupilo tyto detektory pro své 
přítelkyně a manželky. Jejich následné překvapení z výkonu a 
citlivosti detektoru pak celou řadu proslavilo. 
. 

• Analogový – procesorem řízený 
• Tichý diskriminační a All Metal mód 
• MicroMAX Design 
• Diskriminační obvod AD180 
• Nízkošumové obvody 
• Automatická funkce Odmítání minerálů 
• Páčka bateriového testu 
• Pracovní frekvence 10kHz 
• Napájení 9V baterie 
• 9x8” oválná koncentrická sonda 
• Řada doplňkových sond 
• Záruka 3 roky 

Nyní jsme se rozhodli uzavřít kruh a udělat ze Silvera opět to, 
co byl na začátku. Detektor, který dal jmého řadě jiných 
přístrojů „Zapni a jdi“, s tichým diskriminačním módem a 
režimem All Metal. 

T    esoro Compadre byl navržen v duchu myšlenky, že méně může být někdy více. Tento zdánlivě jednoduchý přístroj umí mnoho 
z toho, co dokáží jeho větší bratři. Je to universální detektor, který můžete používat pro hledání mincí, militárií, starých předmětů atd. 
Není bez zajímavosti, že se tímto detektorem vyhrála řada soutěží ve sportovním hledání v USA i v Evropě. 
Zapněte detektor a přístroj se odladí na podmínky, ve kterých pracujete. Nyní pracuje v All Metal módu. Otáčejte dál a dostanete se do 
tichého diskriminačního módu. 
Compadre má vše, co potřebujete na začátku Vaší cesty hledače: jednoduchost, výkon, citlivost, separaci a především výbornou 
diskriminaci. Ta je dána použitím diskriminačního obvodu AD180, stejně jako je tomu u většiny detektorů Tesoro. 

• Pro hledání v jakémkoli věku 
• Pracovní frekvence 12kHz 
• Tichý diskriminační a All Metal mód 
• Jednoduché ovládání otočným ovladačem 
• Automatická funkce odmítání minerálů 
• Třídílná konstrukce 
• Ultra lehký design 
• 8“ koncentrická sonda  
• Záruka 3 roky 

 
 
 
 

Doporučená cena s DPH 

4 590 Kč 

http://www.detektory-tesoro.cz/�
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Sondy pro detektory Cortes, DeLeon, Golden uMax a Silver uMax 

Všechny sondy jsou dodávany  s krytem sondy 

Cena s DPH 

3“x18“- 7,5 x 46 cm 2D widescan obdélníková 4.200 Kč 

4“ - 10 cm koncentrická kulatá 2.520 Kč 

5,75“ - 15 cm koncentrická kulatá 2.640 Kč 

7“ - 18 cm koncentrická kulatá 2.640 Kč 

7“ - 18 cm 2D widescan kulatá 2.640 Kč 

8“ – 20 cm koncentrická kulatá 3.480 Kč 

8,5“ – 22 cm 2D widescan kulatá 3.480 Kč 

9“x8“ - 23x20 cm koncentrická oválná 

11“ - 28 cm 2D widescan kulatá 

12“x10“ - 30x25 cm koncentrická oválná 

4.200 Kč 

3.840 Kč 

4.500 Kč 

 
 
 
Sondy pro detektor Tesoro Tiger Shark Cena s DPH 

7“ - 18 cm koncentrická kulatá 2.640 Kč 

10,5“ - 27 cm koncentrická kulatá 3.999 Kč 

8“ - 20 cm koncentrická kulatá 3.759 Kč 

 

V dnešní době se používají převážně dva typy sond, koncentrické a double D (2D). Pokud 
bychom je měli zjednodušeně popsat, pak se koncentrická sonda skládá ze dvou vinutí, 
přičemž jedno je uvnitř vinutí druhého. Nezáleží pak na tvaru sondy, zda je kulatá nebo 
oválná. Tyto sondy jsou vhodné pro všechny druhy hledání (mince, militárie atd.). Vyznačují 
se výbornou diskriminací a separací, přičemž je velmi snadné určit místo uložení nálezu, 
které se nachází vždy ve středu vnitřního vinutí. 
 
Double D sondy, neboli 2D popřípadě widescan, používají dvě vinutí ve tvaru písmen „D“, 
ktera jsou k sobě natočená zády. Nejzajímavější vlastností těchto sond je větší odolnost 
v místech se zvýšenou mineralizací. Přesná identifikace signálu se pak provádí na „špičce“ 
nebo „patě“ sondy. Větší 2D sondy mají velmi dobrý dosah. Je tak vždy potřeba pouze 
zvážit, jak moc je lokalita ve které hledáte zamořená odpady. 
 
Všechny sondy Tesoro jsou vodotěsné a odolné vůči interferencím. 

Jedinečná kvalita hledacích sond Tesoro 



 

Sondy pro detektory  LOBO Super TRAQ, Tejón, Cibola a Vaquero Cena s DPH 

3“x18“- 7,5 x 46 cm 2D widescan obdelníková 4.200 Kč 

5,75“ - 15 cm H.O.T. koncentrická kulatá 3.480 Kč 

5,75“ - 15 cm H.O.T. 2D widescan kulatá 3.480 Kč 

8“ -  20 cm koncentrická kulatá 3.480 Kč 

8,5“ -  22 cm 2D widescan kulatá 3.480 Kč 

9x8“  - 23x20 cm koncentrická oválná 4.200 Kč 

10“ -  25 cm 2D widescan eliptická 3.600 Kč 

12x10“ -  30x25 cm 2D H.O.T. eliptická 4.800 Kč 

 

Sondy pro PI detektor Sand Shark Cena s DPH  

3x18“- 7,5 x 46 cm PI obdélníková 4.200 Kč 

7“ -  18 cm kulatá 3.499 Kč 

8“ -  20 cm kulatá 3.899 Kč 

10“  - 25 cm eliptická 3.899 Kč 

10,5“  - 28 cm kulatá 3.990 Kč 

 

Kryty sond - samostatně Cena s DPH 

Kryt sondy 3x18“ obdelníková 450 Kč 

Kryt sondy 4“ kulatá 200 Kč 

Kryt sondy 7“ kulatá 200 Kč 

Kryt sondy 8“ kulatá 240 Kč 

Kryt sondy 9“x8“ oválná 420 Kč 

Kryt sondy 10“ oválná 280 Kč 

Kryt sondy 12x10“ oválná koncentrická 450 Kč 

Kryt sondy 12x10“ 2D oválná 450 Kč 

 



 

 

 
                              
           
 
 

Kvalitní a osvědčené doplňky k detektorům 
 

Originální příslušenství Tesoro Vám pomůže chránit Váš 
detektor před deštěm a při přepravě. 

Můžete si pořídit chytře vymyšlené kapsy na nálezy nebo 
udělat radost sobě, či fanouškům značky Tesoro, nákupem 
trička nebo pokrývky hlavy s logem společnosti. 

Doplňky                           

Tesoro Bag  - dlouhý                                              690 Kč s DPH          

   

Tesoro Bag – krátký                                               660 Kč s DPH 

 

Kryt proti dešti – malý                                          360 Kč s DPH 

 

Kryt proti dešti - velký                                           360 Kč s DPH 

 

Opaskový závěs boxu LOBO                                 400 Kč s DPH 

 

Kapsa na nálezy „zástěra“                                    220 Kč s DPH 

 

Prodloužení spodní části detektoru                   600 kč s DPH  

                                                                



 

Nová, vysoce výkonná technologie výroby sond od Tesoro nese název 
H.O.T.  Sondy spojují naši osvědčenou výrobu a design s novou technologií, 
která umožňuje větší průnik půdou a pokrytí.  Sonda (5,75“ 15 cm 2D 
widescan) se hodí především pro hledání nejmenších nízkovodivostních 
předmětů (přírodní zlato, drobné šperky nebo nejmenší stříbrné a zlaté 
mince. Takové cíle v železem zamořených lokalitách jsou pro novou 15cm 
2D sondu jako dělané. Nové H.O.T. sondy jsou vysoce odolné vůči 
mineralizaci, což jen zvýrazňuje jejich dobré vlastnosti. 

Sonda 3x18“ H.O.T. je určena pro rychlé prohledávání 
velkých ploch (pláže, sjezdovky atd.). 

Její nejlepší využití je na mírně či středně kovovými 
odpady zamořených lokalitách. 

Máte tak šanci, i v málo přínosných lokalitách, 
postupovat opravdu rychle. 


