
“ PRO-GOLD je sada na   
rýžování zlata, která je ideální 
pro začátečníky i odborníky.”

• Dvě rýžovací pánve a třídič*
• Dvojité žlábkování pánve
• Vysoce kontrastní modrá barva
• Kompaktní konstrukce
• Přepravní pouzdro & příslušenství

*Prodávají se také samostatně
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Kontrastní modrá pro optimální viditelnost zlata
Sousední barvy na barevném kole 

mají nízký kontrast a opačné barvy 
(např. A a B) mají vysoký kontrast.

To je důvod, proč vám modrá pánev 
pomůže vidět zlato snadněji než jiné 
barvy (např. červená, zelená, žlutá).

Černá se může zdát jako dobrá volba, 
ta ale zamaskuje černý písek, který se 

obyčejně vyskytuje spolu 
s naplaveným zlatem.

Najděte více zlata s PRO-GOLD – vše co potřebujete, abyste mohli začít!
Hledejte zlato jednoduchou cestou s použitím Minelab PRO-GOLD sady kvalitních pánví a příslušenství.
Součástí sady PRO-GOLD jsou dvě kvalitní pánve a univerzální třídič. Jsou vyrobeny z lehkého 
polypropylenu, jsou odolné vůči UV záření a plavou.

Steve Herschbach, prospektor

"Myslím, že jsem viděl všechny možné rýžovací pánve a sady vyrobené v posledních 40 
letech od základních až po velmi komplikované. Minelab dosáhl dokonalé rovnováhy 
mezi nimi a jejich funkce usnadňují práci při rýžování zlata.

Podle mě je Minelab PRO-GOLD sada na rýžování zlata nejlepší na trhu a doporučil 
bych ji začátečníkům i odborníkům.”

15" dvou žlábková pánev
15" pánev má univerzální kombinaci velkých 
90° žlábků, malých žlábků a ploché bočnice, 
což umožňuje efektivní rýžování zlata 
s využitím různých technik.
(Prodává se také samostatně)

10" jedno žlábková pánev
10" pánev má velké 90° žlábky a ploché 
bočnice. Je vhodná pro rýžování menšího 
obsahu a je ideální pro začátečníky a děti.
(Prodává se také samostatně)

Třídič
Proséváním hrubého materiálu v třídiči 
nad rýžovací pánví odstraníte velké kameny 
z materiálu. Třídič přesně sedí na 20 l 
kbelík. A dvě držadla umožňují pohodlné 
použití.
(Prodává se také samostatně)

Přepravní pouzdro
V praktickém lehkém přepravním pouzdru 
budete mít vždy všechny části sady na 
rýžování pohromadě. A usnadní vám 
uskladnění i transport.

Součástí této sady 
je také:
• Manetický separátor

• Dvojitá lupa (3x, 5x)

• Odsávací lahvička

• Pipeta

• Ampulka na zlato

• Brožura Začínáme s rýžováním

Několik zón pro maximum zlata
Je to jako mít tři pánve 
v jedné! Pánev (15") má 
standardní hladkou bočnici 
a velké a malé žlábky, které 
účinně zachytí zlatinky 
různých velikostí, takže 
o žádné nepřijdete.

Do velkých žlábků se zachytí 
větší kousky zlata, v malých 
uvíznou drobnější části – což 
zrychlí rýžování zlata. 

http://www.minelab.com



