
Sestaven dle ověřené platformy 
FORS. FORS Gold+ má pokročilé 
funkce pro vyhledávání zlata. 
Pracuje na frekvenci 19 kHz. 
FORS Gold+  má nový pokrokový 
režim All Metal s funkcí iSAT (lntelligent 
Self-Adjusting Threshold – s možností 
automatického nastavení thresholdu) a dva diskrimi-
nační režimy vhodné pro náročné půdní podmínky. Dvě 
vodě dolné cívky 2D v základní verzi dělají z FORS Gold+ 
nejlepší detektor pro hledání zlata v potocích a řekách.

Profesionální detektor na zlato

V základu také
5“ 2D cívka
ZDARMA

ZÁRUKA

2
ROKY

19 kHz



Pro nejnáročnější lokality 
Jak všichni hledači zlata vědí, zlato se nachází po celém světě v těžkých půd-
ních podmínkách. Naleziště zlata obvykle obsahují vysoké množství minerálů 
a také horkých kamenů, které způsobují falešné signály a negativně ovlivňují 
výkon detektoru. Ale FORS Gold + se svými novými funkcemi a nastavením 
pracuje bezchybně i na nejnáročnějších lokalitách.

Ground Tracking – sledování země 
Společně s automatickým a manuálním nastavením 
odladění země, FORS Gold+ take nabízí sledování země, 
které zaznamenává změny půdy a automaticky dle potřeby 
upravuje odladění země. 
Viditelné i neviditelné změny země ovlivňují hloubku 
detekce a schopnost diskriminace detektoru. Takže můžete 
zlepšit výkon detektoru aktivací této funkce ve vhodném 
prostředí.

3 hledací režimy

Nový pokrokový režim detektoru All Metal 
spolu s novým iSAT (intelligent self-adjusting 
threshold) – samonastavitelným threshol-
dem, umožňuje hlubší hledání bez rušení. 
Při detekci bude ID cíle znázorněno na 
obrazovce stejně jako v režimech diskrimi-
načních.

Je dvoutónový diskriminační režim určený 
pro náročné podmínky nalezišť zlata 
s vysokou mineralizací, nebo výskytem 
pozitivních horkých kamenů. Oproti jiným 
režimům nabízí o něco menší hloubku, ale 
svižnou detekci cílů a rychlou obnovu ve 
vysoce mineralizovaných půdách.

Je dvoutónový diskriminační režim určený 
pro čistší naleziště zlata se střední minera-
lizací. Oproti režimu Fast umožňuje hledat 
ve větší hloubce.
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Funkce
Pokrokový režim All Metal  (GEN) 
iSAT (automatický threshold) 
2 diskriminační režimy (Fast & Boost) 
Duální LCD diplej

5 různých audio frekvencí 
Elektronický pinpoint a indikace hloubky
Posun frekvence 
Zabudované LED osvětlení

Voděodolné hledací cívky 
Snadné použití
Dlouhá životnost baterie 
10 jazyků

Digitální ID cíle
Maskování ID cíle
Sledování země 
Automatické a manuální 
odladění země



Digitální ID cíle 
a maskování ID 

Duální LCD displej a 
grafické uživatelské 
rozhraní 

Elektronický pinpointing 
a indikátor hloubky 

Vestavěné LED osvětlení 

Snadné použití a
ergonomický design 

Dlouhá životnost baterie 

10 jazyků



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

OBSAH BALENÍ

Technologie
Operační frekvence 
Určení kovů      
Hledací režimy 
Audio frekvence 
Audio diskriminace 
Odladění vlivu půdy 
Auto. sken. půdy 
Pinpoint 
Posun frekvence 
Rozsah citlivosti 
Rozsah ID cíle 
Hledací cívky 

Váha 
Délka 
Baterie 
Záruka

VOLITELNÉ CÍVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VLF indukčně balanční 
19 kHz  
Pohybové, multi-derivative      
3 (GEN / Fast / Boost) 
5 
Dva tóny 
Automatické a manuální 
Ano 
Ano 
Ano
1 - 99 
0 - 99 
26 x 14 cm (10“ x 5,5“) a 
13 cm (5“) voděodolná 2D 
1,8 kg včetně baterií a cívky 
125 – 15O cm rozložitelná
4 AA alkalické
2 roky

FGP26 voděodolná cívka
26 cm x 14 cm (10“ x 5,5“) 2D

FGP13 voděodolná cívka
13 cm (5“) 2D

Extra dlouhá
spodní tyč

Sluchátka 4 AA alkalické
baterie

FGP26C voděodolná cívka
26 cm x 14 cm (10“ x 5,5“) 

koncentrická

FGP40 voděodolná cívka
39.5 cm x 33,7 cm 
(15,5“ x 13,3“) 2D

Přepravní taška Kryt proti dešti Nabíječka baterií
do sítě a auta

Nokta Detectors si vyhrazuje právo na změnu designu, specifikace nebo příslušenství bez předchozího upozornění a závazků.

Výhradní distributor pro pro ČR a SR
Marek Mlejnský
Masarykovo nám. 18
254 01 Jílové u Prahy 
lovecpokladu.cz 
info@lovecpokladu.cz 
+420 731 102 713   +420 605 748 944  


