
 Her Hakkı firmamıza ait olan bu broşürdeki bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir. 
AKSEM Makina Maden Mühendislik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.       Tel:0.262.655 02 65 
Sırasöğütler, Çelikoğlu Cad. No:89, Çayırova, Gebze       Faks:0.262.655 02 33 
       www.aksemmakina.com  

  The Model 20 Electroscope®  
 

 

 

 

   •  Gold/Silver Switch 

•  9volt Alkaline Battery 

•  Adjustable Position Tuning 

•  Low Battery Indicator 

   

 
  The Model 20 is an excellent choice for the treasure hunter who needs a tool that had all around performance in the field. The Model 20, the 
result of years of research and   development, is designed specifically for locating unknown targets such as gold, silver, coins and various relics. 
Although used by many professionals, it is an excellent   choice for the novice treasure hunter. Featured with a one mode switch for All Metals/Gold and 
Silver, the Model 20 has a maximum range of one mile plus and a depth of   six feet and is becoming widely popular with metal detector enthusiasts 
looking for an edge in the field since 1986.  
  
 
 
Model 20 Electroscope Ürün Özellikleri 
Altın/Gümüş ayırt etme Ayar Butonu 
Ayarlanabilir Pozisyon Tuning 
9 Voltluk Alkali Pil ile çalışır 
Düşük Pil Uyarı Göstergesi 
 
Model 20 Electroscope Dedektörü Hazine arayanlar için üretilmiş arazi tarama cihazı olup, altın, gümüş, bozuk para gibi maddeleri bulmaya yarayan 
mükemmel bir cihazdır. Üzerinde bulunan tek modlu switch sayesinde tüm metaller/altın ve gümüş ayırt etmeye yarar. Model 20 Azami 1 mil (1600 
m.)’nin üzerinde uzaklık ve 6 feet (1.80 m.) derinlikte tarama yapabilen bir metal dedektörüdür.. 
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The Model 301 Electroscope ®  

 

 

   •  Gold/Silver Switch 

•  Multiple Tuning Combinations 

•  Hi/Low Sensitivity Switch 

•  9 Volt Alkaline Battery 

•  10 Position Tuning 

•  10 Position Discrimination Knob 

•  Meter used for tuning 

•  Low Battery Indicator 
 

Since 1986 the Model 301 has been used successfully by prospectors, cache hunters, nugget shooters and coin 
hunters. In the hands of a skilled operator who takes the time to learn and understand its operation, the Model 301 
has been called a "lethal weapon in the field". Boasting separate gold and silver modes, the Model 301 has a 
maximum range of two miles plus on larger targets and reported find depths of up to twelve feet. By locating items 
from a distance, the Model 301 reduces the time spent in the field searching considerably and the finds being 
accounted for has significantly increased as well.  

  
     Model 301 Electroscope Ürün Özellikleri: 

- Altın/Gümüş ayırt etme Ayar Butonu 
- Çoklu Ayar Kombinasyonu 
- Yüksek/Düşük Hassasiyet Ayarı 
- 9 Voltluk Alkali Pil ile çalışır 
- 10 Pozisyonlu Ayarlama 
- 10 Pozisyonlu ayırt etme Düğmesi 
- Ayar Göstergesi 
- Düşük Pil Uyarı Göstergesi 
 
301 Electroscope Modeli arazi taraması yapanlar, hazine arayanlar, bozuk para arayan yetişmiş profesyonel personel 
tarafından kullanılan bir dedektördür. Altın ve Gümüş ayırt etme modlarına sahip olan cihaz Azami 2 mil (3.2 km) 
uzaklık menzili ve 12 feet (3.6 m) derinliğe kadar büyük objeleri tespit etme özelliğine sahiptir. Uzak mesafeden 
cisimleri tespit etme özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlar. 
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The Gravitator Recovery System  
 

 
   •  Gold/Silver Mode 

•  Digital Range Finder 

•  Laser Antenna System 

•  Directional Display 

•  Dual-Handle Design 

•  Balance Indicator 

•  Rechargeable Battery 

•  Night Vision Screen 

•  Adjustable Tuning 

•  Data Trigger 

•  Digital Signal Processing 

•  Integrated Circuits 

•  Low Battery Indicator 

•  ABS Enclosure  
 

 
The Gravitator Recovery System can accurately guide you to buried treasures of gold, silver, coins, jewelry and many other valuable artifacts. This high-tech, 
state-of-the-art locator enables you to leap into the future of long range detection systems. Its features allow the user to carry away important information 
gathered at the treasure site, and is the leading tool at the start of any serious hunt. The Gravitator's revolutionary new compact design makes it easy to 
transport into the field. Another powerful locator exclusively from the world famous Electroscopes® company, the pioneers of long-range equipment.  
 
 
    Gravitator Ürün Özellikleri: 

- Altın/Gümüş ayırt etme Ayar Butonu 
- Dijital Uzaklık Göstergesi 
- Lazer Anten Sistemi 
- Yön Göstergesi 
- Çift Tutamaklı Tasarım 
- Balans Göstergesi 
- Şarj Edilebilir Piller 
- Gece Görüşüne Uygun Ekran 
- Çoklu Ayar Kombinasyonu 
- Ayarlanabilir Tuning 
- Dijital Sinyal İşleme 
- Entegre Devreler 
- Düşük Pil Uyarı Göstergesi 
- ABS den imal gövde yapısı 
 
Gravitator cihazı Altın, Gümüş, madeni para, define ve diğer birçok kıymetli madeni hassas bir şekilde bulmanıza 
yarar. Bu yüksek teknolojiye sahip cihaz uzun menzilli dedektörlerin en gelişmiş modelidir. Profesyonel özellikleri 
sahip cihazda arazi üzerindeki bir çok önemli bilgi ekranda görünür. En iyi Uzun menzilli dedektör üreticisi olan 
Electroscopes firması tarafından üretilen uzun menzilli dedektörlerin en üst modelidir. 


