
 »بالعمل على اأر�ض تم م�شحها �شابقا با�شتخدام الكا�شفين 

GPX 5000 و SDC 2300، اأ�شابنا الذهول فور عثورنا على هذه 
القطعة النفي�شة با�شتخدام الكا�شف GPZ 7000 على عمق 20 �شم تقريبا. كانت 

الإ�شارة عالية ووا�شحة... نحن متحم�شون للنهج التقني الذي تتبعه �شركة 

Minelab فيما يخ�ض كا�شفات المعادن«

- جيه مويو، زيمبابوي

»ل ي�شنع الكا�شف GPZ 7000 الذهب، ولكنه يبدو كذلك في بع�ض 

الأحيان. بداأ الذهب في الظهور ب�شكل رائع ومنتظم وبلغ وزنه 

 30 جراما بحلول نهاية الجل�شة. بلغ وزن اأكبر القطع الثمينة 12 جراما 
وكانت على عمق 17 بو�شة!«

- جوناثان بورتر، اأ�ستراليا

»�شيقوم الكا�شف GPZ 7000 با�شتخراج الكثير من القطع الثمينة 

من الأرا�شي الجديدة والقديمة. لقد اأده�شتنا قائمة الإعدادات 

اإلى امتالك اأحد هذه  الب�شيطة، بل وعثرنا على هذه القطعة ال�شغيرة - نتوق 

»!Minelab الكا�شفات!اأح�شنتم يا

- ا�س نياثي، زيمبابوي

 طفرة هائلة في الك�شف عن الذهب مع التقنية الجديدة 

والمتطورة من برو�س كاندي...

»تتفوق تقنية ZVT الجديدة والمتطورة هذه بفارق كبير على كا�شفات GPX في 

اكت�شاف قطع المعادن النفي�شة الكبيرة الموجودة على اأعماق كبيرة ف�شال عن 

العثور على الذهب على اأي عمق. �شتنفتح حقول الذهب مرة اأخرى مع الكا�شف 

».GPZ 7000
GPZ برو�س كاندي، مخترع الكا�شف

www.facebook.com/MinelabMetalDetectors • www.twitter.com/minelab 
www.youtube.com/user/MinelabDetecting • www.linkedin.com/company/minelab

 Minelab Electronics Pty. Ltd. شركة�

)اأ�شتراليا، ال�شين، الهند، اآ�شيا والمحيط الهادي(

118 Hayward Ave, Torrensville 
Adelaide, South Australia 5031

اأ�شتراليا

 هاتف: 0888 8238 8 (0) 61+

minelab@minelab.com.au :بريد اإلكتروني

Minelab International Ltd. شركة�

)اأوروبا، رو�سيا، المملكة المتحدة(

Unit 207, Harbour Point Business Park 
Little Island, Co. Cork 

اأيرلندا

 هاتف: 2352 423 21 (0) 353+ 

minelab@minelab.ie :بريد اإلكتروني

Minelab Americas Inc. شركة�

)المك�سيك واأمريكا ال�سمالية والو�سطى والجنوبية(

1938 University Lane, Ste. A 
Lisle, IL. 60532

الوليات المتحدة الأمريكية

 هاتف: 6522 949 888 1+

info@minelabamericas.com :بريد اإلكتروني

 Minelab MEA General شركة�

Trading LLC
)ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا(

الوحدة S-1، برج حميد �شلطان، المرر، 

ديرة، �شندوق بريد 6934، 

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2549995 4 971+  

minelab@minelab.ae :بريد اإلكتروني

verify.minelab.com الخا�س بك من خالل الموقع GPZ 7000 تحقق من اأ�شالة الكا�شف

الأ�سلية،  MINELAB اأجهزة ا�شتر 

ميكن ا�شتخدام املل�شقات الأمنية على الكا�شف GPZ 7000 للتاأكد اأن كا�شفك 

اأ�شلي. كا�شفات MINELAB فقط هي التي تقدم النتائج احلقيقة! 

* عند المقارنة مع متو�شط اأداء الكا�شف GPX 5000 في البيئات القيا�شية. 
يتوقف الأداء الفعلي على الظروف ال�شائدة.

 GPSi™ و Wi-Stream™  و Super-D™  و ZVT™ و GPZ 7000®  و Minelab®  تعد كل من

 XChange Your Detecting Connection™  و GeoTrail™ و GeoHunt™  و FindPoint®  و
 .Minelab Electronics Pty. Ltd عالمات تجارية مملوكة ل�شركة W8™  و PRO-SWING 45 W8®  و

وتعد Google Maps عالمة تجارية مملوكة ل�شركة Google Inc. -blox. وتعد 

.u-blox Holding AG عالمة تجارية مملوكة ل�شركة

 المعلومات الخا�شة بالمنتج كانت �شحيحة عند الطباعة. وتحتفظ 

�شركة Minelab بالحق في اإجراء اأي تعديالت في اأي وقت.

وظائف الك�سف

طرق البحث
اأنماط الك�شف عن الذهب - عائد مرتفع وعام وعمق اأكبر

اأنواع الأرا�شي - عادية و�شعبة وقا�شية

اأوتوماتيكي ويدوي )256 قناة(اإلغاء ال�سو�ساء

الم�شتوى (1-20)الح�سا�سية

(1-20) الحد (1-20)�سدة ال�سوت المدى 

الفا�سل (1-50) النغمة (1-100)م�ستوى الحد  الم�شتوى 

مطفاأة، منخف�شة، مرتفعةخا�سية ت�سوية ال�سوت

الأر�سية اأوتوماتيكية ويدوية )زر ت�شغيل التتبع ال�شريع Quick-Trak(الموازنة 

وظائف ر�سم الخرائط

GPS درجات، دقائق(اإحداثيات( DM ،)درجات، دقائق، ثوان( DMS

التكبير 10×10، 20×20، 100×100 )متر/ياردة لكل خلية(م�ستويات 

GeoStore تخزين موقعGeoHunt 10 مواقع تنقيب  ،Waypoint 100 نقطة و�شيطة  ،FindPoint 100 عالمة ك�شف

GPS محرك نظام)MSAS و EGNOS و WAAS خدمات :SBAS 56 قناة، نظام(  u-blox Neo-7

الموا�سفات

)GPZ 14( الملف 
 14 بو�شة × 13 بو�شة بتهيئة مزدوجة فائقة Super-D مع غطاء حماية 

)ملف م�شاد للماء حتى عمق 1 م/3 قدم(

بطارية اأيونات ليثيوم قابلة لإعادة ال�شحن )7.2 ڤلط تيار م�شتمر، 68 واط �شاعة(البطارية

اإر�شال ل�شلكي بتقنية Wi-Streamخرج ال�سوت مقب�ض 6.3 مم )¼ بو�شة( غير م�شاد للماء، 

الراأ�س اأوم مع قاب�ض 6.3 مم )¼ بو�شة( )غير م�شادة للماء(�سماعات  KOSS UR 30 قدرة 100 

اأو اأكثر من وحدات WM 12اإر�سال ال�سوت ل�سلكيا وحدة WM 12  )14 قناة( تتيح تو�شيل واحدة 

�شا�شة LCD كاملة الألوان )320 × 240 بك�شل(وحدة العر�س

3.32 كجم )7.32 رطل( )�شامال الملف GPZ 14 وغطاء الحماية والبطارية 72 واط �شاعة(وزن الكا�سف

طول الكا�سف
م�شموم: 1170 مم )46.1 بو�شة( مفرود، م�شموم: 1304 مم )51.3 بو�شة(

ممدود: 1526 مم )60.1 بو�شة( مفرود، م�شموم: 1651 مم )65.0 بو�شة(

�شترة الك�شف PRO-SWING 45 مع دعامة J اإ�شافية وحزام عر�شي وذراع توجيه GA 10�شترة

اأخرى

الرئي�سية تقنيات ZVT و Super-D و GPSi و Wi-Stream و W8التقنيات 

مقب�ض USB لت�شغيل برنامج XChange 2 على الكمبيوترالتو�سيل بالكمبيوتر

XChange 2 برنامج
 Windows XP متوافق مع اأنظمة الت�شغيل( CD اأ�شطوانة  يتوفر البرنامج على 

و Vista و 7 و 8

البرنامج تحديثات 
يمكن تحديث كل من الكا�شف GPZ 7000 والوحدة WM 12 من خالل برنامج 

XChange 2 )مع توفر ات�شال بالإنترنت(

اإر�شادية مدمجةقائمة الكا�سف �شفحة التنقل )6 �شفحات ك�شف، 5 �شفحات خرائط( مع �شال�شل 

لغات واجهة 

الم�ستخدم

مجموعة الكتيبات
 دليل ال�شتخدام ال�شريع والأدلة الميدانية 

)CD اأ�شطوانة اأ�شطوانة CD(، دليل برنامج XChange 2 )على  دليل ال�شتخدام )على 

اأف�شل تقنيات الك�شف عن المعادن في العالم

تغييرا ي�شهدا  قد  والثروة  الحظ  معنا 



اأداء فائق ك�شف متعدد ال�شتخدامات 

وقاية اأف�شل من ال�شجيج

يتيح اخلف�ض الهائل يف م�شتوى ال�شجيج بالكا�شف 

GPZ 7000 الك�شف ب�شال�شة وهدوء تام. من خالل قنوات 
اإلغاء ال�شجيج البالغ عددها 256، يلتقط الكا�شف 

GPZ 7000 ن�شبة اأقل من �شجيج البيئة املحيطة. ا�شتمع 
اإىل الذهب، ولي�ض ال�شجيج!

اأق�شى ح�شا�شية للذهب

 GPZ 7000 متنحك احل�شا�شية الفائقة للكا�شف

مع امللف املزدوج الفائق Super-D الأف�شلية 

املطلقة يف موقع الك�شف. اكت�شف الذهب الذي 

مل يالحظه الآخرون، من القطع الذهبية الأقل 

من جرام وحتى القطع الكبرية التي »�شتغري 

جمرى حياتك«!

تحديد الموقع بوظيفة GPS ور�شم الخرائط
على الكمبيوتر

اعرف موقعك و�شجل اكت�شافات الذهب اأثناء الك�شف. 

با�شتخدام وظيفة GPS املدجمة بالكا�شف، �شتتمكن من 

تغطية م�شاحة اأكرب من الأر�ض، ولن تفوتك قطعة واحدة 

من املعادن النفي�شة! احر�ض على ت�شجيل »املوا�شع 

الهامة« املف�شلة من خالل حفظ البيانات على برنامج 

.Google Maps املزود بخرائط جوجل XChange 2

قائمة تنقل ب�شيطة

 DETECTING مع �شفحة التنقل �شهلة ال�شتخدام لوظائف الك�شف

ور�شم اخلرائط MAPPING، والأيقونات التي تظهر بها 

الإعدادات ب�شكل فوري، �شوف تكون خبريا يف وقت ق�شري! 

الكا�شف GPZ 7000 قابل للتخ�شي�ض والتهيئة ب�شكل كامل، 

من خالل الوظائف املتعددة القابلة لل�شبط.

π«¨°ûàdG™jöùdG π«¨°ûàdG!∞°ûµdG CGóHG

خريطة

وحدة العر�ض

خريطة

 تخزين موقع 

GeoStore

عر�ض

اإن�شاء بيانات 

GeoData جغرافية

* عند المقارنة مع متو�شط اأداء الكا�شف GPX 5000 في البيئات القيا�شية. يتوقف 
الأداء الفعلي على الظروف ال�شائدة.

المعلومات الواردة في هذا ال�شكل عبارة عن مقارنة غير تقليدية، لغر�ض البيان فقط، 

وت�شتند اإلى نتائج القيا�شات المعملية والختبارات الميدانية التي اأجرتها �شركة 

Minelab با�شتخدام كا�شف GPX 5000 بملف اأحادي Monoloop  11 بو�شة وكا�شف 
SDC 2300 بملف اأحادي Monoloop  8 بو�شة وكا�شف GPZ 7000 بملف مزدوج 

فائق GPZ 14 Super-D. تم ا�شتخدام الأداء ال�شمي للكا�شف GPX 5000 بملف اأحادي 

 Monoloop  11 بو�شة كاأ�شا�ض للمقارنة مع الكا�شفات الأخرى. اأداء الكا�شف 
GPX 5000 مع القطع الأكبر حجما وبا�شتخدام ملف اأحادي Monoloop تكميلي اأكبر 

ن�شبيا 15 بو�شة × 12 بو�شة هو اأي�شا لغر�ض الإي�شاح فقط. لحظ اأن تفوق اأداء 

 الكا�شف GPZ 7000 ذو الملف GPZ 14 �شوف يزداد ب�شكل عام على الكا�شف 

GPX 5000 ذي الملفات التكميلية الأكبر عند الك�شف عن القطع ال�شغيرة والمتو�شطة. 

يرجى مراعاة اأن النتائج التو�شيحية تعطي مقارنة ن�شبية وواقعية بين الكا�شفات 

الثالث في الظروف الميدانية القيا�شية للك�شف ومدى الأوزان المبينة للذهب، اإل اأنها 

ل تمثل الأداء في ظل جميع الظروف، ول يجوز اعتبارها �شاملة. 

ل ت�شمن �شركة Minelab اأو تقر باإمكانية تحقيق م�شتويات الأداء المبينة، حيث 

يختلف اأداء الكا�شفات الثالث وفقا للظروف ال�شائدة. ت�شمل العوامل الموؤثرة على اأداء 

الكا�شف، على �شبيل المثال ل الح�شر، اإعدادات الكا�شف وحجم الملف وتهيئته ونوع 

الأر�شية وم�شتوى المعادن ونوعها والت�شوي�ض الكهرومغناطي�شي وحجم قطعة الذهب 

و�شكلها وتركيبها وم�شتوى مهارة الم�شتخدم.

اأق�شى عائدات الذهب - مقارنة بين الكا�شفات

 بف�شل العمق الهائل والح�شا�شية الفائقة، يتفوق اأداء الكا�شف GPZ 7000 على �شل�شلة 

GPX و�شل�شلة الكا�شفات SDC 2300 الكا�شفات

الك�شف عن الذهب �شار اأمرا مي�شورا - الإعدادات الأ�شا�شية للك�شف عن الذهب

ا�شبط بب�شاطة نمط الذهب ونوع الأر�شية لمواءمة ظروف الك�شف ومن ثم تكون جاهزا للعمل

عائد مرتفع )الإعداد الفرتا�سي(

)باإجمايل ≥ من 0.1 اإىل 50 جرام( يتميز هذا 

النمط بالك�شف عن القطع ال�شغرية واملتو�شطة. 

كما يعمل ب�شورة ممتازة عند اكت�شاف القطع 

الأكرب حجما. ا�شتخدم هذا النمط فائق احل�شا�شية 

مع الطبقة العليا من الأر�ض.

عام

)باإجمايل من 5 اإىل 50 جرام( منط �شامل ميكن من 

خالله الك�شف عن القطع ال�شغرية والكبرية بنف�ض 

املعايري على اأعماق كبرية دون التاأثري على احل�شا�شية 

ب�شكل كبري. ا�شتخدم هذا النمط بعد م�شح قطعة من 

.High Yield الأر�ض با�شتخدام منط العائد املرتفع

عمق كبري

)باإجمايل ≤50 جرام( منط خا�ض للك�شف عن 

الأهداف الكبرية الواقعة على عمق كبري. يخرتق 

هذا النمط اأعمق من اأي منط اآخر، ويرتقي بك اإىل 

امل�شتوى التايل يف الك�شف عن الذهب بن�شبة 

.GPX ت�شل اإىل 40%* اأعمق من كا�شفات

عادية

ي�شلح لالأر�شيات ذات امل�شتويات املنخف�شة من 

املعادن، يعظم هذا النمط من اإ�شارات ا�شتجابة 

الهدف. يف حالة وجود �شجيج بالكا�شف اأثناء 

الك�شف فانتقل اإىل منط الأر�شية ال�شعبة. اإنه 

منط رائع للتنقيب على اأعماق كبرية.

�سعبة

تت�شم حقول الذهب يف العادة بالرتبة �شديدة 

التمعدن. يقوم هذا النمط مبعاجلة هذه الظروف، 

ويتيح لك الك�شف يف مزيد من املواقع مع اأقل 

ن�شبة من الإ�شارات اخلاطئة ال�شادرة من الهدف.

قا�شية

ت�شتمل بع�ض املواقع على م�شتويات فائقة من 

املعادن. يتيح منط الأر�شية هذا، بالإ�شافة اإىل 

منط العائد املرتفع الك�شف يف ظرف قا�شية، 

للتنقيب عن الذهب يف املناطق التي مل يكت�شف 

فيها من قبل.

الأر�سية   نوع 

Ground Type
 نمط الذهب 

Gold Mode

 
حرية ا�شتقبال ال�شوت ال�شلكيا

قم بالك�شف دون تو�شيل �شماعات الراأ�ض بالكا�شف. با�شتخدام 

الوحدة الال�شلكية WM 12 لديك حرية الختيار بني ا�شتخدام 

ال�شماعات املدجمة اأو �شماعات الراأ�ض املوردة مع الكا�شف اأو 

�شماعات الراأ�ض املف�شلة لديك. اعمل �شمن الفريق و�شارك 

ال�شوتيات من اأجل التمييز ال�رسيع لالإ�شارات ال�شوتية الدالة 

على »الذهب« الثمني.

م�شاد للماء حتى 1 م )3 قدم(‡

 امللف GPZ 14 م�شاد للماء وقابل للغمر يف املاء حتى عمق 1 م 

)3 قدم(. يتيح لك الك�شف يف الأنهار وعلى ال�شواطئ دون قلق! يتيح 

لك ت�شميم الكا�شف GPZ 7000 امل�شاد للماء الك�شف يف الأحوال 

اجلوية املمطرة اأو الرطبة.

 ‡الكا�شف GPZ 7000 مقاوم لالأحوال اجلوية فقط. اأما امللف GPZ 14 فهو م�شاد للماء 

بالكامل حتى عمق 1 م )3 قدم(.

الوحدة WM 12 لي�شت م�شادة للماء اأو مقاومة لالأحوال اجلوية.

موازنة اأر�شية دقيقة

تقبع غالبية القطع الذهبية يف اأر�شيات »�شعبة« 

مليئة باملعادن ل ت�شتطيع معظم الكا�شفات 

 GPZ 7000 التعامل معها. يقوم الكا�شف

»باملوازنة« الدقيقة »والتتبع« الأوتوماتيكي 

ب�شهولة، حتى يف اأ�شعب اأنواع الرتبة.

اكت�شاف الذهب على اأعماق �شحيقة

ما مدى العمق الذي ميكنك الك�شف عنده؟ 

ح�شنا، اأعمق بن�شبة ت�شل اإىل 40% عن 

�شل�شلة كا�شفات GPX. حقول الذهب القدمية 

 ZVT شارت جديدة مرة اأخرى، بف�شل تقنية�

اجلديدة واملتطورة. ت�شتطيع مع �رسكة 

Minelab الك�شف على عمق مل ت�شله من قبل!

* مقارنة مبتو�شط اأداء الكا�شف GPX 5000 يف 
 البيئات القيا�شية. يتوقف الأداء الفعلي على 

الظروف ال�شائدة.

ك�سف

ك�شف

تف�شيالت

اأو�شاع ال�شبط

ك�شف اإ�شافي

اإعادة �شبط

زر الم�شتخدم

-20%

-10%

+10%

+20%

+30%

+40%
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gpx 5000 الكا�شف

15 بو�شة × 12 بو�شة
امللف 

اال�شتجابة للقطع ال�شغيرة

)باإجمالي ≥1 جرام( 

اال�شتجابة للقطع المتو�شطة

)باإجمالي يتراوح من 5 اإلى 30 جرام( 

اال�شتجابة للقطع الكبيرة

)باإجمالي ≤100 جرام( 

 حجم القطع 

الذهبية

 GPX 5000
مرجع


