
NA TERRA
E NA ÁGUA

VIAGEM PARA QUALQUER LUGAR
E ENCONTRE TESOUROS

O DETECTOR MAIS
AVANÇADO DE OURO
E MICRO JOIAS

www.noktadetectors.com

ALTA
FREQUÊNCIA

61kHz

Kruzer - 14kHz
Multi Kruzer -

MULTI FREQUÊNCIA
(5/14/19kHz)

Detector multiuso para todos os terrenos 
que oferece o melhor desempenho e 
profundidade ao melhor preço.

VOLTE A DAR
VIDA AS ÁREAS
EXPLORADAS!



Bobina de pesquisa
13 cm / 5'' (KR13)

Bobina de pesquisa
Concêntrica 18 cm / 7'' (KR18C)

Bobina de pesquisa
24 x 13 cm / 9.5'' x 5'' (KR24)

Bobina de pesquisa
28 cm / 11" (AF28)

Bobina de pesquisa
35 x 33 cm / 13.5" x 13" (AF35)

Bobina de pesquisa
40 x 35 cm / 15.5'' x 14'' (KR40)

Bobina de pesquisa
Concêntrica 23 cm / 9" (AF23C)

Bobina de pesquisa
19 x 10 cm / 7.5'' x 4'' (KR19)

IP68
Totalmente submersível até 5 metros e protegido 
totalmente de poeira.

Excelente capacidade de discriminação
e desmascaramento
Economize tempo ao detectar os alvos desejados 
enquanto gasta menos tempo escavando.

Alto desempenho e profundidade incomparável
Descubra moedas e relíquias profundas que 
outros detectores simplesmente não conseguem 
detectar.

Avançado modo Beach para praia
Operação muito estável em areia seca, areia 
molhada e subaquática.

NOVA! Função E.U.D
Profundidade subterrânea extra - Detecta certos tipos 
de metais mascarados por condições de solo e / ou 
profundidades na orla.

Velocidade de recuperação rápida
Prepare-se para descobrir o que outros detectores de 
metal perdeu entre o lixo e o ferro!

3 níveis de profundidade de Identificação Digital ID 
selecionáveis
Ajusta o nível de profundidade que o detector exibe 
em um ID para um alvo detectado.

6 Modos de Pesquisas
Gen (All Metal) / 2 Tone / 3 Tone / 4 Tone / Beach
/ Deep

Fone de ouvido sem fio de 2,4 GHz incluídos *
Aproveite a liberdade sem fio com nenhuma 
latência.

Atualizações de Firmware Online
Mantenha-se atualizado com atualizações de 
firmware (via USB no PC) e aproveite ao máximo 
o seu detector.

Vibração
Kruzer irá vibrar após a detecção do alvo! Ideal 
para deficientes auditivos, bem como para 
detecção subaquática.

Leve peso 1,4Kg
Bem equilibrado - Desfrute da detecção por horas 
prolongadas sem fadiga.

Bateria Lipo embutida
Carregue-o facilmente com um carregador USB ou 
um powerbank. Fornece até 19 horas de uso **.

8 Optional Coils to Choose From:

* Os fones de ouvido sem fio não são à prova d'água e não podem ser usados debaixo d'água.
** A duração da bateria no multi Kruzer dependerá da frequência de operação utilizada.

ESTEJA PRONTO PARA 
EXPERIMENTAR O 
TODO NOVO KRUSER 
SÉRIES DETECTOR DE 
METAL!

O Kruzer vai trazer as áreas caçadas 
de volta à vida, oferecendo o melhor 
desempenho e profundidade 
combinados com seu design robusto 
e impermeável.

VVocê é um caçador de praia? Nós 
também não nos esquecemos de 
você! O Kruzer apresenta um novo 
modo de praia avançado que oferece 
um desempenho muito estável na 
praia de sal úmido e até mesmo 
debaixo d'água.

+



1 Optional Coils:

Bobina de pesquisa 
40 x 35 cm (15.5'' x 14'') (KR40)

Bateria Lipo embutida
Carregue-o facilmente com um carregador USB 
ou um powerbank. Fornece até 19 horas de uso.

Leve peso 1,4Kg
Bem equilibrado - Desfrute da detecção por 
horas prolongadas sem fadiga.

Atualizações de Firmware Online
Mantenha-se atualizado com atualizações de 
firmware (via USB no PC) e aproveite ao máximo 
o seu detector.

Fone de ouvido sem fio de 2,4 GHz incluídos *
Aproveite a liberdade sem fio com nenhuma 
latência.

4 modos de Pesquisa
Gen (All Metal) / Fast / Boost / Micro

NOVA! Função E.U.D
Profundidade extra subterrânea - Detectar 
pequenas pepitas de ouro mascaradas por 
pedras quentes e / ou profundidades de orla.

Alto desempenho e profundidade incomparável
Descobrir pepitas de ouro profundas ou micro 
joias que outros detectores simplesmente não 
conseguem detectar.

Excelente capacidade de discriminação
Basta detectar aqueles alvos de ouro 
desejados e ignorar o ferro.

IP68
Totalmente submersível até 5 metros e 
protegido contra a entrada total de poeira.

* Os fones de ouvido sem fio não são à prova d'água e não podem ser usados debaixo d'água.

PROSPECTANDO 
O MELHOR DO 
OURO!
Operando a uma frequência alta 
de 61kHz, o Gold Kruzer vai trazer 
os campos de ouro caçados de 
volta à vida, oferecendo a melhor 
sensibilidade para pequeníssimas 
pespitas de ouro.

Além do seu desempenho Além do seu desempenho 
excepcional em condições de solo 
severos e pedras quentes, o seu 
design robusto e impermeável 
torna o Gold Kruzer o mais 
avançado detector de metal de 
ouro e micro joias no mercado.

+



VLF 

61kHz

150Hz - 700Hz ajustável

4 (Gen/Fast/Boost/Micro)

Automático / Manual / Tracking

01 - 99

00 - 9900 - 99

GK26C 26 x 14 cm & GK19 19 x 10 cm DD

Customizado LCD

1,4 kg incluindo a bobina de pesquisa

111 - 135,5 cm Ajustável

3700mAh Lítio Polímero

2 anos

A Nokta Makro Detectores reserva-se o direito de alterar o design, especificações ou acessórios sem aviso prévio e sem qualquer obrigação ou responsabilidade.

VLF 

Kruzer: 14kHz Multi Kruzer: 5kHz/14kHz/19kHz

150Hz - 700Hz ajustável

6 (Gen/2 Tone/3 Tone/4 Tone/Beach/Deep)

Automático / Manual / Tracking

01 - 99

00 - 9900 - 99

KR28 Aprova D’água DD 28 x 18 cm

Customizado LCD

1,4 kg incluindo a bobina de pesquisa

111 - 135,5 cm Ajustável

3700mAh Lítio Polímero

2 anos

Principal Operação

Frequência de Operação

Frequência de Áudio

Modos de Pesquisas

Som do Ferro

Tone Break

Filtro NotchFiltro Notch

Equilíbrio de Solo

Pinpoint

Altera Frequência

Vibração

Ajuste de Ganho

Alvo ID

Bobina de pesquisaBobina de pesquisa

Tela

Luz de Fundo

Peso

Bengala

Bateria

Garantia

KRUZER - MULTI KRUZER GOLD KRUZER

Bobina de pesquisa
19 x 10 cm (GK19)

Cabo USB2.4 GHz
Fone de ouvido sem fio

Bobina de pesquisa
26 x 14 cm (GK26C)

Bobina de pesquisa
28 x 18 cm (KR28)

Kruzer
multi Kruzer

Gold Kruzer

Incluso em todos os modelos:

Estojo de bateria AA impermeável
Fornece a opção de usar

baterias 4xAA
(baterias não incluídas).

Adaptador de fone
de ouvido de 6,3 mm
Permite que os aparelhos
de uso terrestre sejam
usados com o Kruzer.

Fone de ouvido à prova d'água
Design confortável para uso
terrestre e subaquático.

GRANDES ADICIONAIS:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTEÚDO DO PACOTE

Bronze Age ax
head on pasture

about 22 "down between
two pylons elétricos

Brinco de ouro
encontrado em areia
molhada no modo praia

www.noktadetectors.com


