
Sjekk på www.metallsoker.no

• Garrett, Minelab, Tesoro, Makro og Nokta                  
Metalldetektorer, for nybegynnere og proffe.

• Pin Point prober for rask og effektiv  
finlokalisering av funnobjektene

• Tilbehør og reservedeler
• Ekstra søkehoder / coiler
• Hodetelefoner og hodelykter
• Effektive graveredskaper
• Funnvesker og funnposer
• Klær, støvler, hansker mm.

Metallsøker AS / metallsoker.no er Norsk importør 
av verdensledende metalldetektor merker som 

Garrett, Minelab, Tesoro, Makro og Nokta
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Minelab CTX 3030 er Minelabs 
toppmodell i hobby-segmentet.

CTX 3030 er en helt rå metalldetektor 
med egenskaper og finesser ingen andre 

søkere har. Den er blant annet vanntett 
og fungerer like godt i saltvann som på 
land. Den har fargeskjerm, innebygget GPS, 
kartprogram (koble den til PC eller Mac) for å 
vise søk og funn i kart eller flyfoto etc. 
Mye mer, og oser kvalitet. Les mer på side 13.



Garrett AT Pro er veldig mye metalldetektor for pengene. Den 
er vanntett til 3 meters dyp (hele detektoren!), er meget enkel å 
bruke og forstå, men samtidig meget effektiv og dyptsøkende. 
Den kjører på 15 kHz frekvens, har LCD target ID visning med 
tall og segmenter, 6 søke-programmer, 3 toner, meget god jern-
diskriminering, grunnbalanse justering, følsomhetsjustering mm. 
Leveres standard med 8,5 x 11” DD søkehode. Kan bruke flere 
andre søkehoder vi vanligvis har på lager, som blant annet 4,5” 
sniper coil og 5x8” DD søkehodet som er std. på AT Gold.
Pris Kr. 6490,-

Garrett AT Pro

Garrett AT Gold er en meget god 
“all-round” detektor for søk etter 
mynter, smykker, militaria etc., men 
er i tillegg meget god på å finne 
smått gull. Vanntett til 3m dyp, hele 
detektoren! Lynrask reaktivitet. 18 
kHz søkefrekvens. Tre programmer. 
LCD target ID visning med tall og 
segmenter. Ekte “all metal”. Leveres 
standard med 5 x 8” DD søkehode, 
men kan også bruke blant annet 8,5 
x 11” søkehodet som er standard på 
AT Pro. Ring oss for mer info om flere 
forskjeller på Pro og Gold. 
Pris Kr. 6990,-

Garrett Euro Ace er 
toppmodellen i ACE serien 
og sannsynligvis den mest 
kjøpte nybegynner detektoren 
i Europa. Meget enkel å 

lære og ta i bruk, men effektiv 
og dyptsøkende. 8,25 kHz. Fem 
søkeprogrammer, diskriminering, 
Tre toner, 8,5 x 11” DD søkehode. 
Hodetelefoner inkludert. 
Pris Kr. 2890,-

Se vår nettbutikk for mer produktinfo, flere produkter,
spesifikasjoner, videoer, gjeldende priser mm. Alt i 
nettbutikken er på lager hvis ikke annet er spesifisert. 
Med forbehold om trykkfeil, endring i priser og pakke-sammensetninger. 
Det som står i vår nettbutikk er til enhver tid gjeldende.Garrett Ace 150 er vår rimeligste Garrett 

detektor. En god og enkel førstegangs 
detektor for barn/ungdom/voksne (fra 10-11 
år) Tre programmer, følsomhets-innstilling, 
objekt-ID avlesning (segmentskala) og dybde 
indikator. 6,5 x 9” konsentrisk søkehode. 
Pris Kr. 1690,-

Garrett Ace 250 er et godt alternativ 
til Euro Ace. En meget god og enkel 
førstegangs detektor for ungdomer og 
voksne. Mye samme innstillinger og valg 
som på Euro Ace, men litt lavere ID-skala 
segment oppløsning, og leveres med 6,5 
x 9” konsentrisk søkehode. Et godt valg i 
denne prisklassen! Pris Kr. 2290,-

Garrett AT Gold

Ace eller AT?
ACE detektorene er gode førstegangs detektorer, rimelige i pris og 
enkle å bruke. Og det gjøres mye gode funn rundt omkring i landet 
med Ace-søkerne. Tar man steget til AT-klassen får man en helt 
vanntett detektor med enda bedre jern-diskriminering, litt større 
søkerdybde, mer nøyaktig ID-avlesning, grunnbalanse justering for 
bedre stabilitet, og fortsatt stor brukervennlighet.

Har du sett serien 
“Skattegraverne” på 
National Geographic 

Channel og FOX 
Channel Norge? 

Disse gutta bruker 
Garrett AT Pro og AT 
Gold, enkle å bruke, 

vanntette søkere 
som finner akkurat 
det samme og like 

mye som langt 
dyrere detektorer.

Søkehoder
Vi lagerfører flere forskjellige søkehoder 

til alle våre Garrett modeller (og 
andre merker). Populære ekstra coiler 
er 5 x 8 tommer til AT Pro eller 8,5 x 
11” til AT Gold. Generelt så er mindre 
søkehoder (coiler) perfekt til utmark/

skog og på steder med mye jernobjekter 
i bakken. Mindre coiler har bedre 

signalseparering enn større coiler. DD-
coiler er også bedre på signalseparering 

enn konsentriske. Større coiler egner 
seg ofte bedre enn små på jorder og 

andre åpne landskap. Større søkehoder 
dekker større areal pr sveip og går 

generelt litt dypere. Sjekk hva vi har 
på lager, på metallsoker.no

Se vår nettbutikk for 
detektor-bagger, hodetele-
foner, graveredskaper og mye 
annet detektor tilbehør!

Vi har til enhver tid det aller meste av 
Garrett tilbehør og reservedeler på lager, 
og vi utfører også service og reparasjoner.



Garrett Pro Pointer AT er en ny videreutviklet, forbedret og vanntett versjon 
av den sorte klassikeren Pro Pointer lenger ned på siden. Den har større 
søkerdybde enn den sorte Pro Pointeren, og flere nye gode egenskaper og 
funksjoner. Den er blant annet vanntett til tre meters dyp. Videre har den tre 
sensitivitets-innstillinger. Signal kan avgis både med lyd og vibrasjon, eller 
bare med vibrasjon. Den har en rask ett-trykks grunnbalanse funksjon. Linjal 
langs ene siden i tommer og cm lar deg måle størrelse eller diameter på et 
funnet objekt, eller dybden funnobjektet lå på. Den har også et festepunkt. 
Pris Kr. 1390,-

Garrett Pro Pointer er verdens desidert mest brukte pin pointer probe. 
Meget enkel å bruke, kun av og på. Gir utslag på alle metaller, og avgir 
signal med lyd og vibrasjon. Ikke vanntett slik som AT proben over. 

Hjelper deg å finne de små metallobjektene raskt og effektivt, etter at 
du har gravd. Finn små objekter tildekket av jord på få sekunder i stedet 
for mange minutter... Metalldetektering blir mer gøy og super-effektivt 
med en pin pointer. Har du prøvd en vil du aldri igjen detektere uten. 
Begge Garretts Pro Pointere bruker 1 stk 9V batteri (lang levetid)
Pris Kr. 1250,-

Garrett Pro Pointer

Garrett Pro Pointer, 
og Pro Pointer AT 
leveres med 9V batteri 
og beltehylster. 
Beltehylsteret kan 
også monteres utenpå 
Garrett funnveske. 
(tilleggsutstyr).

NB! Se også vår meget 
populære tilbehørspakke på 
baksiden av denne brosjyren. 
På metallsoker.no finner du 
flere tilbehørspakker med 
blant annet Pro Pointer og 
Pro Pointer AT, håndspader, 
funnvesker mm. inkludert.

Pin Pointer er et “must”!
En god finsøke probe gjør det hele mer gøy, og du blir 

veldig mye mer effektiv. Med en pin pointer finner 
du objektet på sekunder, mens du uten pin pointer 

vanligvis roter rundt i jorda i mange minutter.

PiN POiNTEr
Spør en detektorist som har holdt 
på en stund. Han vil si at en pin  
pointer (finsøk probe) er et “must” 
som gjør deg veldig mye mer 
effektiv, og det hele mer gøy.

Vi har også pin pointere fra 
Minelab og Makro. Sjekk 
pin pointer kategorien på 
metallsoker.no



NYHET VÅrEN 2015: Minelabs GO-FIND serie (Go-Find 20, 
40 og 60) representerer en liten revolusjon i metalldetektor 
nybegynnerklassen. Ikke bare har de tre modellene et 
fantastisk design, søkerne har også en ytelse, søkerdybde, 
stabilitet, brukervennlighet, og funksjonalitet som overgår 
andre detektorer i denne prisklassen.

Og det er ingen montering - de leveres som på bildene, 
veier kun 1 kg blank, er sammenleggbar slik at de lett går 
inn i en veske eller ryggsekk, og på få sekunder folder du 
de ut og er klar til å detektere. Like raskt klapper du de 
sammen når du er ferdig. På 1-2-3...

Med sin lette vekt og teleskop-skaft egner de seg meget 
godt til alle - fra små barn (fra ca 5 år) til ungdommer og 
voksne nybegynnere. 

Bruken av disse detektorene er 
uhyre enkel - men ikke la deg lure 
til å tro at dette er noe leketøy av 
den grunn. Minelab er kanskje den 
mest anerkjente produsenten av 
metalldetektorer i verden, og deres 
ingeniører har jobbet i flere år med å 
ta frem GO-FIND serien.

Resultatet har blitt tre modeller du bare skrur på og er i 
gang med å detektere med en gang. Bruksanvisningen er 
kun ett ark - mer avansert er ikke... Noen mer brukervennlig 
detektor - som også presterer sterkt - finner du ikke.

GO-FIND er de første detektorene i denne prisklassen 
som har automatisk grunnbalansering og VFLEX teknologi. 
Dermed kan du detektere i forskjellige miljøer med 
forskjellig mineralisering i jorda - og på saltvannsstrender, 
uten at den blir ustabil.

GO-FIND detektorene er også meget gode til å 
diskriminere bort jern- og stålobjekter - dersom du ønsker 
det. ID på hva som ligger i bakken når du får et signal vises 
med fire ikoner (en av de blinker) samt med forskjellige 
lydtoner. I tillegg skiller detektoren mellom jern/stål og 

andre metaller med en LED-diode rekke på toppen av 
displayet. Røde dioder ved et signal betyr at det er jern/stål, 
grønne dioder forteller deg at det er et annet metall og du 
bør grave. (LED-indikator er kun på Go-Find 40 og Go-Find 
60)

GO-FIND er også den første detektoren i verden som 
med Bluetooth kommuniserer med en smarttelefon app du 
kan laste ned fra App Store og Google Play. (bare til GO-
FIND 40 og 60) Med disse appene kan man få opp ID på de 
mest vanlige mynter, se detektor-informasjon/innstillinger, 
og spille musikk som dempes ved signal fra detektoren. 
Appene kan også registrere inntil 1000 funn med posisjon i 
Google Maps, og den kan fungere som en fjernkontroll for 
detektoren.

Detektorens kontrollboks/diplay har betjenes med lette 
berøringer - den har “Touch pad” betjening. Du justererer 
enkelt og kjapt nivåer av diskriminering, sensitivitet og 
lydvolum, samt velger om du vil ha bakgrunnsbelyst skjerm 
eller ikke. Med en lett berøring skrur du også av og på 
finsøk / pinpoint funksjonen.

GO-FIND 20 leveres med et 8 tommer søkehode, mens 
GO-FIND 40 og 60 leveres med et 10 tommers søkehode. Det 
er også andre forskjeller som flere nivåer av diskriminering, 
sensitivitet, lydtoner osv. Sjekk tabell på metallsoker.no

Toppmodellen GO-FIND 60 leveres også med et par 
øreplugger, en håndspade og en smattelefon holder som du 
kan feste på armen.

Teknologien i GO-FIND er basert på Minelabs meget gode 
VFLEX teknologi, som man også finner i flere av Minelabs 
dyrere modeller. 
Pris hhv. 1890,- (GF20), 2590,- (GF40) og 3190,- (GF60)

Mye mer informasjon, spesifikasjoner, tabeller, bilder 
osv. finner du på www.metallsoker.no

Minelab GO-FiND 20, 40 og 60. 
Se grafikk-tabeller med forskjeller og 
spesifikasjoner på www.metallsoker.no

Go-Find 20 Go-Find 40 Go-Find 60

•	 Ingen montering
•	Sammenleggbar
•	Teleskop-skaft
•	Veier kun 1 kilo
•	Meget enkel å bruke
•	Passer alle aldre, fra 5 år
•	Meget bra ytelse/søkedybde
•	Super jerndiskriminering
•	Automatisk grunnbalanse
•	Bluetooth App (40 og 60)
•	Pinpoint funksjon (40 og 60)
•	Bakgrunnsbelysning (40 / 60)



MAkrO rACEr
Makro Racer nyter for tiden stor 
oppmerksomhet verden over - og ikke 
uten grunn. Denne nye detektoren gir 
deg mye for pengene! Makro Racer er 
en skikkelig all-round detektor med 
en imponerende ytelse og et flott 
design. Ytelsesmessig er den helt i 
toppskiktet i denne prisklassen. 

Nye Makro Racer er spesielt 
utviklet for søk etter mynter, smykker, 
oldsaker, militaria mm. Søk “Makro 
Racer” på YouTube og du finner en 
masse videoer.

PErFEkT MENYSTrukTur
Makro Racer er også meget enkel og 
bruke, med en perfekt menystruktur 

som du lærer på et blunk. Fire 
knapper (opp, ned, venstre og høyre) 
lar deg lett manøvrerer rundt i den 
oversiktlige menyen, og lar deg velge 
innstillinger som er lette å forstå.

Displayet har blant annet et meget 
stort og tydelig ID-tall når du får 
signal, og displayet lyses samtidig 
opp av automatisk bakgrunnslys (kun 
når du har signal) som du kan velge 
5 styrker på, eller helt av. De fire 
navigasjonsknappene blir også svakt 
opplyst når backlight er på.

ENkEl GruNNBAlANSEriNG
Grunnbalansering gjøres enkelt ved 
å pumpe med triggerknappen under 

kontrollboksen presset fremover. En 
grunnbalanse innstilling er “Tracking”, 
noe som får detektoren til automatisk 
grunnbalansere seg etterhvert som 
du beveger deg over jordsmonn med 
skiftende mineralisering.

Drar du den samme triggeren 
mot deg så kommer “pinpoint” 
av et objekt på. Det hjelper deg å 
bestemme bedre hvor du skal sette 
spaden i jorda. Når du pin-pointer 
så vises også objektets omtrentlige 
dybde i bakken.

Ved å dreie på av/på knappen har 
du kontroll over lydnivået. Toner som 
passer ditt øre best kan du velge i 
menyen. 

FirE PrOGrAMMEr
Makro Racer har fire programmer du 
kan skifte mellom; “All metall”, “two 
tone”, tree tone” og “Beach mode”. 
Sistnevnte program fungerer meget 
godt og stabilt på saltvannsstrender.

iMPONErENDE SØkErDYBDE OG 
rECOVErY SPEED
Makro Racer har allerede vist at den 
har en søkerdybde fullt på høyde med 
flere søkere som koster det dobbelte 
og mer. Den har også en imponerende 
recovery speed (evne til å snappe opp 
signaler selv om detektoren svinges 
raskt), og ønsker man å diskriminere 
bort jern så gjør den det meget godt. 

Makro Racer leveres med et vanntett 
11” x 7” (29x18,5cm) DD søkehode som 
standard søkehode. Vekt er kun 1,4 
kilo, men perfekt ergonomi og balanse 
får det til å føles enda mindre.

Innovasjon; Med Makro Racer kan 
du også velge om du vil ha vibrasjon i 
håndtaket når du får et signal. Nå kan 
også hørselsskadde detektere. Dette er 
også til god hjelp hvis du detekterer på 
et sted med mye støy.

En annen nyttig ting man ikke finner 
på andre detektorer er ett LED-lys 
under kontrollboksen som lyser opp 
bakkeområdet rundt søkehodet. Sterkt 
nok til at det er til god hjelp i mørket.
Pris Kr. 6290,- 

NYHET 
2015!

Stikkord for 
Makro racer:

Super ytelse
Lekkert design
Enkel meny
Perfekt balanse
Brukervennlig
Lett å lære

Trådløst: Bluetooth 
dongle og trådløse 
hodetelefoner (tilbehør)

Søkehoder: 
Flere søkehoder 
tilgjengelig

Tilbehør: 
Diverse tilbehør 
tilgjengelig

SPESiFikASJONEr
Teknologi  VLF
Frekvens  14 kHz
Programmer 4
Grunnbalanse Auto/ manuell/ tracking
Pinpoint funksjon Ja
Frekvensjustering Ja
Vibrasjon i håndtak Ja (av eller 4 nivåer)

Lys i display Ja (av eller 4 nivåer)

Display  LCD
Gain/senitivitet 01 - 99
Target ID  01 - 99
Jerndiskriminering Ja (sett ønsket filtrering)

Søkehode  11 x 7” (29 x 18,5 cm)

Vekt  1,4 kg
Lengde   120 - 140 cm
Batteri  4 x AA  (Inkludert)

Hodetelefoner Inkludert (Koss KPH7)

Sjekk også Makro Racer Pro 
Package på metallsoker.no
Inneholder ekstra sniper 
søkehode og mye annet tilbehør 
du ikke får med standard pakke.



Graveredskaper

Vaskepanner

Gode, solide og effektive graveredskaper er viktig. Vi har 
til enhver tid solide spader, håndspader og sandscoop i 
stål og rustfritt stål. Her er noen eksempler:

Vi har Garrett vaskepanne sett, samt løse enkeltpanner og såld. 
Dette er vaskepannene som brukes i TV-serien Gold Rush. Ta det 
med i ryggsekken på turer i naturen og ta noen stikkprøver ved 
bekker og elver. Gøy og spenning for hele familien. Kanskje blir 
det gullfunn! Pris for vaskepanne settet under, Kr. 398,-

Garrett sandscoop
i anodisert stål.  
Kr. 349,-

Garrett sandscoop 
i plast. Kr. 220,-

Evolution hånd-
spade/kniv i rustfritt 

stål. Belteslire inkl.
Kr. 469,-

Gullvasking

Evolution spade i rustfritt stål 
med sagtenner. 83 eller 95 cm. 

Meget solid!  Fra Kr. 1090,-
Roughneck spader har 
blitt meget populære 
blant detektorister. 
Kun 1 kilo, solid spade 
med glassfiber skaft. To 
lengder, 70 og 88 cm. 
Fra Kr. 289,-

Black Ada 
Maximus og Black 
Ada Invader. Laget 

for detektorister.
Flere lengder.
Fra Kr. 369,-

Garrett Edge 
Digger. Belteslire er 
inkludert. Kr. 389,-

Se hele vårt utvalg 
på metallsoker.no

Vi har også meget solide 
Evolution sandscoop i 

rustfritt stål, for montering 
på skaft, for vading. Vi har 

også Garrett og 
Roughneck hakker.
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Verdens råeste metalldetektor Minelab CTX 3030 er en 
toppmodell fra Minelab, en helt rå 
metalldetektor med egenskaper og 
finesser ingen andre søkere har.
Det oser kvalitet; her er det 
fargeskjerm, mikroprosessorer 
av ypperste klasse, effektive 

søkerprogrammer, GPS med tracking-program; 
koble den til PC og få dagens spor og funn som 
overlay i Google Maps i medfølgende PC-program. 
Trådløs signaloverføring mellom søker og WM-10 
enhet (bildet). FBS (Full Band Spektrum) teknologi 
søker på alle frekvenser mellom 1,5 til 100kHz. 
Vanntett til tre meters dyp og helt super i saltvann 

og på salte strender. Les mer, se videoer og 
sjekk spesifikasjoner på metallsoker.no

NB! Vi har også på lager:
- Minelab Safari (kr. 9.990,-)

- Minelab E-Track (kr. 13.990,-)

- Minelab Excalibur II (kr. 13.990,-)

Minelabs populære X-Terra serie er meget gode og 
prisgunstige alternativer til kr. 3790,- (X-Terra 305), kr. 4990,- 
(X-Terra 505) og kr. 6990,- (X-Terra 705 og 705 Gold Pack).
Den kjente Minelab kvaliteten tvers igjennom, VFLEX 
teknologi, effektive brukerprogrammer, støykansellering, 
LCD skjerm mm. X-Terra serien er meget gode all-round 
søkere som har gjort utallige spektakulære funn, verden over.

Minelab CTX 3030
220v/12V lading. GPS.
Trådløst headsett
Kr. 21.990,-

For vann / sand / strand
Vi lagerfører flere forskjellige vanntette metalldetektorer 
som takler det vanskelige salte miljøet på 
saltvannsstrender, hvor de fleste landdetektorer kommer 
til kort. Vi har gode kombi-modeller for søking på land 
og til vanns (vading i saltvann og ferskvann), mens 
andre er spesielt egnet for undervannsbruk (snorkling 
og dykking). Vi har de markedsledende modellene! Vi 
nevner Minelab Excalibur II, Minelab CTX 3030, Minelab 
SDC 2300, Garrett AT Pro/Gold, Garrett Infinium Land 
& Sea, Garrett Sea Hunter, Garrett ATX, Tesoro Sand 
Shark og DetectorPro Headhunter Wader. Vi har også 
hodetelefoner og pinpoint prober for bruk i vann. 
Sjekk produktinfo, spesifikasjoner, videoer, priser og 
lagerstatus på metallsoker.no

Verdens beste 
landdetektor, men 
også vanntett til tre 
meters dyp og med 
super prestanda i 
saltvann.Minelab Excalibur ii (over) er verdens mest 

brukte detektor for vannsøk, til vading på grunne 
områder, og til dykking. Vanntett til 60 meters dyp. Takler 
saltvann meget godt, og er meget enkel og bruke. Denne søkeren 
(og Minelab CTX 3030) diskriminerer også bort jern (hvis du vil) 
på en imponerende måte i saltvann, og de er stillegående og 
stabile. Automastisk grunnbalansering bidrar til dette. Ingen 
andre detektorer takler denne vanskelige oppgaven like godt. 
Pris Kr. 13.900,-

Garrett Sea Hunter Mark ii 
Garrett Sea Hunter Mark II er en pulse 
induction  detektor beregnet for bruk i 
vann, for dykking og vading, eller på land. 
Sea Hunter er vanntett til 60 meters dyp. 
Den egner seg meget godt for dykke- og 
vadesøk i saltvann og ferskvann, på leting 
etter smykker, mynter osv. 
Pris Kr 6990,-

Sjekk den ultrakompakte
Minelab SDC 2300 på metallsoker.no
Vanntett pulse induction detektor.
Sammenleggbar. Kun 22 x 40 cm når 
den er pakket sammen

Minelabs markedsledende gullsøkere

NYHET 2015!
GPZ 7000 setter en ny 
standard innen gulldetektorer. 
Ny teknologi som detekterer 
gull dypere enn alt annet. Nå 
også i bruk i Norge.

Minelab GPX 5000 var 
(inntil Minelab GPZ 7000 
kom i 2015) markedets beste
gullsøker. Mye brukt i Afrika,
Australia og USA de siste 
årene. Det går noen av disse i 
Norge også. GPX 5000 
står bak mange spennende 
suksesshistorier.

les om de på 
metallsoker.no

Garrett Sea Hunter Mark II, hoftemontert 
kontrollboks for vading eller landsøk.

Garrett Sea Hunter Mark II 
har Pulse Induction teknologi 
og er derfor stabil i saltvann.

Se vår nettbutikk for mer produktinfo, flere produkter,
spesifikasjoner, videoer, gjeldende priser mm. Alt i 
nettbutikken er på lager hvis ikke annet er spesifisert. 
Med forbehold om trykkfeil, endring i priser og pakke-sammensetninger. 
Det som står i vår nettbutikk er til enhver tid gjeldende.



Retningslinjer og tips for bruk av metalldetektor
• Bruk ikke metallsøker på fredet grunn (sjekk på www.kulturminnesok.no) og 
sett deg inn i bestemmelsene i Lov om kulturminner. Er du i tvil om et område, 
ta kontakt Fylkeskommunen i ditt område og spør dem. 

• Meld fra om funn av mulig arkeologisk interesse til fylkesarkeolog eller 
ansvarlig museum. Ikke vask, rens, gnikk og gni en gjenstand som du tror kan 
være innleveringspliktig, legg den i en ziplock pose, gjerne sammen med litt 
jord, og lever den inn. 

• Husk innleveringsplikten på før-reformatoriske gjenstander (dvs. eldre 
enn 1537), samt på mynter eldre enn 1650. Innleveringspliktige mynter kan 
overlates direkte Universitetets Myntkabinett i Oslo. (men i utgangspunktet, ta 
kontakt med fylkesarkeolog også ifm. mynter. Samiske kulturminner eldre enn 
100 år, og båter mer enn 100 år ; skipsskrog, tilbehør, last og annet som har 
vært ombord eller deler av slike ting.

• Bruk ikke metallsøker uten grunneiers tillatelse!

• Vær ytterst forsiktig dersom du kommer over militære eksplosiver som 
granater og liknende. Rør dem ikke! Sprengkraften er normalt i behold, selv 
etter mange år i jorda - og følsomheten kan være meget stor! Merk deg 
stedet, og meld straks fra om funnet til nærmeste politimyndighet.

• Vis forsiktighet ved graving i områder med 
mye skrap. Knust glass og skarpe/spisse 
metallgjenstander kan påføre deg skader. 
Vurder søkeområdet, og bruk hansker når du 
finner det nødvendig. 

• Ta med deg alt oppgravd metallskrap og kast 
det i nærmeste avfallsdunk, så slipper du eller 
andre å grave det opp en gang til senere.

• Vær nøye med fylle pent igjen hullene du 
har gravd. Når du forlater stedet bør det ikke 
synes at du har gravd der. Meget/spesielt viktig i 
parker og gressplener på strender ol.

• Benytt anledningen til å forklare 
metallsøkerens funksjon for interesserte. 
Kanskje får du også interessante lokalhistoriske 
tips tilbake.

• Når du er ute med metallsøkeren er du en 
ambassadør for alle oss andre med samme 
hobby. Vær behjelpelig dersom noen trenger 
din assistanse, vis omtanke og gå varsomt fram.

• Det kan være lurt å melde seg inn i Norges 
Metallsøker Forening (nmf.nu) eller en klubb, 
og der igjennom dra nytte av og bidra med  
kunnskap om utstyr og funn-ID. Klubber og 
foreninger har også fra tid til annen fellessøk for 
medlemmer, noen ganger på utrolig spennende 
steder på oppdrag fra det arkeologiske 
fagmiljøet. Sjekk også norske facebook grupper. 
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For hele familien!
Metallsøking er i aller høyeste 

grad en hobby som passer for alle 
familiemedlemmer. Hvor mange barn 

og tenåringer sier nei til å bli med 
på “skattejakt”? Ingen! Dette er en 

ypperlig aktivitet å bedrive sammen 
med ektefelle/samboer og barna. Og 

selvfølgelig gode venner.

Vi har metalldetektorer som egner 
seg godt for alle mellom 5 og 90 år. 

Ta en kikk på Minelab Go-Find 
serien, Garrett Ace serien, og Tesoro 

Compadre på www.metallsoker.no

Tesoro Compadre (Kr. 2390,-)

Vi er stolt over å ha det anerkjente amerikanske kvalitetsmerket Tesoro i 
vårt sortement. Deres rimeligste modell Tesoro Compadre veier bare 980 
gram og kan stilles veldig kort (og lang...) Den har kun en bryter, skru den 
på og drei knappen videre til ønsket diskrimineringsnivå. Meget god på å 
diskriminere bort jern, og er en veldig stillegående detektor (lite “falske” 
utslag). Den er superrask på å snappe opp signaler (hvis den svinges fort) 
Bedre enn de fleste mange ganger så dyre detektorer på dette området. 
Perfekt som førstegangs detektor til barn/ungdom/bedre halvdel, eller som 
reserve-detektor til deg selv. Kanskje blir det din foretrukne søker... Les mer 
om denne veldig bra søkeren og andre Tesoro modeller på metallsoker.no

Super-enkel og lett, men utrolig bra!

Se demovideo på 
Tesoro Compadres 
produktside på 
www.metallsoker.no

Frisk luft, bevegelse,  
spennende funn og ny 

kunnskap om historie og 
gamle gjenstander, 

mynter osv. - er bedre 
enn time etter time 

foran datamaskinen...
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2 par 
MaxiFlex hansker
Beskytt hendene dine!
(Kr. 120,- separat)

1 stk. Garrett Edge Digger
Leveres med belteslire.
(Kr. 389,- separat)

100 Zip lock funnposer
8 x 12 cm med skrivefelt.
(Kr. 40,- separat)

1 stk. Garrett Pro Pointer AT
Meget nyttig finsøk-probe. Hjelper deg 

å finne objektet raskt etter at du har 
gravd. Vanntett! Les mer om Pro 

Pointer AT på side 5.
(Kr. 1390,- separat)

1 stk. Garrett 
Funnvesker
To lommer med 
glidelås. Hovedlomme 
for skrotet, mindre 
lomme for gromfunn.
(Kr. 119,- separat)

Garrett 
Pro Pointere 
leveres med belte-
hylster. Hylsteret kan 
også monteres utenpå 
Garretts funnveske.

På metallsoker.no 
finner du flere pakker 
med forskjellige pin 
pointere og hånd-

spader. Pakken under 
koster kr. 1890,-

Sjekk metallsoker.no for våre meget populære 
TilbEHørS-PaKKEr


