A sfalto -B etume

EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS

Regulador de altura

Engate

4.586.000

Reboque para Extratora Solotest, para facilitar o transporte
1.586.001

Extratora Rotativa a Gasolina de pavimentos de concre-

B-12
B-12

to ou asfalto, com motor a gasolina de 9 Hp. Possui regulador de
rotação, engate para transportes em pequenas distâncias, em baixas
velocidades.
A extratora admite coroas diamantadas de até Ø8”. Toda sua transmissão
mecânica é feita por coroa e pinhão imersos em banho de óleo, o que
garante grande durabilidade ao equipamento.
Possui tanque de água para refrigeração.
Acompanha:
- 01 cálice Ø 4” (interno);
- 01 coroa Ø 4” (interno);
- 02 chaves para uso na máquina.

a longas distâncias, com rodas aro 13, lanternas de acordo com a regulamentação do Detran, reservatório de água com capacidade para 100 litros
e caixa para guardar ferramentas e acessórios para sinalização.
O reboque tem capacidade máxima de carga de: 500 Kg e possui torre
para deslocamento vertical da sonda rotativa.
4.586.000 - Reboque para máquina extratora com torre

Peso: 140 Kg

1.586.001 - Extratora rotativa à gasolina com motor 9 Hp
Peso: 200 Kg
Padrão Alec
4.584.220

4.583.220
Calíce 4.418.204
Elétrica
Padrão ABNT

Calíce 4.418.104
à gasolina

Extratora Elétrica Portátil com sistema de ﬁxação por meio de

Coroa - 4.418.004

Coroas Diamantadas e Cálices p/ Extratora 1.586.001
/ perfuração de pavimentos asfálticos ou de concreto. No sistema Solotest, você tem a vantagem de substituir somente a coroa quando estiver
gasta, pois esta é ﬁxada através de uma rosca no cálice, diminuindo o
custo da reposição.
As coroas e cálices são fabricados com a rosca padrão Solotest. Caso
esteja trabalhando com uma máquina de outro fabricante, entre em
contato com nosso departamento de vendas.
Para perfuração mais profunda que o comprimento do cálice, existe a
possibilidade de uso de um prolongador de 50cm que é instalado entre
a máquina e o cálice, (modelo adequado p/ máquina ref: 1.586.001).
4.418.002 - Coroa Ø 2” interno
4.418.003 - Coroa Ø 3” interno
4.418.004 - Coroa Ø 4” interno
4.418.006 - Coroa Ø 6” interno
4.418.008 - Coroa Ø 8” interno
4.418.102 - Cálice Ø 2” externo
4.418.103 - Cálice Ø 3” interno
4.418.104 - Cálice Ø 4” interno
4.418.106 - Cálice Ø 6” interno
4.418.108 - Cálice Ø 8” interno
4.418.150 - Prolongador de 50cm

Obs: outros diâmetros sob consulta.
www.solotest.com
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vácuo ou chumbamento. O motor elétrico possui três velocidades.
Disponível em dois modelos, um com potência para coroas de até Ø6 ¼’’
e outro para até Ø 18 ¼’’.
- Acompanha cálice e coroa Ø 4 ¼” (interno).
- Não acompanha bomba de vácuo e gerador. (adquirir separadamente)
Alimentação 220V - monofásico.
Peso (Kg)
4.583.220 - Máquina extratora elétrica para até 6’’
16
4.584.220 - Máquina extratora elétrica para até 18’’
25
4.584.500 - Gerador a gasolina p/ máquina extratora elétrica 4.583.220 165
4.584.550 - Gerador a gasolina p/ máquina extratora elétrica 4.584.220 78
4.584.300 - Bomba de Vácuo p/ extratora elétrica
10
4.584.301 - Borracha e Tampa p/ uso de vácuo (sem bomba)
1

Coroas Diamantadas e Cálices para Extratoras Elétricas
4.418.202 - Cálice Ø 2 1/4” interno
4.418.203 - Cálice Ø 3 1/4” interno
4.418.204 - Cálice Ø 4 1/4” interno
4.418.206 - Cálice Ø 6 1/4” interno
4.418.208 - Cálice Ø 8 1/4” interno
4.418.302 - Coroa Ø 2 1/4” interno
4.418.303 - Coroa Ø 3 1/4” interno
4.418.304 - Coroa Ø 4 1/4” interno
4.418.306 - Coroa Ø 6 1/4” interno
4.418.308 - Coroa Ø 8 1/4” interno
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Obs.: Outros diâmetros sob consulta.
www.solotest@solotest.com

Tel:(11) 3289-0211

