A gricultura

AMOSTRAGEM DE SOLOS

4.860.008

Repartidor de Trados para Solos Heterôgeneos
Desenvolvida para a obtenção de amostras em solos com camadas de
diferentes características. Aplicavéis em perfurações de até 5 metros, todos
os trados tem o mesmo diâmetro de 7cm e o conjunto contém: 7 trados
diferentes (para argila, areia, cascalho, materias combinados, etc), 1 amostrador de pistão, 4 extensões de 1 metro com acoplamento rápido (tipo
baioneta), sonda para checagem segura do local de perfuração (evitando
acidentes com rede elétrica e hidráulica), entre outros acessórios necessários para uso em campo. Acompanha estojo de alumínio para transporte.
4.860.008 - Conjunto de Trados para Solos Heterôgeneos

4.860.050

Conjunto para Retirada de Amostras Indeformadas
Com este Kit é possível extrair amostras indeformadas do solo em profundidades de até 2 metros, para posterior análise em laboratório.
Composto por:
- 01 amostrador para aneis, em aço inox,
- 24 anéis Ø50 X 51mm em aço inox, com volume de 100ml, numerados
de 1 a 24, com duas tampas,
- 01 estojo para transporte dos anéis,
- 02 trados Ø8 cm,
- 04 hastes para trado com 50 cm,
- 01 cruzeta com cabeça batente,
- 01 martelo especial anti-repique,
- 01 bolsa para transporte das ferramentas.
Procedência Holandesa.
4.860.050 - Conjunto para retirada de amostras indeformadas
4.860.051 - Suporte avulso para anéis Ø 50 mm
4.860.052 - Estojo de alumínio com 24 anéis de Ø 50mm numerados
Peso: 3,5 Kg

4.860.009

H-4

Conjunto amostrador p/ solos, até profundidade de 7 metros,
desenvolvido para perfurações de poços em solos heterogêneos, com ﬁm
de amostragem de solo e de água do lençol freático com profundidade de
7m, podendo se manuseado por apenas um operador. O conjunto contém:
6 tipos de trados diferentes (cada um deles no diamêtro de 7 a 10cm), 1
trado helicoidal, 1 retirador de pedras, totalizando assim 14 “trados”, 1
amostrador de pistão, 6 extensões de 1 metro com acoplamento rápido
(tipo baioneta), 2 bailers com diâmetro de 63mm (1 com válvula sintética
e outro com válvula de em aço inox), 7 tubos para revestimento de poço
com diâmentro interno de 76mm x1 metro de comprimento, entre outros
acessórios. Acompanham o conjunto, 2 estojos de alumínio para transpote.
4.860.009 - Conjunto para amostragem acima e abaixo do nível d´gua
1.305.025

Kit Econômico p/ Retirada de Amostras Indeformadas

Trado Meia-Cana para Amostragem de Solos, conjunto

Com este Kit é possível extrair amostras indeformadas do solo em profundidades de até 1 metro.
O conjunto incluí:
- 24 anéis Ø49 X 53mm em aço inox, com volume de 100ml,
- 01 marreta de aço,
- 01 bolsa para transporte dos anéis,
- 01 estojo para o transporte.

com um trado meia-cana de 1 metro de comprimento, espátula para limpeza e martelo especial anti-repique e acondicionados . Recomendado para
pesquisa de perﬁs de solos, amostragem de pequenas raízes, mapeamento
de solos etc. Procedência Holandesa.

1.305.025 1.305.050 1.305.051 1.305.035 -

4.860.132

4.860.132 - Trado meia-cana para amostragem de solos
www.solotest.com

Conjunto econômico p/ retirada de amostras indeformadas
Anel avulso em aço inox Ø 49x53mm
Tampa avulsa plástica para anel do amostrador de solos
Haste avulsa inox polido de 40cm

Peso: 3,5 Kg

solotest@solotest.com

Tel: (11) 3289-0211

