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4.860.007

Conjuntos de trados para amostragem até 7 metros

Peso: 16,5 Kg

4.860.007 - Conjunto com 6 trados para até 7 metros

conexão 
tipo baio-

neta

Com este Kit é possível extrair amostras de solos heterogêneos, até profundidades 
de 7 metros. O conjunto é composto por:
- 01 trado holandês para areia Ø 7cm,
- 01 trado holandês para areia grossa Ø 7cm,
- 01 trado holandês para solos combinados Ø 7cm,
- 01 trado holandês para argila Ø 7cm,
- 01 trado tipo caneco Ø 7 cm,
- 01 trado para solo pedregulhoso Ø 7cm,
- 06 hastes com conexão tipo baioneta, comprimento de 1 metro cada,
- 01 cruzeta com empunhadura anatômica,
- 01 bolsa para transporte.
Possui conexão tipo baioneta, para rápida montagem e desmontagem.
Todos os trados são confeccionados em aço forjado. Procedência Holandesa. 

AMOSTRAGEM / PERFURAÇÃO

Trado Holandês em Aço Inox Fundido ideal para a retirada 
de amostras em solos argilosos ou fibrosos, com lâmina cortante bastante 
afiada e construção em aço inox fundido (peça única sem soldas). Acom-
panha haste de 1 metro com conexão roscada   Ø  3/4’’ e cruzeta, ambas 

produzidas em aço zincado. 

Trado tipo I.P.T. para abertura de fustes e coleta de amostras de 
solos acima do nível d’água. O seu formato fechado se aplica a solos 
com pouca coesão ou muito úmidos. Não acompanha haste nem cruze-
ta, que devem ser compradas separadamente, Ø da rosca 1”.

Trado Tipo Helicoidal para perfurações iniciais (pré-furo) em so-
los muito compactados. Ø2.1/4’’. Não acompanha haste nem cruzeta, 
que devem ser compradas separadamente.

Trado Tipo Caneco ideal para retirada de amostras em solos 
arenosos ou heterogêneos e muito úmidos. Construído em aço com alto 
teor de carbono. Não acompanha haste nem cruzeta que devem ser 
compradas separadamente, Ø da rosca 3/4’’.

Peso (Kg)

Peso (Kg)

Peso (Kg)

1.598.004

1.598.003

Peso: 4,1 Kg

1.598.100 - 
1.598.131 - 
1.598.142 - 
1.598.016 - 
1.598.018 - 

Trado holandês Ø 2” (sem haste e cruzeta)
Trado holandês Ø 3” (sem haste e cruzeta)
Trado holandês Ø 4” (sem haste e cruzeta)
Cruzeta para trado com conexão Ø 3/4”
Haste Ø 3/4” x 1 metro com conexão roscada

0,8
1,0
1,1
1,4
1,6

3.598.112 - 
3.598.113 - 
3.598.114 - 
1.598.016 - 
1.598.018 -  

Trado tipo caneco Ø 2” (sem haste e cruzeta)
Trado Ø 3” (sem haste e cruzeta)
Trado Ø 4” (sem haste e cruzeta)
Cruzeta para trado com conexão Ø 3/4”
Haste Ø 3/4” X 1 metro com conexão roscada

0,2
3,0
3,0
1,4
1,6

4.598.104 - 
4.598.106 - 
1.598.019 - 
1.598.005 - 
4.508.014 -
4.508.018 -
4.508.024 - 
4.399.020 -  

Trado tipo tipo I.P.T. Ø 4” com conexão roscada
Trado I.P.T. Ø 6” com conexão roscada
Haste Ø1” X 1 metro com conexão roscada
Cruzeta  para trado com conexão Ø1”
Chave  de grifo de 14”
Chave  de grifo de 18”
Chave  de grifo de 24”
Cavadeira de 4” com 2 cabos (tipo americana)

3.598.112 - Caneco1.598.131 - Holandês

Extensão 

4.399.020         

4.598.500

4.598.504
4.598.506
4.598.510
4.598.5184.598.501

4.598.104 - IPT

Peso (Kg)
Trado Ø2.1/4” tipo helicoidal c/ conexão roscada
Trado tipo concha Ø4” c/ conexão roscada
Trado tipo concha Ø6” c/ conexão roscada
Trado tipo concha Ø8” c/ conexão roscada
Haste Ø1”x1 metro c/ conexão rescada
Cruzeta para trado c/ conexão roscada Ø1”   

3.598.214 - 
4.598.004  -
4.598.006 - 
4.598.008 - 
1.598.019 - 
1.598.005 - 

Trado tipo Concha para abertura de fustes e amostras de solos 
acima do nível d’água. O seu formato aberto facillita a retirada do ma-
terial. Não acompanha haste nem cruzeta, que devem ser compradas 
separadamente, Ø da rosca 1”.

4,0
6,0
3,3
2,3
2,1
2,7
4,4
2,3

2,0
1,6
2,2
4,0
3,3
2,2

4.598.004 - Concha3.598.214 - Helicoidal

cruzeta 1’’ 
(1.598.005)

haste 1’’ 
(1.598.019)

3.598.019 - Conjunto com 6 trados para até 7 metros
1.598.019 - Haste Ø1’’x1 metro c/ conexão roscada
1.598.005 - Cruzeta para Trado c/ conexão roscada Ø1’’

1.598.002 - 
1.598.003 - 
1.598.004 - 

Trado holandês Ø 2” com 1 haste  e 1 cruzeta de Ø  3/4”
Trado holandês Ø 3” com 1 haste  e 1 cruzeta de Ø  3/4”
Trado holandês Ø 4” com 1 haste  e 1 cruzeta de Ø  3/4”

Perfurador de Solos Motorizados à gasolina Trado 
mecânico com motor 2 tempos à gasolina 2 litros com broca tipo helicoidal 
com Ø45cm e 100cm de comprimento. Máquina robusta e compacta de 
alta produtividade. Ideal para perfurar solo na colocação de estacas e micro 
estacas até 7m de profundidade (com uso de extensões). Extensões vendidads 
separadamente. Potênçia do motor de 4,9HP, cilindrada:72,2.

2.598.500 - 
4.598.501 - 
4.598.504 - 
4.598.506 - 
4.598.510 -
4.598.518 -   

Trado Motorizado à gasolina com bloca helicoidal Ø4’’
Extensão de 1m para trado motorizado à gasolina 
Broca helicoidal Ø4’’ para Trado Motorizado à gasolina 
Broca helicoidal Ø6’’ para Trado Motorizado à gasolina 
Broca helicoidal  Ø10’’ para Trado Motorizado à gasolina
Broca helicoidal Ø18’’ para Trado Motorizado à gasolina 
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1.104.060

3.598.102

Peso: 4,1 Kg

Peso: 7,5 Kg

Peso: 2,0 Kg

1.104.001 1.105.001

Kit Trado Caneco, Inox Polido, p/ Pedologia e Fertilidade
O kit acompanha, além do trado, duas hastes de 40 cm cada, uma cru-

zeta e duas chaves fi xas. Neste kit todas as partes que entram em contato 

com o solo são de aço inox, o que evita a contaminação das amostras.

Obs: hastes sobressalentes podem ser adquiridas separadamente. 

Este Kit não é adequado para solos duros ou muito compactado.

Peso: 4,1 Kg

Peso: 1,0Kg

3.598.503

AMOSTRAGEM / PERFURAÇÃO

4.305.005 - 
4.305.070 - 

Amostrador Uhland com 01 anel de alumínio
Anel  de alumínio para amostrador Uhland Ø 70X70mm

Amostrador Uhland, para retirada indeformada de amostras de 

solos superfi ciais pouco compactados em anéis de alúminio Ø70 mm, acom-

panha 01 anel. Obs: demais anéis devem ser comprados separadamente. 

Kit Trado Holandês, Inox Polido para Pedologia e 
Fertilidade O kit acompanha, além do trado, duas hastes de 40 cm 

cada, uma cruzeta e duas chaves fi xas. Neste kit, todas as partes que entram 

em contato com o solo são de aço inox, o que evita a contaminação das 

amostras. Obs: Hastes sobressalentes podem ser adquiridas separada-

mente. Este Kit não é adequado para solos duros ou muito compactados.

1.104.040

1.104.046

1.104.100 

Kit trado holandês Ø1 1/2” c/ 2 hastes e 1 cruzeta de Ø 3,4”
Kit trado holandês Ø3” c/ 2 hastes e 1 cruzeta de Ø 3,4”
Kit trado holandês Ø4” c/ 2 hastes e 1 cruzeta de Ø 3,4”
Haste sobressalente em inox polido com 40cm

2.598.100 - 
2.598.103 - 
2.598.104 -
2.598.400 - 

Amostrador fechado para agricultura de 40cm 
Amostrador fechado para agricultura de 60cm
Amostrador fechado para agricultura de 100cm 

1.104.040 - 
1.104.046 -
1.104.100 -  

Trados Amostradores para agricultura Com construção do 

corpo em em aço inoxidável, sapata biselada substituível construída em aço 

com alto teor de carbono. Retira amostras de solo na profundidade de 0 a 

100cm (conforme modelo), possui marcações de profundidade a cada 10cm. 

Acompanha uma sapata biselada com bico (/)18mm, 1 bico e uma marreta.           

1.104.006

1.004.025

1.598.026 

1.598.400

Amostrador janelado de solos em aço inox. 
com 60cm de comprimento e bico biselado de 18mm.
Trado meia Cana em aço carbono zincado com 1 metro
 de comprimento com Ø 26 mm
Trado tipo calador, meia cana em aço carbono zincado 
com Ø 23mm x1 m de comprimento
Amostrador especial bipartido com 25cm, ergonômico
em aço carbono com ponteira bizalada em aço

1.104.006 -
 
1.598.026 -

1.598.400 -  

1.004.025 -  

1.104.060 - Amostrador de montes e pilhas “trier” conforme norma NBR 10007

Trados Amostradores de Solos, usados normalmente em 

amostragem de agricultura e meio ambiente. Disponiveis em vários 

formatos e comprimentos.

Amostrador de Montes e Pilhas “trier”, Conforme norma NBR 1007

3.505.200 - 
3.306.001 - 

Marreta de 2 Kg c/ cabo de madeira
Bico biselado para amostrador Ø 18mm

Amostrador Tipo S.P.T Stardart Penetration Test - com bico bi-

selado temperado Ø2” é usado para sondagem à percurssão em diversas 

profundidades. Por ser bipartido não necessita de extrator. Possui esfera 

na cabeça para manter a amostra no interior por diferença de pressão. 

Conforme norma: NBR 6484.

4.310.006 - Bico para amostrador S.P.T. Ø 2”

4.310.002 - Amostrador S.P.T. bipartido com bico Ø 2”

Amostrador de Solos Tipo DER Com Cabo,  conforme  nor-

ma DER P-179, construído em aço zincado, possui anel interno que permite 

a retirada de amostras indeformadas de solos. Conforme norma: DER P-179

1.104.001 - Amostrador de solos tipo DER  P-179 com cabo

Amostrador de Solos Tipo DER Sem Cabo, construído 

em aço zincado. Ideal para retirada de amostras indeformadas superfi ciais. 

Conforme norma: DER P-208

1.105.001 - Amostrador de solos tipo DER-208 sem cabo

Kit trado caneco Ø 2” c/ 2 hastes e 1 cruzeta de Ø 3,4”
Kit trado caneco Ø 3” c/ 2 hastes e 1 cruzeta de Ø 3,4”
Kit trado caneco Ø 4” c/ 2 hastes e 1 cruzeta de Ø 3,4”
Haste sobressalente  em inox polido com 40cm

3.598.502 -
3.598.503 -
3.598.504 -
3.598.500 -

4.305.005
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Conjunto amostrador p/ solos, até profundidade de 7 metros, 

desenvolvido para perfurações de poços em solos heterogêneos, com fi m 

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

4.860.008 - Conjunto de Trados para Solos Heterôgeneos

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 amos-

trador 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 necessá-

rios para uso em campo. Acompanha estojo de alumínio para transporte. 

4.860.008

4.860.009 - Conjunto para amostragem acima e abaixo do nível d´gua

Conjunto para Retirada de Amostras Indeformadas 
Com este Kit é possível extrair amostras indeformadas do solo em pro-

fundidades 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.

Peso: 3,5 Kg

4.860.050

Kit Econômico p/ Retirada de Amostras Indeformadas 
Com este Kit é possível extrair amostras indeformadas do solo em profun-

didades 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. 

Peso: 3,5 Kg

1.305.025

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

1.305.025 - 

1.305.050 - 

1.305.051 - 

1.305.035 - 

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 

AMOSTRAGEM DE SOLOS

Trado Meia-Cana para Amostragem de Solos, conjunto 

com um trado meia-cana de 1 metro de comprimento, espátula para lim-

peza e martelo especial anti-repique e acondicionados . Recomendado para 

pesquisa de perfi s de solos, amostragem de pequenas raízes, mapeamento 

de solos etc. Procedência Holandesa.

4.860.132 - Trado meia-cana para amostragem de solos

4.860.132
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Usando o 
amostrador 
beeker, uma  

amostra 
de solo 

submerso 
pode ser 
coletada.

Antes do início da 
amostragem, o pistão é 
colocado no  interior da 

cabeça cortante.

Os cilindros são trazidos 
sob pressão (ou vácuo), 

por meio da bomba.

No barco, uma rolha de 
borracha é intruduzida 
no amostrador. Após 
a montagem de um 

novo tubo, a próxima 
amostra é coletada.

Usando esse disposi-
tivo, a amostra pode 
ser descarregada e 
fracionada manual-

mente.

4.860.028

Conjunto amostrador para solos, até a profundi-
dade de 7 metros, desenvolvido basicamente para determinação 
de análises e execução de amostragens, sendo possível a retirada de 
amostras indeformadas do solo. Aplicável no estudo da fertilidade do 
solo, análise da estrutura, determinação da composição granular, entre 
outros. O conjunto contém: 1 haste de manipulação, 2 trados, 7 ex-
tensões de 1 metro, 2 tubos amostradores, 10 revestidores de amostras 
de plástico, escovas, chaves, etc. Acompanha estojo de alumínio para 
transporte. Disponível em 2 modelos, para solos de diferente rigidez.

4.860.025

4.860.025 - Conjunto de amostrador para solos moles e semi-rígidos
4.860.026 - Conjunto de amostrador para solos rígidos

Conjunto p/ perfuração de Poços à Percussão em 
Solos Heterogênos até a Profundidade de 5 metros    
desenvolvido para perfurações em solos com diferentes características, 
este conjunto é aplicável para análise, classificação e descrição de 
comprimentos variados (para diferentes tipos de solos), 4 extenções de 
1 metro, extenção de 1/2 metro, uma sonda para checagem do local 
de perfuração (evitando acidentes com rede elétrica e hidráulica), mar-
telete à percussão elétrico 220V e gerador à gasolina com dimensões  
de 55x42x52cm e potência máxima de 300W (230V/12V) e tanque de 
13 litros de capacidade, com autonômia de 6 horas. Alternativamente 
pode ser fornecida com martelete a gasolina conforme o código abaixo. 

4.860.020 - Conj. para perfuração de poços à percussão  elétrico c/ gerador
4.860.022 - Conj. p/ perfuração de poços à percussão c/ martelete a gasolina  

4.860.022

AMOSTRAGEM DE SOLOS

4.860.028 - Amostrador de sendimentos tipo Beeker - simples
4.860.030 - Amostrador de sedimentos tipo Beeker - completo

Amostrador de Sedimentos Tipo Beeker - Simples 
Amostrador de sedimentos tipo Beeker, para profundidades de até 5 m.
Desenvolvido para retirada de amostras indeformadas de solos moles 
ou  sedimentos submersos (fundo de rios e mares), preservando suas 
características e estrutura.
O módulo simples é composto por:
- 03 tubos amostradores transparentes,
- 01 pistão para tubo amostrador Beeker,
- 01 cabo para prisão,
- 01 bomba de vácuo com bateria regarregável,
- 01 bomba de pressão com bateria regarregável,
- 05 extensões metálicas de 1 metro,
- 01 conjunto para registro de dados de campo, além de outros acessórios.
Acompanha estojo de alúminio para transporte.
Procedência Holandesa.

Amostrador de Solos Indeformados p/ Até 50 metros  
tipo Akkerman, recomendado para amostragem indeformada de solos 
acima e abaixo do nível da água em profundidade de até 50 metros. 
O equipamento funciona por meio de um “martelo” que pressiona um 
cilindro de inox Ø 70 x 67mm com 44 cm de comprimento no solo.
O volume de amostra retirada varia entre 1,40 a 1,55 litros.
O conjunto acompanha: tubos amostradores com retentor de amostras, 
liner de plástico e extrator de amostra.
Não acompanha tripé (similar ao de sondagem com sarilho e cabo de 
aço), mas é indispensável ao uso. Procedência Holandesa.

4.860.136 - Amostrador de solos indeformados p/ até 50 metros 

4.860.136

Conjunto Amostrador de Solos Moles até 10m. 
Conhecido como Amostrador Russo ou Peat Sampler, este conjunto 
amostrador de solos moles, é destinado para uso em profundidades de 
até 10 metros. O conjunto acompanha 9 hastes prolongadoras, trado 
holandês, o amostrador, cruzeta, escovas, espatula, luva, empurrador/
puxador manual de hastes, chaves de boca e estojo para transporte.                                                    

4.860.409 - Conjunto de Amostradores de Solo Moles até 10m 

4.860.409
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Amostrador de perfi l Desenvolvido para retirada de amostras 
indeformadas de solos em perfil (10cm de largura por 5cm de espessura 
, a profundidades de até 40cm). Todas as raízes com seções menores que 
2cm são também extraídas.
Para operá-lo, basta pressioná-lo contra o solo alternando suas duas ex-
tremidades, quando se chegar à profundidade desejada, um dos lados do 
manípulo é puxado, ‘’travando’’ a amostra em seu interior.
Aplicações principais:
- Estudo do crescimento de raízes.
- Estudo ecológico/biológico das camadas do solo florestal.

detalhe do 
amostrador

Amostrador de turfa tipo Wardenaar. Até recentemente, 
retirar amostras indeformadas em perfil de regiões lamacentas úmidas 
como turfas era uma atividade muito difícil (se não impossível), visto que, 
ao perfurar o solo, o furo logo se enche d’água e as paredes desmoronam.
O amostrador de perfil tipo Wardenaar é uma ferramenta para extração 
intacta e indeformada de amostras em regiões como as descritas acima 
em profundidades de até 1 metro. Consiste de dois perfis retangulares 
em aço inoxidável, divididos em todo comprimento, o que permite sua 
penetração alternadamente. Possui extremidade afiada para facilitar a 
penetração e um mecanismo de travamento da amostra que se aciona 
quando o amostrador é puxado. Também faz parte do aparelho um tubo 
de diâmetro reduzido para evitar a sucção da amostra.
O conjunto contém, além de outros itens, o amostrador, ferramentas, uma 
bomba manual e os acessórios para remoção.

Uma pessoa é capaz 
de extrair uma amostra 

de um metro em me-
nos de 10 minutos.

O amostrador é reti-
rado do solo por meio 
de uma alavanca e um 

suporte.
detalhe do 
amostrador

detalhe 
da 

amostra

4.860.032 - Amostrador de solos em perfi l p/ até 40cm

4.860.033 - Amostrador de solos lamacentos em perfi l - Wardenaar 

Conjunto para Amostragem de Raízes desenvolvido para 
amostrar raízes em até 2 metros de profundidade em camadas de 15 cm.
- 02 trados Ø10 cm, com haste e cruzeta, amostrador especial Ø8 cm x 15 
cm e demais acessórios acondicionados em estojo de alumínio.
Procedência Holandesa.

4.860.134 - Conjunto para amostragem de raízes p/ até 2 metros

4.860.134

Pressionando-se alterna-
damente as extremidades, 
o amostrador penetra no 

solo.

Uma vez atingida a 
profundidade dese-
jada, o amostrador é 

retirado do solo numa 
posição de travamento 

da amostra.

AMOSTRAGEM DE PERFIL E RAÍZES

3.537.004 detallhe

Vane Teste - Conjunto Portátil para Até 10 metros 
Equipamento para uso em até 10m e medições de até 160Kfa (16T/m2). 
Mais robusto que a versão para uso em até 3m, este conjunto pode ser 
utilizado em diversos tipos de solo, sendo possivel utilizá-lo por percussão, 
sem a execução de furos nos mais moles.
Acompanha: 02 Vanes (60X120m e 75,8X151,5mm), além de hastes e 
bolsa para transporte.

3.537.008 - Vane teste - conjunto portátil para até 10 metros

Vane teste - Conjunto p/ Solos Moles ou Soltos a Até 
3 metros. Equipamento para medir a tensão máxima de cisalhamento 
de solos moles ou poucos compactados (recomendado também para uso 
agrícola), composto por: 03 hélices (16X32 - 20X40 - 25,4X50,8mm), 01 
ponteira para perfurar solo, extensões para uso de até 3 metros e bolsa para 
transporte. Faixa de trabalho: 200 KPa (20 T/m²).

3.537.004 - Vane teste para diversas profundidades até 3 metros
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Permeâmetro de Campo Tipo AArdvark com tablet 

Permeâmetro de solos automático para campo tipo Aardvark. Trata-se de 

um permeametro de carga constante para campo destinado a ser usado em 

poços, valas ou outros orifícios no campo, até a profundidade de 15 metros, 

sem precisar de extensões. Este conjunto pode ser facilmente instalado no 

campo e acompanha um tablet com software para registro das leituras e 

calculos. Trata-se de uma versão nova e muito mais pratica do que o seu 

antecessor, permeametro KSAT. Acompanha os acessórios necessários ao 

uso. Procedência Eijkelkamp.                                        

4.860.079

4.860.075

Kit Permeâmetro Tipo Guelph (Para Campo) de carga 

constante tipo Guelph é operado seguindo o princípio do frasco de Ma-

riotte. Após a perfuração, o permeâmetro é colocado e sua água fl ui para 

o solo, penetrando aos poucos. Em um certo momento, o sistema entra 

em equilíbrio, pois a velocidade de percolação da água no solo torna-se 

igual à velocidade de saída da água do permeâmetro.

Assim, determina-se a permeabilidade do solo saturado.

Vantagens:

- Facilmente operado por uma pessoa;

- Necessita de pouco volume de água.

O kit inclui acondicionado em estojo para transporte.:

- Permeâmetro para medidas entre 15 e 75cm de profundidade;

- Tripé de campo;

- Trados;

- Escova para limpeza;

- Reservatório de água;

- Bomba de vácuo manual.

Conforme norma: ASTM 5126

Peso: 15 Kg

Acessórios / reposição

Determinando a permea-

bilidade saturada através 

do permeâmetro de 

Guelph.

1.073.155

Peso: 17 Kg

Permeâmetro de Carga Variável (Para Laboratório),

indicado para solos argilosos, fabricado em aço zincado com Ø de 

150mm e conforme a norma NBR 14545, método B. Acompanha bureta 

e conexões. NBR 14545 - método B

Peso: 15 Kg

1.073.150

PERMEABILIDADE 

1.073.100  - Permeâmetro de carga constante Ø4”

1.073.155  - Permeâmetro de carga constante Ø6” 

2.384.102 - Bureta graduada com suporte para carga constante

3.384.102 - Bureta graduada sem suporte para carga constante 

1.073.150 - Permeâmetro de carga variável Ø de 150mm

3.384.100 - Bureta graduada sem suporte para carga variável

2.384.100 - Bureta graduada com suporte para carga variável

4.860.078 - Permeâmetro de Campo tipo AArdvark com tablet

4.860.075 - Kit  permeâmetro de Guelph

4.860.076 - Extensor para usar o permeâmetro até 150 cm

Permeâmetro de Carga Constante (Para Laboratório)
Permeâmetro recomendado para solos granulares com no máximo10% em 

massa passante pela peneira 200 (0,075mm). Fabricado com base em aço 

zincado e corpo em acrílico no Ø de 4” e  6”, obedecendo às dimensões 

da norma NBR 13292, tipo 1.

Acompanha: reservatório, bureta, proveta e mangueira. 

  
Conforme norma: NBR 13292.

Infi ltrômetro para Campo - Anéis para medição de infi ltrabilidade 

do solo. Fabricados em aço, com tratamento anticorrosivo e uma das ex-

tremidades biseladas para facilitar a penetração. Diâmetro dos anéis: 500 

mm e 250 mm, com régua milimetrada no interior do menor (não ilustrado).

Infi ltrômetro para Campo (Conjunto Completo) 

Conjunto para medição de infi ltração no solo, composto por três pares 

de anéis com diâmetros ligeiramente diferentes (para facilitar o transporte) 

e acessórios. Composição: anéis com Ø de 28, 53, 30, 55, 32 e 57 

centímetros; placa guia para instalação dos anéis, 3 pontes de referência 

para medição, 4 bóias com haste graduada, 2 ganchos para retirada 

dos anéis do solo, cronômetro e marreta com sistema anti-repique.

Procedência Holandesa.

4.860.070 - Infi ltrômetro - Conjunto completo

Peso: 50 Kg

4.860.070 1.700.602

Infi ltrômetro com 2 cilindros plus, de diâmetros 500mm 

e 250mm. Acompanha anel externo de aço com dimensões de 

250x200x2mm, indicador de nível em acrílico com escala de 0 a 20 mm, 

cronômetro digital portátil, marreta, fl utuador tipo boia em PVC, suporte 

para cravação, nível tipo bolha e estojo de madeira para transporte.

1.700.602 - Infi ltrômetro com 2 cilindros Plus com estojo  

1.700.600 - Infi ltrômetro simples com 02 anéis biselados



griculturaA

 H-8

www.solotest.com Tel: (11) 3289-0211 

                                 

solotest@solotest.com

UMIDADE, OXIGÊNIO E SALINIDADE DE SOLOS

Medidor de salinidade 
de campo para Solos, 

desenvolvido para determinação 

da salinidade de solos, mede 

também a temperatura e a 

res ist iv idade do solo até 

a profundidade de 1 metro. 

O equipamento acompanha 

um indicador digital  com 

bolsa tiracolo. O princípio de 

funcionamento é baseado na 

condutibilidade elétrica de 

uma sonda especial. Embora 

não seja um método tão preciso 

quanto a análise laboratorial, este equipamento é bastante prático para 

a determinação estimada da salinidade de campo. O conjunto contém: 

sonda de condutibilidade com sensor de temperatura interno e cruzeta 

desmontável, medidor de resistividade com indicação digital medindo de 

0 a 2000 Ohms, com resolução de 0,01 e precisão de ±2%, 1 trado meia 

cana com comprimento de 1,2 metros, espátula e bolsa para transporte. 

Alimentação à bateria.

Medidor digital de oxigênio difuso presente no Solo, 

desenvolvido para determinação do percentual de oxigênio presente no 

solo, este equipamento é de grande utilidade, pois permite a determição 

de um parâmetro que infl uencia muito no crescimento de árvores e plantas 

em geral. Muito prático e fácil de usar, o equipamento consiste basicamente 

em 1 sonda com bomba manual para extração de amostra dos gases 

presentes no solo com comprimento 80 cm, medidor portátil de oxigênio 

com escala de 0 a 25%, entre outros acessórios.

4.860.085 - Medidor de Salinidade de Campo para Solos

4.860.089 - Medidor de oxigênio presente no solo

4.860.085

4.860.089

Medidor  de  umidade 
de solo - Thetaprobe , 

desenvolvido para a medição rápida 

e precisa da umidade de camadas 

superfi ciais de solo, este medidor efetua 

suas mediçoes através da técnica que 

utiliza o domínio da frequência, técnica 

esta derivada da tecnologia TDR. 

Consiste em uma unidade de leitura 

digital a bateria, com datalogger, 

saída para transferência de dados 

para computador com software e 

um sensor robusto e resistente à 

água, cujo contato com o solo é feito 

através de 4 ponteiras de aço inox. A faixa de medição varia de 5 a 55% 

(do volume de água pelo volume de solo), com precisão de 5% sobre a 

calibração de fábrica e 2% sobre calibrações específi cas. As vantagens 

deste equipamento estão centradas na facilidade de uso, precisão das 

medidas, pequeno tempo de resposta e custo inferior aos medidores 

tipo TDR.

4.810.180 - Umidade de leitura digital Thetaprobe para umidade de solo

4.810.181 -  Sonda para Thetaprobe com cabo de 5 metros p/ umidade de solos

Os resultados 
das medições 
podem ser 
armazenados 
na memória 
do medidor.

O sensor é 
introduzido 
no solo para 
uma medição 
superfi cial de 
umidade.

4.860.1814.810.180

Medidor amostragem da qualidade de oxigênio no solo 

- Difuso para a avaliação da mobilidade do oxigênio no solo. Possui também 

a função de medir o redox. O kit acompanha sonda para medição de até 

70 cm  de profundidade e trado com Ø de 7cm. Procedência Holandesa.

4.860.087

4.860.087 - Medidor de oxigênio difuso presente no solo

Medidor de Umidade, Condutividade e Temperatura do Solo  

Dispositivo sem fi o para comunicação via Bluetooth com dispositivos Apple 

ou Android. Todos os ensaios são rápidos e práticos através do uso em 

conjunto com App. 

Os ensaios/dados podem ser salvos no dispositivo em arquivo CSV com a 

possibilidade da inclusão de anotações, nomes ou locais no arquivo para 

serem enviados por e-mail.

O medidor de Umidade, Condutividade e Temperatura pode ser usado 

em agricultura, bacias hidrográfi cas, estufas e avaliações diversas em solo. 

Características:

- Bateria recarregável  NiMH recarregável, 3,6 V / 300 mAh

- Comunicação via Bluetooth;

- Temperatura de trabalho -10°C a +60° C

- Condutividade elétrica em massa: Faixa: 0 a 1,5 S / m ± 2,0% ou 0,02 S / m

- Uso direto no solo.

- Dimensões: Ajustável de 70 cm a 153 cm, incluindo o haste e o corpo sensor 

O corpo do sensor tem 20 cm de comprimento, incluindo pino.

Medidor de Umidade, Condutividade e Temperatura de SolosMedidor de Umidade, Condutividade e Temperatura de Solos

4.860.193 - Sensor de Umidade e Temperatura de Solos com cabo de 15 metros

 

4.860.195 - Sensor de Umidade, Temperatura e Salinidade de solos com 

4.860.196 - Datalogger bluetooth para 4 sensores (possibilidade de até

 

4.860.197 -Extensor de canais do Datalogger ref. 4.860.196, para + 4 canais 

4.860.198 -Leitor básico para sensores de Umidade Temperatura, e/ou

4.860.191 -

4.860.191

Detalhe do kit e das astes

 desmontadas 

Sistema para monitoramento contínuo de Umidade, 
Temperatura e Salinidade de Solos O sistema permite diferen-

tes confi gurações. As leituras registradas no datalogger podem ser baixadas 

via App para Android (gratuíto), ou através do leitor de sensores (opcional).

4.860.193

Sensor de Umidade

Temperatura e Solos

4.860.195
Sensor de Umidade

Temperatura e Salinidade

de Solos

4.860.196 - Datalogger Bluetooth

para 4 sensores de Umidade

4.860.197
Extensor de canais para + 4 canais

4.860.198
Leitor para sensores (opcional)

Salinidade do solo (opcional).

(não mede Salinidade)

cabo de 15 metros  

de até 12 canais na aquisição de mais 2 extensores) 
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1.050.500

Medidor de Umidade Tipo Speedy Ideal para determinações 
rápidas da umidade percentual (em massa) de solos, areias ou outros 
materiais granulares.
O kit é composto por: 01 recipiente com tampa de pressão e manôme-
tro, 01 balança portátil, 01 escova para limpeza, 01 anel vedante para 
tampa, 01 caixa com 100 ampolas de carbureto de cálcio, 01 espátula, 
01 flanela, 01 par de esferas de aço, 01 estojo e 01 instrução de uso.
Conforme norma: DNER-ME 052

Acessórios / reposição

Peso: 4,0 kg

Extrator de Solução de Água no Solo - Micro Ø 1/2’’ 
Aplicável para medida de salinidade no solo após irrigação ou aplicação 
de fertilizantes, determinação de poluentes em zonas saturadas, entre 
outros. Os extratores possuem rolha de silicone especial que permite 
a perfuração com agulha, que, ao ser retirada, não deixa vazamento.
Os extratores também podem ser usados como tensiômetros sem vacuô-
metro, que são lidos por meio de tensímetro digital com agulha.
Disponíveis para diversas profundidades. Não acompanha bomba de 
vácuo manual.

1.590.001 - Tensímetro digital escala 0 a 1000 mbar

Tensiômetro

Peso: 4,5 kg

Acessórios / reposição

1.050.001
1.050.500

 - Medidor de umidade tipo speedy p/ solos c/ balança analógica
 - Medidor de umidade tipo speedy p/ solos c/ balança digital

Caixa com 100 ampolas de carbureto de cálcio
Frasco com 500g de carbureto de cálcio
Manômetro para Speedy leitura direta (em % de umidade)
Manômetro para Speedy leitura indireta ( em pressão)
Balança analógica para Speedy
Balança digital para Speedy

2.206.100 - 
2.206.500 - 
6.050.014 - 
6.050.005 - 
6.050.003 - 
6.050.008 - 

Bomba de vácuo manual com vacuômetro
Extrator para profundidade de 10cm
Extrator para profundidade de 15cm
Extrator para profundidade de 20cm
Extrator para profundidade de 30cm
Extrator para profundidade de 40cm
Extrator para profundidade de 45cm
Extrator para profundidade de 60cm
Extrator para profundidade de 90cm
Cápsula de porcelana para tensiômetro / extrator micro
Rolha especial de silicone para extrator micro
Trado helicoidal para instalação de tensiômetros até 60cm

4.654.001 - 
4.653.010 - 
4.653.015 - 
4.653.020 - 
4.653.030 - 
4.653.040 - 
4.653.045 - 
4.653.060 - 
4.653.090 - 
4.398.001 - 
4.653.500 - 
4.652.001 - 

4.810.200  
 4.810.210

4.810.205

Medidor Digital de Umidade de Solo com Bloco de Gesso 
Medidor portátil de simples manuseio e baixo custo, composto de uma 
unidade digital, que pode efetuar a leitura de diversos sensores de gesso 
previamente instalados no campo. O equipamento funciona à bateria, 
possui escala de 0 a 100% (em volume) de umidade, com sensibilidade 
de 1% e erro de exatidão de 5%. Os sensores de gesso, por terem reação 
lenta, necessitam ser enterrados com antecedência e têm vida útil que 
varia de 3 a 5 anos (dependendo do tipo de solo). Este equipamento é 
indicado também para a medição da umidade do solo em locais onde um 
tensiômetro não pode ser usado (solos secos). Peso 135kg.

4.860.002
4.860.003

 - Unidade de leitura para blocos de gesso
 - Pacote com 5 blocos de gesso com cabo de 3,5 metros

Determinadoras de Umidade desenvolvidas para determi-
nações mais precisas e em laboratório, a balanças secam o material e 
efetuam o cálculo automaticamente. Equipamentos com displays digitais 
e temperaturas ajustáveis de 60°C a 180ºC com incremento de 1ºC. 
Emitem alarme sonoro avisando quando a secagem se finaliza. Possuem 
saída RS 232 disponível em 3 modelos, ambas para umidades de 0 a 
100%. Peso 5kg.

4.810.205 - Determinadora de umidade 100GX0.001G 
4.810.200 - Determinadora de umidade 51GX0.001G
4.810.210 - Determinadora de umidade 210GX0.01G

4.860.002

4.860.003

1.050.001

4.398.001 - Cápsula de Porcelana para Tensiômetro
4.652.760 - Vacuômetro de dupla escala para tensiômetro
1.590.002 - Trado helicoidal para instalação de tensiômetros até 60cm

1.590.002

4.652.760

Tensiômetro medidor de umidade de solos para zona 
redicular (tensiômetro), com vacuômetro de caixa externa 
de aço inoxidável e dupla escala (0 a 760mm Hg e a 0 a 
1000mbar). Disponível com haste para diversas profundidades.   

Tensímetro Digital 0 a 1000 mbar, com agulha 
para o uso de extratores de água micro Ø1/2’’ (abaixo), visando 
usá-los como tensiômetro. 

Extratores /
Tensiômetros sem 

vacuometro
4.653.0xx

4.653.001

4.654.001 Tensiômetro  
2.001.0xx

4.653.001 - Extrator de Solução de Água no Solo - Macro
4.654.001 - Bomba de Vácuo Manual com Vacuômetro 

Extrator de Solução de Água no Solo - Macro Ø2” 
Extrai solução de água do solo em profundidades de até 2m.
Com sua cápsula porosa de Ø2”, extraí em maior número que o extrato micro. 

2.001.010 - Tensiômetro para profundidade de 10cm
2.001.015 - Tensiômetro para profundidade de 15cm
2.001.020 - Tensiômetro para profundidade de 20cm
2.001.030 - Tensiômetro para profundidade de 30cm
2.001.040 - Tensiômetro para profundidade de 40cm
2.001.045 - Tensiômetro para profundidade de 45cm
2.001.060 - Tensiômetro para profundidade de 60cm
2.001.090 - Tensiômetro para profundidade de 90cm

1.590.001

UMIDADE E TENSÍOMETRO
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Mesa de tensão para determinação da curva de retenção de 
água (método holandês) de grande utilidade na agricultura, a determinação 
da curva de retenção de água no solo pode ser obtida por esse conjunto, em toda 
sua escala usual ou em frações (comprando-se partes do conjunto). A determinação 
pode ser feita em várias amostras simultaneamente.

4.860.801 - Mesa de tensão para a escala de 0 a 0,1 bar

Conjunto completo para determinação da curva de retenção
de água (0 - 15 bar). Composto pelos itens: 4.860.801,  4.860.802
 e 4.862.250, além de alguns acessórios de amostragem adcionais.

Peso: 320 Kg

Mesa de tensão para determinação da curva de retenção de água na faixa de 0 
a 0,1 bar. Possui capacidade para ensaiar até 40 anéis de solo simultaneamente.

4.860.802 - Mesa de tensão para a escala de  0,1 a 1 bar

Mesa de tensão para determinação da curva de retenção de água na 
faixa de 0,1 a 1 bar. Possui capacidade para ensaiar até 40 anéis de solo 
simultaneamente.

Extrator de membrana para determinação da curva de retenção de água na 
faixa de 1 a 15 bar, capaz de ensaiar até 15 anéis de solo simultaneamente. 
Acompanha compressor de ar 220V - 60Hz e acessórios.

4.862.250 - Extrator de membrana para a faixa de 1 a 15 bar 

Peso: 33 Kg

O suporte com o anel 
amostrador é então 
introduzido no solo 

por percussão com o 
martelo anti-repique.

O anel amostrador é 
colocado no suporte.

O anel amostrador 
com a amostra satura-
da é colocada na caixa 

de areia preparada.

O nível de sucção é 
selecionado.

A amostra de solo 
saturada é colhida e 
colocada nos anéis.

4.863.250

4.860.801

4.860.802 4.862.250

4.863.250 - 

CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA



Peso: 0 Kg

Itens sobressalentes

Conjunto para determinação de água por placas cerâmicas, composto por: 1extrator de 
15 bar, 4 placas de cerâmica de 15 bar, 1 extrator de 5 bar, 4 placas cerâmicas de 1 bar, 12 
pacotes com 12 aneis de amostragem     

Conjunto para determinação de curva de 
retenção de água com placas cerâmicas. 
Como segunda opção para determinação da curva de ren-
tenção de água, este conjunto traz as tradicionais ‘’panelas 
de pressão’’, que são usadas juntamente com as placas 
cerâmicas. O conjunto contém:
- 1 painel de controle de pressão com 2 manômetros (0 - 20 
bar e 0 - 4 bar)
- 1 compressor (20 bar) - 220V -60Hz (não recomendável 
para uso contínuo).
- mangueiras de alta pressão para conexão
- 2 extratores (1 de 15 bar e 1 de 1 de 5 bar).  
- 4 placas cerâmicas de 1 bar e 4 de 15 bar   
- 12 pacotes de 12 aneis plásticos de amostragem

4.865.250

A placa cerâmica e as 
amostras de solos são 
completamente satura-

das com água.

A placa cerâmica com 
as amostras de solo são 
colocadas no extrator.

O ajuste de pressão é 
feito através do painel 

de controle.

No fi m do processo, as 
amostras são pesadas 
e secadas em estufa, 
para determinação do 

teor de umidade.

extrator 15 bar

extrator 5 bar painel de 
controle

4.555.001 - Placa cerâmica para 1 bar
4.555.003 - Placa cerâmica para 3 bar
4.555.005 - Placa cerâmica para 5 bar
4.555.015 - Placa cerâmica para 15 bar
4.865.250 - Compressor de ar para aparelho de retenção de água - 220V - 60 hz

4.864.250 - 

4.864.250
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calha 
RBC

Calhas medidoras de vazão tipo RBC, desenvolvidas para 
medição de vazão em pequenos caminhos d’água ou canais barrosos 
(canais de irrigação, passagens de água, valas, etc.), as calhas são 
construídas em aço inoxidável. Em comparação com as calhas mais 
conhecidas, (calha WSC e Parshall), a RBC se mostrou a mais precisa. 
Disponível em diversos tamanhos, abrangendo as vazões de 0,1 a 145 
litros por segundo a leitura se dá por aplicação de uma fórmula
4.860.060 - Calha para vazões de 0,1 a 8,7 litros por segundo  
4.860.061 - Calha para vazões de 0,9 a 49 litros por segundo  
4.860.062 - Calha para vazões de 1,6 a 86 litros por segundo  
4.860.063 - Calha para vazões de 2 a 145 litros por segundo   

Medidor mecânico de corrente (molinete) aplicável para 
determinação da velocidade de correntes de rios, canais, sistema de es-
gotos, etc. As hélices estão diretamente ligadas ao contador de seis dígitos 
que registra o número de revoluções das hélices. Este pequeno medidor 
abrange uma variação de 0,1 a 7,9 m/s.

4.860.040 - Medidor mecânico da velocidade de corrente de rios 
4.860.041 - Haste telescópica comprimento total 240cm

Uma pequena calha é 
colocada num canal de 

irrigação

Medidor de potencial de água 
(Scholander) analógico para determinar 
o potencial de água em seções de plantas, até 
a pressão de 40 bar. O aparelho é fornecido 
com uma célula de pressão regulável, vazo 
de pressão, suporte para amostra padrão, 
acessórios e manômetros.
O medidor trabalha de acordo com o método 
de Scholander. Segundo essta técnica, uma 
folha ou um pequeno ramo de é colocado 
no suporte e exposto a pressões crescentes 
até o momento que a umidade contida nessa 
amostra é expelida. Esse equilibrio é um in-
dicativo do da pressão negativa da água na 
planta. Tensões anormais (como resultado de 
períodos de secas) implicam em crescimento 
diminuído e prejuízo na colheita. O sistema é 
compatível para folhas e ramos com seções 
não maiores que 6mm.

A amostra é checada até o 
momento em que a água é 

expelida.

4.860.350 - Medidor de potencial de água
                 (Scholander) 

4.860.370 - Sistema compacto para medição da fotossíntese 

LCi - Sistema compacto de medição da fotosíntese 
Medidor portátil microprocessado para medição da troca de CO2 e vapor 
d’água. O sistema possui câmara com os recentemente desenvolvidos 
sensores analisadores de gás por infravermelho, embutidos numa câmara 
para folhas especial. Possui display digital com menus de uso amigável. 
O equipamento pode ser acionado pelo console ou por um botão remoto 
colocado na câmara. As variações da pressão atmosférica e temperatura 
são compensadas automaticamente nas medições de CO2. Os resultados 
podem ser coletados por download através da porta serial RS 232, um 
cartão para transferência de dados (PCMCIA) também é fornecido.

A determinação do CO2 
e da transpiração com 

o LCI.

4.860.350

4.860.370

4.860.040

Medidor Digital de Corrente (fluxo) de água em rios, canais, 
sistema de esgoto, etc. Abrange a faixa de 0,025 a 10 m/s. (Usado para 
medida para vazao de rios). Possui corpo metalico, helice plástica, e 
contador digital de pulsos com cabo de 4m. Incluso haste de 2m e estojo 
para transporte. Procedência Holandesa.                  

4.860.042- Conjunto medidor digital de corrente de rios 

4.860.042

griculturaA VAZÃO POTENCIAL DE ÁGUA E FOTOSSÍNTESE
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4.860.012

Bomba peristáltica para campo de vácuo 

/ pressão tipo peristáltica, com vazão controlável de 

0 a 2,3 l/min, vácuo de até 1 bar e pressão de até 3 

bar. A bomba possui controles microprocessados e é 

alimentada com bateria de 12V, possuindo autonomia 

de 2 a 5 horas, dependendo da carga de uso.

Essa bomba pode ser usada em poços com profundi-

dades de até 9,5 metros (ao nível do mar).

Na região dos roletes deve ser usada uma mangueira 

de silicone de dureza especial, fora desta região, outras 

mangueiras de menor custo podem ser adaptadas.

Para maior vazão usa-se a mangueira de 10X6mm, po-

rém ela atingirá profundidades máximas de 5,5 metros.

Usando-se a mangueira de 4X8mm, é possível atingir 

9,5 metros ao nível do mar.

Bomba Submersível Grundfos MP1 para amostragem 
de água de até  90 metros de profundidade
Utilizável em poços com pelo menos 50 mm de diâmetro.  Todos os 

componentes da bomba são feitos de materiais inertes que não liberam 

matéria estranha para o líquido bombeado. Assim, a amostra retirada não 

é infl uenciada nem alterada pela bomba. 

- Bomba MP1; 

- Conversor elétrico; 

- Tubo de tefl on;

- Cabos;

- Jacketa resfriadora; 

- Carretel para mangueira;

- Kit de serviços.

Marcação: O sistema de bomba de amostragem MP 1/Redi-Flo2 tem a 

marca CE. Bomba submersível Grundfos MP 1/Redi-Flo2:

Entrada de energia: 1,3 kW

Voltagem: 220 V, 400 Hz

Corrente máxima: 5,5 A

Proteção do motor: Interruptor térmico integrado

Temperatura da água: 0 °C a +35 °C

Porta de descarga: Rp 3/4

Operação contínua: Máximo 500 horas

Peso: 2,5kg

4.860.012 - Bomba peristáltica para campo
4.860.013 -  Carregador de bateria da bomba peristáltica
4.860.014 - Adaptador para acendedor de cigarros da bomba peristática
4.860.015 - Mangueira silicone  bomba peristáltica 8X4mm - 5 metros 
4.860.016 - Mangueira silicone  bomba peristáltica 10X6mm - 5 metros

Com a bomba 
peristáltica a água 

pode ser recolhida e 
fi ltrada em linha.

A bomba também 
pode retirar amos-

tras de gás do solo.

Teclado de membrana 
amigável, resistente a 

respingos.

4.860.017

Flow-Through cell (célula de passagem para eletrodos)
Célula para leitura  em linha de diversos parâmetros na água. Consiste 

de uma câmara transparente onde a água passa com um mínimo contato 

com o ar, assim, mantendo suas características originais. Vários sensores 

podem ser colocados, para leituras de, por exemplo, pH, condutividade, 

temperatura, oxigênio dissolvido etc...

4.860.017 - Célula de fl uência - (Flow-Through cell)

Visando garantir a como-
didade e precisão nos 

resultados das medições em 
linha no campo, a célula de 
passagem foi desenvolvida.

detalhe do 

teclado

Bombas de 
propulsão 

(gigant) 
podem ser 

instaladas e 
alimentadas 
para traba-

lhar em con-
junto com 
a bomba 

peristáltica.

griculturaAAMOSTRAGEM DE ÁGUA, BOMBAS 
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4.860.400

4.860.400 - Bomba Submersível Grundfos MP1 para até 90 metros de 
profundidade, para amostragem de água

O conjunto incluí:



4.860.010

Bombas submersíveis para amostragem de 
água 

4.860.010 - Bomba submersível “gigant” - pacote com 3 peças
4.860.011 - Bomba submersível amplifi cadora - pacote com 3 peças

Bomba e amplifi cador 
estão extraindo água 
do poço, alimentados 
pela bateria de 12V.

Bailer em aço inox

3.307.033 - Bailer em aço inox para amostragem de água

Em caso de 
amostragem em 
diversas profun-
didades, as mais 
rasas são feitas 
sempre primei-
ro, de forma a 
manter a água 

não perturbada.

Usando-se o dispositivo de 
esvaziamento, a esfera é tira-
da de seu acento e o líquido 

esvaziado.

Bailer Descartável

3.307.001 - Amostrador de água Bailer descartável 
3.307.040 - Amostrador de água Bailer Ø40mm (pacote com 24 peças)  

O Bailer também 
pode ser usado em 
lagos, represas, etc.

gricultura AMOSTRAGEM DE ÁGUA

3.307.001

3.307.033
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Conjunto Amostrador de Umidade de água no solo -
Rhizon Composto por 10 amostradores tipo MOM com 10cm de 
comprimento, diâmetro 2,5mm, com reforço de vidro, desenvolvido para 
amostragem de metais na solução dos solos, acompanha 10 agulhas de 
40mm de comprimento de 0,8 mm de diâmetro e 100 tubos de 10 ml 
com vácuo.   

4.860.360 - Conjunto amostrador de umidade de água no solo - Rhizon
4.860.362 - Pacote c/ 10 amostradores Rhizon (não acompanha os aneis ,

4.860.360
4.620.362

Imagens meramente ilustrativas

AMOSTRADORES E MEDIDORES DE NÍVEL D´AGUA
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O Diver é o menor instrumento disponível na Solotest para medição automática e 
registro do nível do lençol freático e da temperatura. Ele cabe na palma da mão (Ø 
22X90mm) e é extremamente leve, sendo utilizável mesmo em poços de pequeno diâme-
tro. O equipamento é completamente selado, com encapsulamento em aço inox, o que 
o deixa resistente à umidade e à influências elétricas externas. Sua instalação é simples, 
pois basta imergi-lo na água (dentro de um poço), suspenso por um cabo; o que evita 
vandalismo pois nada fica aparente.

O Diver está disponível nos seguintes modelos:

Mini-Diver
O Mini-Diver mede nível d’água (compensado pela temperatura) e temperatura. As opções 
de amostragem podem ser: linear, logarítmica ou baseada em evento, tendo como limite 
o registro de 2 X 24.000 leituras, o que significa  aproximadamente um acumulo de 6 
meses de medidas feitas a cada 10 minutos. (Os intervalo entre as medidas é configurável).
A precisão é de 0,1% do fundo de escala, a faixa de temperatura é de -10 a +40ºC, o 
aparelho pode é produzido para as variações de nível d’água de , 10, 20, 30 ou 100 metros.
CTD Diver
Este modelo mede o nível d’água, a temperatura e a condutividade. Possui as mesmas 
opções de registro do modelo anterior e tem capacidade para até 3 X 16.000 leituras. Pro-
duzido para profundidades de  10,  30 ou 100 metros e condutividades de 0 a120 mS/cm.
Baro Diver
Como os medidores Diver são baseados na medição da pressão absoluta,  o Baro Diver 
foi desenvolvido para corrigir as variações da pressão atmosférica, tornando os resultados 
mais precisos.
Outras características:
O Software é de simples utilização e permite a transferência de dados, compensação 
automática da pressão atmosférica (necessário o Baro Diver) e configuração do aparelho.
- Confiável
- Comunicação por infravermelho, não possui plugs ou conectores.
- Bateria interna dura de 8 a 10 anos.
- Calibração de fábrica do transdutor de pressão, não necessita ser recalibrado.
- Proteção contra efeitos de raios indiretos.
- Preciso
- Compensação da pressão pela temperatura.

Eficiência comprovada
- Milhares de clientes ao redor do mundo usam o Diver hoje. Ele é praticamente indispen-
sável para o monitoramento de bacias hidrográficas, reservatórios de água e poços de 
inspeção, enfim, para todos aqueles que lidam com este elemento cada vez mais raro.

gricultura

Kit para Amostragem de Materiais Moles e Fluídos
Conjunto amostrador multiuso para materiais moles e fluídos em até 5 
metros de profundidade, composto por:
- 01 amostrador em acrílico, com Ø50 mm x 1 metro, com pistão
dupla ação,
- 01 cabeça bizelada,
- 01 cabeça com válvula de esfera,
- 03 tubos de acrílico,
- 20 sacos plásticos para armazenagem de amostras,
- 01 cabo em poliester de 5 metros de comprimento,
- 04 hastes de 1 metro e bolsa para transporte.
Procedência Holandesa.

4.860.138 - Kit para amostragem de materiais moles e fl uídos até 5m

4.860.138

4.860.151

Acessórios necessários

4.860.151  - Baro Diver  (para compensação da pressão atmosférica)  
4.860.153 - Kit para transferência de dados + software e cabo (USB) 

4.860.153

Após a instalação do 
Diver, o poço pode ser 

fechado comple-
tamente. Nenhum 

equipamento fi ca fora 
do poço.

Medidor de nível d’água. Possibilita a medição da profundidade 
do lençol freático em campo através de um poço de inspeção. O apare-
lho é portátil e leve. Consiste de um cabo graduado e um carretel. Sua 
alimentação é feita atráves de bateria. Quando a sonda metálica atinge 
a água, o aparelho dispara um sinal luminoso e sonoro. 
Disponível nos modelos de profundidade 30, 50,100, 200 e 300 metros.

4.316.030 -  Medidor de nível d’água para 30 metros  3 (kg)
4.316.050 -  Medidor de nível d’água para 50 metros  4 (Kg)
4.316.100 - Medidor de nível d’água para 100 metros  6,(Kg)
4.316.200 - Medidor de nível d’água para 200 metros  8 (Kg)
4.316.300 - Medidor de nível d’água para 300 metros  10 (Kg)

4.316.050

4.860.161

  

Medidor de nivél d´água com memória - Diver  miniatura 
submersível com memória para registro em intervalos de tempo pré-pro-
gramados do nível d’água acima da profundidade em que o aparelho foi 
pendurado dentro do poço ou reservatório, e da temperatura da água. 
Desenvolvido para monitoramento contínuo. Possui memória para 24.000 
medições e dimensão Ø22x90mm. Disponível em 04 modelos visando a 
adequação da variação do nível d´água no local. Kit de comunicação e 
software para comunicação vendidos separadamente. Para cada região 
a ser monitorada é necessário aquisição de um Baro Diver que registrará 
as variações da pressão atmosférica que serão usadas para compensar as 
variações atmosféricas dos dados obtidos dentro do poço ou reservatório.

4.860.161
4.860.162
4.860.163
4.860.164

 - Medidor de nível d´água com memória para 10m - Diver
 - Medidor de nível d´água com memória para 20m - Diver
 - Medidor de nível d´água com memória para 30m - Diver
 - Medidor de nível d´água com memória para 100m - Diver

4.860.173 - Medidor  de nível d’água e condutividade p/ 10 metros - Diver CTD 
4.860.174 - Medidor  de nível d’água e condutividade p/ 30 metros - Diver CTD
4.860.176 - Medidor  de nível d’água e condutividade p/ 100 metros - Diver CTD

www.solotest.com Tel: (11) 3289-0211 
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Peso: 1,0 Kg

3.557.003

Acessórios / reposição

Pluviômetro Tipo Ville de Paris, corpo construído em aço 
inox com 480mm de comprimento, área de superfície de captação de 
400cm², cap. de acumulação de cerca de 5 litros, que representa 125mm 
de altura de chuva captada. Acompanha 01 proveta em acrílico com 
capacidade 10mm, div 0,1mm.

Peso: 3,0 Kg

3.557.005 - Pluviômetro tipo Ville de Paris em aço inox

3.557.005

3.565.004 - Proveta para pluviômetro tipo Ville de Paris
Acessórios / reposição

Pluviômetro Plástico, tipo cunha, com escala no próprio 
corpo para até 130mm de chuva e área de captação de 15cm².

4.557.009 - Pluviômetro plástico 130mm de chuva

4.557.009

Evaporímetro de Piche, escala de medição de 0 a 30ml com
graduação de 0,1ml (0,1ml na escala aproximadamente igual a 0,1mm).
Em vidro, possui olhal para gancho, Ø12mm e altura de 37cm. Acompanha
pacote de 100 unidades de papel filtro Ø30mm para evaporimetro.

Tanque Classe “A” para determinação da taxa de evaporação 

livre, construído em aço inoxidável. Não acompanham os acessórios.

3.557.003 -  Pluviômetro tipo Hellmann com proveta

3.565.003 -  Proveta para pluviômetro tipo Hellmann

4.644.001

4.644.001 - Tanque classe “A”
4.545.001 - Parafuso micrométrico 
4.559.001 - Poço tranquilizador
6.001.002 - Termômetro de Máxima e mínima fl uente
4.450.001 - Estrado de madeira de lei para tanque classe “A”

1.599.030 -  Evaporímetro de piche  
6.599.030 - Papel de Evaporímetro de piche

Pluviômetro de Hellmann, construído em aço inoxidável com 
gaveta graduada em 30mm de chuva, área de capacitação 100cm².  
Acompanha proveta e suporte para fixação. Capacidade do reservató-
rio 150mm de chuva. 

Pluviógrafo Eletrônico com Datalogger embutido, software 
e cabo para transferência de dados RS 232. Possui memória interna para 
11.000 leituras com intervalo configurável entre as medições. Cada pulso 
equivale a 0,2 mmH2O.
Possui formato aerodinâmico e material de construção plástico resistente 
à exposição solar. Alimentação por bateria.

4.860.005 - Pluviógrafo eletrônico com datalogger
4.860.153 - Kit para comunicação via porta USB 

4.860.153

4.860.005

detalhe do mecanismo

Registrador de raios solares, conforme Campbell-Stokes, 
para o registro do número de horas com raios solares por dia. Pode ser 
usado na zona equatorial (entre as latitudes 40ºS e 40ºN). Consiste de 
uma esfera de vidro montada sobre base metálica com regulagem e nível 
de bolha. Acompanha pacote com 380 papéis de registro.

4.860.045 - Registrador de raios solares 
4.860.046 - Papel para registrador de raios solares

4.860.045

CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA

1.599.030
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Agulha de Proctor, com Dinamômetro (Mola) Recomen-
dada para determinação da relação entre a umidade e a resistência à 
penetração de solos granulares. Possui 10 ponteiras com áreas em pole-
gada quadrada: 1(6,45cm2), 3/4(4,84cm2), 1/2(3,22cm2), 1/3(2,15cm2),                                             
1/4(1,61cm²),1/5(1,29cm2), 1/10(0,65cm2), 1/20(0,32cm2), 1/30(0,22cm2) 
e 1/40(0,16cm2). Disponível em dois modelos: com dinamômetro, capacidade 
máxima de 100 lb (45,3 Kgf) e com anel dinamométrico, capacidade 50Kgf. 
Todo o conjunto está acondicionado em um estojo de madeira para transporte.
Acompanha certifi cado de calibração. Conforme norma: ASTM D-1558

Penetrômetro de Bolso Este penetrômetro é indicado para medidas 
preliminares em campo, para aplicações onde a camada analisada for su-
perfi cial. Expressa resultados em Kgf/cm² ou Tf/pés² (leitura direta), que cor-
respondem aproximadamente à resistência não confi nada ao cisalhamento.
Pode ser usado um pé adaptador com área 16X maior para solos pouco 
coesivos.

Peso: 5,5 Kg

1.098.005 - Agulha de Proctor, com mola
1.098.001 - Agulha de Proctor, com anel dinamométrico

Penetrômetro de Bolso com Relógio, com mostrador 
analógico provido de indicador de pico. Este instrumento portátil oferece 
uma escala de trabalho maior e mais sensível que o penetrômetro de 
bolso simples. Com o penetrador padrão de Ø 6,35mm a escala é de 0 a 
6 Kgf/cm² com divisão de 0,1Kgf/cm² em termos de resistência estimada 
de compressão não contínua. Acompanha ábaco.
Acondicionado em estojo para transporte.

PENETROMETROS DE SOLOS

1.210.001

Penetrômetro de Solos com Anel Dinamométrico Usa-
do na medida da tensão admissível dos solos, este penetrômetro trabalha 
na escala de 0 a 100 Kgf, medidos por um anel  dinamométrico, o que lhe 
confere maior exatidão. Possui cone de penetração em aço tratado e 03  
hastes prolongadoras rosqueáveis, acondicionados em estojo de madeira.

Peso: 7,2Kg

Penetrômetro de solos com anel dinamométrico1.210.001- 

1.098.005

3.537.002 6.210.200 4.537.002

   Penetrômetro de bolso de solos tipo relógio4.537.002  - 

Penetrômetro de bolso para solos3.537.002 - 

Pé em aço p/ penetrômetro de bolso (solos pouco coesivos)6.210.200 - 

Penetrômetro Sul Africano Tipo Cone de Penetração 

Dinânica. De acordo com recomendação do TRRL  (Reino Unido) e da 
ASTM D 6951-03. Acompanha 01 cone com ângulo de 60º. Versão reforçada 
SOLOTEST, para maior durabilidade. Esta versão pode ser utilizada com a 
massa tradicional de 8 kg e também com massa reduzida de 4,6 kg p/ solos 
in nattura ou pouco compactados, para isto o operador deve destacar parte 
da massa com o auxilio de chave allen. Acompanha bolsa de transporte.                                                     

1.210.100 1.210.3001.006.048

Tipo PDL

1.210.301

Penetrômetro Sul Africano - CPD - com cone 60°1.210.100 - 

6.210.101  - 
6.210.102  -

Cone de 30º sobressalente para penetrômetro sul africano
Cone de 60º sobressalente para penetrômetro sul africano

Equipamento para penetração dinâmica com suporte, soquete e 
escala incorporada, conforme norma DER M 195-88

1.006.048 - 

Haste avulsa prolongadora  de 1mt para penetrômetro Barra-Mina

Penetrômetro tipo barra mina p/ sondagem em aço zincado c/ cone de 
penetração intercambiável em aço temperado e uma haste Ø 3/4” x 1 m 

Conjunto de 5 pontas avulsas para Penetrometro Barra-Mina  -PDL

Conjunto de 2 pontas avulsas para Penetrometro Barra-Mina 

1.210.300 - 

1.210.301 -  

1.210.305 -  

1.210.306 -  
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Penetrógrafo Eletrônico Digital para Solos, armazena até 
1500 medições de resistência à penetração de até 80 cm de profundidade. 
Muito mais preciso que os outros modelos, pois usa uma célula de carga 
para medir a força e trena ultrassônica para medir a profundidade. Como a 
resistência é infl uenciada pela velocidade da penetração, este penetrógrafo 
verifi ca continuamente esta variável, auxiliando o operador na realização 
do ensaio. Expressa valores em MPA e N, possui 04 cones com áreas 1, 2, 
3.1/3 e 5 cm². Acompanha também: carregador de baterias, cabo para 
conexão ao microcomputador e software que possibilita programação e 
transferência de dados.
Desenho ergonômico, leve, fácil de usar e resistente a respingos d’água. 
Aplicação em engenharia, agricultura e controle de compactação.
Faixa de medição de 0 a 1000 N, resolução 1 N. Permite a conexão de 
sonda (opcional não inclusa), para leitura e armazenamento da umidade 
do solo.

4.860.250

Detalhe dos cones

Peso: 15 Kg

4.860.250 - Penetrógrafo para solos, eletrônico digital

Acessórios /  reposição

4.860.253 - Sonda p/ medição de umidade do solo durante o ensaio de penetração

Penetrógrafo para Solos, possui sistema de registro em cartão 
gráfi co tornando possível a verifi cação da resistência à penetração em 
função da profundidade até 80 cm. O equipamento acompanha 04 cones 
com áreas: 1, 2, 3.1/3 e 5 cm². Faixa de trabalho de 0 a 50 Kgf/cm², o 
equipamento segue acondicionado em estojo de alumínio, acompanhado 
de 250 cartões de registro.

Penetrógrafo Digital 60cm com GPS (Econômico) 
eletrônico digital p/ determinação da resistência a penetração do solo e 
identifi cação da profundidade da camada compactada até 60cm. Possui 
GPS para medições georreferenciadas, Bluetooth p/ comunicação via apli-
cativo e porta USB para salvar os dados em pendrive. Determina resultados 
instantaneos e precisos com fácil visualização através de seu display gráfi co, 
permite a medição o em qualquer fase do desenvolvimento da lavoura. 
Design robusto com conectores protegidos e selado contra poeira. Memó-
ria para 3000 ensaios. Apresenta resultado em valores de RP (Resistencia a 
Penetração) contempla cada centímetro da medição.                 

Peso: 16 Kg (com maleta e acessórios)

4.860.080 - Penetrógrafo para solos

4.860.082 - Pena para penetrógrafo

4.860.081 - Pacote com 250 papéis registradores

4.860.080 

Penetrômetro de Impacto Agrícola para verifi car a com-
pactação de solos agrícolas. Utilizado para definir a necessidade de 
descompactação antes do plantio, de fácil manuseio e com a vantagem 
de não conter partes sujeitas a descalibração. 

4.860.253

Peso: 5,5 Kg

Método MCT (Miniatura Compactado Tropical)
Penetrômetro para classifi cação de solos, conforme metodologia MCT (Mi-
niatura Compactado Tropical), usando o método da Pastilha. Possui agulha 
e indicador sonoro de contato com a superfície da amostra. Acompanha 
5 anéis para ensaio. Alimentação 110/220V - 60Hz

Acessórios /  reposição

1.211.230

4.537.003

Penetrômetro para Subsolagem para determinação da profun-
didade da camada compactada do solo, e por conseguinte, a necessidade 
ou não de se fazer a subsolagem. Características: Leve e prático; Escala de 
0 a 100kgf/cm2 (leitura direta); Mais preciso que o sistema a percursão; 
Profundidade máxima de uso: 60cm.

1.210.200 - Penetrômetro para subsolagem

1.210.056

1.211.230 - Penetrômetro para solos MCT - 110 / 220V 

1.210.052 - Anel para ensaio MCT de solos

1.210.056 - Cachimbo com pedra porosa para ensaio de pastilha MCT

1.210.200

PENETROMETROS DE SOLOS

1.212.230

Penetrômetro Eletrônico de Solos para uso em laboratórios, 
visando a determinação da resistência a penetração de um penetrador 
com ponta cônica de diâmetro de 4 mm, com ângulo de 30 graus e 
comprimento de 80 mm. Este equipamento possui avanço contínuo da 
penetração com regulagem de velocidade através de potenciômento e 
indicação em escala analógica. Curso útil de penetração: 50 mm. Força 
Máxima: 20 kgf, com indicação digital. Alimentação 110/220V - 60Hz. 
1.212.230 - Penetrômetro Eletrônico de Solos de bancada - 110 / 220V 

Penetrômetro MCT - Método da Pastilha

4.537.003 - Penetrômetro de impacto agrícola

4.537.600 - Penetrógrafo Digital 60cm com GPS 

4.537.600
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Martelo para Geólogo e Pedólogo com cabo de aço revestido 
de vinil e cabeça pontiaguda.

3.507.001 3.507.002 3.507.004 3.507.005
Pedólogo

3.507.001 - Martelo Geólogo - E3 14P (14 Oz / 392 g - 14 Oz / 392 g - 11”/279mm)
3.507.002 - Martelo Pedólogo - E3 20 BLC (20 Oz / 560 g - 11”/279mm)
3.507.004 - Martelo Geólogo - E3 22 P (22 Oz / 616 g - 13”/330mm)
3.507.005 - Martelo Geólogo - E3 23 LP (22 Oz / 616 g - 16,5”/419mm)   

4.368.003

Carta de Cores Munsell para Solos. Com este caderno é 
possível classificar os solos por comparação com as cores padrões. O 
caderno padrão contém 13 cartas de tonalidades somando 443 cores 
sendo elas: 5R - 7.5R -10R - 2.5YR - 5YR - 7.5YR -10YR - 2.5YR - 5Y - 10Y  
- 5GY - Gley 1 - Gley 2 e White Page. 

4.368.003 - Carta de Cores de Munsell para Solos

Carta de Cores Munsell para Folhas (padronizadas para 
análise de folhas) composta por 17 cartas, para registrar a cor dos tecidos 

vegetais. 
4.368.006 - Carta de Cores Munsell para Folhas

4.428.002

4.368.004

4.428.002 - Padrões de Dureza Moh’s

Padrões de Dureza Moh’s composto por 9 amostras numeradas, 
a partir de talco à Carburundum, para determinar a dureza mineral pelo 
teste do zero.

Carta de Cores Munsell para Rochas padronizadas para 

análises, compostas por 115 cores, especificamente para uso geológico.  
4.368.004 - Carta de Cores Munsell para Rochas

3.507.011 3.507.012 3.507.017 3.507.019

Ponteira, Talhadeira e Marretas para Geólogo com 
cabo de aço revestidas em vinil.

3.507.016
3.507.015

3.507.011 - Ponteira para rochas ERC 9  ( 9” / 229mm) 
3.507.012 - Talhadeira para rochas ERC 9  (8” /203mm)
3.507.015 - Marreta Geólogo B3 3LB (3 lb/ 1,3Kg - 11” / 279 mm)
3.507.016 - Marreta Geólogo B3 4LB (4 lb/ 1,8Kg - 11,5 ” / 279mm)
3.507.017 - Marreta Geólogo B3 4LBL (4 lb/  1,8Kg - 16” / 279mm)
3.507.019 - Marreta poliuretano 27S (27 Oz/ 756 g - 12,75” /324mm)

4.368.006

2.265.005
2.265.050

1.206.220

Sacos de Lona para coleta de amostras, com costura dupla e 
cordão para fechamento na parte superior.  Conforme norma: NBR 7216

Código Dimensões Capacidade

Agitador de Peneiras Yoder (Estabilidade de Agregados)
para realização do ensaio de estabilidade de agregados. Proporciona o pe-
neiramento imerso em água e possui capacidade para 4 jogos de peneiras Ø 
5x2” (não incluídos). Alimentação 220V-60Hz.

Agitador de peneiras Yoder 220V
Conjunto com 5 peneiras Ø 5X2” - Caxilho em latão, nas                                                                                                          
aberturas: 2,00 - 1,00 - 0,50 - 0,25 - 0,105 mm, acompanha 
1 tampa.

1.206.220 - 
2.502.501 - 

2.265.005
2.265.010
2.265.020
2.265.030
2.265.050

Ø 15 X 45cm
Ø 20 X 45cm
Ø 25 X 45cm
Ø 28 X 65cm
Ø 35 X 65cm

 5 litros
10 litros
20 litros
30 litros
50 litros

Peneirador Portátil para Estabilidade de Agregados 
peneirador portátil (de mesa) para avaliar a estabilidade de agregados 
durante o peneiramento umido. Este equipamento trabalha com 8 peque-
nas peneiras Ø39x39mm, todas elas com abertura de 0,25mm e área de 
peneiramento de 10,2 cm2. Durante o ensaio as peneiras são mergulha-
das em frequência constante, em cápsulas Ø64x45mm. Acompanham o 
peneirador: 16 cápsulas de aço inox e 8 peneirinhas  Ø39x39cm, com 
aberturade 0,25cm. O equipamento funciona em 110/22V    

4.368.013 - Peneirador Portátil para Estabilidade  de Agregados

4.860.013

CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS



 H-19

griculturaA

www.solotest.com Tel: (11) 3289-0211 
                                 

solotest@solotest.com

F

A
B

C

D

E1.063.076    e   1.063.063

3.060.012

3.061.019

2.058.006 / 012 / 019 

2.058.003

Repartidor de Amostras de Bancada Repartidor de amos-
tras em aço galvanizado ou inox, disponível nas aberturas: 1/8’’, 1/4’’ , 
3/8’’ e 1/2’’; indicado para minérios ou agregados finos.

Peso: 5 Kg 

2.058.003 - 
2.058.006 - 
2.058.012 - 
2.058.019 - 

Repartidor de amostras abertura 1/8” - aço inox
Repartidor de amostras abertura 1/4” - aço inox
Repartidor de amostras abertura 1/2” - aço inox
Repartidor de amostras abertura 3/8” - aço inox

Código
Abertura

(polegadas)
Peso 
(Kg)

nº de 
calhasA B C D E F

Medidas em milímetros

3.060.012
1.063.009
3.061.019
3.062.025
3.063.038
3.063.050
1.063.063
1.063.076   

1/2” 
3/8”
3/4”
 1” 
1.1/2”
 2”
2.1/2”
 3”  

305
500
400
500
550
590
500
500

185
255
265
265
265
265
255
255

280
475
435
435
435
435
475
475

260
445
360
445
500
550
445
445

120
190
220
220
220
220
190
190

100
145
170
170
170
170
120
120

16
40
16
16
12
10
 6
 6

4,2
 29
8,4
9,0
9,5
 10
 25
 28

AMOSTRADORES E REPARTIDORES

Amostrador de Montes e Pilhas “Trier”, conforme NBR 10007.

1.104.060 -  Amostrador de Monte e pilhas “Trier”

1.104.060

Peso: 3 Kg

4.104.180

Calador Ranhurado para amostragem, em aço e duralumínio, 
comprimento 1800mm, com manopla emborrachada. Conforme normas: 
NBR 8952 e 5741.

4.104.180 - Calador ranhurado

4.519.001

4.519.001 - Clinômetro Hipsômetro com escala em metros
4.519.002 - Clinômetro com escala em graus

Clinômetro ( Hipsômetro) Instrumento para medir a altura de 
objetos de difícil acesso, como árvores e postes. Disponível em dois modelos, 
um para leitura direta em metros e outro para leitura em graus.

4.519.002

4.603.130

Cabo de Agrimessor, fabricado em camadas de fibra de vidro 
com 2mm de espessura. Escala protegida por PVC com impressão em 
uma face, marcação a cada 1m, sub-divisão de 10cm e seta de indicação 
a cada 5cm. 

4.603.130 - Cabo de agrimessor comprimento   30 metros
4.603.150 - Cabo de agrimessor comprimento   50 metros
4.603.140 - Cabo de agrimessor comprimento 100 metros
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Amostrador de Solos Tipo DER Especial e Amostrador 
de Solos Tipo DER Especial 35, com hastes de Ø25mm x 1 me-
tro, marcada a cada 10 cm. Acompanham um cilíndro amostrador Ø64 
x 100 mm, ou Ø37 x 230mm, confome modelo. Uma ponta biselada e 
uma cabeça batente removível. Os corpos dos amostradores, o cilíndro 
amostrador e a cabeça batente são fabricados em aço zincado SAE 1020. 
O anel bizelado é fabricado em aço temperado. A haste é fabricada em 
aço SAE 1045 maciço. Estes amostradores podem ser extraidos do solo 
com o auxílio de um extrator mecânico duplo ref. 1.014.300 (vendido 
separadamente). 

6.104.001 - 
6.104.002 -

6.104.003 -

Amostrador de Solos Tipo DER Especial c/ Cilíndro e Anel biselado
Cilíndro Amostrador Avulso Ø interno 64 x 100mm p/ Amostrador 
6.104.001. Fabricado em aço SAE 1020, acabamento zincado.
Anel biselado avulso Ø 64 x 33mm, p/ Amostrador ref. 6.104.001.                   
                

Amostrador de Solos Tipo DER Especial 35 c/ Cilíndro e Anel biselado
Cilindro Amostrador Avulso Ø Interno 35 x 230 mm para
Amostrador ref. 6.104.035.
Anel biselado avulso Ø 35 x 33mm p/ Amostrador ref. 6.104.035

Extrator Manual de Hastes (Ø25mm) Cravadas, acionado 
manualmente por duas alavancas manuais, a serem operadas por duas 
pessoas. O equipamento é robusto e projetado para trabalhar com as 
hastes dos amostradores de solo especiais, ref. 6.104.001 e 6.104.035, 
que possuem 25 mm de diâmetro. Fabricado em aço SAE 1020, zincado. 
Pode ser usado para extrair outras hastes que possuam o mesmo diâmetro, 
ainda que emendadas sem luvas.                                                                                 
1.014.300 - Extrator manual de Hastes (Ø25mm) Cravadas

6.104.035

6.104.035 - 
6.104.036 - 

6.104.037 - 

6.104.004 - Cabeça Batente Avulsa p/  amostrador de 
solos ref. 6.104.001e ref. 6.104.035
                

6.104.004

6.104.002

6.104.003
6.104.036

6.104.037

1.014.300

Kit Portátil para Análise de Solos,  qualidade e produtivida-
de do solo, contendo padrões para análise de Nitrogênio, Fósforo, Ph e 
Potássio. Sistema de uso: diluição de amostra do solo em água, seguida 
da reação química com reagentes incluidos no kit. O resultado é obtido 
pela comparação da corresultante das misturas, com cartões de referência 
do kit. Este kit e fornecido em estojo e tem capacidade para 10 testes de 
cada um dos quatro parâmetros. 

4.700.100 - Kit Portátil p/ Análise de Solos (Nitrogênio, Fósforo, PH e Potássio)    

4.700.100

Cachimbo de polietileno/ latão - Cachimbos de Polietileno/
latão com fundo
1.363.003 - 
1.363.004 -
1.363.005 -
1.363.006 -
1.363.007 -
1.363.008 -
1.363.010 -
1.363.015 -
1.363.025 -
1.363.030 - 
1.363.050 - 
1.363.103 -
1.363.115 - 
1.363.125-

Cachimbo de polietileno/latao, capacidade 2,5 ml com fundo
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 2 ml 
Cachimbo de polietileno/latao capacidade 5 ml                
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 7,5 ml
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 7 ml
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 8 ml 
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 10 ml
Cachimbo de polietileno/latao capacidade 15 ml
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 20 ml
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 25 ml
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 50 ml 
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 3,0 ml
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 1,5 ml
Cachimbo de polietileno/latao, cap. 0,25 ml 

Extrator de Hastes (Ø25mm / Ø32mm) de Amostragem 
à gasolina, Extrator de hastes enterradas, acionado por moto-bomba 
à gasolina, que emendadas sem luvas. Equipamento hidráulico acionado 
por motor à gasolina. Equipamento rebusto e projetado para trabalhar 
com hastes metálicas de 25mm ou 32mm de diâmetro externo que não 
possuam luvas ou qualquer união externa que altere o diâmetro externo 
da haste. Fabricado em aço SAE 1020, zincado.                                                                           
1.014.301 - Extrator de Hastes (Ø25mm) de amostragem à gasolina
1.014.303 - Extrator de Hastes (Ø32mm) de amostragem à gasolina

1.014.303
1.014.301

AMOSTRADORES DE SOLOS ESPECIAIS E SEUS EXTRATORES

Kit Portátil para Análise Química de Solos - Kit para 
análise quimica de amostras de solos visando a dosagem de: (Cálcio, 
Magnésio e Fósforo), Nitrito, Nitrato, Nitrogênio, Amônia, Aluminio, Po-
tássio, Matéria Orgânica e Ph. O kit contém reagentes para 100 testes de 
cada um dos parâmetros. O kit acompanha maleta para transporte, serigas 
medidoras, cubetas para leitura, papel filtro, frascos de titulação, almofariz 
e pistilo de plástico, becker, funil, proveta e espátula, todos também de 
plástico. Acompanha ainda cartelas colorimétricas para comparação visual 
e manual de instruções.                                                                          

4.700.200 - Kit Portátil para análise química de Solos 

4.700.200
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Trado especial de procedência Holandesa, 

desenvolvido para remoção de raizes de 

pragas (Hogweed giant,  Heracleum gigan-

teum, Heracleum mantegazzianum) 

Este trado especial remove as raízes de forma ergonómica e efi caz da 

Hogweed Giante (conhecida também como Arbusto Hércules), para que 

a planta não volte a germinar. Pode ser usado também para remoção de 

pragas de porte similar. Seu desenvolvimento especifi co ajuda a exterminar 

esta praga que tem efeito extremamente nocivo sobre a pele e os olhos. 

A Hogweed Giante produz a substância tóxica presentes em toda as suas 

partes, principalmente na seiva da planta, além de causar o empobrecimen-

to e erosão do solo. 

Sobre o trado, possui 9 cm de diâmetro. O corpo da broca, tem 33 cm de 

comprimento. Trata-se de uma peça única com cerca de 110cm de compri-

mento total. O perfurador é fácil de esvaziar com uma espátula. Procedência 

Eijkelkamp.

4.860.001 - Trado especial para remoção de raízes de pragas (Hogweed Giant, 

Heracleum Gigateum, Heracleum Mantegazzinum, Asbusto Hércules)

Trado especial para remoção de raízes de pragas (Hogweed Giant, 

Heracleum Gigateum, Heracleum Mantegazzinum, Asbusto Hércules)
4.860.001 - 

Exemplos da remoção com o trado da Hogweed Giant

Detalhe do trado especial

TRADO ESPECIAl
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