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Conexão tipo
baioneta

3.598.112 - Caneco

1.598.004

4.860.007

A-2

Conjuntos de Trados p/ Amostragem até 7 metros 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 Ø7cm,
- 01 trado holandês para areia grossa Ø7cm,
- 01 trado holandês para solos combinados Ø7cm,
- 01 trado holandês para argila Ø7cm,
- 01 trado tipo caneco Ø7 cm,
- 01 trado para solo pedregulhoso Ø7cm,
- 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.
4.860.007 - Conjunto com 6 trados para até 7 metros

1.598.003

1.598.131 - Holandês

4.399.020

Trado Holandês em Aço Inox Fundido

este trado é 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). Acompanha haste de 1 metro com conexão roscada Ø3/4’’
e cruzeta, ambas produzidas em aço zincado.
1.598.002 - Trado holandês Ø 2” com 1 haste e 1 cruzeta de Ø 3/4”
1.598.003 - Trado holandês Ø 3” com 1 haste e 1 cruzeta de Ø 3/4”
1.598.004 - Trado holandês Ø 4” com 1 haste e 1 cruzeta de Ø 3/4”
Peso: 4,1 Kg
1.598.100 - Trado holandês Ø 2” (sem haste e cruzeta)
1.598.131 - Trado holandês Ø 3” (sem haste e cruzeta)
1.598.142 - Trado holandês Ø 4” (sem haste e cruzeta)
1.598.016 - Cruzeta para trado com conexão Ø 3/4”
1.598.018 - Haste Ø 3/4” x 1 metro com conexão roscada

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

Peso: 4,1 Kg

Peso: 16,5 Kg

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’’.

cruzeta 1’’
(1.598.005)

4.598.104 - IPT

3.598.112
3.598.113
3.598.114
1.598.016
1.598.018

haste 1’’
(1.598.019)

3.598.214 - Helicoidal

-

Trado tipo caneco Ø 2” (sem haste e cruzeta)
Trado tipo caneco Ø 3” (sem haste e cruzeta)
Trado tipo caneco 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

4.399.020 - Trado Cavadeira com 2 cabos ( articulada)

4.598.004 - Concha

Trado Tipo Helicoidal para perfurações iniciais (pré-furo) em solos
muito compactados Ø 2.1/4” com conexão roscada Ø 1’’. Não acompanha haste nem cruzeta, que devem ser compradas separadamente.

Trado tipo Concha

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

3.598.2144.598.004 4.598.006 4.598.008 1.598.019 1.598.005 -

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”

2,0
1,6
2,2
4,0
3,3
2,2
2.598.500

4.598.501

4.598.504
4.598.506
4.598.510
4.598.518

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 cruzeta,
que devem ser compradas separadamente, Ø da rosca 1”.
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 I.P.T. Ø 4” com conexão roscada
Trado tipo 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)
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4,0
6,0
3,3
2,3
2,1
2,7
4,4
2,3

Trado Motorizado à gasolina, com broca tipo helicoidal Ø4” e 1
metro 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 vendidas separadamente.
Potência do motor de 5,3CV, 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 broca 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

solotest@solotest.com

Tel: (11) 3289-0211
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2.598.100

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

1.104.040
1.104.046
1.104.100

1.104.006

cm cada, uma cruzeta e duas chaves ﬁxas. 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
compactados.
2.598.100 2.598.103 2.598.104 2.598.400 -

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

Peso: 4,1 Kg
1.598.026
1.598.400

1.004.025

1.104.060

Trados Amostradores para agricultura

3.598.503

Kit Trado Caneco, Inox Polido, p/ Pedologia e Fertilidade
O kit acompanha, além do trado, duas hastes de 40 cm cada, uma cruzeta e duas chaves ﬁxas. 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.
3.598.502 3.598.503 3.598.504 3.598.500 -

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

Peso: 4,1 Kg

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 (/)Ø20mm, 1 bico e uma marreta.
1.104.040 1.104.046 1.104.100 6.104.004 -

Amostrador fechado para agricultura de 40cm
Amostrador fechado para agricultura de 60cm
Amostrador fechado para agricultura de 100cm
Batente removível avulsa para amostradores tipo DER

Peso: 1,0Kg

Trados Amostradores de Solos, usados normalmente em
amostragem de agricultura e meio ambiente. Disponiveis em vários
formatos e comprimentos.
1.104.006 - Amostrador janelado de solos em aço inox.
com 60cm de comprimento e bico biselado de 18mm.
1.598.026 - Trado meia Cana em aço carbono zincado com 1 metro
de comprimento com Ø 26 mm
1.598.400 - Trado tipo calador, meia cana em aço carbono zincado
com Ø 23mm x1 m de comprimento
1.004.025 - Amostrador especial bipartido com 25cm, ergonômico
em aço carbono com ponteira bizalada em aço

1.104.001

1.105.001

Amostrador de Montes e Pilhas “trier”, Conforme norma NBR 1007
1.104.060 - Amostrador de montes e pilhas “trier” conforme norma NBR 10007

Amostrador de Solos Tipo DER Com Cabo, conforme norma DER P-179, construído em aço zincado, possui anel interno que permite
a retirada de amostras indeformadas de solos. Conforme norma: DER P-179

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

1.104.001 - Amostrador de solos tipo DER P-179 com cabo
Peso: 7,5 Kg

Amostrador de Solos Tipo DER Sem Cabo, construído em
aço zincado. Ideal para retirada de amostras indeformadas superﬁciais.
Conforme norma: DER P-208

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

1.105.001 - Amostrador de solos tipo DER-208 sem cabo

4.310.002 - Amostrador S.P.T. bipartido com bico Ø 2”
4.310.006 - Bico para amostrador S.P.T. Ø 2”

Peso: 2,0 Kg

Peso: 6,0 Kg
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3.063.025

A

C

3.061.019

E
D

F

4.860.050

Conjunto para Retirada de Amostras Indeformadas

3.060.012

Repartidor de Amostras - Quarteador

construídos em
chapa de aço galvanizado com diversas aberturas. Acompanham o
repartidor: 03 caçambas e 01 pá.

A-4
Código

Polegadas

A

3.060.012
3.063.009
3.061.019
3.062.025
3.063.032
3.063.038
3.063.050
3.063.063
3.063.076

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

305
500
400
500
550
550
590
500
500

Medidas em milímetros
B
C
D
E
185
255
265
265
265
265
265
255
255

280
475
435
435
435
435
435
475
475

260
445
360
445
500
500
550
445
445

120
190
220
220
220
220
220
190
190

F
100
145
170
170
170
170
170
120
120

nº de
calhas
16
21
16
16
12
12
8
6
10

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 anéis, 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 maleta 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

2.058.003
2.058.006
2.058.012
2.058.019

Repartidor de Amostras de Bancada

em aço inox, disponível nas aberturas: 1/8’’, 1/4’’ , 3/8’’ e 1/2’’; indicado para minérios
ou agregados ﬁnos.
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

Peso: 5 Kg

6.305.025

Kit Econômico para Retirada de Amostras
Indeformadas com este Kit é possível extrair amostras indeformadas
do solo em profundidades de até 1 metro.

1.305.005

Amostrador Uhland, para retirada indeformada de amostras de
solos superﬁciais pouco compactados em anéis de alúminio Ø70 mm,
acompanha 01 anel.

O conjunto incluí:
- 24 anéis em aço inox, Ø externo de 53 mm (Ø interno 50mm e 51mm de altura)
com volume aproximado de 100ml;
- 48 tampas plásticas para anéis com Ø externo de 53mm;
- 01 espátula;
- 02 hastes de 40 cm;
- 01 batedor guiado;
- 01 maleta para transporte.
Conjunto econômico p/ retirada de amostras indeformadas c/ 24 anéis
Anel avulso em aço inox Ø 50x51 (Ø externo 53mm e 51mm de altura)
Tampa avulsa plástica para anel do amostrador de solos Ø53mm
Batente avulso para Amostrador de solos

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

6.305.025 1.305.050 4.305.052 6.305.003 -

Peso: 12 Kg

Peso: 3,5 Kg

www.solotest.com
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4.860.130

4.860.132

Trado Meia-Cana para Amostragem de Solos ,
conjunto 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.

Amostrador Rápido de Solos para Amostras Indeformadas

4.860.132 - Trado meia-cana para amostragem de solos

Desenvolvido para amostragem de solos em até 1 metro de profundidade, para ﬁns de análise diversas.
Acompanham o conjunto:
- 01 martelete a gasolina com caixa para transporte,
- 01 amostrador Ø9 cm com 1 metro de comprimento,
- 01 extrator manual de corrente,
- 01 trado holandês Ø8 cm com haste e cruzeta,
- 10 berços para amostras, Ø10 cm x 100 cm de comprimento.
Acompanha bolsa.
4.860.130 - Amostrador rápido de solos p/ amostras indeformadas

A-5

4.860.136

Amostrador de Solos Indeformados p/ Até 50 metros

4.860.134

Conjunto para Amostragem de Raízes, desenvolvido para

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

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

4.860.028

Amostrador de Sedimentos Tipo Beeker - Simples
4.860.138

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 ﬂuídos até 5m

www.solotest.com

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.
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.
4.860.028 - Amostrador de sedimentos tipo Beeker - simples

solotest@solotest.com
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1.590.002

1.590.001

4.652.760

4.810.205

1.050.001

4.810.200
4.810.210
4.654.001

Medidor de Umidade Tipo Speedy

ideal para determinações rápidas da umidade percentual (em massa) de solos, areia ou outros
produtos granulares. O kit é composto por: 01 recipiente com tampa de
pressão e manômetro, 01 balança portátil, 01 escova para limpeza, 01 anel
vedante para tampa, 01 caixa com 100 ampolas de 6,5 gramas de carbureto
de cálcio, 01 espátula, 01 ﬂanela, 01 par de esferas de aço, 01 estojo e 01
instruções de uso.

4.653.001

Extratores /
Tensiômetros sem
vacuometro
4.653.0xx

Tensiômetro
2.001.0xx

1.050.001 - Medidor de Umidade Tipo Speedy p/ solos c/ balança digital.

Tensiômetro Digital 0 a 1000 mbar, com agulha

Peso: 4,5kg

para o uso de extratores de água micro Ø1/2’’ (abaixo), visando
usá-los como tensiômetro.
1.590.001 - Tensiômetro digital escala 0 a 1000 mbar

A-6

2.206.100 - Caixa com 100 ampolas e carbureto de cálcio com 6,5 gramas
2.206.500 - Frasco com 500g de carbureto de cálcio
6.050.014 - Manômetro para speedy leitura direta (em % de umidade)
6.050.008 - Balança Digital para Speedy

Balanças Determinadoras de Umidade

desenvolvidas
para determinações em laboratório, as balanças secam o material e
efetuam o cálculo automaticamente. Equipamentos com displays digitais
e temperaturas ajustáveis de 60ºC 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 - Balança Determinadora de Umidade 100GX0.001G
4.810.200 - Balança Determinadora de Umidade 51GX0.001G
4.810.210 - Balança Determinadora de Umidade 210GX0.01G

4.860.002

Peso: 4,0 kg

Extrator de Solução de Água no Solo - Micro Ø 1/2”
Aplicável para medida de salinidade do solo após irrigação ou aplicação de
fertilizantes, determinação de poluentes em zonas saturadas, entre outros.
Os estratores possuem rolha de silicone especial que permite a perfuração
com agulha, que, ao ser retirado, não deixa vazamento.
Os extratores também podem ser usados com tensiômetros em vacuômetro, que são lidos por meio de tensíometro digital com agulha. Disponíveis
para diversas profundidades. Não acompanha bomba de vácuo manual.
4.654.001 - Bomba de vácuo manual com vacuômetro
4.653.010 - Extrator para profundidade de 10cm
4.653.015 - Extrator para profundidade de 15cm
4.653.020 - Extrator para profundidade de 20cm
4.653.030 - Extrator para profundidade de 30cm
4.653.040 - Extrator para profundidade de 40cm
4.653.045 - Extrator para profundidade de 45cm
4.653.060 - Extrator para profundidade de 60cm
4.653.090 - Extrator para profundidade de 90cm
4.398.001 - Cápsula de Porcelana para tensiômetro / extrator micro
4.653.500 - Rolha especial de silicone para extrator micro
1.590.002 - Trado helicoidal para instalação de tensiômetros até 60cm

Extrator de Solução de Água no Solo - Macro Ø2”
4.810.180

4.810.181

4.860.003

Medidor de Umidade de Campo Theta Phobe. Este medidor
possibilita a determinação imediata da umidade do solo, após a penetração de uma sonda de 4 pinos de aço de inox. Possui display digital com
Datalogger que permite a transferência de dados para o computador e o
tratamento deste por meio de seu software. A escala deste medidor é de
5 a 55% de volume de água por volume de solo, tem erro de exatidão
de 5% quando usado com calibração padrão ou 2% quando calibrado
especiﬁcamente para o solo a ser estudado.
4.810.180 - Unidade de leitura digital - Theta Phobe
4.810.181 - Sonda com 4 pinos - Theta Phobe

Medidor Digital de Umidade de Solo com Bloco de Gesso
Medidor portátil de simples manuseio e custo baixo, comsposta 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 de erro de exatidão de 5%. Os sensores de gelo, por terem reação lenta, necessitam ser enterrados com antencedência e tem vida útil
que varia de 3 a 5 anos (depende do tipo de solo). Este equipamento é
indicado também para a medição da umidade do solo em locais onde o
tensiômetro não pode ser usado (solos secos). Peso 135kg.
4.860.002 - Unidade de leitura para blocos de gesso
4.860.003 - Pacote com 5 blocos de gesso com cabo de 3,5 metros.

www.solotest.com

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.

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

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.
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

Acessório / Reposição
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

solotest@solotest.com
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GRANULOMETRIA
As Peneiras Granulométricas Solotest são fabricadas com o mais alto padrão de qualidade.
Produzidas com caixilho redondo em latão ou aço inox e malhas em aço zincado ou aço inox, dependendo da abertura. A Solotest também podem fornecer o certiﬁcado de calibração opcionalmente. As
peneiras estão disponíveis nos tamanhos: Ø 8”x2”, Ø 8”x1”, Ø 5”x2’’, Ø 3”x2”, Ø 300x100mm, 50x50x10cm
e tipo alpine (pág I7). Conforme normas: NBR NM ISO 3310/1.

OBS: As peneiras não seguem calibradas. Se necessário solicite o serviço de calibração separadamente.

Ø 8x2”
Abertura
ASTM /
ASA / USS

Abertura
TYLER
/ MESH

4”
3.1/2
3”
2.1/2”
2”
1.3/4”
1.1/2’’
1.1/4”
1”
7/8”
3/4”
5/8”
1/2”
7/16”
3/8
5/16”
1/4”

4”
3.1/2
3”
2.1/2”
2”
1.3/4”
1.1/2’’
1.1/4”
1”
7/8”
3/4”
5/8”
1/2”
7/16”
3/8
5/16”
1/4”

3,5
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18

3,5
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
Abertura
em microns
20
24
28
32
35
42
48
60
65
80
100
115
150
170
200
250
270
325
400
450
500
635

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
100
120
140
170
200
230
270
325
400
450
500
635
Tampa
Fundo

Fundo Intermediário

3.201.501 -

Ø 3x2”

Ø 5x2”

Ø 300X100mm

Ø 50X50X10mm
em aço zincado

Abertura
NBR NM ISO
3310/1.

3.201.402
3.201.403
3.201.404
3.201.405
3.201.407
3.201.408
3.201.409
3.201.410
3.201.412
3.201.413
3.201.414
3.201.415
3.201.417
3.201.421
3.201.419
3.201.420
3.201.422

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.502.402
2.502.403
2.502.404
2.502.405
2.502.407
2.502.408
2.502.409
2.502.410
2.502.412
2.502.413
2.502.414
2.502.415
2.502.417
2.502.421
2.502.419
2.502.420
2.502.422

2.203.402
2.203.403
2.203.404
2.203.405
2.203.407
2.203.408
2.203.409
2.203.410
2.203.412
2.203.413
2.203.414
2.203.415
2.203.417
2.203.421
2.203.419
2.203.420
2.203.422

2.552.402
2.552.403
2.552.404
2.552.405
2.552.407
2.552.408
2.552.409
2.552.410
2.552.412
2.552.413
2.552.414
2.552.415
2.552.417
2.552.421
2.552.419
2.552.420
2.552.422

5,60mm
4,75mm *
4,00mm
3,35mm
2,80mm
2,36mm
*
2,00mm *
1,70mm
1,40mm
1,18mm *
1,00mm *

3.201.003
3.201.004
3.201.005
3.201.006
3.201.007
3.201.008
3.201.010
3.201.012
3.201.014
3.201.016
3.201.018

—
2.192.004
2.192.005
2.192.006
2.192.007
2.192.008
2.192.010
2.192.012
2.192.014
2.192.016
2.192.018

2.502.003
2.502.004
2.502.005
2.502.006
2.502.007
2.502.008
2.502.010
2.502.012
2.502.014
2.502.016
2.502.018

2.203.003
2.203.004
2.203.005
2.203.006
2.203.007
2.203.008
2.203.010
2.203.012
2.203.014
2.203.016
2.203.018

2.552.003
2.552.004
2.552.005
2.552.006
2.552.007
2.552.008
2.552.010
2.552.012
2.552.014
2.552.016
2.552.018

850µm
710 µm
600 µm
500 µm *
425 µm *
355 µm
300 µm *
250 µm
212 µm
180 µm
150 µm *
125 µm
106 µm
90 µm
75µm *
63µm
53µm
45µm
38µm *
32µm
25µm *
20µm
*

3.201.020
3.201.025
3.201.030
3.201.035
3.201.040
3.201.045
3.201.050
3.201.060
3.201.070
3.201.080
3.201.100
3.201.120
3.201.140
3.201.170
3.201.200
3.201.230
3.201.270
3.201.325
3.201.400
3.201.450
3.201.500
3.201.635
3.201.423
3.201.425
3.201.424

2.192.020
2.192.025
2.192.030
2.192.035
2.192.040
2.192.045
2.192.050
2.192.060
2.192.070
2.192.080
2.192.100
2.192.120
2.192.140
2.192.170
2.192.200
2.192.230
2.192.270
2.192.325
2.192.400
2.192.450
2.192.500
2.192.635
2.192.423
2.192.425
2.192.424

2.502.020
2.502.025
2.502.030
2.502.035
2.502.040
2.502.045
2.502.050
2.502.060
2.502.070
2.502.080
2.502.100
2.502.120
2.502.140
2.502.170
2.502.200
2.502.230
2.502.270
2.502.325
2.502.400
2.502.450
2.502.500
2.502.635
2.502.423
2.502.425
2.502.424

2.203.020
2.203.025
2.203.030
2.203.035
2.203.040
2.203.045
2.203.050
2.203.060
2.203.070
2.203.080
2.203.100
2.203.120
2.203.140
2.203.170
2.203.200
2.203.230
2.203.270
2.203.325
2.203.400
2.203.450
2.203.500
2.203.635
2.203.423
2.203.425
2.203.424

2.552.020
2.552.025
2.552.030
2.552.035
2.552.040
2.552.045
2.552.050
2.552.060
2.552.070
2.552.080
2.552.100
2.552.120
2.552.140
2.552.170
2.552.200
2.552.230
2.552.270
2.552.325
2.552.400
2.552.450
2.552.500
2.552.635
1.552.423
1.552.424

100mm
90mm
75mm
63mm
50mm
45mm
37,5mm
31,5mm
25,0mm
22,4mm
19,0mm
16,0mm
12,5mm
11,2mm
9,50mm
8,00mm
6,30mm

*
*
*
*
*
*

Jogo de peneiras com armação em INOX (/) 8X2 (série normal e intermediária) com as seguintes aberturas: 76 - 50 - 38 - 25 - 19 - 9,5 - 4,8 2,4 - 2,0 - 1,2 0,6 - 0,42 - 0,30 - 0,15 e 0,075 mm tampa e fundo *

5.200.003 - Calibração RBC para peneiras (cobrado separadamente) por peneira

www.solotest.com
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6.228.002

3.228.002
1.228.220

3.228.001
3.228.250
1.051.001

Dispersor de solos com copo de aço inox e chicanas, com 3 rotações,
10000, 14000 e 17000 rpm (sem carga). conforme norma NBR 7181-220V 50
/ 60Hz. Procedência americana. Conforme NBR 7181, 6508 DNER-ME 051.
3.228.110 - Dispersor de solos com copo 110V - 50/60Hz, 3 velocidades
3.228.250 - Dispersor de solos com copo 220V - 50/60Hz, 3 velocidades
Código
Acessórios / reposição
3.228.001 - Copo com chicanas para dispersor
3.228.002 - Hélice para dispersor - hexagonal (ASTM)

Dispersor de solos

A-8

elétrico, com hélice e copo com chicanas em
aço inox, com 1 rotação, 9000 rpm (sem carga). Procedência nacional. 220V.
Conforme NBR 7181, 6508 DNER-ME 051.
1.228.220 – Dispersor de solos com copo 220V - 50/60Hz, 1 velocidade

Conjunto para Determinação do Equivalente de Areia
Conjunto para determinação do valor de equivalente de areia em solos ou
agregados miúdos, composto por:
- 03 provetas de acrílico com rolha de borracha;
- 01 tubo lavador de cobre;
- 01 frasco plástico com capacidade de 5 litros com sifão;
- 02 metros de tubo de silicone com uma pinça;
- 01 cápsula de alumínio de 88ml;
- 01 funil;
- 01 soquete de latão de 1Kg;
- 01 pisseta plástica de 500ml;
- 01 solução concentrada para equivalente de areia;
- 01 maleta de madeira para transporte.
Conforme normas: DNER-ME 054; ASTM D2419 e NBR 12052.
1.051.001 - Conjunto para determinação do equivalente de areia
Peso: 7,0 Kg

Código
Acessórios / Reposição
6.228.002 - Hélice para dispersor - redonda (NBR)

Acessórios / reposição
6.051.001 6.051.003 6.051.004 6.051.005 3.584.001 -

4.436.995

3.436.995

4.436.060

4.260.005

2.045.005

Densímetro para sedimentação de solos, com bulbo simétrico para
evitar deposição de material. Disponível na escala 0,995 a 1,050 X 0,001
g/cm³ (escala ASTM/AAHSTO151 H) ou -5 + 60g/l (escala ASTM/AASHTO
152H). Conforme normas: NBR 7181 e DNER-ME 051.
3.436.995 4.436.995 4.436.060 4.260.005 2.045.005 -

Tubo lavador de cobre
Frasco plástico de 5 litros com sifão
Soquete de latão de 1 Kg
Proveta de acrílico para equivalente de areia
Solução concentrada para equivalente de areia (litro)

Densímetro 0,995 - 1,050 - nacional (NBR)
Densímetro 0,995 a 1,038 g/cm³ (escala 151H) importado - E.U.A
Densímetro -5 a 60g/l (escala 152H) - importado - E.U.A
Proveta de vidro capacidade 1000 ml para sedimentação
Haste Agitadora para proveta de 1000 ml

1.051.002

1.051.220

Agitador de Provetas para Equivalente de Areia
Agitador de provetas para ensaio de equivalente de areia em duas versões:
- manual, com mostrador de velocidade e contador de golpes;
- elétrico, com velocidade constante e desligamento automático.
Não acompanha a proveta. Conforme norma: DNER-ME 054.
1.051.002 - Agitador manual de provetas para equivalente de areia
1.051.110 - Agitador elétrico de provetas p/ equivalente de areia - 110V - 60Hz
1.051.220 - Agitador elétrico de provetas p/ equivalente de areia - 220V - 60Hz
1.051.250 - Agitador elétrico de provetas p/ equivalente de areia - 220V - 50Hz
Peso: 33Kg

Acessórios para o Ensaio de Granulometria
(Dispersão) Hexametafosfato de Sódio usado como deﬂoculante no ensaio de sedimentação.
4.494.050 - Hexametafosfato de sódio puro - frasco com 500g
1.230.250
1.230.001

Tanque para Banho Termorregulador para Provetas

Carbonato de sódio

usado como regulador de pH no ensaio de
sedimentação, para assegurar a eﬁciência do deﬂoculante
4.397.003 - Carbonato de sódio - frasco com 500g

Desenvolvido para assegurar a uniformidade da temperatura durante o
ensaio de sedimentação. Suas paredes são internamente preenchidas com
material isolante. Capacidade para até 6 provetas de 1.000 ml. Conforme
normas: NBR 7181; DNER-ME 051.

Papel Indicador de PH

1.230.001 - Tanque para banho para provetas sem aquecimento
1.230.110 - Tanque para banho para provetas com aquecimento 110V - 50/60Hz
1.230.250 - Tanque para banho para provetas com aquecimento 220V - 50/60Hz

3.530.014 - Papel indicador de Ph com 100 tiras

www.solotest.com

com 100 tiras de papel indicador de Ph,
faixa de 0 à 14 Ph. O papel muda de tonalidade de acordo com o Ph da
solução onde é submerso.
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LIMITES DE ATTERBERG / MCT
Limite de Liquidez (LL)

Limite de Plasticidade (LP)
s)

ade

nid

2u

(1
.040

7

3.22

3.229.016

3.555.335
(placa)

1.040.001

010

Aparelho Casagrande. Disponível nas versões:

38.

1
.00
45
2.0

3.2

1.040.220

- manual;
- manual com contador de golpes;
- elétrico com contador de golpes.
Todos acompanham um cinzel chato (areia) e um curvo (argila).

6.046.002 ( código do kit )

Conforme normas: NBR 6459; DNER-ME 122; ASTM-D4318.

Kit Limite de Plasticidade
Conforme normas: NBR 7180; DNER 082
3.555.335 - Placa de vidro esmerilhado 300X 300X 5 mm
2.045.001 - Cilindro comparador “gabarito” Ø3 X 100 mm
3.229.016 - Cápsula de porcelana Ø 16 cm - 580 ml
3.227.040 - Cápsula de alumínio Ø 40 X 20 mm
3.238.010 - Espátula de aço inox com lâmina ﬂexível 10 X 2 cm
4.318.001 - Amalgamador de borracha - 300ml
4.423.024 - Curva francesa 24,5 cm
6.046.002 - Kit limite de plasticidade ( contendo itens acima )

Qtd no kit
01
01
01
12
01
01
01

1.040.001 - Aparelho Casagrande manual
1.040.002 - Aparelho Casagrande manual com contador de golpes
1.040.110 - Aparelho Casagrande elétrico com contador 110V - 60Hz
1.040.220 - Aparelho Casagrande elétrico com contador 220V - 60Hz
1.040.250 - Aparelho Casagrande elétrico com contador 220V - 50Hz
Peso: 2 Kg

1.043.001

Limite de Contração (LC)
6.046.003 ( código do kit )
1.042.001

6.041.001
detalhe
3.229.012
1.044.001

1.044.002

4.432.050

3.260.002

Acessórios / Peças de Reposição
1.044.001 1.044.002 1.043.001 1.042.001 6.041.001 -

Calibrador da altura de queda da concha
Calibrador da base de ebonite com esfera
Cinzel chato (areia)
Cinzel curvo (argila)
Concha para aparelho de Casagrande

1.210.050
1.046.001

3.227.041

Penetrômetro de Cone p/ Solos (Limite de Liquidez)
Com este penetrômetro pode-se determinar a relação entre penetração
e umidade, através da qual é possível determinar o limite de liquidez. A
faixa de operação é de 40mm com resolução de 0,1mm.
Acompanha cone de penetração (peso 80g) e cápsula de alumínio.
Conforme norma BS 1377.

3.229.016

3.238.010

1.210.050 - Penetrômetro de cone para limite de liquidez de solos
Acessórios / reposição
6.210.052 - Cone de penetração p/ limite de liquidez de solos
3.227.055 - Cápsula de alumínio para penetração Ø 55 x 35mm

3.227.040

1.040.001

4.318.001

6.046.001 ( código do kit )

Peso: 5,5 Kg

Kit Limite de Liquidez. Conforme normas: NBR 6459; DNER-ME 122

Kit Limite de Contração
Conforme norma: NBR 7183
1.046.001 3.260.002 3.227.041 4.432.050 3.229.012 6.046.003 -

Placa com 3 pinos para limite de contração
Proveta graduada de 25ml
Cápsula de contração de aço inox Ø 40 X 10mm
Cuba de vidro Ø50 X 25mm
Cápsula de porcelana Ø 12cm - 285ml
Kit Limite de contração ( contendo itens acima )

Qtd no kit
01
01
01
01
01

1.040.001 - Aparelho casagrande manual
3.229.016 - Cápsula de porcelana Ø 16 cm - 580 ml
3.227.040 - Cápsula de alumínio Ø 40 X 20 mm
4.318.001 - Amalgamador de borracha - 300 ml
3.238.010 - Espátula de aço inox com lâmina ﬂexível 10 X 2 cm
6.046.001 - Kit limite de liquidez ( contendo itens acima )

Qtd no kit
01
01
12
01
01
01

Obs.:Para aquisição de balanças e estufas, ver parte geral do catálogo.
www.solotest.com
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1.064.010

1.100.300
1.065.010

1.100.126

1.071.001

Conjunto para Determinação da Densidade “In situ”
(Cone de Areia) Compostos por bandeja, frasco e funil com registro

1.014.001

1.070.001

Molde Proctor, com cilindro, colar e base, construído em aço zincado.
NBR 12102, 12023, 7182.
1.070.001 - Molde Proctor Ø4’’ com cilindro, colar e base de aço zincado

Ø5’’ e Ø6’’ para solos e Ø8’’ ou Ø10’’ para brita.
Conforme normas: NBR 12102, 7185 e DNER 092.
1.100.126 - Conjunto para densidade com frasco, bandeja e funil Ø5’’
1.100.150 - Conjunto para densidade com frasco, bandeja e funil Ø6’
1.100.200 - Conjunto para densidade com frasco, bandeja e funil Ø8’

Peso: 6,0 Kg

Soquete Proctor construído em aço zincado com camisa, peso de
2,500 kg. Conforme normas: NBR 12102, 12024, 12023 e 7182.
1.071.001 - Soquete Proctor com camisa - 2,500 kg
Peso: 3,4 Kg

A-10 Extrator de Amostras

ideal para extração de corpos de prova
em moldes CBR/Proctor e Marshall, este equipamento tem acionamento
hidráulico para diminuir o esforço do operador. Conforme normas: NBR
12102, 12024, 12023, 9895, 7182; DNER 162, 129 e 049, 043.
1.014.001 - Extrator de amostras hidráulico CBR/ Proctor/ Marshall
1.075.001 - Régua de aço bizelada 35 cm

Peso: 19,5 Kg

Peso: 3,5 Kg

Acessórios / reposição
1.101.126 - Funil com registro Ø5’’ para conjunto de densidade
1.101.150 - Funil com registro Ø6’’ para conjunto de densidade
1.101.200 - Funil com registro Ø8’’ para' conjunto de densidade
1.102.126 - Bandeja para funil Ø5’’ para conjunto de densidade
1.102.150 - Bandeja para funil Ø6’’ para conjunto de densidade
1.102.200 - Bandeja para funil Ø8’’ para conjunto de densidade
3.245.007 - Frasco para conj. de densidade Ø5’’ e Ø6’’ , capacidade 7 litros
3.245.010 - Frasco para conj. de densidade Ø8’’ , capacidade 10 litros
1.100.300 - Talhadeira para densidade côncava
3.505.100 - Marreta de 1 Kg com cabo de madeira
3.326.030 - Areia normal nº 30, saco com 25kg
3.216.031 - Balança mecânica de 1 prato, capacidade 15Kg X 10g
1.082.002 - Concha para densidade
1.135.002 - Recipiente para calibração de areia, capacidade 2 litros

Conjuntos de Cravação - (Hilf) - (Brucutu) para a retirada
de corpos de prova de solos, indicado para a determinação rápida da
densidade em campo. Composto por 3 cilindros biselados, haste, sapata
e peso deslizante. Conforme normas: NBR 12102 e 9813.
1.064.010 - Conjunto de cravação com soquete, haste,
sapata e 3 cilindros

1.020.010

Peso: 11 Kg

1.022.004

1.023.006
1.024.005

Acessórios / reposição

1.100.500

Molde AASHTO Ø6’’Molde cilíndrico AASHTO Ø6” com cilindro, colar e

1.065.010 - Cilindro biselado para conjunto de cravação
6.064.005 - Haste guia para conjunto de cravação
6.064.006 - Soquete de cravação (peso deslizante)
6.064.007 - Sapata de cravação

base, construído em aço zincado. Conforme normas: AASHTO T180 e T99
1.023.006 - Molde para compactação AASHTO Ø6’’ com cilindro, colar e base
Peso: 7 Kg

Molde AASHTO Ø4’’ com cilindro, colar e base, construído em aço
zincado. Conforme normas: AASHTO T180, T136, T135, T134 e T99.
1.022.004 -Molde para compactação AASHTO Ø4’’, com cilindro,
Peso: 4,2 Kg

Soquete AASHTO construído em aço zincado, com peso de 5,5lb
ou 10lb sem camisa. Conforme normas: AASHTO T136, T135, T134, T99
(DNER-ME 180 somente 1.020.010)
1.024.005 - Soquete AASHTO sem camisa, com 5,5 lb.
1.020.010 - Soquete AASHTO sem camisa, com 10 lb.

Peso (Kg)
2,50
4,54

Conjunto para Determinação do Índice de Vazios
Conjunto para determinação do índice de vazios mínimos de solos não
coesivos, composto por cilindro, colarinho, sobrecarga, disco de base e
sacador. Conforme norma: NBR 12051(método B)
1.100.500 -Conjunto para determinação do índice de vazios mínimos
Peso: 23 Kg
www.solotest.com

3.240.220

Conjunto para Determinação da Densidade Relativa de Solos
Aparelho para determinação da densidade relativa de solos. Indicado para uso
em solos sem coesão e de livre drenagem cuja densidade não pode ser determinada pelos métodos convencionais. Este método pode ser aplicado em
solos que contêm até 12% de material passante na peneira 200 (0,075mm).
O conjunto compõe-se de uma mesa vibratória, um conjunto de moldes e
um medidor de densidade relativa.
Alimentação 220V - 60 Hz .
Conforme normas: NBR 12005 (método A); ASTM D4253, D4254
3.240.220 - Conjunto p/ densidade relativa do solo sem coesão 220V - 60Hz
Peso: 420 Kg
solotest@solotest.com
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CONTROLE DE COMPACTAÇÃO

1.018.003
3.262.010
1.014.001
1.012.001

1.018.002
1.019.001
1.015.001
1.0

75

.00

1

1.017.001
1.013.001

1.018.001

1.016.001

Ensaio do Índice de Suporte Califórnia - CBR

1.016.220

dro, colar, base perfurada, hastes roscadas e porcas borboleta. Conforme
normas: NBR 12102, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129 e 049.

Soquete CBR/Proctor Automático
1.012.001 - Molde CBR, composto por corpo, colar e base perfurada

Prato Perfurado Construído em aço zincado, com haste regulável
em latão. Conforme normas: NBR 9895 e DNER-ME 049
1.017.001 - Prato perfurado, com haste ajustável
Peso: 0,8 kg

Tripé Porta Extensômetro

Construído em aço zincado ou
alumínio, este tripé encaixa-se pelo lado interno no molde e possui ﬁxador para travamento do extensômetro. Conforme normas: NBR 9895 e
DNER-ME 049.
1.018.001 - Tripé porta extensômetro CBR - tipo semi círculo - aço
1.018.002 - Tripé porta extensômetro CBR - com três pernas - alumínio
1.018.003 - Tripé porta extensômetro CBR - tipo circular - alumínio

capaz de compactar
corpos de prova Ø 6” ou 4”. Acompanha soquete de 2,500 kg e 10 libras,
além de molde Proctor e CBR. O soquete de 5,5 libras (2,500 kg) tem face
circular e altura de queda de 12”, o de 10 libras tem face tipo “pedaço de
pizza” e altura de queda de 18”.
O equipamento mantém sempre a mesma altura de queda, independente
do nível de compactação do solo dentro do molde.
Possui 2 controles separados, um para regular o número de golpes
com mostrador digital e outro para controlar a velocidade de rotação
do molde. Conforme normas: NBR 12102, 9895, 7182; DNER-ME
162, 129 e 049.
1.016.110 - Soquete CBR/Proctor elétrico - 110V - 60Hz
1.016.220 - Soquete CBR/Proctor elétrico - 220V - 60Hz
1.016.250 - Soquete CBR/Proctor elétrico - 220V - 50Hz
Peso: 200 kg

Disco Espaçador construído em aço zincado Ø6” para uso no
Sobrecargas (Peso anelar) Construídas em ferro fundido
pintado, os pesos têm formato bipartido. Conforme normas: NBR
9895; DNER-ME 049.
1.015.001 - Peso anelar bipartido c/ peso total de 10 lb
1.015.002 - Peso anelar bipartido c/ peso total de 5 lb
2.015.004 - Peso anelar em “U” c/ peso total de 5 lb

Peso (Kg)
4,54
2,26
2,26

interior do molde CBR. Conforme normas: NBR 12102, 7182.
1.013.001 - Disco espaçador Ø6” x 2.1/2” altura
1.013.002 - Disco espaçador Ø6” x 2” altura
Peso: 8,5 kg

Régua Biselada

construída em aço zincado com bisel em uma das
faces. Conforme normas: NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 9828, 9813.

Soquete CBR construído em aço zincado com peso de 10 lb (4,54
Kg) e altura de queda de 45,72 cm. Conforme normas: NBR 12102,
9895, 7182; DNER-ME 162, 129, 049

1.075.001 - Régua biselada em aço zincado comprimento de 35cm
1.075.050 - Régua biselada em aço zincado comprimento de 50cm
Peso: 0,7kg

1.016.001 - Soquete CBR 10 lb, de aço zincado
Peso: 5 kg

Extensômetro (Relógio comparador) Curso de 10mm e
resolução de 0,01mm, mostrador analógico.
3.262.010 - Extensômetro curso 10mm X 0,01mm - classe A
4.262.010 - Extensômetro curso 10mm X 0,01mm - classe B

Sapata Biselada

construída em aço zincado com uma extremidade
biselada. A sapata encaixa-se no molde propiciando a extração de corpo de
prova no campo.
1.019.001 - Sapata biselada Ø6” para cravar cilindro CBR
Peso: 1,3 kg

Tanque de Inox para Moldes CBR. Capacidade 12 moldes
Extrator de Amostras Ideal para extração de corpos de prova
em moldes CBR/Proctor e Marshall, este equipamento tem acionamento hidráulico para diminuir o esforço do operador. Conforme normas:
NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129 e 049.
1.014.001 - Extrator de amostras hidráulico CBR/ Proctor/ Marshall
1.014.220 - Extrator de amostras CBR/ Proctor/ Marshall Elétrico 220V

(100 x 75 x 30 cm)
6.012.150 - Tanque de inox para moldes CBR
Peso: 24 kg

Papel Filtro Ø6”, para evitar a aderência do corpo de prova no molde CBR.
3.529.015 - Papel ﬁltro Ø6” (150mm) caixa com 100 unidades

Peso: 19,5 Kg
www.solotest.com
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ITENS ESPECIAIS

6.016.220

Compactador Vibratório CBR/ Proctor /CCR

com sapata
para uso em molde cilindrícos de 10 e 15 cm de diametro. Desenvolvido para
agilizar o processo de compactação de Solos, BGS, BGTC ou CCR em moldes
cilindrícos. O equipamento é composto por um sistema elétrico vibratório
com energia de impacto de 10J e um suporte com base para apoio do
molde. Moldes não inclusos. 220V - 60Hz. Conforme a norma ASTM D7382.

1.073.500

Pin Hole para Avaliação de Erodibilidade de solos argilosos

6.016.220 - Compactador Vibratório CBR Proctor

através do ﬂuxo de água. Conforme norma 14114.

A11A

1.073.500 - Pin Hole para Avaliação de Erodibilidade - Conforme norma 14114.
6.104.001
6.104.035
6.104.002
6.104.036
6.104.003

6.104.037

6.104.004
1.014.300

Amostrador de Solos Tipo DER Especial e Amostrador
de Solos Tipo DER Especial 35, com hastes de Ø25mm x 1 me-

1.305.025

Conheça também o kit 6.305.025 para retirada
de amostras indeformadas na página A-4

Kit Econômico para Retirada de Amostras Semi-deformadas Com este Kit é possível extrair amostras semi-deformadas do solo em profundidades de até 1 metro.
O conjunto incluí:
- 24 anéis em aço inox, Ø externo de 53 mm (Ø interno 50mm e 51mm de altura)
com volume aproximado de 100ml;
- 48 tampas plásticas para anéis com Ø externo de 53mm;
- 03 hastes prolongadoras de 35 cm;
- 01 marreta de aço;
- 01 batedor com 10cm de comprimento;
- 01 cabo extrator;
- 01 marreta de aço;
- 02 chaves de boca;
- 01 espátula;
- 01 estojo de alumínio para o transporte.
1.305.025 1.305.050 4.305.052 1.305.035 -

Conjuto econômico p/ retirada de amostras Semi-deformadas c/ 24 anéis
Anel avulso em aço inox Ø 50x51 (Ø externo 53mm e 51mm de altura)
Tampa avulsa plástica para anel do amostrador de solos Ø53mm
Haste avulsa inox polido de 35cm

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

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

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

Extrator 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 de Hastes (Ø25mm) Cravadas

Peso: 3,5 Kg
www.solotest.com
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PERMEABILIDADE PARA CAMPO

1.700.600

Os cilindros são
cravados no solos por
meio da placa guia e da
marreta anti-repique.

4.860.070
Os cilindros são cheios
de água, que percolará
para o solo a uma taxa
a ser medida.

1.700.602

Inﬁltrômetro 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, ﬂutuador tipo boia em PVC, suporte para cravação, nível tipo bolha e estojo de madeira para transporte.
1.700.602 - Inﬁltrômetro com 2 cilindros Plus com estojo

Inﬁ ltrômetro para Campo (Conjunto Completo)
Conjunto para medição de inﬁltração 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 - Inﬁltrômetro - Conjunto completo
Peso: 50 Kg

Inﬁltrômetro para Campo - Anéis para medição de inﬁltrabilidade do
solo. Fabricados em aço, com tratamento anticorrosivo e uma das extremidades
biseladas para facilitar a penetração. Diâmetro dos anéis: 500 mm e 250 mm,
com régua milimetrada no interior do menor (não ilustrado).
1.700.600 - Inﬁltrômetro simples com 02 anéis biselados

4.860.075

Determinando a permeabilidade saturada
através do permeâmetro de Guelph.

Kit Permeâmetro Tipo Guelph (Para Campo)
O permeâmetro de carga constante tipo Guelph é operado seguindo
o princípio do frasco de Mariotte. Após a perfuração, o permeâmetro
é colocado e sua água ﬂui para o solo, penetrando aos poucos. Num
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
4.860.075 - Kit permeâmetro de Guelph

Acessórios / reposição
4.860.076 - Extensor para usar o permeâmetro até 150 cm

www.solotest.com

4.860.078

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.
4.860.078 - Permeâmetro de Campo tipo AArdvark com tablet
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ISC / CBR

1.021.220

1.022.250

1.010.001

Prensa CBR / ISC Elétrica

A prensa elétrica tem as mesmas
características da manual, porém com motor elétrico que garante maior
uniformidade no ensaio, minimizando a possibilidade de falhas humanas.
Conforme norma: NBR 9895 e DNER-ME 049.

1.021.220 - Prensa CBR / ISC elétrica com anel dinamométrico 220V - 60Hz
1.021.110 - Prensa CBR / ISC elétrica com anel dinamométrico 110V - 60Hz
1.021.250 - Prensa CBR / ISC elétrica com anel dinamométrico 220V - 50Hz
Peso: 100 Kg

Prensa Manual CBR / ISC Manual

com 2 velocidades, uma
de avanço lento para o ensaio e outra com avanço rápido para retorno
e aproximação do pistão.
A prensa é de construção robusta e suas engrenagens de bronze ﬁcam
submersas em banho de óleo para garantir maior durabilidade. A capacidade máxima é de 5000Kgf, sendo a leitura feita por meio de um anel
dinamométrico calibrado.
Acompanha a prensa:
- 01 anel dinamométrico com extensômetro de 5mm milesimal
- 01 pistão de penetração com extensômetro de 30mm centesimal
Conforme normas: NBR 9895 e DNER-ME 049.
1.010.001 - Prensa CBR / ISC manual com anel dinamométrico

Prensa CBR / Marshall Digital Microprocessada
Para resolver as limitações das prensas CBR elétricas tradicionais
(1.021.220), desenvolvemos pioneiramente uma prensa controlada
eletrônicamente, capaz de manter a velocidade de avanço constante.
Sua velocidade pode ser regulada para o ensaio CBR, Marshall e outras
dentro deste intervalo, a velocidade é mantida independentemente de
deformações ou aumento de carga. Este equipamento pode armazenar
os dados dos ensaios e depois transferí-los via saída serial para microcomputador. O ensaio é feito atráves de controles digitais, não havendo
qualquer manipulação do operador. O resultado, bem como a memória
e os parâmetros de conﬁguração, ﬁcam armazenados no display digital.
Acompanha cabo serial e software para a transferência dos resultados
armazenados para PC, (tabela de carga X penetração para ensaio CBR,
ﬂuência e estabilidade para ensaio Marshall).
Características: Curso do pistão 100mm; Velocidade regulável de (1,2 a
50,8mm/minuto). Possibilita também a transferência de dados continuamente durante os ensaios para o computador. Conforme normas: NBR 9895
e DNER-ME 049. Acompanha célula de carga de 5.000 kgf e transdutor de
deslocamento de 25mm.
1.022.250 - Prensa CBR / Marshall digital microprocessada 220V-50/60Hz
Peso: 170 Kg

Peso: 95 Kg
1.011.500 3.262.005 3.262.030 6.010.001 6.010.002 6.010.003 -

Anel dinamométrico capacidade 5.000Kgf
Extensômetro milesimal para uso no interior do anel
Extensômetro curso de 30mm centesimal p/ uso no pistão
Abraçadeira porta extensômetro para pistão CBR
Manivela para prensa CBR
Pistão de penetração para prensa CBR

acessórios
1.009.001
1.009.230

Prensa para Compressão Simples (Não Conﬁnada)
2.010.002

Conjunto CBR / ISC de Campo composto por: macaco mecânico
com duas velocidades, anel dinamométrico de 5000Kgf, suporte desmontável de alumínio, pesos (sobrecarga) de 10 e 15Kg, disco de aço, suporte
de extensômetro, extensões de 20 e 90mm com rosca, 2 extensões de
150mm com rosca, 3 adaptadores de extensão de rosca dupla, 2 terminais de extensão com rosca, adaptador da extensão do anel, extensão de
290mm com rosca e chave para desmontar as extensões.
Acompanha dispositivo para ﬁxação em carroceria de caminhão.
2.010.002 - Conjunto para ensaio CBR / ISC em campo

www.solotest.com

Prensa manual capaz de comprimir corpos de prova a até 500 Kgf.
Possui duas velocidades diferentes: uma para ensaio (lento) e outra para
aproximação e retorno (rápido). Todas as engrenagens ﬁcam imersas em
banho de óleo, a leitura da carga é efetuada através de anel dinamométrico
e a medição da compressão é feita por um extensômetro com resolução
de 0,01mm. Conforme norma: NBR 12770.
1.009.001 - Prensa de compressão simples com anel dinamométrico
Prensa de compressão simples com célula de carga capacidade 2.000 kgf (não ilustrado).
Peso: 98 Kg

1.009.230 -

Acessórios / reposição
1.011.050 - Anel dinamométrico 500Kgf

solotest@solotest.com
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ENSAIOS DA METODOLOGIA MCV - Mini - CBR

1.006.047

1.006.001

1.006.010

1.006.003

1.010.501

1.010.500

1.006.002

1.006.008

1.006.012

1.006.004

1.006.016

1.006.014

1.006.030
1.006.028
1.006.018

1.006.022

1.006.026
1.006.034

1.006.035

A-13
1.006.020

1.006.024

1.006.036
Código
1.010.500
1.010.501
1.006.001
1.006.002
1.006.003
1.006.004
1.006.008
1.006.010
1.006.012
1.006.014
1.006.016
1.006.018
1.006.020
1.006.022
1.006.024
1.006.026
1.006.028
1.006.030
1.006.032
1.006.034

1.006.035
1.006.036
1.006.038
1.006.040
1.006.044
1.006.045

1.006.046

1.006.047
3.262.050

www.solotest.com

1.006.045

1.006.046

1.006.032

3.262.050

Descrição
Peso (Kg)
Prensa para ensaio mini-CBR, com anel dinamométrico de 500Kgf
90,0
Conjunto para ensaio mini-CBR de campo, com anel dinamométrico de 500 Kgf
80,0
Pistão para prensa mini-CBR Ø 16mm
0,5
Molde cilíndrico para ensaios mini-MCV Ø 50,0mm
0,8
Suporte para relógio comparador do pistão da prensa mini-CBR
--Suporte para cilindro mini-MCV, com tripé
1,2
Extrator/compactador de amostras para ensaios mini-MCV
29
Sobrecarga 490g com furo de Ø 10mm para uso na imersão
30,0
Sobrecarga 500g com furo de Ø 18mm para uso no rompimento
0,5
Soquete cilíndrico tipo mini-MCV leve - 5 libras (2,27Kg)
0,5
Soquete cilíndrico tipo mini-MCV pesado - 10 libras (4,54Kg)
5,0
Prato perfurado para ensaios mini-MCV
7,0
Tripé porta extensômetro para ensaios mini-MCV
0,1
Funil para molde mini-MCV
0,2
Espaçador de aço (anel bipartido) para mini-MCV Ø 49X90mm
0,2
Cilindro padrão, tarugo de aço, para mini-MCV Ø 49,5X50mm
1,2
Anel de vedação Ø 50mm seção triangular para mini-MCV (par)
0,8
Suporte para ensaio de perda por imersão
0,2
Dispositivo para medida de altura do c.p. compactado com relógio
comparador de 10 x 0,01mm - com 1 pedra porosa
0,4
Dispositivo para medida de sucção capilar, composto de 1 tubo de graduação métrica externa fixado 4,0
em suporte de madeira, 1 base com pedra porosa, mangueira para conexões com os capilares e
suporte de madeiras para a base. (Não acompanha cilindro)
Dispositivo para medida de sucção capilar, composto de: 5
tubos graduação métrica externa, ﬁxados em suporte de
madeira. Acompanha 5 bases com pedra porosa, mangueira para
conexões com os capilares e suporte de madeira para as
bases. (Não acompanha cilindros)
5,0
Recipiente para imersão de c.p. mini-MCV, 50x20x18 cm
7,0
Disco de polietileno Ø 50x0,2mm, para mini-CBR pacote com 100 unidades (não ilustrado)
--Contador de golpes para Mini-MCV (não ilustrado)
5,0
Sapata cravadora de cilindro mini-CBR (não ilustrado)
0,3
Dispositivo para determinação da permeabilidade com 1 bureta de
50 ml, com torneira, suporte de madeira, 60 cm de tubo de
silicone, 1 rolha com encaixe para tubo de silicone, 1 base com
pedra porosa. Para uso em amostras mini-CBR
7,5
Dispositivo para determinação da permeabilidade com buretas de 10
- 25 - 25 - 50 e 100ml, com torneira, suporte de madeira 3 metros
de tubo de silicone, 5 rolhas com encaixe para tubo silicone, 5
bases com pedra porosa
8,0
Suporte para relógio comparador de 50 mm para medições da altura de compactação (é utilizado no
extrator/compactador ref - 1.006.008. O relógio deve ser comprado separadamente)
0,1
Relógio comparador analógico de 50 mm / 0,01 mm
0,3
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO

1.210.001
1.098.005

Penetrômetro de Solos com Anel Dinamométrico

Agulha de Proctor, com Dinamômetro (Mola) Recomendada para determinação da relação entre a umidade e a resistência
à penetração de solos granulares. Possui 10 ponteiras com áreas
em polegada quadrada: 1(6,45cm 2 ), 3/4(4,84cm 2 ), 1/2(3,22cm 2 ),
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 certiﬁcado de calibração. Conforme norma: ASTM D-1558.

A-14

Usado 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.
Acompanha certiﬁcado de calibração.
1.210.001 - Penetrômetro de solos com anel dinamométrico
6.210.001 - Haste para penetrômetro de solos
6.210.002 - Cone para penetrômetro de solos com anel dinamométrico
Peso: 7,2Kg

1.098.005 - Agulha de Proctor, com mola
1.098.001 - Agulha de Proctor, com anel dinamométrico
Peso: 5,5 Kg

1.210.310
1.210.100

1.006.048

1.210.300
1.210.301

4.537.002

6.210.200
3.537.002

Penetrômetro de Bolso indicado para medidas preliminares em campo,
para aplicações onde a camada analisada for superﬁcial.
Expressa resultados em Kgf/cm² ou Tf/pés² (leitura direta), que correspondem
aproximadamente à resistência não conﬁnada ao cisalhamento.
Pode ser usado um pé adaptador com área 16X maior para solos pouco coesivos.
3.537.002 - Penetrômetro de bolso para solos
6.210.200 - Pé em aço p/ penetrômetro de bolso (solos pouco coesivos)

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 - Penetrômetro Sul Africano - CPD - com cone 60°
6.210.101 - Cone de 30º sobressalente para penetrômetro sul africano
6.210.102 - Cone de 60º sobressalente para penetrômetro sul africano

Penetrômetro para Penetração Dinâmica para penetração
dinamica com suporte, soquete e escala incorporada. Conforme norma
DER M195-88.
1.006.048 - Equipamento para penetração dinâmica com suporte, soquete e
escala incorporada, conforme norma DER M 195-88

Penetrômetro Tipo Barra Mina (Penetrômetro tipo
PDL ou DPL) para sondagem, em aço zincado, c/ cone de penetração
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.
Acondicionado em estojo para transporte.
4.537.002 - Penetrômetro de bolso de precisão
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ao intercambiável em aço temperado, uma haste Ø 7/8”x 1 m e peso deslizante
de 10 kg, com altura de queda de 50 cm. Conforme EN ISO 22476-2. Peso 17kg
Penetrômetro tipo barra mina p/ sondagem em aço zincado c/ cone de
penetração intercambiável em aço temperado e uma haste Ø 7/8” x 1 m
1.210.301 - Haste avulsa prolongadora de 1mt para penetrômetro Barra-Mina
1.210.300 -

1.210.305 - Conjunto de 5 pontas avulsas para Penetrometro Barra-Mina - PDL
1.210.306 - Conjunto de 2 pontas avulsas para Penetrometro Barra-Mina
1.210.310 - Extrator de hastes de Ø 7/8” (Ø22mm) cravadas - Peso15 kg

solotest@solotest.com
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO / CISALHAMENTO

Detalhe dos cones

4.860.250
4.860.253

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 inﬂuenciada pela velocidade da penetração, este
penetrógrafo veriﬁca 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.

4.537.003

Penetrômetro de Impacto Agrícola (Tipo Stolf) utilizado
para veriﬁcar compactação de solos para deﬁnir a necessidade de descompactacao antes do plantio, de fácil manuseio e com a vantagem de não
conter partes sujeitas a descalibracao. Profundidade máxima de uso 70cm,
altura 1,65m, régua graduada 70cm, peso total 8,2kg, queda livre 40cm,
peso dinâmico 7,2kg. Acompanha estojo de madeira para transporte.
4.537.003 - Penetrômetro de Impacto agrícola (Tipo Stolf)

8,0 Kg

4.860.250 - Penetrógrafo para solos, eletrônico digital
Peso: 15 Kg
Acessórios / reposição
4.860.253 - Sonda p/ medição de umidade do solo durante o ensaio de penetração
Acessórios / reposição
4.860.081 - Pacote com 250 papéis registradores
4.860.082 - Pena para penetrógrafo

Penetrógrafo para Solos

possui sistema de registro em cartão
gráﬁco tornando possível a veriﬁcação 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.
4.860.080 - Penetrógrafo para solos
Peso: 16 Kg (com maleta e acessórios)

1.210.056

1.211.230

1.212.230

Penetrômetro MCT - Método da Pastilha para classiﬁcação
de solos, conforme metodologia MCT (Miniatura 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.
1.211.230 - Penetrômetro para solos MCT - 110 / 220V
Acessórios / reposição

1.210.200

1.210.052 - Anel para ensaio MCT Ø30xØ20xØ5
1.210.056 - Cachimbo com pedra porosa.

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
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Penetrômetro para Subsolagem Hidráulica

para determinação da profundidade 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

solotest@solotest.com
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Solo

CONTROLE DE COMPACTAÇÃO

4.100.001
4.100.020

4.100.022

A-16
detalhe do display

detalhe em uso

Geogauge ® Medidor do Índice de Rigidez de
Solos Compactados . Medidor não nuclear (não radioativo) do
índice de rigidez de solos compactados, para controle “in loco” da compactação do solo atráves do Módulo de Resiliência ou do índice de rigidez.
Vantagens:
- Pode trabalhar lado a lado com os equipamentos de compactação,
mesmo com vibração
- Rápido, cada medição leva apenas 75 segundos
- Não utiliza elementos radioativos, assim, não necessita licença para
transporte, operação ou local de armazenamento especial
- Portátil, o equipamento pesa apenas 10Kg e acompanha caixa para
transporte
- Expressa valores do índice de rigidez e do módulo de young, valores
que podem ser correlacionados com outras variáveis mediante uso de
modelos especíﬁcos.
Especiﬁcações técnicas:
- Pode ser usado para determinar o enrigecimento de camadas compactadas, mesmo quando forem usados estabilizantes como cimento, cal,
cinzas etc.
- Display de cristal líquido com teclado de membrana e porta de comunicação por infravermelho
- Escala do índice de rigidez do solo: 17 a 400 Klbf/in (3 a 70MN/m)
- Escala do Módulo de Young: 4 a 90 Kpsi (26 a 610MPa)
- Profundidade de medição: 9 a 12’’ (±230 a 310mm)
- Alimentação: 6 pilhas ‘’D’’, 1,5 Volts (autonomia de 1000 a 1500 ensaios)
- Dimensões do aparelho: Ø 280X270mm.
- Peso do aparelho: 10Kg (com a maleta de transporte que acompanha
17,7Kg).
Conforme norma: D 6758.

4.100.001 - Geogauge® - Medidor do índice de rigidez de solos
compactados - Conforme norma: ASTM D 6758
Peso: 15,5 kg
Acessórios
4.100.002 - Kit para transferência de dados por infravermelho entre o
Geogauge e um micro computador com software tipo
planilha de cálculo ( para micro computador PC c/ entrada
para disquete 3.1/2”) e porta serial RS 232
4.100.003 - Padrão para veriﬁ cação

www.solotest.com

Medidor de Densidade, Umidade e Compactação do
Solo - EDG Equipamento não nuclear (não radioativo), para avaliação
em campo das densidades seca e úmida, do percentual de umidade e do
percentual de compactação de solos, tipo EDG (Eletrical Density Gauge).
Adequado para controle da compactação de solos de quaisquer obras
de infra-estrutura, e também de fundações, este equipamento é de fácil
manuseio e substitui com vantagens os ensaios tradicionais.
Suas medições são baseadas nas propriedades dielétricas dos materiais e
também em radiofrequência.
Sua utilização em campo é feita através da penetração de 4 “dardos” no
solo em posições padronizadas por orifícios de uma placa.
O aparelho deve ser calibrado uma vez em cada solo diferente utilizado,
por meio de comparação com outras medidas.

A-10

Especiﬁcações técnicas:
Erro de exatidão da densidade seca: 3%
Erro de exatidão da umidade: 2%
Temperatura de operação: 0 a 50°C
Duração da bateria: aproximadamente 8 horas com carga máxima
Profundidade da medição: 150mm, com os dardos fornecidos, podendo
chegar a até 300mm com dardos adicionais.
Conforme norma: ASTM D 7698.

4.100.020 - Medidor de densidade, umidade e compactação do solo EDG.
Acompanha bateria recarregável, carregador, marreta, sonda de temperatura, placa base, cabos, 04 dardos de 150mm
e maleta para transporte. Conforme norma: ASTM D 7698
Peso: 11 Kg
Acessórios
4.100.022 - Conjunto c/ 4 dardos sobressalentes c/ 300mm de comprimento
3.507.019 - Marreta poliuretano 27S - 756g - 12 3/4”

solotest@solotest.com
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NOVOS EQUIPAMENTOS P/ CONTROLE DE COMPACTAÇÃO

Maleta

4.100.030

Vista
Lateral

Volume de Ar

Vista
Interior

Transmissor

Campo
Elétrico

Solo
Detalhe do Funcionamento

A-17
Receptor

4.100.300

Medidor de Densidade de Solo - Não Núclear (SDG)
capaz de estimar as principais propriedades físicas de solos soltos e compactados: densidade seca e úmida, percentual de umidade, percentual de
compactação e temperatura. A medida é feita pela rigidez dielétrica do material com o equipamento apoiado sobre o solo. Possui método de calibração
inovador que usa características do solo ao invés do método de comparação
com medidas tradicionais. Conforme norma americana ASTM D7830.
Para calibrar o equipamento é necessário inserir as seguintes informações
sobre o solo:
- limite de liquidez, limite de plasticidade e índice de plasticidade do solo
(ASTM D4318);
- Distribuição granulometríca (ASTM D422);
- Resultados do ensaio de Proctor (ASTM D698 e D1557).
Profundidade de medição do equipamento é ﬁxa em 30cm. Inclui GPS
interno, bateria, carregador e estojo para transporte.
Este equipamento pode ser usado também em misturas de solos com agregados, desde que não haja a adição de cimento ou outros aglomerantes.
O Peso somente do aparelho é de 6,5Kg;
O aparelho armazena a calibração de até 20 materiais e os dados gravados
na memória do aparelho podem ser importados facilmente para o Excell
através de conexão USB.

4.100.030 - Medidor de Densidade de Solo - Não núclear - (norma ADTM D7830)
Peso:20Kg (com estojo)

www.solotest.com

O LWD, “light wheight deﬂectometer” é um equipamento portátil que
visa a realização de um ensaio dinâmico que fornece diretamente o
módulo de resiliência dinâmico e a deﬂexão recuperável referente ao
golpe de uma massa de 10 ou 15 kg que cai de uma altura constante
sobre uma placa de 30cm de diâmentro.
Pode-se obter indiretamente, por correlação, a medida do grau de
compactação da camada ensaiada e o coeﬁciente de recalque K, para
dimensionamento de pavimentos rígidos. A deﬂexão obtida pode ser
correlacionada com a deﬂexão obtida pela viga de Benkelman, bem
como pelo FWD. O ensaio leva 3 minutos para ser executado e precisa
de apenas um operador, que pode ser um laboratorista. O equipamento
imprime o resultado e através de um chip-card os resultados dos ensaios
executados numa jornada de trabalho podem ser enviados para um
computador visando o processamento. O equipamento inclui GPS que
identiﬁca o ponto de realização de cada ensaio.
A inﬂuência humana na execução do ensaio e transmissão dos resultado é praticamente zero. O ensaio pode ser utilizado tanto para
dimensionamento de pavimentos ﬂexíveis e rígidos, como para controle
de camadas compactadas, e ainda para investigação de estrutura de
pavimentos em serviço, obtendo seu desempenho estrutural, através
de janelas de investigação para a realização de ensaios.
Pela dimensão do equipamento o ensaio têm fácil acesso a valas e aterros de fundações (pilares, blocos). O ensaio é adequado para camadas
com expectativa de valores de módulo de resiliência de até 210 MPa.
Exempliﬁcativamente, em um equipamento de 10 kg, é possível medir
deformação de até 16mm, com resolução de 0,001mm.

4.100.300 - LWD - Deﬂectômetro de Impacto Leve c/ massa de 10kg
4.100.315 - LWD - Deﬂectômetro de Impacto Leve c/ massa de 15kg
Peso: 25 Kg
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Tel: (11) 3289-0211

Solo

PERMEABILIDADE PARA LABORATÓRIO

1.073.155
1.073.110

1.073.150
PERMEÂMETRO DE CARGA CONSTANTE TRADICIONAL

Permeâmetro de Carga Constante (Para Laboratório)
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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.
1.073.110 - Permeâmetro de carga constante Ø4” - Robusto - acrílico
1.073.155 - Permeâmetro de carga constante Ø6” - Robusto - acrílico
2.384.102 - Bureta graduada com suporte para carga constante
3.384.102 - Bureta graduada sem suporte para carga constante
3.384.102 - Bureta graduada sem suporte para carga constante
1.055.013 - Pedra porosa

1.073.157
PERMEÂMETRO CARGA CONSTANTE
ECONÔMICO

Permeâmetro de Carga Constante (Para Laboratório)
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 6”, obedecendo às dimensões da norma NBR 13292, tipo 1.
Acompanha: reservatório, bureta, proveta e mangueira.
Conforme norma: NBR 13292.

PERMEÂMETRO DE CARGA VARIÁVEL TRADICIONAL

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.
1.073.150 - Permeâmetro de carga variável Ø de 150mm - Robusto
2.384.100 - Bureta graduada com suporte para carga variável
3.384.100 - Bureta graduada sem suporte para carga variável

1.073.152
PERMEÂMETRO CARGA VARIÁVEL
ECONÔMICO

Permeâmetro de Carga Variável Método B, indicado para
solos argilosos, fabricado em aço zincado, Ø 150mm, acompanha bureta e
conexões, conforme a NBR 14545.
1.073.152 - Permeâmetro de carga variável Ø de 150mm - Leve - de aço
6.073.158 - Molde cilindrico avulso sem tampa e sem fundo
1.055.013 - Pedra porosa

1.073.157 - Permeâmetro de carga constante Ø6” - Leve - acrílico

www.solotest.com
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ADENSAMENTO

Detalhe do software

Detalhe das células
de adensamento

4.055.250
1.055.500

Conjunto para ensaio de Adensamento em corpos de
prova de solos, composto de uma prensa de adensamento tipo
Bishop p/ carregamento traseiro, células de adensamento de 20cm²,
40cm², 50cm² e 100cm², jogo de peso (tot.50Kg),um extensômetro
de 10mm e uma mesa de aço. Conforme NBR 12007 ASTM D4546,
D2435, BS1377.
1.055.500 - Prensa de adensamento com saída Datalogger

Adensamento Pneumático automático para ensaio de adensamento de solos. Equipamento pneumático, digital, com tela touch screen
colorida. Acompanha software que permite a visualização dos ensaios
em computador PC. Capacidade de carregamento de 15kN. Exatidão
1% FS. Acompanha transdutor de deslocamento integrado, curso de 10
mm. Acompanha 4 células de adensamento circulares, com áreas de 20,
40, 50 e 100 cm2, que permitem ainda o ensaio de permeabilidade.
220V, 50-60Hz. Necessita de ar comprimido ﬁltrado para operação com
pressão mínima de 10 bar e pressão máxima de 15 bar. Compressor de
ar não incluido.
4.055.250 - Conjunto para Adensamento Pneumático com software
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1.055.008

1.055.001

Prensa de Adensamento tipo Bishop com relação de 1:10 e
dispositivo para evitar choques na amostra. Disponível em duas versões.
Versão tradicional acompanha:
- 01 jogo de células de adensamento tipo “Ortigão”, permitindo ensaios
em amostras de 20 cm² (Ø50,5mm), 40cm² (Ø71,4mm), 50cm² (Ø79,8mm)
e 100cm² (Ø112,8mm). Acompanha tubo p/ permeabilidade.
- 01 Jogo padrão de peso total 50 kg sendo: 5 X 8 kg, 1 X 4 kg, 2 X 2 Kg, 1 X
1Kg, 1 X 0,50 Kg, 2 X 0,25 Kg.
- 01 extensômetro.
- Mesa de aço para uma prensa.
Obs: A única diferença da versão didática econômica é que ela acompanha
somente a célula de 20cm² (Ø50,5mm ), ao invés do jogo de células.
Conforme normas: NBR 12007; ASTM D4546, D2435 e BS1377.
1.055.001 - Prensa de adensamento versão tradicional c/ 4 células
1.055.200 - Prensa de adensamento versão econômica c/ 1 célula
1.055.013 - Pedra porosa

www.solotest.com

1.055.003

1.055.007

Itens de Reposição para Prensa de Adensamento
1.055.007 - Jogo de peso padrão total 50 Kg
1.055.003 - Célula de adensamento Ø 50,5 mm - 20cm²
1.055.004 - Célula de adensamento Ø 71,4 mm - 40cm²
1.055.005 - Célula de adensamento Ø 79,8 mm - 50cm²
1.055.006 - Célula de adensamento Ø 112,8 mm - 100cm²
3.262.010 - Extensômetro curso 10mm X 0,01mm
1.055.008 - Mesa de aço para prensa de adensamento
1.055.010 - Pedra porosa para célula de adensamento Ø 50,5 mm ( 20cm²)
1.055.011 - Pedra porosa para célula de adensamento Ø 71,4 mm (40cm² )
1.055.012 - Pedra porosa para célula de adensamento Ø 79,8 mm (50cm² )
1.055.013 - Pedra porosa para célula de adensamento Ø 112,8 mm (100cm²)

solotest@solotest.com
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Solo

ADENSAMENTO / COLETOR DE DADOS SOLOS

Conjunto com Coletor de Dados para Prensa de
Adensamento É um dispositivo data Logger (SoloData) possui três
canais com display digital, os dados podem ser descarregados via USB
e Bluetooth. Permite o monitoramento e registros de 140.000 leituras,
sendo o intervalo entre os registros conﬁgurável, todas as leituras são
realizadas de forma automática (tempo X compressão / expansão), via
computador ou Smartphone/tablet (não inclusos no fornecimento), o
aparelho possibilita o armazenamento de dados em função do tempo
sem a interferência do operador podendo controlar até 3x prensas de
adensamento de forma simultânea (necessário a compra de transdutores para o uso dos demais canais de entrada). O data Logger possui
um “buzzer” para alertas sonoros que pode ser conﬁgurado em limites
e valores pré-estabelecido.

1.055.100

Conjunto composto de: 1 Coletor de dados com três canais,
1 transdutor de deslocamento, com cabo, uma fonte bivolt;
Certiﬁcado de calibração RBC, software para Windows e aplicativo IOS.
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Ilustração da conectividade SoloData

Ilustração da conectividade Windows e mobile

CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO:
- Transdutor de deslocamento com faixa de trabalho 0 áte 20mm;
-Resolução 0,01mm;
- Capacidade de memória 140.000;
- Intervalo de registro 1seg a 18h;
- Aplicativo “SoloData” para smartphone e tablet (Android e IOS);
- Software de conﬁguração “SoloData” para Windows;
- Alimentação 110V /220V;
- Bateria de backup 4 pilhas AA alcalinas;
-IP40 (proteção);
Acompanha: 1 Coletor de dados com três canais, 1 transdutor de deslocamento, com cabo, uma fonte bivolt;
Certiﬁcado de calibração RBC, software para Windows e aplicativo IOS.

1.055.100 - Coletor de Dados para Prensa de Adensamento (1° opção)

Itens avulsos para uso do segundo e terceiro canal:
4.503.010 - Transdutor de deslocamento de carga curso de 20mm
5.000.261 - Calibração RBC do Transdutor conectado ao Coletor de Dados

www.solotest.com
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TRIAXIAL ESTÁTICO PARA SOLOS
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4.789.220

Conjunto Simples para Ensaio Triaxial Estático com
01 Câmara, indicado para ﬁns didáticos ou para realização de ensaios
em menor escala, pois mistura sensores digitais com leituras tradicionais
em buretas. Não acompanha softwares.
De formato reduzido e grande capacidade de carga, a prensa triaxial deste
conjunto pode ser utilizada em diversos ensaios devido à ampla gama de
velocidades (inclusive CBR e compressão simples).
A prensa possui programador eletrônico multiprocessado com display digital
e um datalogger incorporado de 4 canais.
Características da prensa:
- Capacidade máxima de compressão: 5000 kgf;
- Velocidade de avanço selecionável entre: 0 a 75 mm/min;
- Curso máximo do pistão: 100mm;
- Possui dispositivos de segurança para o pistão em caso de avanço excessivo.
Dimensões:
Maior distância útil vertical: 1000mm
Maior distância útil horizontal: 380mm
Dimensões externas: 430 x 480 x 1500mm

4.791.250

Prensa Avulsa com Célula para Triaxial Estático Prensa
para ensaios triaxiais, com controle eletrônico da velocidade de carregamento entre 0 e 75 mm/min. A prensa possui datalogger e indicador digital
para 4 canais. Acompanha 1 célula de carga de 5000 kgf e um transdutor
de deslocamento de 50 mm. 110/220V 50/60Hz. Procedência Americana.
Obs. Não acompanha câmara (célula) triaxial ou qualquer outro acessório
destinado a realização dos ensaios.
4.791.250 - Prensa avulsa com célula para Triaxial Estático

4.799.003

O conjunto com 01 câmara triaxial acompanhada de
acessórios apenas p/ ensaio em CP Ø38,1mm (1,5”)
inclui:
- 01 Prensa eletromecânica, capacidade 50 kN, com indicador digital e
datalogger incorporado de 4 canais, 110/220V - 60Hz
- 01 Célula de carga 5000 kgf;
- 01 Transdutor de deslocamento de 50mm;
- 01 Painel de controle com 3 buretas e manômetro incorporado;
- 01 Transdutor de pressão capacidade 200 PSI;
- 01 Câmara triaxial para corpos de prova de até Ø71,12mm (2,8”);
- 01 Pedestal e prato superior para corpo de prova Ø38,1mm;
- 01 Disco acrílico de base para corpo de prova Ø38,1mm (ensaio
UU);
- 02 Pedras porosas Ø38,1mm;
- 12 Membranas de látex para CP Ø38,1mm;
- 01 Tanque de deaeração de acrílico.
Obs: Outras conﬁgurações e acessórios podem ser orçados sob consulta. Para a utilização deste equipamento é necessário a disponibilidadede
ar compimido seco. Compressor e secador não inclusos no conjunto.
4.789.220 - Conj. triaxial estático c/ prensa e 1 câmara , 110/220V - 60Hz
4.861.220 - Compressor de ar comprimido cap. de 200 litros
4.861.250 - Secador de ar comprimido para laboratório
3.883.220 - Bomba de vácuo 37 litros / minuto - 110V/220V- 60Hz
www.solotest.com

Tanque de deaeracão em acrílico

transparente com agitação,
sem bomba de vácuo. (necessária ao uso) 110V - 60Hz
4.799.003- Tanque de deaeraço em acrílico transparente
3.883.220 - Bomba de vácuo 37 litros / minuto - 110V/220V- 60Hz

Topcap

Membrana

Oring
Pedra Porosa

Conjunto com Topcap, pedestal, oring, membranas, e
pedra porosa
4.799.304 - Conjunto de acessórios para CP Ø38 mm

solotest@solotest.com
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TRIAXIAL DINÂMICO

4.799.220
4.803.066

Triaxial Dinâmico Pneumático para Solos

A-21

Sistema de ensaio
dinâmico-pneumático para solos. Capacidade 16 kN, acompanha camara
triaxial capaz de acomodar amostras compactadas de Ø 10x20 cm e também
amostras Ø 15x30 cm. Acompanha célula de carga de 20 Kn de capacidade,
transdutor de pressão de 600 kPa, um reservatório local pequeno para ar
comprimido e 2 LDVT. Não acompanha computador tipo PC necessário ao
uso. Necessita de ar comprimido seco e limpo para operar. 220V - 60Hz.
Custos com instalação não incluídos. Consulte nosso catálogo para veriﬁcar
as especiﬁcações completas do equipamento. Atende DNIT 1812018 - ME
e DNT 134/2017-ME, AASHTO T307 / TP46 - Compressor de ar não incluso
4.803.066 - Triaxial Dinamico Pneumático para Solos

Compressor de Ar Comprimido capacidade 200 litros
4.861.220 - Compressor de ar comprimido capacidade 200 Litros (trifásico - 220V)
4.861.250 - Secador de ar comprimido para laboratório

4.544.004

1.806.100
1.808.100

1.814.001

1.804.100

1.804.103

1.804.303

Triaxial Estático Automático para Solos (sem uso de ar
comprimido), conjunto automático para realização de ensaios triaxiais
estáticos em amostras de solo de Ø38mm (a câmara triaxial incluída acomoda
amostras de até Ø76mm mediante acessórios não incluídos).
Além de automático, o grande diferencial deste equipamento, é a forma de
aplicação de pressão e de controle de variação de volume, que são realizados
por um sistema motorizado que utiliza um embólo, aplicando as pressões
com precisão dispensando o uso de ar comprimido.
Todo ensaio é controlado por computador, através de software, ambos
fornecidos no conjunto.
O tipo de ensaio à ser realizado poder ser escolhido a partir de um menu:
(UU; CU; CD; Multi-Estágio; Trajetória de tensão etc...); Em seguida escolhe
os parâmetros do ensaio: Pressão na câmara Back Pressure, velocidade de
carregamento e assim por diante, programando também as condições de
término de ensaio.
Os dados do ensaio são gravados no computador, sendo que alguns deles
podem ser visualizados em tempo real.
O conjunto é composto por:
- Uma prensa triaxial eletromêcanica, contrólavel para computador com
capacidade de 50kN, com controle de velocidade de 0,00001à 9,99999mm/
minuto;
- Uma célula triaxial para pressão máxima de 3400kPa e amostra máxima
de Ø76mm;
- Pedestal e TopCap para corpo de prova de Ø38mm;
- Célula de carga submersível, capacidade 5kN;
- Transdutor de deslocamento com curso de ± 25mm;
- Transdutor de poro-pressão para até 1mPa;
- Bloco de deaeração para transdutor de pressão;
- 2 controladores digitais de pressão e volume, controlados p/ computador
e protegidos contra sobrecarga de pressão e volume. (volume máximo 200
cc, com resolução de 0,001cc; pressão máxima 1000 kPa com resolução
de 1kPa);
- Inclui teclados para operação manual;
- Data Logger de 8 canais de 16 bits e com conexão via ponta serial;
- Software para aquisição de dados (licença para 01 pc);
- Software para realização de ensaios: UU, CU,CD c/poro-pressão, saturação
e consolidação (isotrópica); Tragetórias de tensão ( p,q ou s,t).
4.799.220 - Triaxial Estático Automático sem uso de ar comprimido

Equipamento p/ Moldagens de CP Ø 10x20cm (Triaxial)
Conforme normas: DNER-ME 131
Descrição

Qtd

1.806.100 - Suporte para compactação de molde triaxial Ø10x20cm

01

1.808.100 - Soquete para compactação de amostras Ø10x20cm
com base Ø10cm

01

4.544.004 - Membrana latex Ø 4”

20

Molde cilíndrico inteiriço retiﬁcado internamente,
Ø10X36cm
Extrator de amostras hidráulico para molde cilíndrico
1.814.001 triaxial Ø10cm, para alturas de até 36cm

01

1.804.100 -

1.804.103 - Molde cilindrico tripartido para moldagem de CP 10x20cm
Conforme norma: DNIT 181/2018
1.804.303 - Molde cilindrico tripartido para moldagem de CP 15x30cm
Conforme norma: DNIT 181/2018

01

4.465.001
1.005.300

Acessórios / Reposição
1.005.300 - Torno manual moldagem de CP´s com Ø de 1,4” , 2”,
2,8”, 3” e 4” - NBR 1207
1.005.001 - Torno p/ moldagem de CP´s com Ø 1,4’, 1,5’’ e 2,8’’
1.005.234 - Torno p/ moldagem de CP´s com Ø 2” - 3” e 4
1.005.300 - Torno p/ moldagem de CP´s com Ø1,4”, 1,5”, 2”, 2,8”, 3” e 4”
4.465.001- Faca de corte de CP´s

Consulte-nos sobre outras necessidades relativas a equipamentos triaxiais.
www.solotest.com
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PROVA DE CARGA / TRIAXIAL DINÂMICO

1.220.001

1.323.001
1.220.050

A-22

Equipamento para Prova de Carga Direta Equipamento

Aparelho para Medir Expansibilidade (LNEC) em

para ensaio de prova de carga direta sobre terreno de fundação, acompanha 02 placas rigidas de aço carbono SAE1020 de 22mm de espessura sendo
Ø800 e Ø300mm; 02 hastes laterais de aco zincado, com Ø3/4” x 1,50m;
01 Viga de sustentacao em alumínio com 3m; 03 deﬂetometros (comparador) de 0,01mm e curso de 30mm; 03 suportes com hastes para deﬂetometros, reguláveis na na horizontal e na vertical.

solos. Acompanha: soquete, extensômetro, contra-peso, pedra porosa e
cápsula de expansão.
Conforme norma: DNER-ME 029; LNEC
1.323.001 - Aparelho para determinação da expansibilidade LNEC

A-22

Conforme norma: NBR 6489, DNIT 055/2004 e DNIT 410/2017.
1.220.001 - Equipamento para prova de carga direta até 20tf - NBR 6489
1.220.050 - Equipamento para prova de carga direta acima 50tf - DNIT 410/2017
Peso: 4,1 Kg

4.262.030 - Extensômetro curso 30mm X 0,01mm
1.220.002 - Suporte de 3 metros de comprimento (sem relógio e sem placas)
Peso: 4,1 Kg

Macaco Hidráulico para Aplicação de Carga conjunto
composto por macaco, bomba hidráulica manual, manômetro e mangueira de 1,5m para uso no ensaio de prova de carga. Disponível em 2
capacidades: 20 Tf e 50 Tf.
O retorno do pistão nos modelos de simples efeito se dá por força externa,
os modelos de duplo efeito retornam hidraulicamente.
Obs.: Outras capacidades disponíveis sob consulta.
4.514.020 - Macaco para uso até 20 Tf - simples efeito
4.514.050 - Macaco para uso até 50 Tf - simples efeito
4.514.051 - Macaco para uso até 50 Tf - duplo efeito
Peso: 25 Kg

2.400.230

4.401.049

Células de Carga, com estas células de carga, é possível medir a
força aplicada com precisão superior a dos manômetros que normalmente
acompanham os macacos hidráulicos usados em provas de carga.
A leitura é feita através de um indicador digital que tem o recurso de
memorizar a maior carga aplicada.
O serviço de calibração do conjunto de célula de carga e indicador
digital, acreditado à Rede Brasileira de Calibração deve ser adquirido
separadamente conforme a referência abaixo.
Opcionalmente pode-se adquirir o software para comunicação entre o
indicador e o microcomputador. Através deste, é possivel inserir o valor
atual mostrado no indicador, com um simples apertar de botão, dentro
de um programa de texto ou planilha eletrônica (Excell), ou ainda realizar a coleta contínua para o computador selecionando um intervalo de
tempo ﬁxo entre as leituras. Recomendamos a compra do conjunto para
a transferência de dados juntamente com o pedido do indicador, pois
são necessárias adaptações no indicador para que a transferência de
dados possa ser feita.
Obs.: Veja relação completa de células na seção geral do catálogo.
4.401.049 - Célula de carga para compressão 25 tf 4.401.050 - Célula de carga para compressão 50 tf 2.400.230 - Indicador digital para célula - 110 / 220V 2.402.001 - Conjunto para transferência de dados entre

1,5
2,0
1,0
0,5

5.400.002 - Calibração RBC de célula de carga de 25 ou 50 tf à compressão

www.solotest.com
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AMOSTRAGEM

3.537.100

Vane teste Elétrico com hastes. Equipamento elétrico para ensaio

1.537.001

A-23

de Vane Test, importado de origem Holandesa, este equipamento motorizado permite ensaios com velocidade ajustavel entre 0,1 graus por se- gundo
a 20 graus por segundo. Capacidade 100Nm. Frequência de sampleamento
0,1 a 10 Hz. O equipamento registra os resultados em arquivo ASCII que
podem ser visualizados em Excel. O equipamento permite que seja realizado
o ensaio de remoldagem apos ensaio nao drenado. Acompanha 30 metros
de haste especial, sistema de coleta de dados, um vane 100x50 mm e um
vane 150x75mm. O motor e sistema de controle seguem acondicionados
em estojo para transporte.
3.537.100 - Vane teste elétrico com hastes

Vane Teste para Furos de Sondagem

para determinação
da resistência não drenada do solo “in situ”, através de palheta de seção
cruciforme nele inserida e submetida a um torque capaz de cisalhá-lo por
rotação. Constitui-se de um sistema de aplicação de torque acionado
por manivela, com caixa de redução e conjunto coroa/rosca sem-ﬁm,
ao qual estão acoplados um anel dinamométrico calibrado com relógio
comparador milesimal para leitura da carga e uma escala angular para
leitura do ângulo de torção.
O conjunto haste/palheta é facilmente acoplado ou removido e a substituição de palhetas é igualmente rápida.
O aparelho é confeccionado em aço com tratamento anti-corrosivo, com
alguns componentes em alumínio e latão. As partes móveis trabalham
com rolamentos de esfera.
Dados técnicos:
- Aplicação de carga: manual, por manivela.
- Anel Dinamométrico: para aplicação de cargas até 5000 N.
- Acompanha uma palheta de 130x65mm (Vane Teste).
Este equipamento é fornecido e calibrado acompanhado de:
- 01 haste de 60cm, 03 hastes de 120cm e 01 palheta de 130x65cm (Vane
Teste). Outras hastes e outro Vane menor devem ser adquiridos separadamente.
Conforme normas: NBR 10905 (MB 3122)

3.537.004

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

1.537.001 - Vane Teste para furos de sondagem (conjunto básico) - NBR 10905
6.537.001 - Palheta de 100x50mm (Vane Teste)
6.537.002 - Palheta de 130x65mm (Vane Teste)
6.537.006 - Haste prolongadora de 60cm
6.537.012 - Haste prolongadora de 120cm

Obs:
Nossos equipamentos não incluem os rolamentos descritos
na norma, por entendermos serem piores para os resultados.
Recomendamos que nossos equipamentos sejam utilizados em
furos encamisados de maneira que a haste não encoste na camisa.

3.537.003

Vane Teste de Bolso (Torvane) Medidor de cisalhamento, para
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

www.solotest.com

medição aproximada da tensão de cisalhamento de solos coesivos. Pode
ser usado em testes “in loco” ou no laboratório, em amostras indeformadas
com superfície plana, disponível maior que o Ø de 2’’. A escala do mostrador
é de 0 a 1 Kgf/cm²x0,05 Kgf/cm² e é de leitura direta usando-se a sonda
média. A faixa de trabalho é ampliada usando as outras sondas (grande e
pequena). Para essas, os fatores de multiplicação são 0,2 e 2,5.
Acompanha: 01 medidor, 03 sondas metálicas e 01 estojo para transporte.
Veja também os modelos para diversas profundidades na página anterior.
3.537.003 - Vane teste de bolso (Torvane)

solotest@solotest.com
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CISALHAMENTO

6.056.250

1.056.230

1.056.001

Cisalhamento Direto, Manual, Didático Aparelho analógico

A-24

para cisalhamento direto por acionamento manual. Aceita caixas para
cisalhamento de 100x100mm e 60x60mm.
Acompanha: Caixa carro com célula de 60X60cm com cortador de
amostras, esteira de rolamentos, jogo de pesos total 70Kg (sendo: 2x0,25
- 1x0,5 -3x1,0 - 1x2,0 - 4x4,0 e 6x8,0), 02 extensômetros analógicos, 01
anel dinamométrico capacidade 500 Kgf.
Dimensões: 1050 x 470 x 1300mm adequado apenas para ﬁnalidades
didáticas. Conforme norma: ASTM D 3080, BS 1377
1.056.001 - Cisalhamento direto, manual com célula 60x60mm
6.056.100 - Célula Avulsa de cisalhamento manual 100x100mm
1.055.020 - Pedra porosa quadrada de 2”
6.055.054 - Pedra porosa para célula de cisalhamento 60x60 mm
6.055.055 - Pedra porosa para célula de cisalhamento 100x100 mm

Cisalhamento Direto, Eletrônico microprocessado. Possibilita
ensaios com velocidade selecionada e constante.
Construído em um cavalete reforçado, possui braço para colocação de carga
estática sobre a caixa de cisalhamento, com possibilidade de ampliﬁcação
dos pesos em 10X. Seu display exclusivo colorido toutch screen, digital
microprocessado, permite a visualização dos parâmetros e resultados do
ensaio. Tem ainda saída RS 232 USB e de rede para envio de dados para
microcomputador. Acompanha software.
Acompanha:
- Caixa carro com células quadradas 60x60 e 100x100 mm com cortador
de amostras;
- 01 Esteira de rolamentos.
- 01 Jogo de pesos total 50Kg (sendo: 4x10 - 1x5 -2x2 - 1x1);
- 02 sensores de deslocamento, 01 célula de carga 300 Kgf.
Características:
- Velocidade constante e selecionável entre 0,00001 até 9,999mm/min;
- Velocidade constante independente da carga;
- Aceita caixas de cisalhamento de: 100x100 e 60x60 mm (e outras para
amostras circulares, sob encomenda).
Dimensões: 1040 x 420 x 1350 mm.
Alimentação 220V - 50/60Hz
Conforme norma: ASTM D 3080, BS 1377
1.056.230 - Cisalhamento direto, eletrônico com pesos e software
1.055.020 - Pedra Porosa

Motorização para Aparelho Manual de Cisalhamento
Conjunto para motorização de prensa de cisalhamento manual, com motor,
fonte, redutor, regulador de velocidade manual através do percentual, regulável
manualmente via potenciômetro. Range de velocidade (0,15 a 1, 5mm/min).
6.056.250 - Motorização para Aparelho Manual de Cisalhamento

1.057.230

Cisalhamento Eletrônico Pneumático de bancada, capaz

1.056.005

Cisalhamento Aparelho Manual com motor. Acompanha
caixa carro c/ celula 60X60mm, esteira de rolamentos, jogo de pesos total 70Kg
(2x0,25-1x0,5-3x1-1x2 4x4-6x8), 2 extensometros analogicos e 1 anel dinamométrico de 500Kgf. Versão modiﬁcada já contemplando a inclusão de motorizão
simples com a velocidade regulada através de potenciometro. Faixa de velocidade
aproximada (0,03 a 0,20 mm/min). Não há visualização da velocidade. 220V - 60Hz
1.056.005 - Cisalhamento Manual com motor simples

www.solotest.com

de aplicar automaticamente a força vertical de até 6 kN através de um pistão
pneumático, quando o sistema estiver alimentado com o ar comprimido na
pressão de 10 Bar. Seu display exclusivo colorido toutch screen, digital microprocessado permite a visualização dos parâmetros e resultados do ensaio. Tem
ainda saída RS 232 USB e de rede para envio de dados para microcomputador.
Acompanha software.
Acompanha ainda:
- Caixa carro com células quadradas 60x60 e 100x100mm com cortador de
amostras;
- 01 Esteira de rolamentos;
- 02 sensores de deslocamento, 01 célula de carga 300 Kgf.
Características:
- Máxima capacidade no avanço / retorno 500Kgf;
- Velocidade constante e selecionável entre 0,00001 até 15,000mm/min;
- Velocidade constante independente da carga;
- Aceita caixas de cisalhamento de: 100x100 e 60x60mm (e outras para
amostras circulares, sob encomenda).
Dimensões: 1060 x 420 x 635mm.
Alimentação 220V - 50/60Hz.
Requer ar comprimido com pressão de 10 Bar para operar (compressor não incluído).
Conforme norma: ASTM D 3080, BS 1377.
1.057.230 - Cisalhamento Eletrônico Pneumático para Solos com software

solotest@solotest.com
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SONDAGEM

4.690.007

4.690.003

4.690.012

4.690.008

4.690.005

4.690.0

4.690.006

04

4.690.009 / 4.690.010
4.690.035

4.690.016 / 4.690.017
4.690.013

1
02
0.
69
4.

4.690.002

4.6

4.6

.01

4

4

01

27

7.0

0.0

0
4.6

9
4.6

4.690.025

98

.10

4.690.015

0

.02

90

90

.02
90
4.6

4.690.024

3.5

98

.21

4

2

4.5

9

.01

90

4.6

1.598.005

8
02
0.
69
4.
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4.6

4.310.002

90

.02

3

4.395.001

Equipamento para Sondagem a Percussão - S.P.T.
Código
3.598.214
1.598.005
4.310.002
4.310.006
4.508.018
4.508.024
4.598.104
4.607.001
4.690.002
4.690.003
4.690.004
4.690.005
4.690.006
4.690.007
4.690.008
4.690.009
4.690.010
4.690.011
4.690.012
4.690.013
4.690.014
4.690.015
4.690.016
4.690.017
4.690.018
4.690.019
4.690.020
4.690.021
4.690.022
4.690.023
4.690.024
4.690.025
4.690.026
4.690.027
4.690.028
4.690.034

Confome norma: NBR 6484

Descrição
Trado helicoidal de Ø 2 1/4””
Cruzeta com conexão de Ø1” para trado de sondagem
Amostrador de sondagem SPT, bipartido (Raymond) Ø 2”
Sapata do amostrador de sondagem bipartido de 2”
Chave de grifo de 18”.
Chave de grifo de 24”.
Trado cilíndrico tipo I.P.T. Ø 4”.
Pio para medir nível d’agua.
Torre desmontável de 4 postes de 5m, com seções de 2,5m, tubo de 2”, possui roldana de 8”,
parafuso, alça e escada.
Sarrilho manual para auxiliar a extração do amostrador de revestimento, com capacidade para
suspender 1,5T, possui 12 metros de cabo de aço 5/16” e terminais.
Bomba auto escorvante, com rotor aberto de 1.1/2”, mancal e suporte, acoplada a um motor a
gasolina de 4,2 Hp, sucção e recalque de 1.1/2”e 2”, capacidade até 18.000 litros, altura máxima
30m, COM 6.000 l/h, montada sobre chassis de ferro.
com vazão de 6000L/hora, montada sobre chassi de ferro.
1
Mangote de Ø 1 /2” x 2 lonas x 5 metros, com válvula de pé, terminais e abraçadeiras.
Mangueira de borracha de Ø 1” x 6m, com abraçadeira e terminais de alta pressão.
Peso batente de 65 Kg, com rabicho.
Cabeça batente de Ø 2.1/2”. 1
Revestimento batente de Ø 2 1/2” x1 metro, com luva de aço.
/
Revestimento batente de Ø 2 2” x2 metro, com luva de aço.
1
Luva de aço de Ø 2 /2”(Não ilustrado)
Sapata cortante de Ø 2
Balde interno de Ø 2”.
Cruzeta de lavagem.
1
Girador para haste de 1” /2”
Haste de Ø 1” x 1 metro com luva de aço.
Haste de Ø 1”x 2 metros com luva de aço.
Luva de aço de Ø2”.
Lâmina de lavagem de Ø 2”.
Lâmina de percussão de Ø 2”
Tê (descarga de lavagem)
1
Abraçadeira para haste de Ø 1” /2”
Abraçadeira para tubo de Ø 2 1/2”
Macho pescador para haste de Ø 1”
Macho pescador para tubo de Ø 2 1/2”
Gancho alçador (chifre de bode).
Abaixador tipo U EW
Saca tubo de Ø 2 1/2”
1
Girador para haste de 2 /2”

Obs.: As quantidades indicadas são uma sugestão de um conjunto para
sondagens a profundidades de até 30 metros, que pode ser comprado
através do código 4.690.001.
Outras conﬁgurações podem ser feitas conforme a necessidade do cliente.
4.690.001 - Equipamento para sondagem a percussão para 30 metros
4.690.035 - Torquímetro com relógio 600 Lbf (82 Kgf.m) - Opcional
4.690.040 - Guincho - 3CV, trifásico - Opcional - Peso 60 Kg

www.solotest.com
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4.395.102
4.690.026

4.508.018 / 4.508.024

Peso (kg)
2,0
4,4
5
6,5
3,1
4,8
4,9
0,4

Quantidade
1
1
1
2
1
2
1
1

202

1

49,2

1

51,4

1

9,2
8,0
65,0
3,5
7,0
14,2
1,0
1,3
5,4
4,4
2,0
3,4

1
1
1
1
5
13
2
2
1
1
1
5
13
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6,8
0,3
1,7
1,8
4,4
2,5
13,0
0,6
3,5
1,5
0,4
1,6
3

Caixa Plástica com Tampa para Testemunhos
Caixa plástica com 3 divisórias com dimensões externas (Comprimento /Largura/
Altura): 1060 x 320 x 90mm. Caixa plástica com 4 divisórias com dimensões
externas (Comprimento / Largura / Altura): 1060 x 340 x 106mm.
4.395.001 - Caixa mais plástica para testemunhos com 3 divisórias
4.395.102 - Caixa mais plástica para testemunhos com 4 divisórias

solotest@solotest.com
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PENETRÔMENTRO E CONE CPTU
Penetrômetro 100kN

Penetrômetro 150kN
Conjunto de cravação
de ancoragem
(comum aos penetrômetros)

4.688.001

4.688.015

Penetrômetro Hidráulico - Capacidade 100kN

A-25
A-26

Indicado
para para penetração de cones CPTu (vendidos separadamente, ver referência.
4.688.050 abaixo). O conjunto acompanha estrutura do penetrômetro (pode
ser adaptado em caminhão), bomba hidráulica com motor a gasolina, sistema
de ancoragem do penetrômetro ao solo (pode precisar de contra-pesos). Obs:
A profundidade de penetração dependerá da resistência do solo.
Trabalha com 2 cilíndros hidráulicos com 1175mm de curso;
Força máxima: 100kN para cravar e 140kN para puxar;
Acompanha um “grampo” hidráulico que trava o tubo pela lateral.
Capaz de cravar o cone CPTU na velocidade recomendada: 20mm/s
Velocidade de descida/subida sem carga 125/165mm/s.
Componentes principais desmontáveis.
Acompanha magueiras hidráulicas de 5 metros;
Acompanha unidade hidráulica separada com motor a gasolina e partida elétrica;
Acompanha dispositivo hidráulico para cravar os acessórios de ancoragem.
Peso aproximado do penetrômetro: 285 Kg.

Penetrômetro Hidráulico CPTu - Capacidade 150kN

4.688.001 - Penetrômetro Hidráulico para CPTU capacidade 100 kN

4.688.015 - Penetrômetro Hidráulico CPTU capacidade 150 kN

Indicado para para penetração de cones CPTu (vendidos separadamente, ver
referência. 4.688.050 abaixo). O conjunto acompanha estrutura do penetrômetro (pode ser adaptado em caminhão), bomba hidráulica com motor a gasolina,
sistema de ancoragem do penetrômetro ao solo (pode precisar de contra-pesos).
Obs: A profundidade de penetração dependerá da resistência do solo.
Trabalha com 2 cilíndros hidráulicos com 550mm de curso;
Força máxima: 150kN para cravar e 220kN para puxar;
Acompanha um “grampo” hidráulico que trava o tubo pela lateral.
Capaz de cravar o cone CPTU na velocidade recomendada: 15 a 25mm/s
Velocidade de descida/subida sem carga 90/130mm/S.
Componentes principais desmontáveis.
Peso do penetrômetro aproximadamente 150 Kg;
Acompanha magueiras hidráulicas de 5 metros;
Acompanha unidade hidráulica separada com motor a gasolina e partida elétrica;
Acompanha dispositivo hidráulico para cravar os acessórios de ancoragem.
Peso aproximado do penetrômetro: 150 Kg.

Conjunto de saturação
Unidade de aquisição
de dados

Acessórios

Cabos

Hastes de 1m

4.688.050
Cone CPTU

Cone elétrico CPTU para Determinação de Propriedades de Cravação de Solo com este equipamento pode-se obter resistência
de ponta, atrito lateral e poro-pressão de solos. O conjunto não acompanha o penetrômetro nem a bomba hidráulica, necessárias a cravação. Acompanha dois cones
CPTU com 10cm² de área, hastes para até 30 metros, cabos, sistema de aquisição de dados e software. Acompanha também um kit de saturação dos discos porosos.
Procedência Holandesa.
4.688.050 - Cone CPTU - Conjunto com 30m de hastes, coletor de dados, software, medidor de profundidade e conjunto de saturação

www.solotest.com
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PENETRÔMENTRO E CONE CPT

A-26A

A-26A

4.688.020

4.688.020 - Sistema hidráulico para realização de ensaio CPT em diversos tipos de Solos, composto de:
- Penetrômetro Hidráulico com capacidade 200 kN, com curso de 1150mm, integrado com grampo mecânico, com velocidade
de penetração de 200mm/s para testes CPT, 85mm/s para subida descarregado e 165mm/s para descida descarregado;
- Unidade hidráulica à diesel potência de 9,5 kW;
- 1 conjunto de mangueiras hidráulicas;
- 1 Sistema de ancoragem com dispositivo hidráulico, 2 vigas de ancoragem, 4 pratos, 4 ancoragens para solo e 4 fusos de 1metros;
- 2 ferramentas para grampo;
- 40 tubos para CPT de 1m e 1 carrinho de transporte para tubos;
2
- 1 Adaptador para conexão de cone de 5cm ;
- 2 adaptadores de 0,3 metros e 2 redutores de atrito de 0,3 metros;
- 1 sistema de aquisição com GPS;
- 1 sistema de medição e registro de profundidade;
- 1 Computador portátil de campo com software de aquisição de dados e software de processamento de dados;
2
- 1 Cabo especial de 2 metros para cone de 5cm de 2 metros de comprimento;
2
- 1 Conjunto de cabos CPT contendo: 2 cabos com 2 metros e 2 cabos de 30 metros sendo um para cone de 5cm ;
- 5 acoplamentos para os cabos, sendo um para cone 5cm2 de e 2 adaptadores para aquisição de dados;
- 2 Adaptadores do cabo para o sistema de aquisiçao de dados;
- 1 kit de saturação para piezocones.
2

- 2 piezocones digitais de 15 cm de área para ensaio CPT, acompanhados de 5 pacotes de anéis de perﬁl quadrado, 5 pacotes de anéis ﬁltrantes,
2 luvas de atrito, 1 pacote de ponteira sobresalente, 2 kits de selagem e 2 kits de escovas de compensação.
2

- 2 piezocones digitais de 10 cm de área para ensaio CPT, acompanhados de 5 pacotes de anéis de perﬁl quadrado, 5 pacotes de anéis ﬁltrantes,
2 luvas de atrito, 1 pacote de ponteira sobresalente, 2 kits de selagem e 2 kits escovas de compensação.
2

- 1 piezocone digital de 5 cm de área para ensaio CPT, acompanhado de 50 anéis de perﬁl quadrado, 10 anéis ﬁltrantes, 1 luva de atrito,
3 ponteiras sobresalentes, 10 kits de selagem e 1 escova de compensação.

4.688.020 - Sistema para ensaio CPT com Penetrômetro hidráulico capacidade 200 kN e 5 piezocones

www.solotest.com
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MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA, INCLINÔMETRO E ACESSÓRIOS PARA GEOTECNIA

4.688.200

4.688.210

Dilatômetro de Marchetti DMT - Conjunto Minímo

A-27

S olo

O conjunto Startup DMT contém o conjunto mínimo de componentes para
teste de dilatômetro até 30 m de profundidade do solo: um blade, a versão
mais recente da unidade de controle dual gage para registro automático
de leituras de DMT, um cabo elétrico pneumático de 34 m, 5 Membranas
e outros componentes estritamente necessários para a execução do teste.
Este conjunto é adequado para alguns testes experimentais, para ganhar
conﬁança inicial com o equipamento DMT. Os itens para atualizar para um
conjunto DMT padrão podem ser pedidos mais tarde. Este conjunto Startup
DMT não é recomendado para uso proﬁssional, onde a quantidade limitada
de peças de reposição pode causar a interrupção da campanha de teste.
Não acompanha penetrômetro e cilíndro de gás necessários ao uso.

Dilatômetro de Marchetti DMT - Conjunto Padrão
O conjunto padrão de DMT contém todos os componentes necessários para
o teste do dilatômetro em até mais de 50 m de profundidade do solo. Inclui
duas lâminas, a versão mais recente da unidade de controle de medição
dupla para registro automático de leituras de DMT, cabos pneumáticos
elétricos, membranas, equipamento de calibração, componentes auxiliares,
adaptadores e software. Um conjunto de peças sobressalentes está incluído
para substituição rápida em caso de dano e / ou cansaço. O Standard Set foi o
único conjunto disponível nos últimos suﬁciente para um uso de intensidade
média. Não acompanha penetrômetro e cilíndro de gás necessários ao uso.

4.688.210 - Dilatômetro de Marchett DMT - Conjunto Padrão

4.688.200 - Dilatômetro de Marchetti DMT - Conjunto Minímo

4.603.150

4.316.050

4.603.140

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.
4.801.050

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

Inclinômetro Vertical para Geotecnia. Equipamento usado

Medidor de nível da Água possibilita a medição da profundidade
do lençol freático em campo através de um poço de inspeção. O aparelho
é portátil e leve. Consiste em um cabo graduado e em 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 em
quatro modelos, para profundidades de 30 a 300 metros. Conforme
norma NBR 6484.
4.316.030
4.316.050
4.316.100
4.316.200
4.316.300

- Medidor de nível d’água 30 metros
- Medidor de nível d’água 50 metros
- Medidor de nível d’água 100 metros
- Medidor de nível d’água 200 metros
- Medidor de nível d’água 300 metros

Peso
2,5
2,7
6,0
8,5
13,0

Placa de Recalque em poliprobileno, com anel magnético dimensões

para monitorar a inclinação de macicos através da descida do equipamento
por dentro de tubos estriados especiﬁcos (vendidos separadamente). O
equipamento acompanha cabo de 50 metros de comprimento, registrador
de dados, software, sonda Dummy com cabo de 50m e estojo. Sensor de
inclinação tipo MEMS.
4.801.050 - Inclinômetro Vertical para Geotecnia

Acessórios
4.801.001 - Tampa superior para tubo de inclinometro
4.801.002 - Tampa inferior para tubo de inclinometro
4.801.003 - Tubo de aluminio c/4 estrias p/ inclinometro em barras
de 3 metros x 76 mm.
4.801.030 - Luva com 30 cm para tubo de inclinometro

300x30x13 mm e furo passante de 63 mm (não ilustrado).
4.316.008 - Placa de Recalque em polipropileno com anel magnético

Piezometro de Casagrande (apenas o bulbo), Ø25 x 1500 mm, em tubo de
PVC e tecido geotextil (não ilustrado).
4.316.005 - Piezometro de Casagrande (apenas bulbo).
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CLASSIFICAÇÃO, UMIDADE E TEMPERATURA

4.130.014

Medidor de Ph Digital Portátil

com eletrôdo combinado em
vidro, possui sonda metálica de temperatura e display digital portátil.
Ideal para uso no campo.
Faixa de trabalho 0 a 14 Ph, resolução 0,01 Ph.
Acompanha eletrodo para soluções e solução buﬀer, alimentado a bateria.

Detalhe do kit e das astes
desmontadas

4.130.014 - Medidor de Ph digital portátil com eletrodo p/ solução

Acessórios / reposição
4.581.450 - Solução tampão 4,00 Ph (frasco com 500ml)
4.581.750 - Solução tampão 7,00 Ph (frasco com 500ml)
4.581.510 - Solução tampão 10,00 Ph (frasco com 500ml)
Peso: 1,9 Kg

A-28

4.860.191

Medidor de Umidade, Condutividade e Temperatura do Solo
Dispositivo sem ﬁo 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 hidrográﬁcas, estufas e avaliações diversas em solo.

4.368.004

Livro de cores (Carta de Cores Munsell) para rochas
padronizadas para análises, compostas por 115 cores, especiﬁcamente
para uso geológico.
4.368.004 - Livro de cores (Carta de cores Munsell) para rochas

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 pinos.
4.860.191 - Medidor de Umidade, Condutividade e Temperatura de solos

4.586.003

4.368.003

Livro de cores (Carta de Cores) Munsell para solos, Esta
edição apresenta as mesmas cores disponíveis em livros anteriores, além de
cartelas de cores adicionais. Inclui uma cartela 10Y e 5GY para gley solos,
uma cartela de solos 5R para a Austrália e Sudeste Asiático, e uma cartela
de solos 7.5R para solos tropicais e subtropicais. O livro possui uma página
de alto value e de baixo chroma baixo, chamada “White”, que mostra graus
entre 8,5-9,5 em valores de chroma 1 e 2 de N, 7.5YR, 10YR e 2,5 Y. Usar
esta página para descrever carbonatos, sílica, gesso, sal solúvel precipitado,
deposições comuns de ambientes áridos e semi-áridos, materiais de origem de cor clara, como terra diatomácea, e cinzas vulcânicas. As páginas
cinzentas do livro diminuem o efeito do brilho do Sol. As pastilhas de cores
estão embutidas em cartelas resistentes à água para permitir que sujeira e
detritos sejam facilmente removidos com menor efeito sobre as pastilhas de
cor. Esta é a edição revisada de 2009. Tamanho do livro: 6 “x 8”.
4.368.003 - Livro de cores (Carta de cores Munsell) para solos
4.368.006 - Livro de cores (Carta de cores Munsell) para folhas (não ilustrado)

www.solotest.com

3.592.100

Termômetro para Solos e Uso Geral Soloterm 1200
Termômetro composto por 01 unidade de leitura digital e 01 sonda metálica de penetração em aço inox com cabo ﬂéxivel de 1 metro (vendidos
separadamente).
Faixa de trabalho: -70 + 1200ºC, resolução: 0,1ºC de -40 a 200ºC e de
1ºC para o restante da escala, alimentado a bateria 9V.
3.592.100 - Termômetro - Soloterm 1200 - sem sonda
4.586.003 - Sonda de penetração Ø 3 X 150mm
4.586.005 - Sonda de penetração Ø 6 X 150mm
4.586.006 - Sonda de penetração Ø 6 X 450mm
4.586.007 - Sonda de penetração Ø 6 X 600mm
4.586.002 - Sonda de imersão com 2 metros
4.586.001 - Sonda para superfícies de reação rápida

(outras dimensões de sondas podem ser fabricadas sob encomenda)
solotest@solotest.com
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DIVERSOS

Peso

Almofariz de Porcelana
3.205.005 - Almofariz de porcelana capacidade 4.170 ml
3.205.003 - Almofariz de porcelana capacidade 2.500 ml
3.205.002 - Almofariz de porcelana capacidade 1.735 ml
4.205.116 - Almofariz de porcelana capacidade 1.160 ml
4.205.610 - Almofariz de porcelana capacidade 610 ml
4.205.305 - Almofariz de porcelana capacidade 305 ml
4.205.180 - Almofariz de porcelana capacidade 180 ml
4.205.100 - Almofariz de porcelana capacidade 100 ml

8,5
5,1
3,5
2,4
1,8
1,2
0,7
0,4

Reposição

Bandejas Aço Inox / Alumínio para usos diversos, disponíveis
em vários tamanhos.
4.362.216 - Bandeja de aço inox medindo 26x16x4cm
4.359.324 - Bandeja de aço inox medindo 30x20x4cm
4.360.222 - Bandeja de alumínio medindo 20x20x2cm
4.360.295 - Bandeja de alumínio medindo 30x20x5cm
4.360.325 - Bandeja de alumínio medindo 33x23x5cm
4.360.425 - Bandeja de alumínio medindo 40x20x5cm
4.360.495 - Bandeja de alumínio medindo 40x30x5cm
4.360.436 - Bandeja de alumínio medindo 45x32x6cm
4.360.537 - Bandeja de alumínio medindo 50x35x7cm

3.251.001 - Mão de gral para almofariz 1.160 ml
3.251.002 - Mão de gral para almofariz 1.735 ml
3.251.003 - Mão de gral para almofariz 2.500 ml
3.251.005 - Mão de gral para almofariz 4.170 ml
4.504.001 - Luva de borracha para pistilo 3.251.005

3.362.435

A-29
3.362.656

A-29
3.362.608

Bandejas Galvanizadas para usos diversos, disponíveis em
0

vários tamanhos.

.02

38
3.2

015

8.
.23

3

010

38.

3.2

3.239.XXX

Espátulas Flexíveis em aço inox, ponta arredondada e cabo
de madeira. Disponíveis em 3 tamanhos de lâminas 10X2cm, 15X2cm
e 20X2,5cm.

4.362.215 3.362.326 3.362.435 3.362.536 3.362.546 3.362.646 3.362.656 4.362.745 3.362.705 4.362.508 3.362.608 -

Bandeja de aço galvanizada 20X10X5cm com alça
Bandeja de aço galvanizada 30X20X6cm com alça
Bandeja de aço galvanizada 40X30X5cm com alça
Bandeja de aço galvanizada 50X30X6cm com alça
Bandeja de aço galvanizada 50X40X6cm com alça
Bandeja de aço galvanizada 60X40X6cm com alça
Bandeja de aço galvanizada 60X50X5cm com alça
Bandeja de aço galvanizada 70X40X5cm com alça
Bandeja de aço galvanizada 70X50X5cm com alça
Bandeja de chapa galvanizada medindo 70X50X5cm
Bandeja de chapa galvanizada medindo Ø 60X8cm

3.238.010 - Espátula ﬂexível em aço inox 10X2cm
3.238.015 - Espátula ﬂexível em aço inox 15X2cm
3.238.020 - Espátula ﬂexível em aço inox 20X2,5cm

Espátulas Rígidas

(tipo pintor, formato triangular), com lâmina
em aço carbono tratado termicamente. Todas as espátulas têm cabo
de madeira e comprimento de lâmina de 12 cm, com largura variável
conforme o modelo, disponível nos tamanhos: 12X2, 12X4, 12X6, 12X8,
12X10 e 12X12 cm.
3.239.002 3.239.004 3.239.006 3.239.008 3.239.010 3.239.012 -

Espátula tipo pintor nº 2 - 12X2cm
Espátula tipo pintor nº 4 - 12X4cm
Espátula tipo pintor nº 6 - 12X6cm
Espátula tipo pintor nº 8 - 12X8cm
Espátula tipo pintor nº 10 - 12X10cm
Espátula tipo pintor nº 12 - 12X12cm

cápsulas de alumínio

3.329.030

Bacia de Alumínio Bacias em alumínio para usos diversos,
disponíveis em vários diâmetros.
3.329.020 - Bacia de alumínio Ø20cm
3.329.025 - Bacia de alumínio Ø25cm
3.329.030 - Bacia de alumínio Ø30cm
3.329.035 - Bacia de alumínio Ø35cm
3.329.050 - Bacia de alumínio Ø50cm

Cápsula de Alumínio com tampa para acondicionamento de
amostras, disponíveis em vários tamanhos.
4.406.003

2.074.001

3.407.001

Colheres
2.074.001 - Colher de solos quadrada tipo DER
3.407.001 - Colher de jardineiro
4.406.003 - Colher metálica inox - 30ml

www.solotest.com

Código
3.227.040
3.227.055
3.227.060
3.227.070
3.227.076
3.227.080
3.227.081
3.227.090
3.227.170
3.227.125
3.227.165
3.227.155
3.227.200

Capacidade
25ml
96ml
113ml
159ml
245ml
251ml
302ml
350ml
550ml
565ml
735ml
883ml
1570ml

solotest@solotest.com

Dimensões (mm)
Ø40X20
Ø55X35
Ø60X40
Ø70X45
Ø76X54
Ø80X50
Ø80X60
Ø90X55
Ø100X70
Ø120X50
Ø120X70
Ø150X50
Ø200X50

4.505.002 - Cabo Termopar rolo c/ 100 m
Tel:-(11)
3289-0211
4.505.003
Cabo
Termopar (rolo em me
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AMOSTRADORES E EXTRATORES SHELBY

1.014.234

Extrator Shelby de Bancada

Extrator mecânico horizontal de
bancada, permite a extração de amostras em tubos de até 5” de diâmetro
por 1 metro de comprimento.
1.014.234 - Extrator de amostras para tubos Shelby de bancada até 5”
1.014.250

Peso: 76 Kg

Extrator de Amostras Shelby Motorizado

Extrator de
amostras horizontal tipo shelby motorizado tubos de Ø2”, Ø3”, Ø4” e Ø5”
220V - 50/60Hz
1.014.250 - Extrator de Amostras Shelby Motorizado para tubos Ø2, Ø3, Ø4 e Ø5
4.310.050

4.312.050

Amostrador de Parede Fina Tipo Shelby. Os amostradores

A-30 Cavalete Shelby para instalação do Extrator Shelby

tipo Shelby são construídos em latão e têm bico biselado. Recomendados para
solos não compactados e em pequenas profundidades.
As cabeças batentes são fabricadas em aço, possuem registro de esfera e
são vendidas separadamente.
Disponível nos diâmetros: 2”,3” e 4”. Conforme norma: NBR 9820.

1.014.234 - Cavalete Shelby (não ilustrado)

4.310.050 - Amostrador de solos Shelby Ø 2”
4.312.050 - Cabeça batente para amostrador Shelby Ø 2”
4.310.076 - Amostrador de solos Shelby Ø 3”
4.312.076 - Cabeça batente para amostrador Shelby Ø 3”
4.310.100 - Amostrador de solos Shelby Ø 4”
4.312.100 - Cabeça batente para amostrador Shelby Ø 4”
Peso: 3,0 Kg

trenas

3.964.200

3.964.119

Trenas
Código
3.602.003
3.602.005
3.964.010
3.964.108
3.964.030
3.602.050
3.602.100
4.603.010
4.603.020
3.964.509
3.964.510
3.964.511

Comprimento (m)
3
5
10
20
30
50
100
10
20
30
50
100

Material
aço
aço
aço
aço
aço
aço
aço
ﬁbra de vidro
ﬁbra de vidro
ﬁbra de vidro
ﬁbra de vidro
ﬁbra de vidro

Obs.: As trenas com 2 e 5 metros possuem retorno por mola, as
demais por meio de manivela.

Trena eletrônica Digital à Laser, medição até 60m, precisão de
1,5mm, teclas de atalho rápido, visor luminoso; memória com10 posições.
Acompanha bolsa protetora, 02 pilhas tipo AAA de 1,5V.
3.964.119 - Trena eletrônica Digital à Laser 60 mt.

1.206.220

2.265.005

2.265.050

Agitador de Peneiras Yoder (Estabilidade de Agregados)
para realização do ensaio de estabilidade de agregados.
Agitação: Fixa em 30 OPM (oscilação por minuto), verticais com 4 cm de amplitude. Proporciona o peneiramento imerso em água e possui capacidade
para 4 jogos de peneiras Ø 5x2” (não incluídos). Alimentação 220V-60Hz.
1.206.220 - Agitador de peneiras Yoder 220V
2.502.501 - 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.

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

Trena eletrônica Digital por Ultrassom, com mira laser.
Escala: 0,91 a 18,28m, precisão 0,5%. Unidades de medidas em metros ou
pés, função para soma ou subtração, memória com 3 posições.
3.964.119 - Trena eletrônica digital por Ultrassom

www.solotest.com

Código
2.265.005
2.265.010
2.265.020
2.265.030
2.265.050

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

solotest@solotest.com

Capacidade
5 litros
10 litros
20 litros
30 litros
50 litros
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PENETRÔMETRO DINÂMICO PANDA

Detalhe do Display

Extrator de hastes mecânico

Vantagens:
• Biblioteca de referência em seções geológicas.

-31
4.100.035

Martelo Elétrico
(opcional)
4.100.037

• Acesso aos resultados dos testes em horizontal, inclinado ou locais
íngremes.
• Locais de acesso restrito, indisponíveis para equipamentos maiores
ou equipamentos pesados.
• Correlação geotécnica (RBC, CPT, SPT, Cu ...)
• Seleção de resultados relacionados a escalas, unidades de medida,
elevação, nível da água.
• Energia variável de impacto do operador adaptado à resistência
relativa ao solo.
• Medição da energia da batida e da profundidade para cada golpe,
fornecendo a resistência do solo.
• Operado por uma só pessoa. Leve e portátil.

Características:
O PANDA® é um penetrômetro dinâmico de energia variável e
leve, para controle de compactação e levantamento de solo. PANDA® é uma inovação. Como é portátil, você pode usar o PANDA®
para realizar pesquisas com orientações de teste verticais ou horizontais ou para alcançar áreas de difícil acesso. Para o controle
de compactação, o valor da resistividade do solo (em MPa) em
relação à profundidade é comparado a um catálogo de casos de
características necessárias do solo (GtR), status da água no solo e
qualidade da compactação (Q2, Q3, Q4, Q5).
Está em conformidade com o padrão de controle de compactação
conforme a norma NF P 94-105.
O software Panda® permite o cálculo automático de anomalias
para todos os materiais, proporcionando uma leitura imediata no
local.
O Panda® é o penetrômetro dinâmico mais vendido usado para
controle de compactação, com ele é possível pesquisar sites inacessíveis por estrada. Oferece leituras de vários níveis e de várias
unidades em tempo real.
É compatível com nossas ferramentas geotécnicas.

• Aquisição e armazenamento automáticos de dados.
• GPS integrado.
• Software de gerenciamento de dados GeoSprint.
• Penetrograﬁas e informações dos impactos visíveis no local
• Possui integração com curvas de referencia e de mega, que auxiliam
na interpretação dos resultados no local.
• Vários idiomas disponíveis.
• Dimensões da caixa: L 55 x l 43 x H 21 cm
• Peso total com o estojo: 18,5 kg
• Cones ﬁxos de 2 cm² e cones perdidos (descartáveis) de 4 cm²
• Tela sensível ao toque colorida
DE ACORDO COM NORMA: NF P 94-105

Conteúdo do conjunto PANDA®:
• 1 estojo de transporte reforçado à prova de água
• 1 unidade de controle
• 1 unidade de medição de penetração
• 1 cabeça de impacto
• 1 carregador de bateria
• 1 cabo de download
• 1 martelo anti-rebote
• 10 hastes de 50 cm cada
• 6 ponteiras ﬁxas de 2 cm² cada
• 10 ponteiras perdidas (descartável) de 4 cm² cada
• 1 cilindro de extração simples de haste
• 2 chaves numero 10
4.100.035 - Penetrômetro Dinâmico eletrônico p/ Solos Panda

Partes avulsas e acessórios

Detalhe do software
www.solotest.com

4.100.037 - Martelo Eletrico p/ Penetrômetro Dinâmico Panda
4.100.041 - Bateria de Litio 24V - 46Ah (recarregável) para
Penetrômetro Panda, inclui carregador de 10A
4.100.036 - Hastes avulsas de 50cm para Penetrômetro Panda
6.211.004 - Cone avulso p/ Penetrômetro Dinâmico 4 cm² (100 un)
4.100.038 - Cone avulso p/ Penetrômetro Dinâmico 2 cm²
4.100.039 - Cone avulso p/ Penetrômetro Dinâmico 4 cm²
solotest@solotest.com

Tel: (11) 3289-0211
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GPR (GROUND PENERATING RADAR)

A mais nova inovação é o “ﬁltro”, essa opção pode ser utilizada no modo
line Scan, possibilitando uma melhor precisão no ensaio.

Clique para vídeo
explicativo

4.853.850

A-32

RECURSOS DE AJUSTE
Através do uso do aplicativo é possível realizar ajustes pontuais nos ganhos
para melhor identiﬁcar hipérboles na visualização radagrama. Também
é possível ajustar a constante dielétrica para profundidades precisas.

GPR - Georadar para Investigação da Superfície
Equipamento Georadar (GPR) portátil - modelo GS8000 utilizado para
diversos tipos de investigaões, avaliações subterrâneas (superﬁcial)
e inspeções em pavimentos (camadas), pontes, viadutos, investigação
geofísica e arqueológica. Aparelho sem ﬁo com uma incrível clareza e
facilidade no uso, basta conectar-lo a um iPad (não incluso) para iniciar
seus ensaios. O Equipamento Georadar Proceq GS8000 possui tecnologia
em 2D e 3D em realidade aumentada em suas aplicações em campo,
agora você pode visualizar seus ensaios em tempo real através dos modos line Scan e área Scan, este aparelho adapta em diferentes terrenos
e ambientes. O GS8000 apresenta a exclusiva tecnologia de radar com
ondas contínuas de frequência escalonada, que oferece a maior largura
de banda (3200 MHz).
O GS8000 permite realizar ensaios em diversos níveis de profundidade
sem a necessidade de realizar a troca da antena de frequência, isso devido
a tecnologia de modulação de frequência automática 40 – 3440MHz,
atingindo bons níveis de precisão a até 10 metros de profundidade.
Este aparelho trabalha em conjunto com o aplicativo “GPR Subsurface”
em uso continuo com o iPad, sua interface é simples e agradável, sendo
muito fácil o entendimento dos resultados obtidos em campo, através
dele possibilita a análise detalhada da leitura, o compartilhamento e
a colaboração de dados em tempo real no local, como nenhum outro
produto de sua categoria. O aplicativo GPR Subsurface foi projetado para
simpliﬁcar todo o processo de avaliação e validação dos ensaios subterrâneos podendo ser analisado e tratado em campo sem a necessidade
de análise em laboratório.

Quando estiver utilizando o modo line scan (tomograﬁa), operador pode
realizar ajustes no ganho e constante dielétrica, possibilitando uma maior
saturação do ensaio e melhor entendimento das informações recebidas
durante o ensaio.

A varredura de área com tomograﬁa é exibida em tempo real, podendo
sofrer ajustes para melhorar o entendimento sobre o ensaio.

O GS8000 é compacto e sem ﬁo, seu manuseio e transporte é fácil e simples, projetado para ser operado apenas por uma pessoa, durante o ensaio
o operador pode adicionar imagens, fotos, comentários de texto e áudio, notas de geolocalização são adicionadas de forma automática através do
GPS do dispositivo iPad ou GNSS do Georadar. Todas essas informações são armazenadas dentro do aplicativo podendo ser exportadas futuramente.
O operador pode criar pastas de ensaios ou serviços dentro do aplicativo, ao termino de cada serviço/ensaio os relatórios digitais podem ser compartilhados de forma segura diretamente com sua equipe. Presença de interferências (utilidade) em perfurações diversas. Para uso da função 3D, recomendamos
o uso de um iPad Pró (não acompanha IPad Pró, necessário para o uso do equipamento).

www.solotest.com

solotest@solotest.com
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GPR (GROUND PENERATING RADAR)

Este equipamento possui uma grande biblioteca para suas aplicações na
indústria civil ou geológica onde o operador pode utiliza os ícones para
identiﬁcar, barras, vazios, canos, camadas se concreto ou solo, asfalto entre
outras informações. Isso é salvo dentro do aplicativo GPR Subsurface tornando o ensaio mais rico em informações. Procedência Suiça.

O GS8000 possui a tecnologia em realidade aumentada, ajudando o operador a realizar o trabalho com maior tranqüilidade e clareza, esse recurso é
muito utilizado para demonstrações em campo ou relatórios técnicos. Essa
informação e salva e anexada dentro da pasta criada, pode ser exportado ou
encaminhado juntamente com o relatório completo constando informações
adicionadas como texto, áudio, fotos e localização do local do ensaio.

A-33

Vizualização detalhada do GPR 4.853.850

Características:
• Visualização em diferentes pontos em tempo real;
• Modo line Scan;
• Modo área Scan;
• Visualização em 2D e 3D;
• Visualização em corte;
• Todas informações são exibidas em tempo real;
• Registra local do ensaio através do GPS e GNSS;
• Permite investigação/ inspeção com profundidade de 10 metros;
• Duração estimada da bateria em até 4 horas de uso direto;
• Unidade de medida em sistema métrico ou imperial;
• Comunicação com idiomas português, inglês, espanhol, chinês,
coreano e alemão;
• Principio de medição em freqüência escalonada de onda continua;
• Armazenamento em nuvem dos ensaios;
• Máximo comprimento de varredura 15Km;
• Faixa de modulação 40 – 3440 Mhz;
• Largura da banda 3200 Mhz;
• Profundidade de ensaio 10 metros;
• Peso 24Kg;
• Proteção IP65;
• Temperatura de trabalho para realizar os ensaios -10°C a 50°C ;
• Conectividade wiﬁ, Ethernet e USB.

4.853.850 - GPR -Georadar para Investigação da Superfície
*Não acompanha Ipad Pró, necessário para uso do equipamento.

www.solotest.com

solotest@solotest.com

Tel: (11) 3289-0211

