Quant

Equipamentos

01
2
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02

Prolongador para trado H S A de 4 1/4".
Alçador lateral para haste BW
Haste BW com engates sextavados x 1,5 m
Haste BW com engates sextavados x 1,0 m
Haste BW com engates sextavados x 0,5 m
Clips para haste BW sextavada
Chave de alçar para haste BW
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01
01
01
01

Alçador giratório para haste BW sextavada
Jogo de mangotes para bomba e tanques
Jogo - cabo de aço p/ guincho principal Ø
1/2"
Jogo - cabo de aço p/ guincho auxiliar Ø 7/16
Bateria 110 A

Quant

Coluna de 4 1/4"

19

Trado oco de 4 1/4" (Hollow Stem Auger)
com dimensões conforme trados padrão EUA,
com 1500 mm, espessura da hélice:5/16"
Trado oco de 4 1/4" (De inicio) com
dimensões"conforme trados padrão EUA, com
diâmetro interno do tubo: 128,20 mm,
comprimento do trado(hélice):1500 mm,
espessura da hélice:1/2"
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2

Broca tipo coroa de dedos 4 1/4”, com 4
portas dedo, para perfurar .
Peso de fundo, com rosca AW fêmeas nas
duas extremidades, Ø ext.100 mm e comp.
400mm
Broca de 3 asas Ø ext.100 mm com rosca
AW macho.
Niple adaptador AW macho p/ Sextavado BW
fêmea.
Parafusos para conexão dos trados
Parafusos para conexão das brocas com
reforço de solda dura.
Garfo em chapa de ½” com cabo para trado
de 4 1/4”
Dedos para broca com widia retangular
Peso de fundo, para amostrador contínuo
Macro Core para trado de 4 1/4", Ø
ext.100mm
Sapata dentada com wídia para peso de
fundo do trado de 4 1/4", diam. ext. widias
102 mm.

Quant

Coluna de 6 1/4"

13

Trado oco de 6 1/4" (Hollow Stem Auger)
com dimensões padrão EUA, comprimento do
trado(hélice):1500 mm, espessura da
hélice:5/16"
Trado oco de 6 1/4" (De inicio) com
dimensões padrão EUA, comprimento do
trado (hélice):1500 mm, espessura da
hélice:1/2"
Broca tipo coroa de dedos 6 1/4", com 6
portas dedo, para perfurar.
Peso de fundo, com encaixe sextavado rosca
NW fêmeas nas duas extremidades, Ø ext.
152 mm e comp. 400mm
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Broca de 3 asas Ø ext.152 mm com rosca
NW macho.
Niple adaptador NW macho p/ Sextavado BW
fêmea.
Parafusos para conexão dos trados
Parafusos para conexão das brocas com
reforço de solda dura.
Garfo em chapa de ½” com cabo para trado
de 4”
Dedos para broca com widia retangular
Peso de fundo, para amostrador contínuo
Macro Core para trado de 6 1/4", Øext.152
mm
Sapata dentada com wídia para peso de
fundo do trado de 6 1/4", diam.ext. widias
153mm.

Quant

Sistema de amostragem contínua

2

Cabeça do amostrador Macro Core para uso
com Liner, para utilização com peso de
fundo.
Bico de amostrador Macro Core com ressalto,
para utilizar por dentro do peso de fundo.
Corpo do amostrador Macro Core 1,2 m
Adaptador Aw macho x Sextavado BW fêmea
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