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Trado Tipo Caneco ideal para retirada de amostras em solos are-
nosos 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’’.

4.598.504
4.598.506
4.598.510
4.598.5184.598.501

AMOSTRAGEM / PERFURAÇÃO

 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.

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”.

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. 

Peso: 16,5 Kg

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

1.598.004 1.598.003

Peso: 4,1 Kg

Conexão tipo 
baioneta

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.

3.598.112 - Caneco

1.598.131 - Holandês

Extensão

4.399.020         

2.598.500

4.598.104 - IPT

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

4.598.004 - Concha3.598.214 - Helicoidal

cruzeta 1’’ 
(1.598.005)

haste 1’’ 
(1.598.019)

4.860.007 - Conjunto com 6 trados para até 7 metros

1.598.002 - 
1.598.003 - 
1.598.004 - 

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

1.598.100 - 
1.598.131 - 
1.598.142 - 
1.598.016 - 
1.598.018 - 

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

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

3.598.112  - 
3.598.113 - 
3.598.114 - 
1.598.016 - 
1.598.018 - 

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

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 

Peso: 4,1 Kg

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

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

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

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)

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

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

A-2

4.399.020 - Trado Cavadeira  com 2 cabos ( articulada) 

4.860.007
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3.598.100

Kit Trado Holandês, 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 contami-
nação das amostras. Obs: Hastes sobressalentes podem ser adquiridas 
separadamente. Este Kit não é adequado para solos duros ou muito 
compactados.

Peso: 4,1 Kg

Amostrador de Solos Tipo DER Com Cabo,  conforme  nor-
ma DER P-179, construído em aço zincado, possui anel interno que permite 
a retirada de amostras indeformadas de solos. Conforme norma: DER P-179

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

Peso: 2,0 Kg

1.104.001 1.105.001

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

Peso: 4,1 Kg

Peso: 1,0Kg

3.306.040

Peso: 6,0 Kg

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

4.310.006

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

Código Dimensões Capacidade

2.265.005
2.265.050

1.206.220

Agitador de Peneiras Yoder (Estabilidade de Agre-
gados)
para realização do ensaio de estabilidade de agregados. Agitação: Fixa 
em 30 OPM (oscilação por minuto), verticais c    om 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.

Peso: 65 Kg

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

3.306.060

3.598.503

AMOSTRAGEM / PERFURAÇÃO

1.206.220 - 
2.502.501 - 

2.265.005
2.265.010
2.265.020
2.265.030
2.265.050

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

 5 litros
10 litros
20 litros
30 litros
50 litros

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

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

3.598.502 -
3.598.503 -
3.598.504 -
3.598.500 -

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

1.105.001 - Amostrador de solos tipo DER-208 sem cabo

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

3.505.200 - 
3.306.001 - 

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

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

3.598.100 - 
3.598.103 - 
3.598.104 -
3.598.500 - 

4.305.005

Amostrador para agricultura de 40cm 
Amostrador para agricultura de 60cm
Amostrador para agricultura de 100cm ( não ilustrada)

3.306.040 - 
3.306.060 -
3.306.100 -  

 A-3 

Amostrador para Agricultura, corpo construído em aço inoxidável, 
sapata biselada substituível construída em aço com alto teor de carbono. 
Retira amostras de solo na profundidade de 0 a 100cm (conforme modelo), 
possui marcações de profundidade a cada 10cm. Acompanha uma sapata 
biselada com bico (/)18mm, 1 bico e uma marreta.           

4.310.002
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PREPARAÇÃO / PERFURAÇÃO

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

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

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

Peso: 12 Kg

Conjunto para Retirada de Amostras Indeformadas 
Com este Kit é possível extrair amostras indeformadas do solo em pro-
fundidades de até 2 metros, para posterior análise em laboratório.
Composto por:
- 01 amostrador para aneis, em aço inox,
- 24 anéis Ø50 X 51mm em aço inox, com volume de 100ml, numera-
dos          de 1 a 24, com duas tampas,
- 01 estojo para transporte dos anéis,
- 02 trados Ø8 cm,
- 04 hastes para trado com 50 cm,
- 01 cruzeta com cabeça batente,
- 01 martelo especial anti-repique,
- 01 bolsa para transporte das ferramentas.
Procedência Holandesa.

Peso: 3,5 Kg

4.860.050

Peso: 5 Kg 

2.058.006 / 012 / 019 

3.060.012
3.061.019

2.058.003

Código
Abertura

(polegadas)
nº de 

calhasA B C D E F
Medidas em milímetros

4.305.005

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

Peso: 3,5 Kg

4.305.025

F

C

D

2.058.003 - 
2.058.006 - 
2.058.012 - 
2.058.019 - 

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

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

E

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

185
255
265
265
265
265
265
255
255

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

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

100
145
170
170
170
170
170
120
120

16
40
16
16
12
12
10
 6
 6

4.305.025 - 
1.038.055 -
4.305.052 - 
3.598.500 - 

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

A-4
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AMOSTRAGEM / PERFURAÇÃO

Trado Meia-Cana para Amostragem de Solos, conjunto 
com um trado meia-cana de 1 metro de comprimento, espátula para lim-
peza e martelo especial anti-repique e acondicionados . Recomendado para 
pesquisa de perfis de solos, amostragem de pequenas raízes, mapeamento 
de solos etc. Procedência Holandesa.

4.860.132 - Trado meia-cana para amostragem de solosAmostrador Rápido de Solos para Amostras Inde-
formadas 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

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

4.860.136 - Amostrador de solos indeformados p/ até 50 metros Conjunto para Amostragem de Raízes desenvolvido para 
amostrar raízes em até 2 metros de profundidade em camadas de 15 cm.
- 02 trados Ø10 cm, com haste e cruzeta, amostrador especial Ø8 cm x 15 
cm e demais acessórios acondicionados em estojo de alumínio.
Procedência Holandesa.
4.860.134 - Conjunto para amostragem de raízes p/ até 2 metros

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

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

4.860.130

4.860.134

4.860.138

4.860.132

4.860.136

Amostrador de Sedimentos Tipo Beeker - Simples 
Amostrador de sedimentos tipo Beeker, para profundidades de até 5 m.
Desenvolvido para retirada de amostras indeformadas de solos moles 
ou  sedimentos submersos (fundo de rios e mares), preservando suas 
características e estrutura.
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 

4.860.028

 A-5
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1.590.002

4.652.760

AGITADORES DE PENEIRAS

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 carbureto de 
cálcio, 01 espátula, 01 flanela, 01 par de esferas de aço, 01 estojo e 01 
instruções de uso.      
 

Peso: 4,5kg

 

Tensiômetro medidor de umidade de solos para zona redicular (ten-
siômetro), 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.   

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

Peso: 4,0 kg

1.590.001 -  Tensiômetro digital escala 0 a 1000 mbar 

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

2.206.100 - Caixa com 100 ampolas e carbureto de cálcio
2.206.500 - Frasco com 500g de carbureto de cálcio 
6.050.014 - Manômetro para speedy leitura direta  ( em % de umidade)
6.050.003 - Balança analógica para Speedy com capacidade 12 gramas.
6.050.008 - Balança Digital para Speedy

Medidor de Umidade de Campo Theta Phobe. Este medidor 
possibilita a determinação imediata da umidade do solo, após a penetra-
ção 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 re-
ação 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. 

Balanças Determinadoras de Umidade desenvolvidas 
para  determinações em laboratório, as balanças secam o materiale 
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

4.810.205

4.810.200
4.810.210

4.810.180 4.810.181

4.810.002

4.810.003

Extratores /
Tensiômetros sem 

vacuometro
4.653.0xx

4.653.001

4.654.001

Tensiômetro  
2.001.0xx

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 vacuôme-
tro, 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
4.658.001 - Cápsula de Porcelana para tensiômetro / extrator micro
4.653.500 - Rolha especial de silicone para extrator micro
1.590.002 - Trado helicoidal para instação de tensiômetros até 60cm

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

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

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

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

1.590.001

1.050.500
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2.203.402
2.203.403
2.203.404
2.203.405
2.203.407
2.203.408

2.203.414
2.203.415
2.203.417
2.203.421
2.203.419
2.203.420
2.203.422
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
2.203.020
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

Abertura
nº

nominal

Caixilho em latão Caixilho em aço inox

Ø 8x2” Ø 8x2” Ø 5x2”Ø 3x2”

Caixilho em latão

Ø 300X100mm

Abertura
normalizada

Ø 8x2” 
c/ malha importada

   
   

4”
3.1/2
   3”
2.1/2”
   2”

  
  5
  6
  7
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  60
  70
  80
 

100mm
  90mm
 75mm
 63mm
 50mm

37,5mm
31,5mm
25,0mm
22,4mm
19,0mm
16,0mm
12,5mm
11,2mm

8,0mm
6,3mm
 5,6mm
4.75mm
4,00mm
3,35mm
2,80mm
2,36mm
2,00mm

 
 250μm
 212μm
 180μm
 150μm
125μm
106μm
  90μm
  75μm
  63μm
  53μm
  

  

     Fundo
intermediário

Tampa

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

2.200.402
2.200.403
2.200.404
2.200.405
2.200.407
2.200.408
2.200.409
2.200.410
2.200.412
2.200.413
2.200.414
2.200.415
2.200.417
2.200.421
2.200.419
2.200.420
2.200.422
2.200.003
2.200.004
2.200.005
2.200.006
2.200.007
2.200.008

2.200.012
2.200.014
2.200.016
2.200.018
2.200.020
2.200.025
2.200.030
2.200.035
2.200.040
2.200.045
2.200.050
2.200.060
2.200.070
2.200.080
2.200.100
2.200.120
2.200.140
2.200.170
2.200.200
2.200.230
2.200.270
2.200.325
2.200.400

2.200.500 
2.200.635
2.200.423
2.200.425

1.200.402
1.200.403
1.200.404
1.200.405
1.200.407
1.200.408
1.200.409

1.200.412
1.200.413
1.200.414
1.200.415
1.200.417
1.200.421
1.200.419
1.200.420
1.200.422
1.200.003
1.200.004
1.200.005
1.200.006
1.200.007
1.200.008
1.200.010
1.200.012
1.200.014
1.200.016
1.200.018
1.200.020
1.200.025
1.200.030
1.200.035
1.200.040

1.200.050
1.200.060
1.200.070
1.200.080
1.200.100
1.200.120
1.200.140
1.200.170
1.200.200
1.200.230
1.200.270
1.200.325
1.200.400
1.200.450
1.200.500 
1.200.635

Fundo

4.201.402
4.201.403
4.201.404
4.201.405
4.201.407

4.201.003
4.201.004
4.201.005
4.201.006
4.201.007
4.201.008
4.201.010
4.201.012
4.201.014
4.201.016

4.201.020
4.201.025
4.201.030
4.201.035
4.201.040

4.201.050
4.201.060
4.201.070
4.201.080
4.201.100
4.201.120

  _
  _
  _
  

Ø 8x2” 
c/ malha importada

2.502.402
2.502.403
2.502.404
2.502.405
2.502.407
2.502.408

2.502.413
2.502.414
2.502.415
2.502.417
2.502.421
2.502.419
2.502.420
2.502.422
2.502.003

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.192.006

2.192.012
2.192.014
2.192.016
2.192.018
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

2.192.200
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

3.201.402
3.201.403
3.201.404
3.201.405
3.201.407

3.201.414
3.201.415
3.201.417
3.201.421
3.201.419
3.201.420
3.201.422
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 
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 
3.201.435
3.201.423

O
B

S
: 

A
s 

p
en

ei
ra

s 
n

ão
 s

eg
u

em
 c

al
ib

ra
d

as
. S

e 
n

ec
es

sá
ri

o
 s

o
lic

it
e 

o
 s

er
vi

ço
 d

e 
ca

lib
ra

çã
o

 s
ep

ar
ad

am
en

te
.

5.000.265 - Calibração com emissão de certifi cado pela RBC, com fator de correção
5.000.263 - Calibração com emissão de certifi cado pela RBC
5.200.003 - Calibração com emissão de certifi cado pela Solotest - rastreável à RBC

2.200.501 - Jogo de 15 peneiras c/ caixilho em latão, Ø8x2”, inclui tampa e fundo
3.201.501 - Jogo de 15 peneiras c/ caixilho em inox, Ø8x2”, inclui tampa e fundo
4.201.501 - Jogo de 15 peneiras c/ caixilho em inox, Ø8x2”, c/ malhas importadas c/ tampa e fundo 

OBS: A peneira nº  635 está disponível apenas em malha nylon . Peso médio por peneira = 0,5kg 

120

 45μm
    
 32μm
 25μm

1.1/2’’
1.1/4”
  1”
7/8”
3/4”
5/8”
1/2”
7/16”
3/8”
5/16
1/4”
n°3,5
  4

1.200.410
4.201.412

4.201.421

4.201.018

4.201.140
4.201.170
4.201.200
4.201.230
4.201.270
4.201.325
4.201.400
4.201.450
4.201.500
4.201.635
4.201.423
      _

  600μm
  500μm

1,70mm
1,40mm
1,18mm
  1,0mm
 850μm
 710μm

 38μm

9,5mm

1.3/4”   45mm

 100
 
 140
 
 200
 230
 270
 325
 400
 450
 500
 635

2.203.400
2.203.450
2.203.500
2.203.635
2.203.423
2.203.425

2.502.400

2.502.500
2.502.635
2.502.423
2.502.425
2.502.424 2.502.4244.201.4242.200.424

2.200.450 2.502.450

2.502.412 2.203.412
2.203.413

3.201.410 4.201.410

2.502.004

2.502.025
2.502.030
2.502.035
2.502.040
2.502.045

2.502.140

2.502.200
2.502.230
2.502.270
2.502.325

4.201.0451.200.045
   425μm

2.200.010

2.200.020

2.502.050
2.502.060
2.502.070
2.502.080
2.502.100
2.502.120

2.502.410 2.203.410

4.201.4083.201.408

2.502.005
2.502.006
2.502.007

2.502.018
2.502.016
2.502.014
2.502.012

2.502.008
2.502.010

2.192.4243.201.424
3.201.425

2.192.170 2.502.170170

3.201.409 2.502.409 2.203.4094.201.409

3.201.413 4.201.413

4.201.422
4.201.420
4.201.419

4.201.417
4.201.415
4.201.414

3.201.412

2.192.004

2.192.010

2.192.005

2.192.008
2.192.007

20μm
   _
   _
   _

355μm
300μm

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 pode 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. 
As peneiras Ø 8” x 2” de caixilho em inox com malha importadas e de caixilho em latão (malhas nacionais) são mantidas em estoque. Conforme norma: 
NBR NM ISO 3310/1.

*
*

*
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Acessórios p/ o Ensaio de Granulometria (Disper-
são) Hexametafosfato de Sódio usado como defloculante no 
ensaio de sedimentação.

Carbonato de sódio usado como regulador de pH no ensaio de 
sedimentação, para assegurar a eficiência do defloculante

Hexametafosfato de sódio puro - frasco com 500g

4.397.003 -  

Dispersor de solos de bancada com copo munido de chicanas e uma 
hélice. Conforme normas: NBR 7181, 6508; DNER-ME 051.

Peso: 4,7 Kg

1.051.001

Conjunto p/ 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 com 500ml de solução concentrada para equivalente 
de areia.
- 01 maleta de madeira para transporte. 
Conforme normas: DNER-ME 054; ASTM D2419 e NBR 12052.

Acessórios / reposição

Peso: 7,0 Kg

1.051.002 1.051.220

Peso: 33Kg

Código Acessórios / reposição
3.228.001 - 
3.228.002 - 
6.228.002 - 

Copo com chicanas para dispersor
Hélice para dispersor - hexagonal (ASTM)
Hélice para dispersor - redonda (NBR)

6.228.002

3.228.0013.228.250

1.051.001 -     Conjunto para determinação do equivalente de areia

6.051.001 -  
6.051.003 -
6.051.004 -
6.051.005 - 
3.584.001 - 

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)

1.051.002
1.051.110
1.051.220
1.051.250

 - Agitador manual de provetas para equivalente de areia
 - Agitador elétrico de provetas p/ equivalente de areia - 110V - 60Hz
 - Agitador elétrico de provetas p/ equivalente de areia - 220V - 60Hz
 - Agitador elétrico de provetas p/ equivalente de areia - 220V - 50Hz 

4.494.050 - 

Carbonato de sódio - frasco com 500g

Papel Indicador de PH 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.
3.530.014 - Papel indicador de Ph com 100 tiras

3.228.002

Peso: 20 Kg

Tanque para Banho Termorregulador para Provetas
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.

1.230.001

1.230.250

1.230.001 - 
1.230.110 - 
1.230.250 - 

Tanque p/ banho para provetas sem aquecimento
Tanque p/ banho para provetas com aquecimento  110V - 50/60Hz
Tanque p/ banho para provetas com aquecimento  220V - 50/60Hz

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.

4.260.0054.436.995 4.436.0603.436.995

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.

3.228.110 - 
3.228.250 -
1.228.220 - 

Dispersor de solos com copo  110V - 50/60Hz
Dispersor de solos com copo 220V - 50/60Hz
Dispersor de solos com copo 220V - 50/60Hz

 A-8

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

3.436.995 - 
4.436.995 -
4.436.060 - 
4.260.005 - 
2.045.005 - 

4.045.005

1.228.220
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3.238.010

2.045.001

3.229.016

3.555.335
(placa)

3.227.040 ( 12 unidades )

LIMITES DE ATTERBERG / MCT

Peso: 2 Kg

Conforme normas: NBR 7180; DNER 082

Aparelho Casagrande. Disponível nas versões:
- manual;
- manual com contador de golpes;
- elétrico com contador de golpes.
Todos acompanham um cinzel chato (areia) e um curvo (argila).

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

Peso: 5,5 Kg

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 e cápsula de alumínio (peso 150g).

6.046.001 ( código do kit )

Acessórios /  reposição

1.040.001

1.046.001

3.260.002

3.229.012

3.227.041

4.432.050

Limite de Plasticidade (LP)

1.043.001

1.042.001

Acessórios / Peças de Reposição

1.040.220

1.044.002

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

Limite de Liquidez (LL)

Qtd no kit

Kit Limite de Contração
Conforme norma: NBR 7183

6.046.002 ( código do kit )

6.046.003 ( código do kit )

Qtd no kit

Obs.:Para aquisição de balanças e estufas, ver parte geral do catálogo.

Limite de Contração (LC)

3.238.010

4.318.001

1.210.050

6.041.001

1.044.001

Penetrômetro de cone para limite de liquidez de solos1.210.050 - 

6.210.052 - 
3.227.055 -

Cone de penetração p/ limite de liquidez de solos
Cápsula de alumínio para penetração Ø 55 x 35mm 

Aparelho Casagrande manual
Aparelho Casagrande manual com contador de golpes
Aparelho Casagrande elétrico com contador  110V - 60Hz
Aparelho Casagrande elétrico com contador  220V - 60Hz
Aparelho Casagrande elétrico com contador  220V - 50Hz

1.040.001 - 
1.040.002 - 
1.040.110 -
1.040.220 - 
1.040.250 - 

3.555.335 - 
2.045.001 - 
3.229.016 - 
3.227.040 - 
3.238.010 - 
4.318.001 - 
4.423.024 - 
6.046.002 - 

Placa de vidro esmerilhado 300X 300X 5 mm
Cilindro comparador “gabarito” Ø3 X 100 mm
Cápsula de porcelana Ø 16 cm - 580 ml
Cápsula de alumínio Ø 40 X 20 mm
Espátula de aço inox com lâmina fl exível 10 X 2 cm
Amalgamador de borracha - 300ml
Curva francesa 24,5 cm
Kit limite de plasticidade ( contendo itens acima )

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

01
01  
12  
01  
01  
01

1.040.001 - 
3.229.016 - 
3.227.040 - 
4.318.001 - 
3.238.010 - 
6.046.001 - 

Aparelho casagrande manual
Cápsula de porcelana Ø 16 cm - 580 ml
Cápsula de alumínio Ø 40 X 20 mm   
Amalgamador de borracha - 300 ml         
Espátula de aço inox com lâmina fl exível 10 X 2 cm
Kit limite de liquidez ( contendo itens acima )           

Qtd no kit

1.046.001 - 
3.260.002 - 
3.227.041 - 
4.432.050 -
3.229.012 - 

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 )

01
01
01
01
01

01
01  
01  
12  
01  
01
01

1.040.001

3.229.016

3.227.040

6.046.003 - 

detalhe
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Conjunto de cravação com soquete, haste,
sapata e 3 cilindros

DENSIDADE / COMPACTAÇÃO

Conjunto para Determinação da Densidade “In 
situ” (Cone de Areia) Compostos por bandeja, frasco e funil 
com registro Ø5’’ e Ø6’’ para solos e Ø8’’ ou Ø10’’ para brita. Con-
forme normas: NBR 12102, 7185 e DNER 092.

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.

1.064.0101.100.126

Peso: 3,5 Kg

Peso: 11 Kg

Acessórios /  reposição
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

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 12051(método A); ASTM D4253, D4254

3.240.220

1.022.004

1.071.001 1.070.001 1.014.001

1.024.0051.020.010

Soquete Proctor construído em aço zincado com camisa, peso de 
5 lb (2,268g) Conforme normas: NBR 12102, 12024, 12023 e 7182.

Molde Proctor, com cilindro, colar e base, construído em aço zinca-
do. NBR 12102, 1204, 12023 e 7182.

Peso: 6,0 Kg

Peso: 3,4 Kg

Peso: 19,5 Kg

Peso: 7 Kg

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

base, construído em aço zincado. Conforme normas: AASHTO T180 e T99 

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) 

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.  

  1.070.001 -  Molde Proctor Ø4’’ com cilindro, colar e base de aço zincado

 Soquete Proctor com camisa  -  5 lb ( 2.268g )

Molde para compactação AASHTO Ø6’’ com cilindro, colar e base

Extrator de amostras hidráulico CBR/ Proctor/ Marshall

Acessórios / reposição

Peso: 420 Kg

Conjunto p/ densidade relativa do solo sem coesão

1.064.010 -   

1.100.300 1.065.010

1.023.006

Molde AASHTO Ø4’’ com cilindro, colar e base, construído em aço 
zincado. Conforme normas: AASHTO  T180, T136, T135, T134 e T99.

Peso: 4,2 Kg

   Molde para compactação AASHTO Ø4’’, com cilindro, colar e base

Peso (Kg)

Peso: 23 Kg

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)

Conjunto para determinação do índice de vazios mínimos

1.100.500

1.071.001 -  

1.014.001  -  

1.023.006 -   

1.022.004 -          

Soquete AASHTO sem camisa, com 5,5 lb.
Soquete AASHTO sem camisa, com 10 lb.

   1.024.005 - 
   1.020.010 - 

2,50
4,54

1.100.500 - 3.240.220 - 

Conjunto para densidade com frasco, bandeja e funil Ø5’’
Conjunto para densidade com frasco, bandeja e funil Ø6’
Conjunto para densidade com frasco, bandeja e funil Ø8’
Conjunto para densidade tipo AASHTO Ø 10’’

1.100.126 -  
1.100.150 - 
1.100.200 - 
1.103.010 - 

Funil com registro Ø5’’ para conjunto de densidade
Funil com registro Ø6’’ para conjunto de densidade
Funil com registro Ø8’’ para conjunto de densidade
Bandeja para funil Ø5’’ para conjunto de densidade
Bandeja para funil Ø6’’ para conjunto de densidade
Bandeja para funil Ø8’’ para conjunto de densidade
Frasco para conj. de densidade Ø5’’ e Ø6’’ , capacidade 5 litros
Frasco para conj. de densidade Ø8’’ , capacidade 10 litros
Talhadeira para densidade côncava
Marreta de 1 Kg com cabo de madeira
Areia normal nº 30, saco com 25kg
Balança mecânica de 1 prato, capacidade 15Kg X 10g
Concha para densidade
Recipiente para calibração de areia, capacidade 2 litros

1.101.126 - 
1.101.150 -
1.101.200 -
1.102.126 -
1.102.150 -
1.102.200 -
3.245.005 -
3.245.010 -
1.100.300 -
3.505.100 -
3.326.030 -
3.216.031 -
1.082.002 -
1.135.002 -
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CONTROLE DE COMPACTAÇÃO

1.016.001

Sobrecargas (Peso anelar) Construídas em ferro fundido 
pintado, os pesos têm formato bipartido. Conforme normas: NBR 
9895; DNER-ME 049.

Tripé Porta Extensômetro Construído em aço zincado ou 
alumínio, este tripé encaixa-se pelo lado interno no molde e possui fixa-
dor para travamento do extensômetro. Conforme normas: NBR 9895 e 
DNER-ME 049.

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

Peso: 5 kg

Soquete CBR 10 lb, de aço zincado

Extensômetro (Relógio comparador) Curso de 10mm e 
resolução de 0,01mm, mostrador analógico.

3.262.010 - 
4.262.010 -  

Soquete CBR/Proctor Automático capaz de compactar 
corpos de prova Ø 6” ou 4”. Acompanha soquete de 5 e 10 libras, 
além de molde Proctor e CBR. O soquete de 5 libras 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. 

Peso: 200 kg

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.

Papel Filtro Ø6”, para evitar a aderência do corpo de prova no molde CBR.

 
Disco Espaçador construído em aço zincado Ø6” para uso no 
interior do molde CBR. Conforme normas: NBR 12102, 7182. 

Peso: 8,5 kg

1.013.001 - 
1.013.002 - 

Sapata biselada Ø6” para cravar cilindro CBR

Papel fi ltro Ø6”  (150mm) caixa com 100 unidades

Peso (Kg)

Prato Perfurado Construído em aço zincado, com haste regulável 
em latão. Conforme normas: NBR 9895 e DNER-ME 049 

Peso: 0,8 kg

 Prato perfurado, com haste ajustável

Ensaio do Índice de Suporte Califórnia - CBR 
Molde CBR/ISCMolde  Ø6” construído em aço zincado, com cilin-
dro, colar, base perfurada, hastes roscadas e porcas borboleta. Conforme 
normas: NBR 12102, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129 e 049.

    Molde CBR, composto por corpo, colar e base perfurada

Peso: 19,5 Kg

Extrator de Amostras Ideal para extração de corpos de prova 
em moldes CBR/Proctor e Marshall, este equipamento tem acionamen-
to hidráulico para diminuir o esforço do operador. Conforme normas: 
NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129 e 049.

Extrator de amostras hidráulico CBR/ Proctor/ Marshall
Extrator de amostras CBR/ Proctor/ Marshall Elétrico 220V

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

Régua biselada em aço zincado comprimento de 35cm
Régua biselada em aço zincado comprimento de 50cm

Peso: 1,3 kg

Peso: 0,7kg

Tanque de Inox para Moldes CBR. Capacidade 12 moldes.                                               

Tanque de inox para moldes CBR 

Peso: 24 kg

1.012.001 - 

1.017.001 -

Peso anelar bipartido c/ peso total de 10 lb
Peso anelar bipartido c/ peso total de 5 lb
Peso anelar em “U” c/ peso total de 5 lb

1.015.001 - 
1.015.002 - 
2.015.004 - 

4,54
2,26
2,26

1.016.001 -   

Extensômetro curso 10mm X 0,01mm - classe A
Extensômetro curso 10mm X 0,01mm - classe B 

1.014.001 -
1.014.220 -   

1.016.110 - 
1.016.220 - 
1.016.250 - 

Soquete CBR/Proctor elétrico - 110V - 60Hz
Soquete CBR/Proctor elétrico - 220V - 60Hz
Soquete CBR/Proctor elétrico - 220V - 50Hz

Disco espaçador Ø6” x 2.1/2” altura
Disco espaçador Ø6” x 2” altura

1.075.001 - 
1.075.050 - 

1.019.001 - 

6.012.150 - 

3.529.015 - 

1.014.001

1.012.001

1.015.001

Tripé porta extensômetro CBR - tipo semi círculo - aço
Tripé porta extensômetro CBR - com três pernas - alumínio
Tripé porta extensômetro CBR - tipo circular - alumínio

 1.018.001 - 
 1.018.002 - 
 1.018.003 -
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1.018.003
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1.075.001

1.019.001

1.013.001

 1.017.001
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Amostrador de Solos Tipo DER Especial e Amostrador 
de Solos Tipo DER Especial 35, com hastes de Ø25mm x 1 me-
tro, marcada a cada 10 cm. Acompanham um cilíndro amostrador Ø64 
x 100 mm, ou Ø37 x 230mm, confome modelo. Uma ponta biselada e 
uma cabeça batente removível. Os corpos dos amostradores, o cilíndro 
amostrador e a cabeça batente são fabricados em aço zincado SAE 1020. 
O anel bizelado é fabricado em aço temperado. A haste é fabricada em 
aço SAE 1045 maciço. Estes amostradores podem ser extraidos do solo 
com o auxílio de um extrator mecânico duplo ref. 1.014.300 (vendido 
separadamente). 

6.104.001 - 
6.104.002 -

6.104.003 -

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

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

A11A Pin Hole para Avaliação de Erodibilidade de solos argi-
losos através do fluxo de água. 

1.073.500 - Pin Hole para Avaliação de Erodibilidade

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.                                                                       

6.016.220 - Compactador Vibratório CBR Proctor CCR
1.073.500

6.016.220

ITENS ESPECIAIS

4.860.075

Kit Permeâmetro Tipo Guelph (Para Campo). O 
permeâmetro de carga constante tipo Guelph é operado seguindo o prin-
cípio 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

Peso: 15 Kg

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

Determinando a per-
meabilidade saturada 
através do permeâme-

tro de Guelph.

4.860.075 - Kit permeâmetro de Guelph

Extrator de Hastes (Ø25mm) Cravadas, acionado manual-
mente 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

6.104.001

6.104.035

6.104.035 - 
6.104.036 - 

6.104.037 - 

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

6.104.004

6.104.002

6.104.003
6.104.036

6.104.037

1.014.300
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ISC / CBR

Prensa CBR / Marshall digital microprocessada 220V-50/60Hz

1.021.220 1.022.250

Prensa para Compressão Simples (Não Confi nada)
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
1.009.230

Prensa de compressão simples com anel dinamométrico
Prensa de compressão simples com célula de carga capaci-
dade 2.000 kgf (não ilustrado). Peso: 98 Kg

Peso: 170 Kg

Acessórios / reposição
Anel dinamométrico 500Kgf

Conjunto CBR / ISC de Campo composto por: macaco mecânico 
com duas velocidades, anel dinamométrico de 5000Kgf, suporte desmon-
tável 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 termi-
nais 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 -

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 micro-
computador. 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 regulavel de (1,2 
a 50,8mm/minuto). Possibilita também a transferência de dados conti-
nuamente 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.

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 capa-
cidade 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.

Peso: 95 Kg

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

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.

Peso: 100 Kg

Prensa CBR / ISC manual com anel dinamométrico1.010.001 - 

1.011.500 -
3.262.005 - 
3.262.030 -
6.010.001 -
6.010.002 - 
6.010.003 -

Conjunto para ensaio CBR / ISC em campo

 1.022.250 - 

1.009.001 - 

1.011.050 - 

1.010.001

1.035.001

Molde de compressão Marshall (placa de ruptura)1.035.001 - 

Molde diametral para tração indireta (Pórtico de Lottman)1.035.002 - 

Peso: 3,6 Kg

acessórios

2.010.002

1.009.230 - 

 A-12Prensa CBR / ISC elétrica com anel dinamométrico 220V - 60Hz
Prensa CBR / ISC elétrica com anel dinamométrico 110V - 60Hz
Prensa CBR / ISC elétrica com anel dinamométrico 220V - 50Hz

1.021.220 -
1.021.110 -
1.021.250 -

1.035.002
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1.006.035

ENSAIOS DA METODOLOGIA MCV - Mini - CBR

Prensa para ensaio mini-CBR, com anel dinamométrico de 500Kgf
Conjunto para ensaio mini-CBR de campo, com anel dinamométrico de 500 Kgf
Pistão para prensa mini-CBR Ø 16mm
Molde cilíndrico para ensaios mini-MCV Ø  50,0mm
Suporte para relógio comparador do pistão da prensa mini-CBR
Suporte para cilindro mini-MCV, com tripé
Extrator/compactador de amostras para ensaios mini-MCV
Sobrecarga 490g com furo de Ø 10mm para uso na imersão
Sobrecarga 500g com furo de Ø 18mm para uso no rompimento
Soquete cilíndrico tipo mini-MCV leve - 5 libras (2,27Kg)
Soquete cilíndrico tipo mini-MCV pesado - 10 libras (4,54Kg)
Prato perfurado para ensaios mini-MCV
Tripé porta extensômetro para ensaios mini-MCV
Funil para molde mini-MCV
Espaçador de aço (anel bipartido) para mini-MCV Ø 49X90mm
Cilindro padrão, tarugo de aço, para mini-MCV Ø 49,5X50mm
Anel de vedação Ø 50mm seção triangular para mini-MCV (par)
Suporte para ensaio de perda por imersão
Dispositivo para medida de altura do c.p. compactado com relógio
comparador de 10 x 0,01mm - com 1 pedra porosa
Dispositivo para medida de sucção capilar, composto de 1 tubo de graduação métrica externa fi xado 
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, fi xados 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) 
Recipiente para imersão de c.p. mini-MCV, 50x20x18 cm
Disco de polietileno Ø 50x0,2mm, para mini-CBR pacote com 100 unidades (não ilustrado)
Contador de golpes para Mini-MCV (não ilustrado)
Sapata cravadora de cilindro mini-CBR (não ilustrado)
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
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
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)
Relógio comparador analógico de 50 mm / 0,01 mm

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

Código Descrição Peso (Kg)

1.006.008

1.006.003

1.006.001

1.006.004

1.006.010

1.006.012

1.
00

6.
01

6

1.
00

6.
01

4

1.006.018

1.006.020

1.006.022

1.006.036 1.006.045

1.006.026
1.006.028

1.006.024

1.006.046 3.262.050

1.010.500

1.006.034

1.006.030

90,0
80,0
0,5
0,8
---
1,2
29
30,0
0,5
0,5
5,0
7,0
0,1
0,2
0,2
1,2
0,8
0,2

0,4
4,0

5,0
7,0
---
5,0
0,3

7,5

8,0

0,1
0,3

1.006.035

1.006.044

1.006.046

1.006.047

3.262.050

1.006.030

1.010.500

1.006.038

1.006.045

1.006.034

1.006.036

1.006.032

1.006.040

1.010.501
1.006.002

1.006.032
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1.006.048

Agulha de Proctor, com Dinamômetro (Mola) Recomen-
dada para determinação da relação entre a umidade e a resistência 
à penetração de solos granulares. Possui 10 ponteiras com áreas 
em polegada quadrada: 1(6,45cm2), 3/4(4,84cm2), 1/2(3,22cm2), 
1/3(2,15cm2), 1/4(1,61cm²),1/5(1,29cm2), 1/10(0,65cm2), 1/20(0,32cm2), 
1/30(0,22cm2) e 1/40(0,16cm2). Disponível em dois modelos: com dinamô-
metro, 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.

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.

Peso: 5,5 Kg

1.098.005 -       
1.098.001 -   

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.

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

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO

1.210.001

Penetrômetro de Solos com Anel Dinamométrico
Usado na medida da tensão admissível dos solos, este penetrômetro 
trabalha na escala de 0 a 100 Kgf, medidos por um anel  dinamomé-
trico, 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.

Penetrômetro Sul Africano Tipo Cone de Penetração 
Dinânica. (CPD), construído a partir de recomendação do TRRL (Reino 
Unido). Acompanha um cone de penetração de 60º e possui tabela 

de correlação para estimação do valor do CBR. Recomendação TRRL. 
Conforme norma STLM D6951.

Peso: 7,2Kg

Peso: 14 Kg

Penetrômetro Sul Africano - CPD - com cone 60°

Acessórios /  reposição

1.210.100

1.210.100 - 

6.210.101  - 
6.210.102  -

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

1.006.048 - 

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

1.098.005

3.537.002

6.210.200

Penetrômetro de bolso para solos
6.210.200 -  

4.537.002

3.537.002 -  

4.537.002 -  Penetrômetro de bolso de precisão

Agulha de Proctor, com mola
Agulha de Proctor, com anel dinamométrico
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1.210.300

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

1.210.300 - 

Penetrômetro de solos com anel dinamométrico
Haste para penetrômetro de solos
Cone para penetrômetro de solos com anel dinamométrico 

1.210.001 -  
6.210.001 -  
6.210.002 -  
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO / CISALHAMENTO

A-15

4.860.250

Peso: 15 Kg

1.211.230

1.210.200

1.210.056

1.212.230 - Penetrômetro Eletrônico de Solos de bancada - 110 / 220V 

Penetrógrafo Eletrônico Digital para Solos, armazena até 
1500 medições de resistência à penetração de até 80 cm de profundi-
dade. 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 ba-
terias, 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. 

Detalhe dos cones

4.860.250 - Penetrógrafo para solos, eletrônico digital

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

Penetrógrafo para Solos possui sistema de registro em cartão 
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.

Peso: 16 Kg (com maleta e acessórios)

4.860.080 - Penetrógrafo para solos

Acessórios /  reposição

4.860.082 - Pena para penetrógrafo
4.860.081 - Pacote com 250 papéis registradores

4.860.080 

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

4.860.253

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

1.210.052 - Anel para ensaio MCT

4.537.003

1.210.056 - Cachimbo com pedra porosa.

Penetrômetro para Subsolagem para determinação da 
profundidade da camada compactada do solo, e por conseguinte, a ne-
cessidade 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.

4.537.003 - Penetrômetro de Impacto agrícola 8,0 Kg

1.212.230

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

1.210.200 - Penetrômetro para subsolagem

Penetrômetro Dinâmico Elétrico para Solos Panda. 

Acompanha: leitor eletrônico e 
software  Windows. Equipamen-
to acondicionado em maleta 
pa transporte.  O kit fornecido 
acompanha cones, ferramentas, 
carregador Profundidade ma-
xima 5 metros. O kit fornecido 
acompanha cones, ferramentas, 
carregador de baterias, cabo USB 
e um extrator de hastes.          

Equipamento de procedência 
francesa para investigação de 
solos e também para controle 
de compactação. Portatil, fácil 
de usar.

4.100.035- Penetrômetro Dinâmico 
Eletrônico para Solos Panda4.100.035
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CONTROLE DE COMPACTAÇÃO
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Medidor de Densidade, Umidade e Compacta-
ção 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.

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. 

Peso: 11 Kg

 

4.100.020

4.100.020 - 

4.100.022 - 
3.507.019 - 

Conjunto c/ 4 dardos sobressalentes c/ 300mm de comprimento
Marreta poliuretano 27S - 756g - 12 3/4”

Especificações técnicas:

- Pode ser usado para determinar o enrigecimento de camadas compac-
tadas, mesmo quando forem usados estabilizantes como cimento, cal, 
cinzas etc.
- Display de cristal líquido com teclado de membrana e porta de comu-
nicação 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.

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 com-
pactação 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.

Peso: 15,5 kg

Geogauge® - Medidor do índice de rigidez de solos      
compactados - Conforme norma: D 6758 

4.100.001

detalhe em uso

Acessórios

4.100.001 - 

4.100.002 - 

4.100.003 - Padrão para verifi cação 

 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

detalhe do display

Acessórios

Medidor de densidade, umidade e compactação do solo EDG.
 Acompanha bateria recarregável, carregador, marreta,  son-
da de  temperatura, placa base, cabos, 04 dardos de 150mm 
e maleta para transporte. Conforme norma: ASTM  D 7698
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 capaz de estimar as principais propriedades físicas de solos soltos e com-
pactados: 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.
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 agre-
gados, 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

Medidor de Densidade de Solo - Não Núclear (SDG)

NOVOS EQUIPAMENTOS P/ CONTROLE DE COMPACTAÇÃO

Peso:20Kg (com estojo)

4.100.030

Detalhe do Funcionamento 

Vista  
Lateral

Solo

TransmissorVolume de Ar

Campo
Elétrico

Vista  
Interior

Receptor 4.100.300

Peso: 25 Kg 

Maleta

A-17

LWD “Light Wheight Defl ectometer”  O LWD, “light whei-
ght 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 re-
sultado 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 ater-
ros 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. 

LWD - Defl ectômetro de Impacto Leve c/ massa de 10kg
LWD - Defl ectômetro de Impacto Leve c/ massa de 15kg

4.100.300 - 
4.100.315 - 
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Permeametro para Solos Tipo Ksat (Para Campo)
Desenvolvido para determinação da permeabilidade do solo, a carga 
constante para fim de drenagem e/ou irrigação e ainda para a determi-
nação da condutibilidade hidráulica de solos saturados internos a poços 
de amostragem, que pode ser feito até a profundidade de 2 metros. O 
equipamento é compacto e portátil, permitindo ser transportado como 
uma mochila, não necessitando de montagens no campo. A capacidade 
do reservatório é de 5 litros. O conjunto contém, além do permeâmetro, 
02 trados diferentes com haste de 1 metro e cruzeta, acondicionados 
em bolsa de campo.

4.860.078

Usando o kit 
de extensão, 
a permeabili-

dade pode ser 
medida em 

profundidades 
de até 4 metros

1.073.155

Permeâmetro de Carga Constante (Para Laboratório) 
recomendado para solos granulares com no máximo10% em massa pas-
sante 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.

Peso: 17 Kg

Permeâmetro de Carga Variável (Para Laboratório)
indicado para solos argilosos, fabricado em aço zincado com Ø de 
150mm e conforme a norma NBR 14545, método B. Acompanha 

bureta e conexões.

Peso: 15 Kg

1.073.150

PERMEABILIDADE 

1.073.110 - Permeâmetro de carga constante Ø4” - Robusto
1.073.155 - Permeâmetro de carga constante Ø6” - Robusto
2.384.102 - Bureta graduada com suporte para carga constante
3.384.102 - Bureta graduada sem suporte para carga constante 

4.860.078 - Permeâmetro tipo Ksat, para profundidades de até 2 metros
4.860.079 - Acessório para extenção da profundidade de uso p/ 4 metros

1.073.150 - Permeâmetro de carga variável Ø de 150mm - Robusto

3.384.100 - Bureta graduada sem suporte para carga variável
2.384.100 - Bureta graduada com suporte para carga variável
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Permeâmetro de Carga Constante (Para Laboratório) 
recomendado para solos granulares com no máximo10% em massa pas-
sante 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.                                                          
1.073.157 - Permeâmetro de carga constante Ø6” - Leve 

1.073.157

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

MODELO TRADICIONAL NOVO MODELO LEVE 
E ECONÔMICO 

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

1.700.600 - Infi ltrômetro simples com 02 anéis biselados

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 - Infi ltrômetro - Conjunto completo

Peso: 50 Kg

4.860.070 1.700.602

Infi ltrômetro com 2 cilindros plus, de diâmetros 500mm 
e 250mm. Acompanha anel externo de aço com dimensões de 
250x200x2mm, indicador de nível em acrílico com escala de 0 a 20 mm, 
cronômetro digital portátil, marreta, flutuador tipo boia em PVC, suporte 
para cravação, nível tipo bolha e estojo de madeira para transporte.

1.700.602 - Infi ltrômetro com 2 cilindros Plus com estojo  

1.073.152
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ADENSAMENTO 

1.055.003
1.055.007

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 en-
saios em amostras de 20 cm² (Ø50,5mm), 40cm² (Ø71,4mm), 50cm² 
(Ø79,8mm) e 100cm² (Ø112,8mm). Acompanha tubo p/ permeabili-
dade.
- 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 acompa-

nha somente a célula de 20cm² (Ø50,5mm ), ao invés do jogo de células.

Conforme normas: NBR 12007; ASTM D4546, D2435 e BS1377.

Peso: 130 Kg

1.055.001 - Prensa de adensamento versão tradicional c/ 4 células
1.055.200 - Prensa de adensamento versão econômica c/ 1 célula

Coleta de Dados para Prensa de Adensamento (1° opção) 
Itens para medição, registro e geração de gráficos (tempoXcompressão / 
expansão), via computador.
Possibilita o armazenamento de dados em função do tempo sem a inter-
ferência do operador, bem como leitura em tempo real no monitor do 
computador (Software compatível com Windows).
Características:
Transdutor:
- Faixa de trabalho: 10mm
- Resolução: 0,01mm
Coletor de dados:
- Memória: 16.000 leituras por canal
- Intervalos configuráveis entre 0,5 segundo e 30 dias 
O instrumento possui dois canais de comunicação, possibilitando a coleta 
simultânea de dois transdutores. Necessária a compra simultânea do trans-
dutor de deslocamento. Não há indicação digital no aparelho.
Obs: Necessário microcomputador com saída USB livre para leitura e 
configuração do instrumento.

1.055.100 - Coletor de dados p/ prensa de adensamento c/ software
4.503.010 - Transdutor de deslocamento de carga curso de 20mm

Itens de Reposição para Prensa de Adensamento1.055.100 

4.503.010

 2.401.2304.503.010

opção - 1 opção - 2

2.402.001

2.401.230 - Indicador digital para transdutor 110/220v - 50/60Hz
2.402.001 - Conjunto para transferência da leitura entre o indicador

                     
digital e o microcomputador com software   

4.503.010 - Transdutor de deslocamento curso de 10mm

Coleta de Dados para Prensa de Adensamento (2° opção) 
Indicador digital para transdutor de deslocamento que, quando acom-
panhado de software para windows, permite enviar as leituras efetuadas 
para uma planilha eletrônica em tempo real, em intervalo de tempo 
pré-determinado.
Os três itens abaixo devem ser adquiridos simultaneamente para que 
sejam devidamentes configurados.
Obs: Necessário microcomputador com saída serial (RS 232) livre para 
leitura e configuração do instrumento.
Diferente da 1° opção, nesta o indicador não possui memória própria, 
devendo o computador ficar ligado o tempo todo.

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
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1.055.001

Adensamento Pneumático automático para ensaio de adensa-
mento 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
4.861.220 - Compressor de ar comprimido capacidade de 200 litros

4.055.250

Detalhe do software

Detalhe das células 
de adensamento
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TRIAXIAL ESTÁTICO PARA SOLOS

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 ex-
cessivo.
Dimensões:
Maior distância útil vertical: 1000mm
Maior distância útil horizontal: 380mm
Dimensões externas: 430 x 480 x 1500mm  

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 consul-
ta. Para a utilização deste equipamento é necessário a disponibilidadede 
ar compimido seco. Compressor e secador não inclusos no conjunto.

4.789.220

4.799.220

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).

Consulte-nos sobre outras neces-
sidades relativas a equipamentos 

triaxiais.

4.799.220 - Triaxial Estático Automático sem uso de ar comprimido  

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 
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PROVA DE CARGA / TRIAXIAL DINÂMICO 

1.220.001

Macaco Hidráulico para Aplicação de Carga conjunto 
composto por macaco, bomba hidráulica manual, manômetro e man-
gueira 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.

Peso: 25 Kg

4.401.049  2.400.230

1.806.100  
 1.808.100

QtdDescrição

4.544.004

1.814.001 
1.804.100 

Peso: 100 Kg

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

Obs.: Outros equipamentos para ensaios estão na página B-16.

Acessórios / Reposição

1.005.001 -           

4.465.001

4.465.001 -           

Torno manual moldagem de CP´s com Ø de  1,4” , 2”, 
2,8”, 3” e 4” - NBR 1207
Faca de corte de CP´s

 

Peso: 4,1 Kg

Equipamento para Prova de Carga Direta composto por 
placas circulares rígidas de aço. Acompanha suporte de 3 metros de 
comprimento e 03 extensômetros curso de 30mm, resolução 0,01mm. 

Conforme norma: NBR 6489.

Peso: 4,1 Kg

1.220.001 - 
1.220.050 -       

Equipamento para prova de carga direta até 20tf
Equipamento para prova de carga direta acima 20tf

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

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

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 reali-
zar 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. 

o indicador digital e microcomputador                                              
                                                                                                                                                      

                         

4.401.049 - Célula de carga para compressão 25 tf -  1,5
4.401.050 - Célula de carga para compressão 50 tf -  2,0
2.400.230 - Indicador digital para célula  - 110 / 220V -  1,0

Suporte para compactação de molde triaxial Ø10x20cm

Soquete para compactação de amostras Ø10x20cm     
com base Ø10cm

Membrana latex Ø 4”

 01 

Molde cilíndrico inteiriço retifi cado internamente,     
Ø10X36cm

1.806.100 - 

1.808.100 - 

4.544.044 - 

1.804.100 - 

 01 

 20 

 01 

Extrator de amostras hidráulico para molde cilíndrico     
triaxial Ø10cm, para alturas de até 36cm1.814.001 -  01 

1.005.001

1.220.050

0,5

Triaxial Dinâmico para realização de ensaios triaxiais dinâmicos 
em amostras de solos e/ou solos misturados (solo-cimento, solo-brita 
ou solos estabilizados), visando a determinação do módulo de resi-
lência (Mr).
O conjunto básico é composto por:
- Painel eletropneumático com válvulas proporcionais controladas via 
computador. 
- Condicionador de sinais para conexão dos L.V.D.T(s) e da célula de 
carga ao microcomputador.
- Placa de aquisição de dados.
- Microcomputador tipo PC.
Conforme norma: DNER-ME 131.

1.800.001 - Triaxial Dinâmico

1.800.001

4.861.250 - Compressor de ar comprimido capacidade 200 L

Compressor de Ar Comprimido cap. 200 L ,  deslocamento 
teórico de 20 pes³/min - 566 litros/min, 970rpm, pressão de operação
mínima de 135lbf/pol² - 9,3bar e máxima de 175/lbf/pol², 12bar, po-
tência de 5hp - 3,7W, 02 polos, volume do reservátorio de 183 litros. 
Peso bruto 177kg, dim. (LxAxC) 500x1020x1305mm. Motor Trifásico 
220/380V-50/60Hz.           

4.861.220
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2.402.001 - Conjunto para transferência de dados entre 
                            
5.400.002 - Calibração RBC de célula de carga de 25 ou 50 tf à compressão
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 CISALHAMENTO

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 subs-
tituição 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 separa-
damente.
Conforme normas: NBR 10905 (MB 3122)

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 eletrônico digital microprocessado permite a visua-
lização 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, Manual, Didático Aparelho analógico 
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

3.537.004 detallhe

3.537.008

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.

1.056.001 - Cisalhamento direto, manual com célula 60x60mm
6.056.100 - Célula Avulsa de cisalhamento manual 100x100mm      

1.056.230 - Cisalhamento direto, eletrônico com pesos e software

1.537.001 - Vane Teste para furos de sondagem (conjunto básico)
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

3.537.008 - Vane teste - conjunto portátil para até 10 metros

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

3.537.004 - Vane teste para diversas profundidades até 3 metros

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

6.056.250

1.537.001
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AMOSTRAGEM

Amostrador de Parede Fina Tipo Shelby. Os amostradores 
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.

Peso: 3,0 Kg

4.310.050

Vane Teste de Bolso (Torvane) Medidor de cisalhamento, para 
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 mos-
trador 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.

Aparelho para Medir Expansibilidade (LNEC) em 
solos. Acompanha: soquete, extensômetro, contra-peso, pedra porosa 
e cápsula de expansão. 
Conforme norma: DNER-ME 029; LNEC

Peso: 1,0 Kg

1.323.0013.537.003

Trenas

Obs.: 

trenas 3.964.1193.964.200

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.

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. 

3.537.003 - Vane teste de bolso (Torvane) 

1.323.001 - Aparelho para determinação da expansibilidade LNEC

3.964.200 - Trena eletrônica Digital à Laser

3.964.119 - Trena eletrônica digital por Ultrassom

10
20
30
50

100

fi bra de vidro
fi bra de vidro
fi bra de vidro
fi bra de vidro
fi bra de vidro

Comprimento (m)
3
5
10
20
30
50

100

Material
aço
aço
aço
aço
aço
aço
aço

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

Peso: 76 Kg

1.014.234

Extrator Shelby mecânico horizontal, montado sobre mesa cavalete, 
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 até 5” 

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”

As trenas com 2 e 5 metros possuem retorno por mola, as 
demais por meio de manivela.
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1.057.230 - Cisalhamento Eletrônico Pneumático para Solos com software

1.057.230

Cisalhamento Eletrônico Pneumático de bancada, capaz 
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 eletrônico 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.

Peso: 100 Kg
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4.395.100 - Caixa plástica para testemunhos com 4 repartições tipo ‘’NQ’’
4.395.102 - Caixa plástica para testemunhos com 3 repartições tipo ‘’HQ’’

Caixa Plástica com Tampa para Testemunhos, de sondagem 
NQ e HQ, produzidas em polipropileno reciclável, com dimensões: (NQ)109 x 
35 x 7,5 cm, capaz de armazenar 4 metros de testemunhos com diâmetro 50,7 
mm e (HQ) 109 X 35 x 9cm, capaz de armazenar 3 metros de testemunhos com 
diâmetro 63,5 mm. Peso 2,5 kg. Possui tampa e 4 separadores plásticos internos. 
Novo modelo que dispensa o uso de berco de isopor.      

4.690.028

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. 

4.690.002

4.690.003
4.690.004

4.690.005 4.690.006
4.690.008 4.690.012

4.690.007

4.690.009 /  4.690.010

4.690.026

4.690.021

4.6
90

.02
7

4.6
07

.00
1

4.690.019

4.690.020

4.508.018 / 4.508.024

4.690.025

4.690.024

4.690.015

4.
69

0.
02

3

4.
69

0.
02

24.5
98

.10
4

4.690.014

4.
31

0.
00

2

Equipamento para Sondagem a Percussão - S.P.T. Confome norma: NBR 6484

1.598.005

4.690.016 / 4.690.017

4.690.013

3.
59

8.
21

4

4.690.035

4.690.002

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 

SONDAGEM
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3.598.214
1.598.005
4.310.002
4.310.006
4.508.018
4.508.024
4.598.104
4.607.001

1
1
1
2
1
2
1
1

Lâmina de percussão de Ø 2”
Tê (descarga de lavagem)
Abraçadeira para haste de Ø 1”.
Abraçadeira para  tubo de  Ø 2 
Macho pescador para haste de Ø 1”.
Macho pescador para  tubo de  Ø 2
Gancho alçador (chifre de bode).
Abaixador tipo U EW
Saca tubo de Ø 2
Girador de 2   

13,0
0,6
3,5
1,5
0,4

4,4
2,5

1
1
1
1
1
1
1
1 
1

49,2 1

4.690.004 51,4 1

4.690.003

Haste de Ø 1”x 2 metros com luva de aço.
Luva de aço de Ø1”. (Não ilustrado)
Lâmina de lavagem de Ø 2”.

6,8
0,3
1,7
1,8

Trado helicoidal de Ø 2     ”
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.

Descrição

2”
1/

2”
1/

2”
1/

2”
1/

2”
1/

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.
Mangote de  Ø 1      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”.
Revestimento batente de Ø 2       x1 metro, com luva de aço.
Revestimento batente de Ø 2      x2 metro, com luva de aço.
Luva de aço de Ø 2      (Não ilustrado)
Sapata cortante de Ø 2  
Balde interno de Ø 2”.
Cruzeta de lavagem.
Girador de 1”
Haste de Ø 1” x 1 metro com luva de aço.

2,0
4,4
0,5
6,5
3,1
4,8
4,9
0,4

9,2

65,0
3,5
7,0

14,2
1,0
1,3
5,4
4,4
2,0
3,4

1

1
5

13
2
2
1
1
1
5

13
2
1
1

1
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

2”
1/

2”
1/

2”
1/

8,0
1

202 1

QuantidadePeso (kg)Código

4”
1/

3
1,6

2”
1/

4.395.100 / 4.395.102



oloS

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

solotest@solotest.com

A-25

PENETRÔMENTRO E CONE CPTu

4.688.001

Penetrômetro Hidráulico - Capacidade 100kN 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.

4.688.001 - Penetrômetro Hidráulico para CPTu capacidade 100 kN

Penetrômetro Hidráulico CPTu - Capacidade 150kN    
Indicado para para penetração de cones CPTu (vendidos separadamente, ver 
referência. 4.688.050 abaixo). O conjunto acompanha estrutura do penetrôme-
tro (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.

4.688.015 - Penetrômetro Hidráulico CPTu capacidade 150 kN

4.688.015

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 um cone 
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 

4.688.050

Unidade de aquisição
 de dados

Acessórios

Cone CPTu

Hastes de 1m

Conjunto de cravação
de ancoragem

 (comum aos penetrômetros)

Conjunto de saturação

Cabos

Penetrômetro 100kN Penetrômetro 150kN
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Placa de Recalque em poliprobileno, com anel magnético dimensões 
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).

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

4.316.050

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.

4.603.150

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. 

4.603.130 - Cabo de agrimessor comprimento 30 metros
4.603.150 - Cabo de agrimessor comprimento 50 metros
4.603.140 - Cabo de agrimessor comprimento 100 metros

 - 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

4.316.030
4.316.050
4.316.100
4.316.200
4.316.300 

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

Inclinômetro Vertical para Geotecnia. Equipamento usado 
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 G eotecnia

4.801.050

MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA, INCLINÔMETRO E ACESSÓRIOS PARA GEOTECNIA 
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Medidor de Ph Digital Portátil com eletrodo 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. 

4.130.014

4.368.003

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

Acessórios / reposição

Peso: 1,9 Kg

3.592.100

4.586.003

Termômetro para Solos e Uso Geral Soloterm 1200 
Termômetro composto por 01 unidade de leitura digital e 01 sonda me-
tálica 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.

(outras dimensões de sondas podem ser fabricadas sob encomenda)

Medidor de Umidade de Solos (MCT) c/ Datalogger 
com dimensões um pouco maiores que uma caneta, este medidor deve 
ser programado em um computador e depois inserido no solo, onde 
pode ser deixado por longo prazo, e possibilitará medições continuas 
dos 3 parâmetros.
Acompanha:
- Bateria para aproximadamente um ano.
Especificações técnicas:
- Capacidade de armanezamento: 20.000 medidas de cada parâmetro;
- Intervalo de medições: 10s a 24 horas;
- Intervalo da medida de umidade: 0 - 100% volumétrica;
- Intervalo da medida de condutividade: 0 - 5mS/cm;
- Intervalo da medida de temperatura: 0 - 80°C.
Obs.1: Não acompanha kit para comunicação c/ PC via USB que 
deve ser adquirido separadamente, sendo um que um kit pode efetuar 
a leitura de diversos medidores.

4.860.190

4.581.750 - Solução tampão 7,00 Ph (frasco com 500ml)
4.581.450 - Solução tampão 4,00 Ph (frasco com 500ml)

4.581.510 - Solução tampão 10,00 Ph (frasco com 500ml)

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

Medidor de Umidade,  Condutividade e Temperatura de solos
MCT com DataLogger (não acompanha kit de comunicação).
Kit para comunicação via porta USB

4.860.190 -

4.860.153 -  

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) 

4.860.153

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

4.368.004

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 ori-
gem 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”.

CLASSIFICAÇÃO, UMIDADE E TEMPERATURA
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DIVERSOS

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

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

 
3.238.020

 
3.238.010

 
3.238.015

Bandejas Galvanizadas para usos diversos, disponíveis em 
vários tamanhos. 

3.239.XXX

Bacia de Alumínio Bacias em alumínio para usos diversos, 
disponíveis em vários diâmetros.

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

3.329.030 cápsulas de alumínio

Colheres

             

3.407.0012.074.001

3.362.608 

3.362.435

4.406.003 Código Capacidade Dimensões (mm)

3.205.005 - Almofariz de porcelana capacidade 4.170 ml 8,5
3.205.003 - Almofariz de porcelana capacidade 2.500 ml 5,1
3.205.002 - Almofariz de porcelana capacidade 1.735 ml 3,5
4.205.116 - Almofariz de porcelana capacidade 1.160 ml 2,4
4.205.610 - Almofariz de porcelana capacidade   610 ml 1,8
4.205.305 - Almofariz de porcelana capacidade   305 ml 1,2
4.205.180 - Almofariz de porcelana capacidade   180 ml 0,7
4.205.100 - Almofariz de porcelana capacidade   100 ml 0,4 

Almofariz de Porcelana

Reposição

Peso 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

3.329.020 - 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
  - Bacia de alumínio Ø50cm

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

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

3.239.002 -  
3.239.004 - 
3.239.006 -  
3.239.008 - 
3.239.010 - 
3.239.012 -    

- Espátula fl exível em aço inox 10X2cm
- Espátula fl exível em aço inox 15X2cm
- Espátula fl exível em aço inox 20X2,5cm

3.238.010
3.238.015
3.238.020

25ml
96ml

113ml
159ml
245ml
251ml
302ml
350ml
550ml
565ml
735ml
883ml

1570ml

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

Ø40X20
Ø55X35 
Ø60X40
Ø70X45
Ø76X54
Ø80X50
Ø80X60
Ø90X55

Ø100X70
Ø120X50
Ø120X70
Ø150X50
Ø200X50

 A-27
3.362.656

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

 A-28
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MARSHALL

Molde de Compressão (Placa de Ruptura), construída 
em ferro fundido com guias encamisadas por bucha de latão, o que 
garante maior uniformidade e paralelismo durante o ensaio. Conforme 
norma DNER-ME 043/95

Peso: 3,6 Kg

1.243.001

1.035.001 1.035.002

Papel Filtro Ø10cm, para uso entre a mistura betuminosa e o molde, 
evitando sua aderência durante o processo de compactação.
Disponível em pacotes com 100 unidades.

1.033.200

Molde para Tração Indireta (Pórtico de Lottman) 
construída em aço zincado, com guias encamisadas por bucha de latão, 
garantindo maior uniformidade e paralelismo durante o ensaio. Este dis-
positivo é usado na determinação da resistência à tração por compressão 
diametral em corpos de prova Marshall.

Peso: 1 Kg

Fixador para Molde Marshall, construído em aço zincado, com 
furação para fixação direta no pedestal. Este dispositivo garante a esta-
bilidade do molde durante a compactação Marshall manual. Conforme 
norma: DNER-ME 043/95

Peso: 6,5 Kg

Pedestal para Molde Marshall sem Coluna, construído em 
plataforma de aço zincado, com corpo de madeira. Possui fixadores na 
base. Não acompanha coluna guia. Conforme norma: DNER-ME 043/95

Peso: 38 kg

Peso: 8 Kg

Peso: 3,8 Kg

1.033.220  1.034.220

1.033.010 1.033.201

6.032.003

6.032.001

6.032.002

1.032.001  (molde completo)

Molde Marshall construído em aço zincado com cilindro, corpo e 
base intercambiáveis. Conforme norma: DNER-ME 043/95

1.032.001 - Molde Marshall completo, com cilindro e base

Acessórios / reposição:
6.032.001 - Corpo do molde Marshall
6.032.002 - Base do molde Marshall
6.032.003 - Colar do molde Marshall

Soquete Marshall com peso de impacto de 4.540g, construído em 
aço zincado. Conforme norma: DNER-ME 043/95
1.033.010 - Soquete Marshall, 4.540g 

Soquete Marshall Elétrico, para  compactar CPs Marshall com 
muito mais uniformidade. O processo é praticamente automático, bastan-
do apenas colocar o molde com a mistura não compactada, programar 
o número de golpes e o equipamento se encarrega do resto. Conforme 
norma: DNER-ME 043/95

1.033.110 - Soquete Marshall elétrico 110V - 60Hz  
1.033.220 - Soquete Marshall elétrico 220V - 60Hz  
1.033.250 - Soquete Marshall elétrico 220V - 50Hz  
1.034.220 - Soquete Marshall elétrico duplo - 220V - 60Hz         

1.033.300 - Soquete avulso para compactador Marshall
1.033.301 - Soquete avulso para compactador Marshall (H)
4.033.033 - Dispositivo do elevador (H)
6.033.221 - Suporte para fi xação do molde
6.033.222 - Eixo superior c/ engrenagem e 2 rolamentos
6.033.223 - Eixo inferior c/ engrenagem e 2 rolamentos
6.033.300 - Mola trava / destrava
6.033.301 - Dispositivo do elevador
6.033.302 - Leitor digital
6.033.303 - Eixo superior c/ engrenagem e 2 rolamentos (H)
6.033.304 - Eixo inferior c/ engrenagem e 2 rolamentos (H)
6.033.306 - Conj. c/ sensor e indicador do contador de golpes 

                    

Acessórios / reposição:                            peso (Kg)

75
75
75
155

8,0
8,0
0,5
2,0
1,0
0,1
0,9
0,3
1,0
1,0
1,0
1,0

1.033.200 - Pedestal para molde Marshall sem coluna

1.033.201 - Coluna guia para soquete Marshall com travessa
Acessórios / reposição:

1.243.001 - Fixador para molde Marshall

1.035.001 - Molde de compressão  Marshall (Placa de ruptura)

1.035.002 - Molde diametral para tração indireta (Pórtico de Lottman)

3.529.010 - Papel fi ltro Ø10cm, pacote com 100 unidades

3.232.016 - Cesto para pesagem hidrostática Ø 15x15cm - tela 2mm
3.530.104 - Paquímetro analógico 150mm x 6” / 0,05mmx1/128”
3.568.050 - Recip. de aço inox cap. 500ml c/ alça e bico vertedor
3.569.005 - Recipiente de alumínio cap. 5 L com bico vertedor

Acessórios / reposição:  

de soquete Marshall elétrico.
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1.244.030
(contém 

1.034.001)

Prensa Marshall, para medir a fluência e estabilidade de misturas 
betuminosas. Conjunto composto por anel dinamométrico capacidade 
5.000 Kgf, estrutura reforçada e motor elétrico que gera a velocidade de 
avanço requerida por norma. Conforme norma NBR 12891

1.030.220

1.022.220  / 1.022.250

Medidor de Fluência com Extensômetro composto por 
dispositivo adaptável ao molde de compressão (1.035.001) e extensômetro 
(relógio comparador). Os modelos com extensômetro têm subdivisão de 

0,01mm ou 0,001’’ Conforme norma: NBR 12891

3.244.132 

Prensa Marshall / CBR Automatizada. Diferentemente das 
prensas Marshall tradicionais, onde o operador não tem condições de 
saber exatamente o momento da ruptura para ler a fluência, esta máquina 
inovadora executa o ensaio marshall de forma totalmente automática, 
determinando com precisão tanto a estabilidade quanto a fluência. Os 
resultados são mostrados em um display digital e podem ser armazenados 
para posterior transferência a um computador tipo PC, através de porta 
serial RS 232, c/ cabo que acompanha o equipamento. 
Ao término do ensaio, a prensa retorna à posição inicial, ficando pronta 
para um novo ensaio.
Uma outra vantagem desta máquina é a capacidade de auto-regulagem 
da velocidade, independente da carga, mantendo o avanço sempre constante.
Esta máquina também realiza de forma automatizada o ensaio de CBR e 
outros ensaios simples de compressão/ruptura. 
Para mais detalhes, vide também este equipamento na seção de Solos.
Características: Curso do pistão 100mm, capacidade regulável de (1,2 
a 50,8mm/minuto). Possibilita também a transferência de dados continu-
amente durante os ensaios para o computador. Conforme normas: NBR 
12102, 12891, 7182; DNER-ME162, 129 e 049. 
Acompanha célula de carga de 5.000 kgf e transdutor de deslocamento 
de 25mm.

Banho Maria para Amostras Marshall, construído internamente 
em aço inoxidável, com tampa tipo pingadeira e base perfurada que garante 
circulação livre de água na parte superior e inferior da amostra.
Suas grandes dimensões possibilitam a acomodação de diversos corpos de 
prova.
Dimensões internas: 52 x 35 x 12cm.
Possui termostato digital, permitindo a programação da temperatura.
Faixa de operação: ambiente a 110°C. Conforme norma: NBR 12891

Peso: 15 Kg

4.223.250

1.014.0101.014.001

MARSHALL

1.036.001

1.010.002

Extrator para Molde Marshall Mecânico dispositivo para 
extração de corpos de prova Marshall com acionamento mecânico.
O operador fixa o molde e gira a manivela, que através de uma rosca 
extrai o corpo de prova.
Construído em aço carbono pintado. Conforme norma: NBR 12891

Peso: 12,5 Kg

Extrator para Molde Marshall Hidráulico Com este dispositi-
vo, fica mais fácil extrair os corpos de prova do interior do molde Marshall. 
Basta acionar a manivela para que um pistão hidráulico telescópico retire 
o corpo de prova, sem grande esforço físico para o operador. Este extrator 
também admite moldes CBR e Proctor. Conforme normas: NBR 12102, 
12024, 12023, 12891, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129 e 049.

Peso: 19,5 Kg

1.034.001

Disco Extrator de Corpo de Prova, disco para extração 
de corpo de prova para uso com a prensa Marshall, construído em aço 
com tratamento anti-corrosivo. 

1.034.001 - Dispositivo p/ adaptar extensômetro de 1’’ao molde (sem extensômetro)  
1.034.030 - Dispositivo p/ adaptar extensômetro de 30mm ao molde (sem extensômetro)  

1.244.001 - Medidor de fl uência com relógio de 1’’ -  resolução 0,001’’
1.244.030 - Medidor de fl uência com relógio de 30mm - res. 0,01mm

3.548.100 - Pinça de aço inox para Cp Marshall
4.223.110 - Banho para molde Marshall com termostato digital 110V
4.223.250 - Banho para molde Marshall com termostato digital 220V

Medidor de Fluência (Flow Meter) com resolução de 1/32” 
ou 1/50” (dependendo do modelo). Construído em aço inox com parte 
externa recartilhada. Conforme norma: NBR 12891

3.244.132 - Medidor de fl uência 1/32”
3.244.150 - Medidor de fl uência 1/50”

1.022.220 - Prensa Marshall / CBR digital microprocessada 220V- 60Hz
1.022.250 - Prensa Marshall / CBR digital microprocessada 220V- 50/60Hz

1.014.010 -  Extrator de amostras para molde Marshall mecânico

1.014.001 - Extrator de amostras Marshall / CBR e Proctor hidráulico

1.036.001- Disco extrator de corpo de prova

1.010.002 - Prensa Marshall manual                 95Kg
1.030.110 - Prensa Marshall elétrica  110V - 60Hz                104Kg            
1.030.220 - Prensa Marshall elétrica 220V - 60Hz         104Kg            
1.030.250 - Prensa Marshall elétrica  220V- 50Hz         104Kg
6.030.220 - Prensa Marshall elétrica c/ leitor digital 220V/60Hz 103Kg 
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Extrator de Betume Rotarex Manual, acionado por manivela 
com sistema de desengate quando da parada da rotação.

Peso: 27 Kg

1.242.001

1.242.220

TEOR DE BETUME

Kit de Acessórios obrigatório (vendido em código separado)  4.472.255    

Vantagens: 
- Precisão nos resultados;
- Tempo de ensaio reduzido;
- Dispensa o uso de solventes ou qualquer outro insumo prejudicial à saúde 
e ao  meio-ambiente;
- Reúne num só equipamento todas as vantagens dos extratores tradicionais. 
O kit de acessórios obrigatório (vendido separadamente) contém:  
02- Cestos perfurados em aço inox, 01- Pegador para cestos, 04- Rolos 
de papel para impressora, 01- Par de luvas, 01- Gaiola de proteção para 
cestos quentes e  01- Escova para limpeza, máscara e óleo. 
Conforme normas: 
ASTM D6307, NCAT (Nacional Center for Asphalt Technology).

Forno NCAT para Determinação Rápida do Teor de 
Betume. Extrai o ligante de amostras com massa entre 1200 e 1800 g 
em tempos, que em geral variam entre 30 e 45 minutos (podendo variar 
conforme a mistura). 
O equipamento tem capacidade p/ amostras de até 5kg e possui: balança 
interna, impressora de fi ta, porta de segurança que não se abre nos momen-
tos críticos do ensaio, programador eletrônico microprocessado com display 
digital e fi ltro que reduz as impurezas resultantes da queima do betume.
O equipamento aquece o material eliminando o betume até o momento de 
estabilização (quando o peso não se altera por mais de 3 minutos) e determina 
o teor de betume automaticamente, disparando um sinal sonoro e mostrando 
o resultado em porcentagem, que pode ser impresso e/ou enviado para um 
computador através de sua saída serial RS 232. Atenção: O forno é vendido 
separadamente dos acessórios porém ambos são necessários para o ensaio.

Extrator de Betume Rotarex Elétrico, possui regulador de 
velocidade capaz de atingir até 3600 rpm.
Através desse sistema de regulagem, o solvente pode ser adicionado sem a 
parada total da máquina. Com o controle da velocidade do ensaio, evita-se 
perda excessiva de fi nos. Conforme norma: DNER-ME053

Peso: 44 Kg

1.242.001 - Extrator de betume rotarex manual

1.242.110 - Extrator de betume rotarex elétrico 110V - 60Hz
1.242.220 - Extrator de betume rotarex elétrico 220V - 60Hz 
1.242.250 - Extrator de betume rotarex elétrico 220V - 50Hz

6.242.0026.242.0036.242.001

4.536.002

6.242.004

4.624.2003.624.025 3.599.030

Acessórios / reposição:

Solventes: Atualmente se usam dois tipos de solventes para extração 
de betume, o Percloroetileno e o Tricloroetileno.
O tricloroetileno tem as mesmas características do percloroetileno, porém 
a vantagem de ter um inibidor de cheiro e ser menos agressivo à camada 
de ozônio.

3.624.025 - Percloroetileno - lata com 30 Kg 
4.624.200 - Percloroetileno - tambor com 305 Kg
3.599.030 - Tricoroetileno - lata com 28 Kg
3.599.285 - Tricoroetileno -  tambor com 290 Kg
4.536.002 - Máscara com fi ltro para manusear  Percloroetileno / Tricloroetileno
4.536.009 - Refi l para máscara ref. 4.536.002,  pacote com 100 unidades.
3.529.024 - Papel fi ltro p/ rotarex Ø 24,8cm, pacote com 100 unides. 250 gr
3.529.025 - Papel fi ltro p/ rotarex Ø 24,8cm, pacote com 100 unidades .650 gr

4.472.255 - Kit de acessórios para forno NCAT (obrigatório) 
4.472.251 - Bobina de papel para impressora do forno NCAT

4.472.220

6.242.001 - Manivela para rotarex manual
6.242.002 - Prato concavo para extratores Rotarex
6.242.003 - Tampa do prato concavo para extratores Rotarex
6.242.004 - Funil porca do prato para extratores Rotarex
6.242.008 - Acoplamento Completo (2 laminas + 1 estrela) para Rotarex elétrico
6.242.005 - Coroa para extrator Rotarex manual
6.242.006 - Sem fi m para extrator Rotarex manual
6.242.007 - Eixo sem fi m para extrator Rotarex elétrico

4.472.220 - Forno NCAT para Determinação rápida de teor de betume

4.472.255

Faixa de trabalho: 200 a 650ºC.
Dimensões externas: 55,2 x 65,4 x 93,3 cm.
Alimentação: 220V monofásico - 4800W - 20A 
Vantagens: 
- Precisão nos resultados;
- Tempo de ensaio reduzido;
- Dispensa o uso de solventes ou qualquer outro insumo prejudicial à 
saúde e ao
 meio-ambiente;
- Reúne num só equipamento todas as vantagens dos extratores tradicionais. 
O kit de acessórios obrigatório (vendido separadamente) contém:  
02- Cestos perfurados em aço inox, 01- Pegador para cestos, 04- Rolos 
de papel para impressora, 01- Par de luvas, 01- Gaiola de proteção 
para cestos quentes e  01- Escova para limpeza, máscara e óleo. 
Conforme normas: 
ASTM D6307, NCAT (Nacional Center for Asphalt Technology).
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TEOR DE BETUME / RECUPERAÇÃO DE LIGANTE

1.241.001

Peso: 10 Kg

Alambique de Femel. Recuperador de solvente por destilação 
com capacidade de 5 litros. Consiste em duas partes conectadas por junta 
esmerilhada. Não acompanha fonte de calor.

Peso: 1,1 kg

Extrator de Betume por Refl uxo Duplo, por refl uxo composto 
por 01 cuba de vidro borossili-cato, 02 cestos cônicos em tela metálica e 
01 condensador em cobre.
Quando aquecido, o solvente evapora e condensa no topo dos cestos cô-
nicos, onde o betume será extraído da mistura asfáltica que ali se encontra. 
Não inclui fonte de calor, papel fi ltro ou mangueiras.
Disponível nos modelos para 1Kg e grande. Conforme normas: ASTM 
D2172 (Método B); AASHTO T164

Peso 1.241.001: 7 Kg
Peso 1.241.004: 12 Kg

3.314.004

Evaporador Rotativo para Destilação de Abson, para  
solventes com ligantes.
Este equipamento pode ainda ser utilizado na destilação rápida de quais-
quer outros líquidos.
Trabalha por meio de balão de vidro giratório imerso em banho de óleo.
Possui suporte de elevação rápida, ajuste da velocidade de giro com 
mostrador digital regulável 5 a 210rpm e controle por termostato capilar 
de 50ºC a 180ºC.
Acompanha dois balões de 1000ml e possibilita a alimentação contínua 
do balão de evaporação.
Obs: Não acompanha óleo térmico (recomendável a compra de 3 litros) 
e terrmômetro. Conforme norma: ASTM D1856

3.314.250

3.592.100

4.586.004

1.237.250

Extrator de Betume Sohxlet
Recomendado para extração precisa 
do betume, sem perda de fi nos que 
compõe a massa asfáltica. Constitui-se 
de: 01- condensador, 01- extrator, 01- 
balão de fundo redondo, 01- suporte 
, 01- pinça de fi xação. Disponível nas 
versões de 1 litro e grande. Não acom-
panha papel fi ltro ou fonte de calor. 
Obs: O Sohxhlet grande, acompanha  
um suporte diferente deste mostrado na 
foto, que fi xa somente o condensador 
na parede. 3.358.002 4.238.250

condensador

corneta

balão

suporte

pinça

Centrífuga de Fluxo Contínuo sem Filtro, recomendado 
para separação de material fi no disperso em líquidos.
Adequado para a primeira etapa do ensaio Abson, visando a separação 
do material fi no disperso na mistura solvente/ligante, para prepará-la para 
ser destilada.
Acompanha o cilindro para colocação da amostra e duas peneiras. Permite 
a alimentação continua da solução e pode ser usada também p/ outros 
líquidos com particulas dispersas. Conforme norma:  ASTM D1856

4.241.2203.358.002 - Extrator Sohxlet capac. 1 litro c/ suporte
3.358.004 - Extrator Sohxlet  grande (capacidade 4 litros), com suporte

4.238.250 - Manta aquecedora para balão 1 litro - 220V
4.239.250 - Manta aquecedora para balão 5 litros - 220 V
4.410.002 - Condensador para Sohxlet de 1 litro
3.358.003 - Corneta para Sohxlet de 1 litro
4.342.100 - Balão para Sohxlet de 1 litro
4.410.400 - Condensador para Sohxlet grande
4.410.004 - Corneta para Sohxlet grande
4.342.400 - Balão para Sohxlet grande
6.358.004 - Suporte p/ Extrator Soxhlet grande
3.587.001 - Suporte com haste universal 70cm
3.548.001 - Pinça de três dedos para condensadores
3.529.040 - Papel fi ltro Ø40cm pacote com 100 unidades
3.529.050 - Papel fi ltro Ø50cm pacote com 100 unidades
4.529.100 - Papel fi ltro 100x100cm pacote com 100 unidades

Destilador de Abson para recuperação de betume. O conjunto 
contém:01 Balão fundo redondo, 01 condensador, 01 tubo tipo chuveiro, 
01 manta aquecedora, 01 medidor de fl uência do gás e acessórios de 
fi xação. Não acompanha tubo de CO2 nem termômetro. Conforme normas: 
ASTM D1856; AASHTO T170
1.237.250 - Destilador de Abson capacidade 250 ml - 220V - 50 / 60Hz
1.238.250 - Destilador de Abson capacidade 2000 ml - 220V - 50 / 60Hz
3.594.007 - Termômetro ASTM  7C (faixa de - 2 a 300ºC)

4.241.220 - Centrífuga de fl uxo contínuo, sem fi ltro - 220V - 60Hz

3.553.250 - Placa aquecedora 30X40 -  220V - 50/60 Hz
6.241.001 - Cuba em vidro borossilicato para extrator 1 Kg
6.241.004 - Cuba em vidro borossilicato para extrator grande
3.529.040 - Papel fi ltro Ø 40cm pacote com 100 unidades
3.529.050 - Papel fi ltro Ø 50cm pacote com 100 unidades

Acessórios / reposição:

3.314.004 - Alambique de Femel capacidade 5 litros

Acessórios / reposição:
3.314.002 - Parte superior do Alambique de Femel
3.314.003 - Parte infeirior do Alambique de Femel
3.553.250 - Placa aquecedora  30 X 40cm  220V  - 50/60Hz

1.241.001 - Extrator por refl uxo duplo -1 Kg
1.241.004 - Extrator por refl uxo duplo grande

3.314.250  - Evaporador Rotativo p/ Destilação de Abson - Bivolt  50/60Hz
4.523.010 - Óleo a base de silicone (p/banhos) rotavapor frasco c/1 litro
3.592.100 - Termômetro de leitura Soloterm 1200 - sem sonda
4.586.004 - Sonda de penetração Ø3 X 300 mm
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3.227.055 3.227.070

2.302.0033.236.002

2.302.001  /  4.854.112

2.302.006

2.302.008 3.568.050

PERMEABILIDADE / PENETRAÇÃO

Penetrômetro Universal com curso de 40mm e subdivisão de 
0,1mm. Possui dispositivo para soltar a agulha sem contato manual, 
com pouco atrito. É dotado ainda de coluna regulável, base reforçada 
perpendicular usinada em ferro fundido, nível de bolha e espelho para 
auxiliar a visualização da agulha.
Acompanha 01 agulha para ensaio de ligantes (ASTM D5).
Não acompanha recipiente de penetração, cuba de transferência ou ba-
nho termostático. Conforme normas: NBR 11345, 6576; DNER-ME003; 
ASTM D5; AASHTO T49

Peso: 5,5 Kg

Penetrômetro Universal Semi-Automático. Este modelo 
possui todas as características do modelo manual, porém possui sistema 
que solta a haste de penetração por sistema elétrico e a trava após passado 
o tempo programado (variável de 1 a 99 segundos).
Acompanha 01 agulha para ensaio de ligantes (ASTM D5).
Não acompanha recipiente de penetração, cuba de transferência ou ba-
nho termostático. Conforme normas: NBR 11345, 6576; DNER ME003; 
ASTM D5; AASHTO T49

Peso: 6 Kg

1.300.2201.300.001

Permeâmetro para Asfalto, desenvolvido para determinação 
da condutividade hidráulica em amostra de asfalto saturado, ao passo 
que se aplica uma carga unidimensional de água.
O equipamento possui uma bomba de vácuo / ar comprimido com ma-
nômetro para aplicação da pressão. Aceita amostras Ø 6’’ ou 150mm 
extraídas do pavimento ou moldadas em laboratório.
A operação é bastante simples. O corpo de prova é saturado pela base, 
então, libera-se uma coluna d’água de 500ml para passar pelo mesmo, 
enquanto mede-se o tempo com um cronômetro.
Dimensões: 203 X 279 X 457mm (ou altura de 1245 com o manômetro 
montado)Flórida Method FM 5-565

Peso: 8,2Kg

4.073.001 4.300.220

Peso: 11Kg

Misturador  planetário de 20 Litros com Aquecimento
com pá tipo raquete com 3 velocidades (125-220-450 RPM da pá). Cuba 
com aquecimento elétrico através de banho de óleo com temperatura regu-
lável até 250ºC. Possui saída tubular inferior com Ø 2”, com êmbolo que 
fecha a saída por fora. Tal saída serve para o esgotamento da cuba, uma 
vez que ela não pode ser basculada. Inclui batedor tipo raquete em aço 
inox. Alimentação: 220V Monofásico para o aquecimento e 380V Trífasico 
3/4 CV para o motor.

4.329.380

Cuba - vista lateral

Cuba - vista superior

4.073.001 - Permeâmetro para Asfalto

Penetrômetro Universal Automático Digital Com curso 
de 30mm e subdivisão de 0,01mm, o equipamento possui controle de 
aproximação e retorno da agulha motorizados, dispositivos para auxiliar 
a visualização da agulha (luz dirigida) e temporizador que libera e retém 
a agulha após passado o tempo de ensaio configurado pelo operador.
Acompanha 01 agulha para ensaio de ligantes (ASTM D5).
Não acompanha recipiente de penetração, cuba de transferência ou 
banho termostático. 
Alimentação 220V - 60Hz. Conforme normas: NBR 11345, 6576; DNER-
ME003; ASTM D5; AASHTO T49 e EN 1426. 

4.300.220 - Penetrômetro Universal Automático Digital -220V-60Hz  

Peso: 160 Kg

4.329.380 - Misturador planetário cap. 20L c/ aquecimento - 220V+380V

3.227.055 - Cápsula de alumínio Ø 55X35mm
3.227.070 - Cápsula de alumínio Ø 70X45mm
3.236.002 - Cuba de transferência de acrílico 
2.302.003 - Cone calibrador em latão ASTM D-217, NBR 11508 e NBR 11345
2.302.001 - Agulha de penetração para ligantes ASTM D5
4.854.112 - Agulha de penetração p/ ligantes ASTM D5 - importada
2.302.006 - Agulha de penetração em parafi na -ASTM D-1321
5.302.001 - Calibração de agulha de penetração
3.568.050 - Recip. de aço inox cap. 500ml c/ alça e bico vertedor
2.302.008 - Agulha tipo bola para resiliência - ASTM D-3407

Acessórios / reposição:

Acessórios para Penetrômetro

1.300.001 - Penetrômetro Universal Manual

1.300.110 - Penetrômetro Universal  Semi-Automático 110V - 60Hz
1.300.220 - Penetrômetro Universal Semi-Automático  220V - 60Hz
1.300.250 - Penetrômetro Universal Semi-Automático  220V - 50Hz
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Banho para Viscosidade Cinemática e Absoluta
Banho microprocessado de leitura digital desenvolvido para acomodar 
viscosímetros de vidro tipo Cannon Fenske, Ubelohde, etç. 
 - Acomoda até 5 viscosímetros simultaneamente;
 - Cuba em vidro borosilicato;
 - Motor de Indução silencioso para homogeinização;
 - Serpentina para Resfriamento;
 - Resistência tubular blindada;
 - Faixa de trabalho entre 0º e 120C (32ºF e 248ºF), sendo que para 
trabalhos muito próximos ou abaixo da temperatura ambiente é neces-
sário circular líquido refrigerante vindo de uma umidade de resfriamento 
(não incluída).  
 - Sensor de temperatura tipo Pt 100 encapsulado em aço inox com 
sensibilidade de ± 0,1ºC;
Conforme normas: ASTM-D445, D6074, D6158, e etc.
220V-60 Hz.   

VISCOSIDADE

Peso: 15 Kg

4.609.110

1.284.250

Viscosímetro Capilar Zeitfuchs Braço Transverso 
para determinação da viscosidade cinemática em líquidos transparentes 
ou opacos. Toda a série abrange a faixa de 0,6 à 100.000 centstokes. 
Conforme norma: ABNT MB 826

Obs.: Não acompanha termômetros

3.480.060

Código
3.609.003
3.609.010
3.609.030
3.609.100
3.609.300
3.609.510
3.609.530
3.609.551
3.609.553
3.609.511

Faixa (cst)
0,6 à 3
2 à 10
6 à 30

20 à 100
60 à 300

200 à 1000
600 à 3000

2000 à 10000
6000 à 30000

20000 à 100000

Constante aproximada (cst/s)
0,003
0,01
0,03
0,1
0,3
1,0
3,0
10
30
100

Viscosímetro Saybolt  / Furol para 2 ou 4 provas com circuito 
eletrônico microprocessado, display digital com regulagem automática 
de temperatura desde ambiente + 5ºC a 250ºC (ou a partir de 0ºC, por 
meio de unidade de refrigeração conectada a serpentina). O equipamento 
possui controles independentes para iluminação e agitação do banho.
Acompanha: 02 ou 04 frascos receptores, 05 litros de óleo térmico, chave 
para orifício,  02 ou 04 orifícios Furol e limpador de tubo.
Mediante solicitação, os orifícios furol podem ser substituídos por orifícios 
universal para óleos. 
Conforme  normas: NBR 14491; ABNT MB517, MB326; ASTM D88 e E102.

1.284.110 - Viscosímetro Saybolt / furol  2 provas eletrônico 110V
1.284.250 - Viscosímetro Saybolt / furol  2 provas eletrônico 220V  
6.284.250 - Viscosímetro Saybolt / furol  4 provas eletrônico 220V

Viscosímetro Capilar Instituto do Asfalto projetado 
para avaliação de materiais com alta viscosidade, assim como o cimento 
asfáltico. Possui graduação no bulbo, conjunto com todos os modelos 
abrange a viscosidade de 42 a 200.000 Poise. Conforme normas: NBR 
5847; ASTM D2171e AASHTO T202.

Obs.: Outros tipos de capilares, assim como Cannon Fenske, Cannon Maning, 
Lantz - Zeitfuchs, Modified Koppers, entre outros, estão disponíveis sob consulta.

Tabela dos viscosímetros capilares tipo Instituto do Asfalto
código

4.609.025
4.609.050
4.609.100
4.609.200
4.609.400

faixa de viscosidade (Poise) 
42 a 800

180 a 3200
600 a 12.800
2400 a 52000

9600 a 200000

Nº
25
50

100
200
400

Zeitfuchs braço transverso Instituto do Asfalto

Banho Termostático para viscosidade cinemática 
para vidros, 220V - 60 Hz4.609.110 - 

Viscosímetro Rotacional para Ligantes Asfálticos 
eletrônico digital Expert-R, com unidade de controle de temperatura digi-
tal, com range até 300C°. Trata-se de um equipamento espanhol de ulti-
ma geração, que acompanha software para PC, sensor de temperatura, 
certificado de  calibração, maleta de transporte. Capaz de medir a visco-
sidade entre 50 e 40.000.000 mPa.s. Velocidade de trabalho regulável 
entre 0,01 e 200 rpm.  Acompanha 4 spindles para aplicações asfálticas. 
Este equipamento tem características similares ao RVDV-2T. 
Acompanha 50 tubos porta-amostra descartáveis. 
Acompanha certificado de calibração. 220V - 60Hz        
4.286.230 - Viscosímetro Rotacional para Ligantes Asfálticos

4.286.230

3.480.060 - Frasco receptor  para viscosímetro capacidade 60ml
6.284.010 - Frasco com óleo térmico para viscosímetro (balde 5L)
4.523.151 - Óleo térmico para viscosímetro (balde 20L)
3.594.017 - Termômetro ASTM 17C (19ºC à 27ºC)
3.594.018 - Termômetro ASTM 18C (34ºC à 42ºC)
3.594.019 - Termômetro ASTM 19C (49ºC à 57ºC)
3.594.020 - Termômetro ASTM 20C (57Cº à 65ºC)
3.594.021 - Termômetro ASTM  21C (79ºC à 87ºC)
3.594.022 - Termômetro ASTM 22 C ( 95ºC à 103ºC)
6.284.003 - Orifício Furol (Ø 3,17mm) para betume
6.284.009 - Orifício Universal para óleos
6.284.005 - Chave de fi xação de orifício para viscosímetro
6.284.004 - Chave de fi xação do tubo para viscosímetro                
6.284.002 - Limpador do tubo para viscosímetro               
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1.247.220

1.341.001 3.328.220

PONTO DE FULGOR - LAMA ASFÁLTICA

Ponto de Fulgor Penski Martens Vaso Fechado,  pro-
vido de agitador  com hélice de duas pás e aquecimento elétrico com 
termostato regulador. Indicado para determinação do ponto de fulgor em 
óleos combustíveis, assim como materiais viscosos e sólidos em suspensão 
(desde que não haja outro método já especificado). Não aplicável em 
asfaltos tipo cutback ou solventes tipo parafina líquida. Não acompanha 
termômetro. Conforme normas: ASTM D93 e ABNT MB048.

1.340.250

Ponto de Fulgor Cleveland Elétrico Vaso Aberto 
Esse aparelho tem as mesmas características do anterior, porém o 
aquecimento da cuba se dá por um sistema elétrico que garante maior 
uniformidade ao ensaio. Neste modelo somente a chama piloto é alimen-
tada por gás. Acompanha 01 cuba. Não acompanha termômetro, bujão 
ou mangueiras, que devem ser comprados separadamente. Conforme 
normas: NBR 11341; ASTM D92 e AASHTO T48.

Peso: 1,8 Kg

Equipamento para Ensaio W.T.A.T.  Para determinação da 
perda por abrasão úmida em microrevestimento a frio e lamas asfálticas 
(W.T.A.T.). Acompanha bandeja, anel e uma borracha padrão para des-
gaste. Alimentação 220V - monofásico. Conforme normas: NBR 14746; 
ASTM D3910.

Coesímetro Pneumático. Aparelho para medição de coesividade 
em microrevestimentos a frio e lamas asfálticas. Acompanha torquímetro, 
3 moldes Ø 60 x 6mm e 3 moldes Ø 60 x 10mm. Alimentação: ar com-
primido desumidificado a 8 bar.
Conforme normas: ASTM D3910 e NBR 14798 

Peso: 13 Kg

1.245.001 - Coesímetro pneumático p/ lama 

1.246.220

3.327.250

Ponto de Fulgor tipo Cleveland Vaso Aberto a Gás. 
Uma importante característica dos materiais é a temperatura em que eles 
geram vapores inflamáveis. A esta temperatura dá-se o nome de “ponto 
de fulgor”. O ponto de fulgor à gás Cleveland se aplica para a medição 
desta característica em todos os materiais derivados do petróleo, exceto 
óleos e materiais com ponto de fulgor abaixo de 79ºC. O aparelho é 
constituído por uma cuba de latão com cabo, chama piloto e bico de 
bunsen com conexões, para ligar em bujão de gás de 2 Kg. Acompanha 
01 cuba. Não acompanha termômetro, bujão ou mangueiras, que devem 
ser comprados separadamente. Conforme normas: NBR 11341; ASTM 
D 92 e AASHTO T48.

1.341.001 - Ponto de fulgor Cleveland à gás

Ponto de Fulgor Tag Vaso Fechado Elétrico 
Recomendado para uso em líquidos com ponto de fulgor até 110ºC e 
asfaltos do tipo cutback com ponto de fulgor menor que 93ºC. 
Acompanha cuba de vidro borossilicato, chama piloto, recipiente para 
líquido do banho, gabarito de referência e suporte para termômetro.
Não acompanha termômetro, que deve ser comprado separadamente. 
Conforme norma: ASTM D 56.
3.328.220 -  Ponto de fulgor Tag vaso fechado elétrico

3.327.110 - Ponto de fulgor Penski Martens vaso fechado 110V      10
3.327.250 - Ponto de fulgor Penski Martens vaso fechado 220V     10

Acessórios / reposição:
3.357.002 - Bujão de gás 2 Kg (vazio)
3.594.009 - Termômetro ASTM 9C -5 +110ºC
3.594.010 - Termômetro ASTM 10C +90 +370ºC
4.573.001 - Registro de alta pressão com mangueira de 3 metros

3.594.009 - Termômetro ASTM 9C  -5 + 110°C
Acessórios / reposição:

1.340.110 - Ponto de fulgor Cleveland elétrico 110V - 60Hz 4,5
1.340.250 - Ponto de fulgor Cleveland elétrico 220V - 50/60Hz 4,5

3.594.011 - Termômetro ASTM 11 C - 6 + 400 ºC
6.341.001 - Cuba para aparelho de ponto de fulgor Cleveland
3.357.002 - Bujão de gás 2 Kg (vazio)
4.573.001 - Registro de alta pressão com mangueira de 3 metros 

4.245.001 - Torquímetro para coesímetro pneumático  
6.245.006 - Molde para coesímetro Ø 60 x 6mm
6.245.010 - Molde para coesímetro Ø 60 x 10mm

1.246.220 - Equipamento para ensaio W.T.A.T                              
6.246.001 - Mangueira de borracha padrão p/ desgaste W.T.A.T      
6.246.002 - Bandeja para W.T.A.T    
6.246.004 - Molde circular para W.T.A.T c/ espaço de 1/4

Equipamento de Ensaio L.W.T. Para avaliar o efeito da com-
pactação e as características de deformação de camadas de misturas de 
microrrevestimentos simulando-se a ação do tráfego. O ensaio permite 
avaliar o limite máximo do teor de asfalto da mistura com objetivo de 
evitar graves exsudações sob ação do tráfego. (Loaded Wheel Tester). 
(Não ilustrado). Conforme norma: NBR 14841

Peso: 100Kg

1.245.001

1.247.220 - Equip. de ensaio L.W.T. 220V - 60Hz

3.357.002 - Bujão de gás 2 Kg (vazio)
3.594.011 - Termômetro ASTM 11 C  -6 + 400ºC
4.573.001 - Registro de alta pressão com mangueira de 3 metros
6.341.001 - Cuba para aparelho de ponto de fulgor Cleveland

1.253.220

Peso: 100Kg

Agitador para Ensaio Schulze-Breuer 
ISSA TB144 
1.253.220 - Agitador Schulze-Breuer 220V - 60Hz

50,0
0,2
5,0
1/4
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DUCTIBILIDADE / RECUPERAÇÃO ELÁSTICA
PONTO DE AMOLECIMENTO

1.240.220

1.236.002

Peso: 4,5 Kg

Ponto de Amolecimento (Anel e Bola) para medição de 
materiais betuminosos.
Acompanha:
- 01 copo becker de vidro resistente a altas temperaturas;
- 02 esferas;
- 02 anéis metálicos para amostra;
- 01 suporte metálico;
- 02 guias para anel e bola.
Não acompanha termômetros ASTM ou fonte de calor.
Conforme normas: NBR 6560 e ASTM D36

Peso: 0,6 Kg

1.208.001

Acessórios / reposição

Obs: A unidade para ductilômetro (6.240.220) pode ser usada também com o 
equipamento acima, não sendo necessária a compra dos dois aparelhos.

Aparelho Medidor do Ponto de Amolecimento     
(Anel e Bola) - Automático de materiais betuminosos através 
do método do anel e bola.
Todo o processo (aquecimento e detecção do ponto de amolecimento) 
é controlado por um microprocessador. O aparelho possui sensor laser 
para detectação das esferas.
Em água, o teste pode ser feito de 30 a 80°C. Em glicerina e similares, 
a variação é de 80 a 150°C. Possui amplo display gráfico, teclado de 
membrana e memória para até 300 ensaios.
Alimentação: 220V - 60Hz, potência 700W. Conforme normas: NBR 
6560; EN 1427 e ASTM D36.

Peso: 15 Kg

4.208.220

6.208.004

6.208.003

6.208.002

4.223.220

6.240.220

 
Ductilômetro Longo c/ 3 Moldes para Ductibilidade 
Aparelho para determinação da ductibilidade em materiais betuminosos. 
Possui cuba inteiramente construída em aço inoxidável, motor com velo-
cidade regulável, dispositivo de desligamento no fim do curso e régua, 
acompanha 3 bases e 3 moldes p/ ensaio de ductibilidade e aquecimento 
elétrico 220V-60Hz. 
Este equipamento pode também realizar o ensaio de Recuperação Elastíca, 
bastando para isto adquirir em separado moldes avulsos cód. 1.240.004.  
Conforme normas: NBR 6293 e DNER-ME163/98

Ductilômetro Curto c/ 3 Moldes p/ Recuperação Elástica 
para ensaio de recuperação elastíca com curso de 300 mm, acompa-
nha 3 bases e 3 moldes, com aquecimento elétrico e sem refrigeração. 
Alimentação: 220V-60Hz. Conforme norma: NBR 15086 

Peso: 55 Kg

Detalhe do copo 

1.240.220 - Ductilômetro c/ moldes para ductibilidade 220V - 60Hz

6.240.220 - Ductilômetro com moldes para recuperação elástica 220V - 60Hz

1.240.002 - Molde p/ ensaio de ductibilidade e recuperação elástica, 

1.240.004 - Molde para ensaio de recuperação elástica, com base (NBR)

4.208.220 - Aparelho medidor do ponto de amolecimento automático

Medidor de Recuperação Elástica do Asfalto (torção)
A recuperação elástica de materiais betuminosos varia em função da 
quantidade de polímeros ou outros materiais contidos na mistura.
Com este dispositivo, esta variável pode ser medida com facilidade.
O aparelho tem em suas partes móveis, rolamentos, minimizando o atrito 
para não falsear o resultado.
Possui cuba com serpentina para circulação de água. A unidade de 
resfriamento / aquecimento é vendida separadamente (Cód. 4.223.220).
- Possui escala circular de 180º graduada de 0 a 100%.
- Acompanha 3 cubas em latão. 
- Indicador luminoso de velocidade de avanço que permite  maior repeti-
tividade dos resultados. Conforme norma: NLT 329/91(Espanha)

1.236.002 - Medidor de recuperação elástica do asfalto por torção 

6.236.055  - Cápsula em latão Ø 55x35mm p/ recuperação elástica
4.223.220  - Banho de resfriamento / aquecimento para recuperação elástica 220V

1.208.001 - Ponto de amolecimento (anel e bola)

Acessórios / reposição:

1.240.002

1.240.004

3.305.250

Acessórios / reposição:
3.305.250 - Agitador magnético com aquecimento - 220V
6.208.002 - Guia para anel e bola
6.208.003 - Anel para  acomodação da amostra (anel e bola)
6.208.004 - Esfera metálica para ponto de amolecimento (par)
3.553.250 - Placa aquecedora 30X40 -  220V - 50/60 Hz
3.594.113 - Termômetro ASTM 113C  - 1  a  175°C
3.594.015 - Termômetro ASTM 15C  - 2  a  80°C
3.594.016 - Termômetro ASTM 16C  30  a  200°C
4.415.080 - Copo becker especial para aparelho anel e bola

com base (DNER)
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 PESO ESPECÍFICO / ADERÊNCIA / DEFORMAÇAO PLÁSTICA

Picnômetros para Densidade de Produtos Betumi-
nosos l í q u i d o s  e  s e m i - s ó l i d o s ,  c a p a c i d a d e  d e  2 5 m l . 
Disponível no formato cônico ou cilíndrico. Conforme norma: ABNT MB 387

6.233.0213.542.102 3.542.002

Peso: 3,0 kg

3.242.001

Treliça para Pavimentos para medição de afundamento em 
trilhas de rodas de pavimentos. Construída em alumínio, com escala 
graduada em aço inox. Conforme norma: DNIT 007/2003 - PRO

 1.248.220 

3.542.102  - Picnômetro capacidade 25 ml - cônico
3.542.002 - Picnômetro capacidade 25 ml - cilíndrico

6.233.021 - Cesto tela Ø75x150mm para ensaio de adesividade
6.233.020 - Cesto meia lua para ensaio de adesividade

Cesto para Adesividade Emulsão/Agregado para ensaios.
Disponível no formato Ø60X130mm. Conforme norma: NBR14249

1.250.100 - Treliça para pavimentos

Detalhe do Manômetro

1.250.100

  

Peso: 34 Kg

Medidor de Aderência Portátil (Pêndulo Britânico) 
Originalmente desenvolvido pelo TRRL (Transportation and Road Research 
Laboratory) britânico, o pêndulo tem a finalidade de medir a aderência 
de pavimentos “in loco”.
O princípio de funcionamento é submeter à fricção, contra um pavimento 
asfáltico, uma sapata de borracha padrão a uma velocidade e força 
constantes, e medir a  perda de energia resultante.
Características:
- Pés niveladores;
- Formato compacto, permite o transporte com facilidade;
- Rolamentos e peças móveis ficam em compartimentos blindados para 
evitar desgaste e contaminações.
- Possui ponteiro de arraste para medir o máximo deslocamento do pên-
dulo após fricção.
Acompanha caixa de transporte e 2 sapatas padrão.
Conforme normas: ASTM E303 e BS 812.

Peso: 33 Kg

Conjunto para Determinação do Máximo Peso
Específi co (Rice Test) para determinar a máxima gravidade 
e densidade específica em misturas betuminosas de pavimento (RICE 
TEST) composto de: - Recipiente tronco-cônico metálico para aplicação 
de vácuo com tampa e manômetro de pressão residual absoluta, mesa 
de agitação orbital de bancada com controlador de velocidade e garras 
de fixação, conexões, mangueiras de silicone, torneira de vidro com 03 
vias, 03 frascos Kitazato, 02 suportes de madeira e bomba de vácuo. 
Alimentação 220V. Obs.: O recipiente tronco cônico metálico forneciddo 
foi projetado para também permitir a extração de vácuo de amostras 
cilíndricas usadas no ensaio de Danos por umidade induzida. 
Conforme normas: ASTM D 2041; AASHTO T 283 e T 209.

1.248.220 - Conjunto Rice Test c/ recipiente tronco cônico metálico 

1.249.201 - Manômetro de pressão residual digital
6.249.001 - Tampa em acrilíco 
6.248.002 - Recipiente tronco cônico metálico avulso
2.248.220 - Mesa de agitação orbital p/ Recipiente metálico - 220V
4.472.100 - Frasco Kitazato com saída superior 1 litro
4.606.204 - Mangueira de silicone Ø12XØ6mm (metro)
4.790.441 - Rolha de Borracha Ø sup. 45xØ37x47mm
4.613.003 - Torneira de Vidro com 3 vias
4.883.250 - Bomba de vácuo de alto desempenho 110 / 220 V
3.215.050 - Balança eletrônica digital capacidade 12kg 

3.242.001 - Pêndulo britânico para medir aderência e 2 sapatas

3.242.003 - Sapata de barracha padrão para pêndulo Britânico 
3.242.004 - Dispositivo para aferir pêndulo Britânico               

6.233.020

c/ cap. 16,2kg e resolução 0,1g, prato pesagem36x37cm
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DEFLEXÃO / DEFORMAÇÃO

Viga de Benkelman, construída em alumínio anodizado, relação 
2:1, com partes móveis providas de rolamentos para minimizar o atrito 
e vibração.
Resolução do extensômetro: 0,01mm, disponível nas versões com relógio  
analógico ou digital.
Totalmente desmontável em apenas 5 minutos. Acompanha caixa especial 
com alças para transporte e certificado de calibração. Conforme normas: 
NBR 8547; DNER-ME024 e 061.

Ensaio de Mancha para Areia em superfícies de pavimentos 
para avaliação da macrotextura. RG-2, MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 
- FRANÇA

Conjunto Viscosímetro Brookfi eld programável, modelo 
RVDV3 - Ultra. Conjunto composto pelo viscosímetro, termocélula para 
controle da temperatura de ensaio ate 300ºC e Spindles SC4-21 e SC4-
27, além do Software Rheocalc 32 e cabo para programação e leitura 
do equipamento via porta serial de computador do PC com Windows 
(Computador não incluso). Alimentação 220V/60Hz. Conforme norma: 
ASTM D4402

Medidor de Irregularidade - Merlin, de irregularidade de 
pavimentos. Construído conforme recomendação do TRRL (Transporta-
tion Road Research Laboratory).
O medidor tem regulagem para demonstrar a irregularidade nas propor-
ções 10:1 e 5:1.
Usado na determinação do I.R.I. (International Roughness Index) em trechos 
curtos de pavimentos, para valores IRI entre 2,4 e 15,9 m/km.

Peso: 16 Kg

1.250.301

1.286.001

Acessórios / reposição

                                                       

Qtd no Kit

1.250.025

Detalhe
relógio analógico
1.250.001

1.250.001

Detalhe do relógio digital

1.250.301 - Medidor de irregularidade - Merlin

Peso: 21 Kg

Fabricamos também com outras relações como 3:1 e 4:1.

1.250.001 - Viga Benkelman 2:1 com relógio analógico
1.251.002 - Viga Benkelman 2:1 com relógio digital
1.250.025 - Viga Benkelman Dupla 2:1 com 2 relógios digitais

4.262.010 - Extensômetro analógico para viga Benkelman
4.262.682 - Extensômetro digital para viga Benkelman
6.250.002 - Vibrador para viga Benkelman

4.285.220 - Viscosímetro Brookfi eld - Conjunto p/ ligantes asfálticos RVDV3
4.285.230 - Viscosímetro Brookfi eld - Conjunto p/ ligantes asfálticos RVD2T

Acessórios de reposição
4.285.304 - Sensor de cisalhamento SC4-18
4.285.306 - Sensor de cisalhamento SC4-21
4.285.308 - Sensor de cisalhamento SC4-27
4.285.310 - Sensor de cisalhamento SC4-29 

1.286.025 - Espalhador para mancha de areia                    01
6.286.100 - Frasco com 500 ml de areia n° 100   04
4.658.002 - Trincha de 2”     01
4.572.030 - Régua de aço com escala de 300mm   01                   

1.286.001 - Kit para ensaio de mancha de areia (contendo os itens da foto)

Detalhe
viga

Detalhe
relógio digital
1.251.002

4.285.220 conjunto de ligantes asfálticos
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EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS

Coroas Diamantadas e Cálices p/ Extratora 1.586.001 
/ perfuração de pavimentos asfálticos ou de concreto. No sistema Solo-
test, você tem a vantagem de substituir somente a  coroa quando estiver 
gasta, pois esta é fixada através de uma rosca no cálice, diminuindo o 
custo da reposição.
As coroas e cálices são fabricados com a rosca padrão Solotest. Caso 
esteja trabalhando com uma máquina de outro fabricante, entre em 
contato com nosso departamento de vendas.
Para perfuração mais profunda que o comprimento do cálice, existe a 
possibilidade de uso de um prolongador de 50cm que é instalado entre 
a máquina e o cálice, (modelo adequado p/ máquina ref: 1.586.001).

Obs: outros diâmetros sob consulta.

Reboque para Extratora Solotest, para facilitar o transporte 
a longas distâncias, com rodas aro 13, lanternas de acordo com a regula-
mentação do Detran, reservatório de água com capacidade para 100 litros 
e caixa para guardar ferramentas e acessórios para sinalização.
O reboque tem capacidade máxima de carga de: 500 Kg e possui torre 
para deslocamento vertical da sonda rotativa.

4.586.000

Extratora Elétrica Portátil com sistema de fixação por meio de 
vácuo ou chumbamento. O motor elétrico possui três velocidades.
Disponível em dois modelos, um com potência para coroas de até Ø 4 
¼’’ e outro para até Ø 10 ¼’’.
- Acompanha cálice e coroa Ø 4 ¼” (interno).
- Não acompanha bomba de vácuo e gerador. (adquirir separadamente)  
Alimentação 220V - monofásico.

1.586.001

Peso: 200 Kg

Coroa - 4.418.004

4.584.300

Obs.: Outros diâmetros sob consulta.

Coroas Diamantadas e Cálices para Extratoras Elétricas 

Regulador de altura

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

1.586.001 - Extratora rotativa à gasolina com motor 9 Hp

4.418.002 - Coroa Ø 2” interno          0,4  (kg)
4.418.003 - Coroa Ø 3” interno         0,6 (kg)
4.418.004 - Coroa Ø 4” interno         1,0 (kg)
4.418.006 - Coroa Ø 6” interno         1,5 (kg)
4.418.008 - Coroa Ø 8” interno         2,0 (kg)
4.418.102 - Cálice Ø 2” externo        1,5 (kg)
4.418.103 - Cálice Ø 3” interno         2,5 (kg)
4.418.104 - Cálice Ø 4” interno         4,0 (kg)
4.418.106 - Cálice Ø 6” interno         5,0 (kg)
4.418.108 - Cálice Ø 8” interno         7,0 (kg)
4.418.150 - Prolongador de 50cm     0,5 (kg)

4.586.000 - Reboque para máquina extratora com torre

Peso (Kg)

4.418.202 - Cálice Ø 2 1/4” interno 1,7 (kg)
4.418.203 - Cálice Ø 3 1/4” interno 2,5 (kg)
4.418.204 - Cálice Ø 4 1/4” interno 4,2 (kg)
4.418.206 - Cálice Ø 6 1/4” interno 5,0 (kg)
4.418.208 - Cálice Ø 8 1/4” interno 6,8 (kg)
4.418.302 - Coroa Ø 2 1/4” interno 0,5 (kg)
4.418.303 - Coroa Ø 3 1/4” interno 0,8 (kg)
4.418.304 - Coroa Ø 4 1/4” interno 1,1 (kg)
4.418.306 - Coroa Ø 6 1/4” interno 1,5 (kg)
4.418.308 - Coroa Ø 8 1/4” interno 2,0 (kg)

Engate

Peso: 140 Kg

4.584.2204.583.220

4.583.220 - Máquina extratora elétrica para até 4 ¼’’                             16
4.584.220 - Máquina extratora elétrica para até 10 ¼’’                           25
4.584.500 - Gerador a gasolina p/ máquina extratora elétrica 4.583.220   165       
4.584.550 - Gerador a gasolina p/ máquina extratora elétrica 4.584.220    78
4.584.300 - Bomba de Vácuo p/ extratora elétrica                             10
4.584.301 - Borracha e Tampa p/ uso de vácuo (sem bomba)            1

4.584.301Calíce 4.418.104
à gasolina

Calíce 4.418.204
Elétrica 
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CONTROLE DE COMPACTAÇÃO

Detalhe 
em uso

Peso do aparelho: 7,5kg

4.100.008

4.100.008

Características Modelo 380

Display

Sistema
operacional

Transferência de
resultados por 
pendrive USB

Troca de bateria 
pelo usuário

Memória de 
calibração

_

VGA colorido
Touch screen

20 misturas

√

√

√

Medidor de Densidade do Asfalto - Não Nuclear
Com este medidor, é possível determinar a densidade e grau de compactação 
de pavimentos betuminosos durante e após sua compactação.
Com sua tecnologia não nuclear, não é necessária a operação por  técnico 
especializado,  além de não requerer armazenamento e transporte especiais.
Para a determinação da densidade de um revestimento, basta a execução 
de uma  calibração por comparação com a densidade obtida de 5 corpos 
de prova extraídos da pista.
Para a obtenção do grau de compactação, é necessário informar a densidade
máxima teórica da mistura.
Com um destes equipamentos é possível (características comuns): 
- Estabelecer a maneira de compactação mais eficaz; 
- Assegurar que a densidade do pavimento ficará conforme o projetado;
- Determinar o perfil de densidades em áreas críticas como: trilha de rodas, 
juntas longitudinais e margens não confinadas;
- Medir a temperatura do pavimento simultaneamente com a densidade;
- Descobrir zonas de segregação.
Especificações:
- Peso: apenas 7,5Kg;
- Profundidade de medição: 25 a 100 mm;
- Tempo de medição: apenas 3 segundos;
- Unidades de medida do aparelho: lb/ft³ (libra por pé cúbico) ou Kg/m³ 
(quilo por metro cúbico);
- Medição de temperatura do pavimento: até 177ºC por termômetro 
infravermelho;
- Autonomia do aparelho (com a bateria totalmente carregada): + que 
13 horas;
- Tempo de recarga da bateria: 4 horas;
- Temperatura e umidade de operação: de -7a + 43ºC, umidade relativa 
de até 95%, não condensado;
- Acompanha maleta para transporte e carregador de baterias.

Medidor de densidade de pavimentos asfálticos
modelo 380

4.100.008 - 

Armazenamento 
de resultados + 1.000

Gerenciamento 
de resultados

Subdivisão por
 projeto (20)

Carregador de bateria Maleta

GPS √
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4.592.150

EFEITO DO CALOR E DO AR / TERMÔMETROS

Estufa de Prateleira Giratória usada na determinação dos 
efeitos do calor e do ar (ECA) em filmes finos de materiais asfálticos 
semi-sólidos quando aquecidos a 163ºC ±1ºC.
Características:
- Escala de temperatura 40ºC a 260ºC;
- Prateleira giratória Ø 342mm;
- 04 suportes para pratos Ø 140mm ou 09 suportes para cápsulas Ø 
55mm;
- Motor externo sem escovas com rotação de 5 RPM para girar o prato;
- Resistências encapsuladas posicionadas entre as duplas paredes da 
estufa;
- Janela de 28X28 cm com duas lâminas de vidro, separadas por ca-
mada de ar;
- Iluminação interior comandada por interruptor independente;
- Dimensões internas 48X46X38cm;
- Dimensões externas 68X66X99cm.
Pratos ou cápsulas devem ser comprados separadamente.
Conforme normas: ASTM D1754, D6; AASHTO T179, T47

Peso: 120 Kg

2.315.110

Peso: 170 Kg

4.315.220

Termômetros Bimetálicos
Ideais para medição de temperatura 
em tanques de betume ou massa 
asfáltica.
Ao fazer o pedido, atentar para o 
tipo de saída e dimensões da haste.

Código
3.592.001*
3.592.003*
3.592.009
3.592.024
3.592.012
3.592.008
3.592.016
3.592.020
3.592.011
3.592.010
3.592.019
3.592.006
3.592.017
3.592.021

A(cm)
5cm
5cm

10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm

B (cm)
20
20
20
20
30
30
20
20
30
30
20
20
30
30

Div.
0,5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Rosca
————
————
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP

Saída
Angular
Angular
Angular

Reta
Angular

Reta
Angular

Reta
Angular

Reta
Angular

Reta
Angular

Reta

Aplicação
Geral

Massa asfáltica
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque

Obs.: Medidas e escalas especiais podem ser fabricados sob encomenda.
* Haste tipo espeto

Termômetro Infravermelho com Mira Laser, ideal para 
medição da massa asfáltica e outros materiais sem contato.
Vantagens:
- Rápido: tempo de resposta 0,5 segundo;
- Limpo: mede a temperatura a distância e sem contato;
- Faixa de medição: -30 á +550ºC - resolução 0,5ºC - precisão 2% ou 2°C

0 a 250
0 a 250
0 a 250
0 a 250
0 a 250
0 a 300
0 a 300
0 a 300
0 a 300
0 a 350
0 a 350
0 a 350
0 a 350

Escala (ºC)
0 a 50

 

(outras dimensões e tipos de sondas podem ser fabricadas sob encomenda)

saída reta
tipo espeto, para 
massa asfáltica

A

B

A

B

  
 

Sa
íd

a 
re

ta

Termômetro Digital Tipo Espeto para uso geral. 
Disponível em 3 modelos com diferentes escalas. Sonda tipo espeto 
em aço inox.

3.563.141

saída angular

3.595.360

3.563.140

4.592.280

 Termômetro Digital Soloterm 1200 para Uso Geral 
com sondas tipo termopar “K”, escala de -70 +1200ºC, sensível a 0,1ºC 
de -40a +200ºC e 1ºC para o restante da escala. Leitor com função de 
pico, alimentação a bateria 9V.
Não acompanha sonda, que deve ser comprada separadamente.

Estufa para Filme Fino Rolante de Asfalto
(Rolling Thin - Film) desenvolvida para determinação dos efeitos 
do calor e do ar em ligantes. Os resultados deste ensaio são determinados 
através da medição das propriedades asfálticas antes e depois do ensaio.
Características:
- Display digital de 4 dígitos capaz de manter a temperatura com pre-
cisão a 163ºC;
- Medidor de vazão graduado de 200 a 14.000 ml/min;
- Manômetros de 0 a 100Psi;
- Rack rotatório;
- Dimensões externas 101X329X66cm;
- É necessário o uso de ar comprimido limpo e seco;
- Acompanha 8 jarros de vidro para amostra, resistentes ao calor. 
Conforme normas: ASTM D2872 e AASHTO T240. 

4.315.220 - Estufa para fi lme fi no rolante de asfalto 220V-60Hz (RTFOT)

4.315.001 - Jarro para fi lme fi no rolante (RTFOT)

2.315.110 - Estufa de prateleira giratória para determinação do ECA

3.563.140 - Prato Ø 140 x 9,5mm em alumínio
3.563.141 - Prato Ø 140 x 9,5mm em aço inox 

3.592.100 -Termômetro de leitura Soloterm 1200 - sem sonda
4.586.003 - Sonda de penetração Ø 3 X 150mm
4.586.004 - Sonda de penetração Ø 3 X 300mm
4.586.006 - Sonda de penetração Ø 6 X 150mm

3.595.360 - Termômetro infravermelho - 30 + 550°C

3.592.100

4.586.004

4.592.281

4.592.150 - Termômetro digital - 45 a + 230ºC - 0,1ºC Tipo Espeto
4.592.280 - Termômetro digital - 10 a+ 200ºC - 0,1ºC Reto
4.592.281 - Termômetro digital -50 a + 300ºC - 1ºC Reto/Angular

4.586.005

Saída angular
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DESTILADORES / SEDIMENTAÇÃO /  EMULSÕES CATIÔNICAS

Alambique para Destilar Asfalto Diluído Alambique para 
destilação de asfalto diluído (Cut back Asphalts), composto por: recipien-
te para aquecimento, balão de destilação 500ml, manga de proteção, 
condensador de vidro, adaptador de vidro, bico de bunsen, proveta de 
100ml e suportes.
Não acompanha termômetro. Conforme normas: ABNT NBR 14856:2002; 
ASTM D402 e AASHTO T78.

Peso: 6,5 Kg

Alambique para Destilar Emulsões Asfálticas alimenta-
do a gás, composto por: 01 recipiente para aquecimento, 01 anel queima-
dor, 02 suportes, 01 proveta, 01 bico de bunsen, mangueiras e conexões.
Não acompanha os 2 termômetros tipo ASTM 7C necessários para o uso. 
Conforme norma: NBR 6568

Peso: 7 Kg

1.310.001 1.308.001

Alambique para Determinação de Água em Materiais 
Betuminosos e de água em petróleo. Composto por: recipiente para 
aquecimento, anel queimador, trap, condensador, suporte e demais aces-
sórios para fixação. Conforme normas: ASTM E123, D95, D244; AASHTO 
T59, T55 e ABNT MB37. 

Peso: 12 Kg

1.308.002

Medidor de Carga de Partícula em emulsão asfáltica com 
corrente regulável de ±1 a 100 mA, timer visual / sonoro e indicação 
de corrente atual em display digital.
Acompanha: 01 suporte com base emborrachada, 02 placas de aço inox 
e 01 copo de becker. Conforme norma: NBR 6567

Peso: 2 Kg

Proveta para Sedimentação de Emulsão de vidro, com 
base plástica e com dupla saída e capacidade de 500 ml para ensaio de 
sedimentação. Disponivel em 3 modelos diferentes.

1.239.230

1.310.001 - Alambique para destilar asfalto diluído

3.594.008 - Termômetro ASTM 8C de -2 a 400ºC

1.308.001 - Alambique para determinação de água em materiais betuminosos

1.308.002 - Alambique para determinação de resíduo de emulsão asfáltica.

3.594.007 - Termômetro ASTM  7C de -2 a +300ºC

1.239.230 -  Medidor de carga  de partícula de emulsão 110/220V - 50/60Hz

4.836.320

Lavadora de Vidraria Usada com Ligantes Asfálticos 
Este equipamento inovador usa Tricloroetileno  em um sistema fechado 
para lavar vidrarias sujas de ligantes sem a intervenção do usuário. O 
cesto de lavagem possui diametro de 315 mm, sendo que a máquina e 
possui diametro de 315mm, sendo que a máquina e equipada com sistema 
de aquecimento e pontos de espargimento interno. Durante a lavagem é 
usado o solvente e também o vapor do solvente. A máquina possui siste-
ma automático para destilação do solvente. Acompanha: suporte para 8 
frascos RTFOT, suporte para 1 balão de 2L e 4 de 1L, além de cesto para 
ítens pequenos (agulhas, etc). 220V, trifásico, 60Hz. 

4.836.320 - Lavadora de Vidraria usada com Ligantes Asfálticos

4.260.052 - Proveta p/ sedimentação e estabilidade a estocagem de 
emulsões com rolha esmerilhada e 2 saídas laterais com fechamento 
conforme NBR 6570
4.260.501 - Proveta c/ rolha esmerilhada cap. de 500ml p/ ensaio de 
sendimentação de emulsão (não possui saída lateral). 
Conforme DNIT - ME 0006
4.260.050 - Proveta de 500 ml c/ 2 saídas laterais sem fechamento. Não 
acompanha rolha.

4.260.0504.260.0514.260.052
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EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS DINÂMICOS 

Sistema Pneumático para Ensaios Dinâmicos em 
Misturas Asfálticas
Indicado para realização de ensaio de módulo de resiliência
em amostras Ø100mm e outros ensaios mediante o uso de dispositivos 
não incluídos. 
- Capacidade: 16 kN;
- Frequencia máxima: 70 Hz (dependendo das condições de uso);
- Curso do pistão: 30mm;
- Largura entre colunas: 345 mm;
- Vão livre vertical: 650mm;
- Possui colunas roscadas p/ ajuste manual vertical;  
Necessário: Ar comprimido seco c/ pressão de 800 a 900 KPa;
Vazão de ar: 5l/s;
O sistema inclui câmara de temperatura controlada entre 2 e 60ºC.  
Acompanha um dispositivo para tração indireta, 2 LVDTs e célula
de carga com capacidade de ± 20kN para a realizaçã do ensaio de 
módulo de resiliência.
Acompanha software para Windows e sistema de aquisição de dados.
Não acompanha computador. 
220 V - 60 Hz.
   
4.803.016 - 

Sistema Pneumático para Ensaios de Fadiga de 
Misturas Asfálticas  
Indicado para realização de ensaio de Fadiga em vigotas de misturas 
asfálticas c/ dimensões de 50x63 mm, 70x70 mm, com comprimeto de 
até 420 mm. O sistema Incluí: LDTV e célula de carga ± 5  kN, além de 
sistema de aquisição de dados e software para Windows. Frequencia  de 
operação de até 60Hz. Acompanha câmara de temperatura entre 2 a 
60ºC. Conforme normas: AASHTO T321 e ASTM D 7460.

Sistema Pneumático para ensaios dinâmicos em 
misturas asfálticas4.804.005 - 

Sistema Eletrohidráulico para Ensaios Dinâmicos  
em Misturas Asfálticas
Indicado para realização de módulo de resiliência e também módulo 
dinâmico em amostras de Ø100mm, além da possibilitar outros ensaios 
mediante o uso de dispositivos não incluídos.
- Capacidade: 30 kN;
- Frequencia máxima: 100 Hz;
- Curso do pistão: 100mm;   
- Largura entre colunas: 600 mm;
- Vão livre vertical: 800 mm;
Acompanha unidade hidráulica.
O sistema inclui câmara de temperatura controlada de 2 a 60ºC.
Este sistema incluí também o dispositivo e 3 LVDT´s destinados ao ensaio  
de módulo dinâmico de amostras Ø10x15 cm.
Acompanha 1 dispositivo de tração indireta e 2 LVDTs capazes de realizar o 
ensaio do módulo de resiliência e célula de carga c/ capacidade ± 30 kN.
Acompanha software para Windows e sistema de aquisição de dados.     
Não acompanha computador.
220 V - 60 Hz.

Sistema Eletrohidráulico p/ ensaios dinâmicos em misturas asfálticas4.806.030 - 

Sistema Pneumático p/ ensaios dinâmicos em misturas asfálticas

Simulador de Roda para Misturas Asfálticas 
simples para testes em CPs de misturas asfálticas com até 400x500 
mm. Possui local para teste de uma amostra por vez.          
- Curso da mesa: 230 mm;
- Frequencia do ensaio pode ser ajustada entre 15 e 40 ciclos por minuto;
 A roda utilizada é de borracha dura, de 200 mm de diâmetro.
O gabinete do equipamento possui temperatura ajustável de 30 a 65º 
C. O equipamento acompanha sensores de temperatura e também 
para medir o afundamento na trilha da roda. O equipamento possui 
display próprio e também pode ser ligado a um computador tipo PC, 
não incluído. 
220 V - 60 Hz.                                                                                             
4.807.250 - Simulador de roda para misturas asfálticas simples

4.807.250

4.803.016 4.806.030

4.804.005
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Compactador Giratório Automático servo-controlado, 
permite a parametrização simplificada do ensaio e o acompanhamen-
to gráfico da compactação em tempo real na tela do equipamento. 
Projetado de acordo com AASHTO T312. Por trabalhar com atuador 
pneumático, possui baixo nível de ruído e utiliza ar comprimido, seco 
e limpo. 
Permite a compactação até um determinado número de votação ou até 
uma determinada altura ou até determinada densidade. O equipamento 
segue ajustado no ângulo de 1,16º, confome as especificações de ASTM 
e AASTHO.
- Ângulo de giro ajustável a até 0 a 2,4º.
- Mede “shear stress” durante a compactação.
Por ter capacidade de compactar corpos de prova mais altos do que 
equipamentos similares, este compactador torna-se recomendado para 
a produção de corpos de prova para ensaio de módulo dinâmico. Possui 
extrator de amostras incorporado e acompanha 01 molde 
Ø100 mm e 01 Ø150 mm. 
Conforme normas: ASTM D 6925, AASHTO T312 e SHRP - M002.

Compactador de Blocos de Misturas Asfálticas capaz 
de produzir amostas com dimensões de: 150 x 450 mm e altura variável 
entre 145 e 185 mm. Possui sistema de compactação através da movi-
mentação das paredes do molde, acrescida de carregamento vertical de 
até 100 kN. 220 V - 50/60 Hz.                                                                                                                       

COMPACTADORES ESPECIAIS

4.033.220 - Compactador giratório c/ molde Ø100 e 150mm, 220 V - 60 Hz
4.033.002 - Molde avulso para compactador  giratório Ø 100 mm
4.033.005 - Molde avulso para compactador giratório Ø 150 mm

4.809.250 - Compactador de blocos de misturas asfalticas tipo Shear  - 220V - 60Hz

Dimensões  640x500x1050 mm 
Capacidade de carga 10 a 900kPa no CP Ø150 mm  
Velocidade de giro  5 a 60  
Ângulo de giro  0 a 2,4 º 
Altura fi nal do CP  200 mm
Alimentação pneumática         Ar seco e limpo a 800-1000 kPa (5 l/s mínimo)
Alimentação elétrica 220V -  50Hz / 60Hz, 1000W,12A

Especifi cações técnicas

4.033.220

4.809.250

4.833.220

4.033.001

Medidor de ângulo Interno para Compactador Gi-
ratório  especial de ângulo interno para compactadores giratórios. O 
equipamento pode ser usado em moldes Ø150 mm. Desenhado para 
medida do ângulos superior e inferior conforme a ASTM. Acompanha cabo 
serial. Resolução de 0,01 grau, alimentação 2 pilhas AA.
O processamento de dados coletados é realizado por planilha eletrônica 
que acompanha do fornecimento. 
Conforme norma: AASHTO T344. 
4.033.001 -  Medidor de ângulo interno para compactador giratório

Compactador de Blocos de Misturas Asfálticas 
através de um seguimento de rolo com raio de 490 mm. A carga de 
compactação aplicada verticalmente de até 40 kN. Acompanha um molde 
para 400x500x180 mm e um segmento de rolo aquecido compátivel com 
o molde. Permite a compactção até uma densidade determinada. Inclui 
proteção em policarbonato. 

Dimensões aproximadas 2200x1030x1880 mm - 220 V-60 Hz.                                          
4.833.220 - Compactador de blocos de misturas asfálticas (seg de rolo) 

Peso: 240kg
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4.831.320 4.834.220

Sistema Fechado de Extração e Recuperação de 
Ligantes  equipamento compacto destinado a extração de ligantes 
de misturas betuminosas em sistema fechado que causa mínima perda 
de solvente por ensaio e permite que os agregados sejam recuperados, 
assim como o ligante.
O processo é iniciado com a lavagem da mistura por meio de uso de tri-
cloroetileno. O solvente utilizado é então passado na fase de centrifugação 
para separação dos finos. A última fase do processo é a destilação do 
solvente usado para que reste o ligante e o solvente em condições de reuso.
O equipamente permite a extração do ligante em até 3,5kg de mistura. 
A perda de solvente por extração realizada é mínima (menor que 20ml). 
Uma das vantagens do equipamento é rapidez do processo. O tempo 
aproximado do processo de extração é de 35 a 45 minutos.
Dimensões: 125 x 80 x 140cm
Alimentação: trifásica - 60Hz. Conforme norma: EN 12697/1

4.835.3204.832.320
4.833.320

Misturador e Compactador de Misturas Asfálticas com 
aquecimento para preparação de misturas betuminosas em laboratório 
com capacidade de 30L (carga máxima 80kg). Desenvolvido para facilitar 
o trabalho, este compactador possui tambor de mistura basculante, que 
facilita o descarregamento do material. Equipado com resistências e con-
trolador eletrônico, permite misturas entre 25 e 250ºC. Possui velocidade 
ajustável entre 25 e 60 rpm e permite a escolha do sentido de giro.
Dimensões: 102x112x149cm  -  Peso aproximado: 465kg
Alimentação: trifásico - 60Hz

Compactador de prismas de misturas asfalticas através de um seguimento 
de rolo com raio de 500mm. A carga de compactação é aplicada vertical-
mente utilizando motor servocontrolado. O movimento do molde é reali-
zado da direita para esquerda por um motor controlado pela frequência. 
Tanto o molde quanto o seguimento de rolo são aquecidos eletricamente.  
Para a remoção do prisma, a base do molde pode ser movida para cima. 
Todo processo é controlado por programações realizadas em software 
para Windows. O próprio operador pode criar suas próprias sequências. 
Força de rolagem 0 a 30kN, dimensões da amostra 32x26 ou 41x26cm 
com altura podendo variar de 4 a 12cm. Computador não incluido. 
Dimensões: 131x85x222cm  -  Peso aproximado: 1400kg
Alimentação: trifásico - 60Hz. Conforme normas: EN 12697/35, ASTM 
D1559 (misturador); EN 12697/33 (compactador)

4.832.320 - Misturador com aquecimento - capacidade 30L
4.833.320 - Compactador de prismas por segmento de rolo

Simulador de Roda p/ Misturas Asfálticas - Tipo 
Hamburg para testes em CPs prismáticos de misturas asfálticas com 
32x26cm e altura variável entre 4 e 12cm. Possui 2 postos para medida 
em duas amostras simultâneamente e sistema de condicionamento da 
temperatura do ar e/ou da água dentro de sua câmara. Suas rodas de 
teste são intercambiáveis. O equipamento é controlado por computador 
que monitora o número de passagens a profundidade da trilha de roda e 
a temperatura. Conforme norma: EN 12697/22

4.835.320 - Simulador duplo de roda carregada p/ misturas asfálticas

Especifi cações técnicas

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 

4.831.320 - Sistema fechado de extração de ligantes

Ductilômetro Eletrônico Computadorizado (Carga 
e Deslocamento Monitorados) Trata-se de um ductilômetro 
avançado que permite o ensaio de até 4 amostras simultâneamente. Pos-
sui comprimento útil de 1000mm, velocidade variável entre 1 e 50mm/
min, sistema digital de medida do deslocamento e uma das posições de 
ensaio equipada com célula de carga de 500N e resolução de 0,02N. 
O equipamento é controlado por computador em software para Windows 
que permite a programação de diferentes sequências de teste, além do 
acompanhamento gráfico da carga e deslocamento. Uma sequência de 
teste pré-programada pode realizar ensaio de elasticidade sem a quebra 
da amostra, graças à célula de carga. 
Inclui unidade externa de aquecimento e resfriamento para realização 
de ensaios entre -5ºC e 80ºC. Não acompanha moldes ou computador. 
Dimensões aproximadas: 170 x 43 x 38cm
Alimentação: 220V - 60Hz 

4.834.220 - Ductilômetro eletrônico computadorizado 220V - 60Hz

Dimensões  150 x 70 x 250cm (AXPXL)
Carga aplicada  710N 
Dimensões da roda Ø 203 x 50mm
Comprimento rolado 230mm 
Temperatura de ensaio 30ºC a 70ºC 
Profundidade do ATR 0 a 20mm, resolução 0,01mm
Alimentação elétrica trifásico - 60Hz
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PAV -  Pressure  Aging  Vessel - Estufa de vaso pressurizado 
destinado a simular o envelhecimento de ligantes asfálticos a longo prazo 
(ocorrido de 5 a 10 anos após a construção). Consiste em um vaso de 
pressão com sensores de temperatura e pressão, além do termostato este 
equipamento precisa de suprementos de ar comprimido com pressão maior 
que 21 bar (vide compressor opcional). Alimentação: 220V - 50/60Hz. 
Conforme norma: ASTM D6521 e EN 14769. 

4.822.250 - PAV - Pressure Aging Vessel -  220V - 50/60Hz
4.882.220 - PAV - Compressor de Ar comprimido especial - 25 Bar  

4.102.100 
4.102.200

ENSAIOS ESPECIAIS  / RETROREFLETÔMETROS

4.102.400

Refl etômetro Vertical p/ Avaliação de Placas Modelo 
GRX1 e medidas da sinalização vertical, modelo GRX1. Possui memória 
para 1000 medidas, interface USB, estojo, carregador de bateria e protetor 
de lente. Não acompanha GPS ou haste para medida em altura (vendidos 
separadamente). Conforme normas: ASTM E 1709.

Refletômetro Vertical p/ Avaliação de Placas 
Modelo GRX3 , para medida da sinalização vertical, modelo GRX3. Pos-
sui memória para 1000 medidas, interface USB, estojo, carregador de bateria. 
Conforme normas: ASTM E 1709. e protetor de lente. Não acompanha GPS 
ou haste para medida em altura (vendidos separadamente). Conforme ASTM E 
1709.

BBR - Bending Beam Rheometer Rheômetro de fluência 
em viga para ligantes asfálticos destinado a determinação da rigidez a 
fluência em baixas temperaturas S(60) e também a taxa de relaxação sob 
temperaturas baixas, m(60), em regime permanente. Tais variáveis são 
equivalentes respectivamente ao módulo complexo (G*) e ao ângulo de 
fase (delta) medidos em temperaturas intermediárias e altas em regime 
oscilatório no Rheômetro de cisalhamento dinâmico (DSR).
Alimentação: 220V - 50/60Hz. Conforme normas: ASTM D 6648, AASHTO e SHRP.

4.820.250

4.824.250

VDO - Vacuum Degassing Oven - Estufa a vácuo especial-
mente desenvolvida para extrair o ar de amostras envelhecidas pelo PAV 
(Pressure Aging Vessel). As normas AASHTO PP1 e ASTM D-6521 requerem 
este procedimento. Este equipamento controla o suprimento de vácuo por 
um microcontrolador e indica a pressão absoluta em kPa. Inclui bomba 
de vácuo sem óleo.
Alimentação: 220V - 50/60Hz. Conforme normas: AASHTO PP1, ASTM D-6521

4.820.250 - BBR - Bending Beam Rheometer - 220V- 50/60HZ

4.824.250 - VDO - Vacuum Degassing Oven 220V - 50/60Hz

4.102.100 - Retrorefl etômetro Vertical - Modelo GRX1

4.102.200 - Retrorefl etômetro vertical - Modelo GRX3

Refl etômetro Horizontal para Avaliação de Pinturas  
para medida da sinalização horizontal. Produro desenvolvido para 
geometria de 30 metros de retrorefletância de pinturas de pavimentos. 
Inclui roda e painel retrátil. Conforme normas: EN 1436, ASTM E 1710

4.102.400 - Retrorefl etômetro Horizontal - com geometria de 30m
4.102.410 - GPS para Refl etômetro Horizontal

4.822.250

Acessórios
4.102.110 - GPS para uso com Retrorefl etômetro GRX1
4.102.112 - Haste de extensão para Retrorefl etômetro GRX1
4.102.210 - GPS para uso com  Retrorefl etômetro GRX3
4.102.212 - Haste de extensão para Retrorefl etômetro GRX3  

Vista lateralVista frontal

Demonstração do equipamento em uso
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Misturador de Asfalto Hotizontal com aquecimento, 
de laborátorio, com aquecimento controlado. Trata-se de um equipa-
mento inovador, fabricado conforme a norma EN-12697, que permite a 
obtenção de misturas asfálticas homogenas realizadas em cuba fechada, 
com controle da rotação dos batedores e da temperatura de mistura. A 
capacidade útil de mistura e de 20 litros, temperatura controlável a até 2 
250ºC e rotações variáveis entre 5 e 35 RPM. Possui alavanca para girar 
a cuba permitindo um fácil descarregamento da mistura.
Alimentação 220V, mono. 50/60Hz. Fabricação nacional.                             

1.031.250 - Misturador de Asfalto Horizontal com Aquecimento, 220V

1.031.250

Molde de Cisalhamento de Leutner, molde de ruptura ao 
cisalhamento de Leutner. Permite a execução de ensaio de cisalhamento 
em CPs cilíndricos de misturas asfálticas com Ø10cm ou Ø15cm. Pode 
ser usado em alguns tipos de Prensas Marshall. Normalmente usa-se 
para determinar resistência ao cisalhamento da pintura de ligação entre 
camadas de CBUQ.

1.035.015 - Molde de cisalhamento de Leutner

1.035.015

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa
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Peso: 1,0 Kg

Tacho para Preparo de Amostras de cimento e argamassa, 
medindo Ø28XØ21X11cm, construído em chapa de aço zincado.
Conforme norma: NBR 7215

Espátula para Preparo de Amostras com cabo de madeira 
e lâmina de aço inoxidável flexível com ponta arredondada medindo 
200X25mm, conforme norma: NBR 7215  1.330.500

1.330.300

Amostrador para Cimento (Calador), metálico com manípulo 
de madeira. Conforme normas: NBR 9825, 8952 e 5741.

Peso: 0,5 Kg

Peso: 3 Kg

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

4.104.180

Peso: 45kg / 65kg

Areia Normal Brasileira, extraída do rio Tietê, disponível nas 
faixas: 16-30-50 e 100, em sacos de 25 Kg. 
Conforme normas NBR 7214 e 7215.

1.330.320

Espátula Pão Duro, para remoção de excessos da cuba da 
argamassadeira.

3.238.0016.330.001 3.326.150 3.326.151

Haste para Calda de Cimento especial de madeira. Confor-
me norma: NBR 7682 

1.109.001

3.326.016

3.326.030

3.326.050

3.326.100

Argamassadeira de movimento planetário para mistura de cimentos 
e argamassas, com cuba de 5 litros de capacidade e pá (batedor) em aço 
inoxidável. Possui motor com duas velocidades. 
Alimentação: 220V - 60Hz - Trífasico. Conforme normas: NBR NM 52; 
NBR 7215

3.238.0203.589.001

Reposição  / Acessórios

Calador Ranhurado para amostragem, em aço e duralumínio, 
comprimento 1800mm, com manopla emborrachada. Conforme normas: 
NBR 8952 e 5741. Areia - Ottawa Sand, especial graduada para ensaios diversos.

1.330.320 - Argamassadeira com pá e cuba 220V - Trifásico
6.330.220 - Argamassadeira com pá e cuba 220V - Monofásico

1.330.300 - 

1.330.500 - 

6.330.500 - 

Pá (batedor) em aço inox para argamassadeiras 
de 5 litros (códigos 1.330.320 e 6.330.220)
Cuba em aço inox capacidade de 5 litros, com encaixe e
trava (adequada para argamassadeira cód. 1.330.320)
Cuba em aço inox capacidade de 5 litros

1.109.001 - Amostrador para cimento (calador)

4.104.180 - Calador ranhurado

3.589.001 - Tacho para preparo de amostras (MB-1)

3.238.020 - Espátula para preparo de amostra 200X25mm

3.326.016 - Areia normal brasileira nº 16
3.326.030 - Areia normal brasileira nº 30
3.326.050 - Areia normal brasileira nº 50
3.326.100 - Areia normal brasileira nº 100

6.330.001 - Haste para calda de cimento

3.238.001 - Espátula tipo pão duro

3.326.151 - Areia - Ottawa sand C109 (Graded - Green) - (22,7Kg)
3.326.150 - Areia - Ottawa sand C190 (20-30 - Blue) - (22,7Kg)
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Forma para Argamassa Ø5X10cm com fundo rosqueável, 
usinada em equipamento computadorizado de última geração, conferindo 
maior regularidade dimensional e superficial.
Construída em aço com tratamento anti-corrosivo. Conforme normas: 
NBR 10906, 7684 e 7215. 

Peso: 0,8 Kg
Forma simples peso: 2,5 Kg
Forma tripla peso: 4,8 Kg

1.106.510

Acessórios / reposição

Mesa de Adensamento por Choque, para formas 4X4X-
16cm, com forma, funil e espátula. Possui contador de golpes digital com 
programador para 30 e 60 golpes. O equipamento realiza o ciclo de golpes 
programado e paraliza sem interferência do operador.

1.118.220

1.123.025

1.123.075

6.123.005

6.123.006

1.123.420

1.106.610

3.586.150

6.110.005

Peso: 54 Kg

1.110.0011.120.004

4.420.105

1.107.005

Forma Cúbica 50mm para moldar corpos de prova destinados 
ao ensaio de compressão em cimento ou argamassa.
Construído em aço com tratamento anti-corrosivo e surpefície com baixa 
rugosidade. Disponível nas versões simples ou tripla e com dimensões 
métricas ou em polegada. Conforme norma: NBR 12129

Forma Prismática 25X25X285mm para ensaios de retração 
e expansibilidade em argamassa. Construído em aço com tratamento 
anti-corrosivo e superfície com baixa rugosidade. Possui encaixe para 
colocação dos pinos de referência. Disponível nas versões simples ou 
tripla e com dimensões métricas ou em polegadas.
Acompanha 02 pinos de referência em aço inox. Conforme normas: NBR 
13583, 9773 e 8490.

Forma Prismática 4X4X16cm para ensaios de tração na fle-
xão em argamassa. Construída em aço com tratamento anti-corrosivo e 
superfície com baixa rugosidade. Disponível nas versões simples e tripla.
Acessórios opcionais:
- Funil para enchimento de argamassa em forma tripla 4X4X16cm;
- Espátula para forma tripla 4X4X16cm. Conforme normas: EN-196 - NBR 
13279-05

1.123.5206.123.420

1.120.001 6.106.002 6.106.700

1.107.001

Pino de Referência para Forma Prismática em aço inox 
com acabamento recartilhado, fornecido em pacotes com 100 unidades. 
Conforme normas: NBR 13583, 9773, e 8490. 

Forma simples peso: 2,9 Kg
Forma tripla peso: 5,3 Kg

1.124.001

Peso: 9,0 Kg

6.123.004 - Forma cúbica 2”X2”X2” tripla
6.123.005 - Forma cúbica 50X50X50mm simples
6.123.006 - Forma cúbica 50X50X50mm tripla
6.123.010 - Forma cúbica 2”X2”X2” simples
6.124.004 - Forma cúbica 40X40X40mm tripla

6.124.004

1.106.510 - Forma cilíndrica para argamassa Ø 5X10cm
1.106.610 - Forma cilíndrica para argamassa Ø 5X10cm com tampa

1.107.001 - Capeador para corpo de prova Ø5X10cm
1.107.005 - Par de pratos de aço para cp Ø5X10cm 
1.110.001 - Soquete para Argamassadeira (MB-1)
1.120.001 - Funil para forma Ø5X10cm - Repuxado
1.120.004 - Funil para forma Ø5X10cm - Usinado
4.420.105 - Disco de Neoprene para cp Ø5x10cm
6.106.002 - Abridor para forma Ø5X10 cm
6.106.700 - Calibrador passa-não-passa para forma Ø5X10cm
6.106.001 - Base/ tampa para forma Ø5x10cm 

1.123.025 - Forma prismática simples 25X25X285mm
1.123.075 - Forma prismática tripla 25X25X285mm
1.123.001 - Forma prismática simples 1”X1”X10”
1.123.003 - Forma prismática tripla 1”X1”X10”
3.586.150 - Soquete de neoprene 1/2X1X6’’
6.110.005 - Soquete de nylon 1/2X1X6’’

1.124.001 - Pino para  formas 1”x1”x10”, comprimento 20,5mm (antigo)
1.124.002 - Pino para formas 25x25x285mm, comprimento 22,5mm

1.118.220 - Mesa de adensamento por choque  220V - 60Hz
1.118.250 - Mesa de adensamento por choque  220V - 50Hz

1.123.420 - Forma prismática tripla 4X4X16cm
1.123.422 - Forma prismática tripla 4X4X16cm c/ furo lateral (antiga)
6.123.416 - Forma prismática simples 4X4X16cm (não ilustrado)

1.123.520 - Funil para forma tripla  4X4X16cm
6.123.420 - Espátula para forma tripla 4X4X16cm
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Peso: 85 Kg

1.108.416

Peso: 5,5 Kg

1.108.444

Dispositivo de Rilen para Compressão CP 4X4X4cm 
Rompido na Flexão. Este dispositivo foi especialmente desen-
volvido para romper por compressão corpos de prova já rompidos no 
ensaio de tração na flexão. Possui plataforma de 4X4 cm de aço duro e 
acabamento anti-corrosivo.
Conforme normas: EN 196/ NBR 11222

Peso: 11,3 Kg

Prensa de Compressão para Ensaios em Argamas-
sa Servo Controlada de 2 Módulos, capacidade 250 kN e 
15kN, com medição de força realizada por células de carga. Adequada 
para ensaios em corpos de prova de argamassa
 Ø 5x10 cm e Ø 4x4 cm na compressão e Ø 4x4x16 cm na flexão.
Possui display colorido sensível ao toque com entrada USB que permite 
a gravação de resultados para cada ensaio realizado. O display permite 
a programação de velocidade de carregamento. O ensaio que será 
executado automaticamente pela prensa até o rompimento do corpo de 
prova, sem a necessidade do ajuste de válvulas.   
Alimentação: 220V - 60Hz. 
Peso aproximado: 400 kg.
Dimensões aproximadas: 130x140x150 cm.

Peso: 400 Kg

Dispositivo de Rilen. Na utilização de prensas para concreto em 
corpos de prova Ø 5X10 cm, corre-se o risco de romper o C.P. por cisa-
lhamento, visto que a rótula do equipamento é proporcional a corpos de 
prova Ø 15X30 e Ø 10X20 cm. Para corrigir esse problema, emprega-se 
o dispositivo de Rilen com rótula apropriada para CP Ø 5X10 cm.

Peso: 14,4 Kg

1.108.510

COMPRESSÃO - TRAÇÃO NA FLEXÃO

1.108.511

Prensa para Argamassa Hidráulica Elétrica ou Ma-
nual, com capacidade de 20.000 kgf (196 kN), para rompimento de 
corpos de prova de argamassa Ø5X10 cm por compressão ou 4X4X16cm 
por tração na flexão e por compressão, mediante uso de dispositivos e 
célula de carga (não inclusos).
Características técnicas:
- Capacidade útil: 20.000 kgf. (196kN)
- Menor divisão 10 kgf; 
Versão com indicador digital: 
Conforme normas: NBR 13279, 10906, 7215, ISO 679 e EN 196-1.

1.509.230

4.401.049

2.400.230

1.509.220

Dispositivo de Rilen para Tração na Flexão em CP 
4X4X16cm, construído em aço zincado, com rolete de adaptação 
móvel e acabamento anti-corrosivo. Conforme norma: EN 196

3.508.250

(não ilustrado)

1.108.001

3.508.250 - Prensa de Compressão para ensaios em Argamassa 
Servo Controlada  de 2 Módulos 220V - 60Hz. 

Prensa Hidráulica Elétrica com Indicador Digital,
com capacidade 20Tf  - 220 V 
Prensa Hidráulica Manual  com Indicador Digital,
capacidade 20 Tf - 220 V 

1.509.220 -

1.509.230 - 

1.108.416 - Dispositivo de Rilen para tração na fl exão em argamassa
                

1.108.444 - Dispositivo de Rilen para compressão de CP 4X4X4 cm
1.108.050 - Dispositivo de Rilen para compressão de CP 5X5X5 cm 

Dispositivo de Rilen para romper CP Ø 5X10 cm
em prensa de concreto, sem uso de célula de carga
Dispositivo de Rilen para romper  CP Ø 5X10 cm em prensa  

     de concreto usando célula de carga (não inclusa)
 Indicador digital para célula de carga 110/220 V - 50/60 Hz
Célula de carga tipo disco capacidade 25 tf
Calibração RBC da célula de carga de 25 tf à compressão

1.108.510 - 

1.108.511 - 

2.400.230 - 
4.401.049 - 
5.400.002-
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Mesa para Consistência Elétrica de argamassa elétrica, 
construída em ferro fundido com tampo de baixa rugosidade.
Possui controlador eletrônico de golpes que finaliza o ensaio automati-
camente. Não acompanha forma tronco cônica e soquete.
Alimentação: 220V - 60Hz.
Conforme nosmas: NBR 13276, 10906, 9773, 9290, 9287, 9207 e 7215.

Peso: 63 Kg

Permeabilímetro de Blaine, para determinação da superfície 
especifíca do cimento, composta por tubo em ”U”, célula (êmbolo) de 
permeabilidade com pistão de socamento e disco perfurado, papel 
filtro Ø9cm, óleo colorido, vazador e pipetador de borracha de 3 vias, 
acondicionado em estojo de madeira. Conforme normas: NBR NM 76; 
NBR 7224

Peso: 15 Kg

1.119.001

1.119.220

1.257.001

4.257.220

Peso: 25 kg

4.375.220

1.118.125

1.110.001

Aparelho para Determinação do Teor de Cal Livre  
nos cimentos e clínquers por meio da condutividade da solução cimento 
/ glicol quente. Todo o ensaio é automatizado. O aparelho carrega a 
cuba com o glicol, aquece, agita a mistura, mede a condutividade e dis-
pensa a solução, limpando a cuba e deixando-a pronta para o próximo 
ensaio. 

3.310.0016.257.003

Permeabilímetro de Blaine Semi-Automático para 
determinação da superficíe específica do cimento. Com conexão para 
microcomputador através de sua saída serial RS 232. Expressa resultados 
em cm²/g diretamente, sem a necessidade de complicadas conversões e 
uso de ábacos. O ensaio é feito sem a intervenção do operador. 
Conforme normas: NBR NM 76; NBR 7224 e EN 196. 

Amostra Padrão de Cimento para calibração de aparelho 
permeabilímetro de Blaine. Frasco com 18g. (Acompanha certificado). 
Conforme normas: NBR 7224 e NBR NM 76.

1.118.125

1.110.001

6.257.002

Não encontrou o equipamento para 
realizar o seu ensaio?

Entre em contato com nosso depar-
tamento de vendas para ajudarmos a 

encontrar a melhor solução.

1.110.001- Soquete para argamassa de aço temperado
1.118.101- Forma tronco cônica ASTM C230 - 2,75’’X4’’X2’’
1.118.125 - Forma tronco cônica p/ mesa de consistência  Ø125X80X65mm
4.572.060 - Régua graduada 60cm

Mesa de Consistência Manual (Flow Table), construída 
em ferro fundido com tampo de baixa rigurosidade. Não acompanha 
forma tronco cônica e soquete. Conforme normas: NBR 13276, 10906, 
9773, 9290, 7215, 9287 e 9207.

Mesa de consistência manual Ø 500mm, altura de queda  
de 12.5mm e peso de queda 12kg (Flow table) -  
Conforme NBR 7215 -  48 Kg 

1.119.001 -

 
1.119.002 - Mesa de consistência Ø 10’’, altura de queda de 12.7mm e  

       peso de 4,1Kg - Conforme ASTM  C230 - 28 Kg 

1.257.001 - Permeabilímetro de Blaine - (peso 5,1kg)

3.487.050 - Funil de vidro para permeabilímetro de Blaine
3.310.001 - Amostra padrão 101 H para Blaine - 18g 
3.601.003 - Tubo de vidro em ‘’U’’ para permeabilímetro de Blaine
4.608.001 - Pêra de borracha para Blaine  (pipetador de três vias)
6.257.002 - Êmbolo para permeabilímetro de Blaine
6.257.003 - Vasador para cortar papel fi ltro no diâmetro do êmbolo
6.257.004  - Papel fi ltro p/ êmbolo do permeabilímetro de blaine - pacote c/ 500 unid.
6.257.005 - Disco perfurado para êmbolo
6.257.006 - Óleo colorido para permeabilímetro de Blaine frasco com 150ml

Mesa de consistência elétrica Ø 500mm, altura de queda  de 
12.5mm e peso de queda 12kg.  Conforme NBR 7215 -  48 
Kg  220V - 60Hz (Flow table)

1.119.220 - 

1.110.001 - Soquete para argamassa de aço temperado
1.118.125 - Forma tronco cônica para mesa de consistência  Ø125X80X65mm
4.572.060 - Régua graduada 600mm 4.257.220 - Permeabilímetro de blaine semi-automático 220V-60Hz

4.257.225 - Tubo em “U” para  Permeabilímetro de blaine automático

4.375.220 - Aparelho para determinação da cal livre 220V-60Hz

3.310.001 - Amostra padrão de cimento 18 gramas



C A  R   

C-6

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

solotest@solotest.com

imento -       rgamassa -     efratário TEMPO DE PEGA 

Aparelho de Vicat para Cimento para determinação do tempo 
de início e fim de pe ga do cimento, construído em ferro fundido com base 
embor ra  cha da. Acompanha: forma em nylon medindo 80X70X40mm, placa 
de vidro, agulhas para início e fim de pega e sonda Tetmajer para determi-
nação da consistência normal. 
Conforme normas: NBR NM 65, 43; NBR 12128, 11581, 11580 e 10906. 

Aparelho de Vicat Modifi cado para Cal modificado para 
determinação da plasticidade do cal, construído em ferro fundido com 
base emborrachada. Possui haste de penetração para cal conforme NBR 
9206. Acompanha: forma tronco cônica 70X60X40mm e placa de vidro. 
Conforme norma: NBR 4399.

1.111.001 1.111.030

1.111.035

Aparelho de Vicat Automático para determinação de ínicio 
e fim de pega do cimento automatizado. Desenvolvido para realizar as 
penetrações totalmente sem a interferência do operador.
O molde fica sobre uma plataforma que gira em formato espiral, garan-
tindo que o ensaio nunca ocorra num mesmo ponto. O intervalo entre 
os ensaios pode ser configurado de forma fixa para todo o ensaio ou de 
forma fixa para determinado momento do ensaio, oque possibilita um 
número maior de penetrações próximas ao momento de ínicio ou fim 
de pega (a faixa de tempo é de configurável entre 0,5 e 999 minutos).
Todo ensaio fica registrado no datalogger do aparelho, podendo ser 
visualizado em seu display digital ou transferidos para o computador via 
porta serial RS 232. Acompanha:
 - Moldes tronco cônicos.
 - 02 agulhas de penetração (normas ASTM e NBR).
Não acompanha software. Conforme normas: NBR NM 43 e NBR 11581

Aparelho de Vicat Computadorizado para determinação 
do início e fim de pega automático compu ta  dorizado de acordo com a 
nova norma do Mercosul, com capacidade para 8 provas simultâneas.
Os corpos de prova ficam submersos em água e o aparelho armazena os 
resultados dos ensaios em um microcomputador.
Possui software para controle e configuração do ensaio.
O equipamento pode trabalhar diuturnamente sem qualquer interfêrencia 
do operador; até os resíduos que porventura ficam na agulha de penetra-
ção são removidos por um jato de água.
O cabeçote móvel se encarrega de fazer a penetração em pontos distintos 
dos corpos de prova, garantindo a confiabilidade do ensaio.
Acompanha:
- 01 cuba de água;
- 01 agulha de penetração;
- 08 moldes tronco cônicos;
- Cabos e CPU do computador.
Não companha monitor, mouse e teclado.
Conforme norma: NBR NM 65

Peso: 60 Kg

3.111.250

4.111.220
1.095.001

1.112.001

Detalhes do Software

Acessórios/Reposição:

Acessórios/Reposição:

Aparelho de Vicat Modifi cado para Gesso modificado 
para determinação da consistência normal do gesso. Possui cone de 
penetração para gesso construído em ferro fundido com base embor-
rachada.
Acompanha: forma de tronco cônica 70X60X40mm e placa de vidro. 
Conforme norma: NBR 12128

Acessórios/Reposição:

Aparelho de Gilmore para determinação do ensaio e fim de 
pega construído em aço com tratamento anti-corrosivo.
Acompanha: 06 moldes de nylon e 01 espátula flexível de aço inox 10X2cm. 
Conforme norma: NBR 13069

Acessórios/Reposição:

1.112.000

3.111.140

1.111.001 - Aparelho de Vicat  para cimento

1.111.030 - Aparelho de Vicat para Cal

1.112.000 - Agulha para fi nal de pega
1.112.001 - Agulha para início de pega
1.115.001 - Forma tronco cônica 70X60X40mm (ASTM)
1.116.080 - Forma tronco cônica 80X70X40mm (NBR)
3.111.140 - Cuba acrílica p/ Vicat
3.555.115 - Placa de vidro 100X100X5mm
6.113.001 - Sonda Tetmajer

1.115.001 - Forma tronco cônica 70X60X40mm
3.555.115 - Placa de vidro 100X100X5mm

1.111.035  - Aparelho de Vicat para gesso  (peso 4,0Kg)

1.115.001 - Forma tronco cônica 70X60X40mm
3.555.115  - Placa de vidro 100x100x5mm

1.095.001 - Aparelho de Gilmore (peso 4,0Kg)

6.095.001 - Molde de nylon para aparelho de Gilmore

Peso: 4,5 Kg

Peso: 4,5 Kg

3.111.250 - Aparelho de Vicat automático

- Agulha p/ aparelho de Vicat - Acmel computadorizada p/ 8 provas
- Molde  tronco  cônico  c/ base  p/  aparelho de Vicat  08 provas
- Aparelho de Vicat computadorizado de 8 provas
-  

6.112.003
2.111.001
4.111.220

Peso: 14,5 Kg

3.111.100 - Pacote c/ 100 papeis de registradores p/ aparelho de Vicat 
3.111.255 - Kit de conexão para transferência de dados para PC com cabo 
6.112.002 - Agulha para aparelho de Vicat automático 01 prova

6.112.004 - Agulha para aparelho de Vicat modelo novo, formato em prego
(modelo antigo c/ capa de latão)



C-7

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

solotest@solotest.com

C A  R   imento -       rgamassa -     efratárioEXPANSIBILIDADE

Banho para Cura de CP Prismático 25X25X285 mm ou 
1”X1”10”. Possui tampa e grelha capaz de acomodar até 36 corpos de 
prova verticalmente. Dimensões externas: 440X378X239mm.(HXLXP). 
Conforme normas: ASTM C 227 e NBR 15577

Peso: 30 Kg

Comparador de Expansibilidade, retração com barra padrão 
de aço de pouca variabilidade térmica, isolada no ponto de manipulação. 
Disponível em duas versões, uma com indicador analógico e outra com 
indicador digital, que tem a vantagem de poder ser zerado a qualquer 
momento e facilitar a leitura.
A resolução de ambos os modelos é 0,001mm. 
Conforme normas: NBR 13583, 9773 e 8490.

Peso: 8,5 Kg

Agulha de Le Chatelier para medir expansão do cimento ou cal. 
Conforme norma: 11582

Aparelho Aferidor de Agulha de Le Chatelier com gra-
duação e peso padrão para verificar calibração de agulha de Le Chatelier. 

Peso: 2,0 Kg

1.117.001

1.125.002

Autoclave para Cimento usado na determinação da estimativa 
de expansão tardia causada pela hidratação da CaO e do MgO. Os cor-
pos de prova são expostos a pressão controlada e temperatura constante.
Caracterísitcas:
- Pressão de 0,4 a 2,4 Mpa;
- 110V - 60Hz - 1.700W;
- Dimensões de câmera Ø 6.1/8”X16”;
- Dimensões externas Ø 17”X48”X28”.
Possui válvula de segurança regulada a 2,4 Mpa e manômetro de 0 a 4 
Mpa. Conforme normas: ASTM C 151 e AASHTO T 107 

Peso: 78 Kg

3.128.110

1.127.001

Suporte para 08 CPs Prismáticos de 
prova prismáticos de 25X25X285mm ou 1”X1”10”. 
Conforme normas: ASTM C 227 e NBR 15577

Peso: 1,7 Kg

1.126.220

Banho Maria para Agulhas de Le Chatelier específico 
para o ensaio de expansibilidade pelo método das agulhas de Le Cha-
telier. Este banho é capaz de atingir 100ºC em 30 ± 5 minutos com 
precisão de 0,1ºC. 
Possui cesto especial para acomodar agulhas de Le chatelier. Conforme 
norma: NBR 11582

2.224.220

Peso: 18 Kg

Acessórios/Reposição:

1.125.002

1.127.001 - Aparelho aferidor de agulha de Le Chatelier

3.530.104 - Paquímetro analógico 150mm x 6” / 0,05mm x 1/128” 
3.555.551 - Placa de vidro 50X50X3mm
4.530.117 - Paquímetro digital 150mm x 6” / 0,01mm x 0,00005” 
4.572.030 - Régua metálica graduada de 30cm   

1.117.001 - Agulha de Le Chatelier

1.126.100 - Banho para cura de CPs prismáticos sem aquecimento
1.126.220 - Banho para cura de CPs prismáticos com aquecimento

1.126.001 - Suporte p/ até 8 corpos de prova prismáticos

2.224.220 - Banho Maria para agulhas de Le Chatelier

1.125.001 - Comparador de expansibilidade analógico
1.125.002 - Comparador de expansibilidade digital - 0,001mm
6.125.001 - Barra padrão 

3.128.110 - Autoclave para cimento 110V - 50/60Hz
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Aparelho para Determinar Retenção de Água em 
Argamassas composto por funil de Buchner modificado Ø20cm, 
frasco Kitazato com saída superior, manômetro tipo tubo em “U”, su-
porte, mangueiras e conexões para determinação da retenção de água 
em argamassas. Não acompanha bomba de vácuo, papel filtro, nem o 
mercúrio para uso na versão 1.097.001. 
Conforme normas: NBR 9290 e 13277

Peso: 3,0 Kg

Cachimbo para Permeabilidade de vidro graduado para 
medir permeabilidade em superfícies. Conforme norma: NBR 14992

1.140.002

Peso: 60 Kg

p
/ p

is
o

 e
 t

el
h

as

Bico de Aspersão para determinação da finura do cimento Portland 
e outros materiais em pó, por meio da peneira 0,045mm.
Conforme norma: NBR 9202

Bico de Aspersão para Cal para peneiramento úmido da cal 
com manômetro, registro, conexão e bocal, para determinação da finura 
da cal hidratada. Conforme norma: NBR 9289

Peso: 1,0 Kg

4.500.001 4.500.002

Dispositivo para Esmagamento de Agregados 
Graudos Conforme norma: NBR 9938

Peso: 1,0 Kg

1.128.325 / 1.128.335 2.192.324

p
/ p

ar
ed

e

3.883.220

6.123.001

Extrator da fase líquida de
pastas de Cimento/ Argamassa 
construído em aço com acabamento inter-
no de cromo duro.

6.097.2006.097.010

6.097.002

Bomba de Vácuo e Ar Comprimido para laboratório, com 
manômetro, vacuômetro e reguladores.
Características:
- Vazão: 37 litros/min;
- Pressão: 20 Psi;
- Profundidade do vácuo: 680mmhg;
- Potência: 1/6 hp;
- Alimentação: 110 ou 220V (a escolher).

2.529.201

1.097.010

2

1.097.010 - Aparelho p/ determinar retenção de água c/ vacúometro digital
                  (dispensa o uso de mercúrio) 

6.097.002 - Vacuômetro digital p/ aparelho de retenção de água  
6.097.010 - Funil de Bucnher modifi cado Ø20cm
6.097.200 - Prato perfurado p/  funil de Bucnher

4.526.021 - Papel fi ltro Ø 20 cm p/ retenção de água - qualitativo 80gm

3.883.220 - Bomba de vácuo 37 litros por minuto.

1.128.325 -  Bico de aspersão - NBR 9202
2.192.324 -  Peneira Ø 2 x 3’’,  abertura 0,045mm - peneiramento a úmido

1.128.335 - Bico de Aspersão para Cal - NBR 9289

6.123.001 - Extrator de fase líquida
6.123.003 - Forma Ø 33X71mm 

4.500.001 -  Cachimbo de vidro para medir permeabilidade (parede)
4.500.002 - Cachimbo de vidro para medir permeabilidade (piso e telha)

1.140.002  - Dispositivo para  esmagamento de agregados graudos
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4.402.250

Amostra de Cimento 201H para Pe-
neira (Ref. 201H) destinada à determinação do 
fator de correção de peneira para ensaios com tela 
de tecido metalíco, segundo NBR NM - 3310-1/97, 
malhas 90 - 95 - 63 - 45 microns, para peneira-
mento manual, com 180g.

Amostra de Cimento 301B para 
Peneira (Ref. 301B) destinada à determinação 
do fator de correção de peneira para ensaios 
com tela de tecido metalíco, segundo NBR NM - 
3310-1/97, malhas 90 - 75 - 63 - 53 - 45 e 38 
microns, com 130g.

3.310.002 3.310.004

PENEIRADOR AERODINÂMICO /
PENEIRAS ALPINE

Código Abertura  (nº)
Abertura

Normalizada

1.198.070 
1.198.100 
1.198.140 
1.198.170 
1.198.200 
1.198.230 
1.198.325 
1.198.400 

70
100
140
170
200
230
325
400

210 μm
150 μm
105 μm

88 μm
75 μm
62 μm
45 μm
37 μm

Código Abertura  (nº)
Abertura

Normalizada

Peneiras Sistema Aerodinâmico (Alpine) COM ABA  
para peneirador aerodinâmico tipo Alpine, modelo LS-N HOSOKAWA, com 
aba e caixilho Ø 200 x 30mm, inteiramente fabricadas em aço inoxidável.
Conforme norma: NBR NM ISO 3310/1  

Peneiras Sistema Aerodinâmico (Alpine) a vácuo, com 
rebaixo e caixilho Ø 200 x 30mm, inteiramente fabricadas em aço inoxi-
dável. Conforme norma: NBR NM ISO 3310/1 (Importada).

4.596.008

Peneirador  Aerodinâmico Tipo Alpine 220V-60Hz, 
fabricação Italiana. Acompanha fonte de vácuo. 220V-60Hz. 
Não acompanha peneiras.

Granulômetro a Laser para análise de matéria

1.198.xxx
1.196.xxx

1.196.4234.320.2034.320.011

1.196.070 (imp)
1.196.100 (imp)
1.196.120 (imp)
1.196.140 (imp)
1.196.170 (imp)
1.196.200 (imp)
1.196.230 (imp)
1.196.270 (imp)
1.196.325 (imp)
1.196.400 (imp)
1.196.450 (imp)
1.196.500 (imp)
1.196.635 (imp)

70
100
120
140
170
200
230
270
325
400
450
500
 635 

                      
210 μm
150 μm
125 μm
105 μm

88 μm
75 μm
62 μm
53 μm
45 μm
37 μm
32μm 
25 μm
20 μm

3.310.004 - Amostra de cimento 301B para 
peneira  - 130g

3.310.002 - Amostra de cimento 201H para 
peneira  -      

3.403.250 - Granulômetro a Laser para análise granulométrica de 
materiais, com faixa de medição de 0,2 microns a 500 microns 

4.320.111 - O’ring p/ vedação entre a tampa 4.596.008 e a peneira 
                  Alpine (nacional)
4.320.203 - Conj. de 2  o’rings paravedação entre a peneira  
      Alpine e o peneirador  
5.200.003 - Calibração de peneira circular  acreditada a RBC.
5.000.263 - Determinação do Fator de correção de peneiras granulométricas 

1.196.423 -

4.596.008 - Tampa de acrilíco chanfrada p/ peneiras tipo alpine (nacional)

Tampa de acrílico reta transparente para peneiras tipo 
alpine código 1.196.xxx (importada)

180g

4.402.250 - 

3.402.250 - 

Peneirador Aerodinâmico Tipo Alpine 220V-60Hz, 
acompanha fonte de vácuo.    
              
Peneirador Alpine Original - Micron Air Jet, 
acompanha umidade de vácuo (não ilustrado)
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Aparelho Medidor de Ar Incorporado à Argamassa
pelo método pressométrico em argamassa, composto por vaso pres-
sométrico de aproximadamente 1litro, bomba de ar, 1 haste socadora 
Ø16x250mm, 1 seringa de borracha para injeção de ar, 1 proveta , 2 
conexões de cobre, 1 régua rigida 300x20x3mm, válvulas e manômetro 
de leitura acondicionados em estojo. Conforme normas: EN 113-2, 459-2.
  

Peso: 6 Kg

Banho Termorregulador sem Aquecimento para garantir 
constante temperatura aos frascos de Le Chatelier. Construído em isopor 
com revestimento externo em madeira e tampa. Acomoda até 6 frascos. 
Não possui aquecimento, apenas mantém a temperatura constante. 
Conforme normas: NBR NM 23 e DNER-ME085

Peso: 9,0 Kg

Frasco de Le Chatelier para determinação do peso específico do 
cimento ou outros materiais finos. Possui rolha esmerilhada e graduações 
de 0,1ml. Construído com as dimensões da norma. 
Conforme normas: NBR NM 23 e DNER-ME085

1.135.400

3.470.250

Calorímetro para determinação do calor de hidratação do cimento, 
composto por: agitador de velocidade constante, caixa de madeira isolante, 
frasco de Dewar, termômetro diferencial de beckman e funil. Conforme 
normas: ASTM C 186 e BS 4550

Peso: 34 Kg Garrafa de Langavant para determinação do calor de hidratação 
do cimento, composto por invólucro metálico com tampa, orifício acom-
panha certidão de cal emitido por entidade francesa. Para introdução do 
termômetro e frasco de Dewar.  Acompanha certificado de calibração 
emitido por entidade francesa. Não acompanha lata para colocação de 
amostras, que devem ser compradas separadamente. Conforme norma: 
NF P15-436 (FRANÇA)

Peso: 5,0 Kg

Funil para Viscosidade Marsh de pasta de cimento. Construído 
em aço com tratamento anti-corrosivo. Acompanha suporte. 
Conforme norma: NBR 7682

Peso: 3 Kg

4.128.110

1.121.001

Peso: 5,0 Kg

1.103.900

3.128.168

3.128.160

Peso: 2,0 Kg

3.260.100

Acessório/ Reposição:

Acessório/ Reposição:

1.150.001
1.127.002

4.487.050

1.121.015

1.127.002 - Banho termorregulador sem Aquecimento

3.470.250 - Frasco de Le Chatelier com 250 ml

4.487.050 - Funil de vidro para frasco de Le Chatelier

6.150.100 - Manômetro para medidor de ar incorporado

1.150.001 - Medidor de ar incorporado para argamassa - 1litro

Copo com 400ml em aço inox com capacidade de 400ml para 
determinação do teor de ar incorporado. 
Conforme normas: NBR 13278 
1.135.400 - Copo p/ determinação do ar incorporado - 400ml

Conjunto para Determinação de Densidade do Ci-
mento e Cal a Seco (Densidade Aparente) composto por 
funil padrão com registro de descarga e copo com volume de um litro para 
determinação da densidade aparente do cimento e cal. Conforme normas: 
EN 459-2 e DIN 1060

Conjunto para Determinação da Massa Unitária 
do Gesso composto por funil, peneira de 2mm, tripé e recipiente de 
1000cm³, para determinação da massa unitária do gesso. Conforme 
norma: NBR 12127
1.121.015 - Aparelho para determinação da massa unitária do gesso

1.103.900 - Conjunto p/ determinação da densidade aparente a seco 

4.128.002 - Termômetro diferencial de Beckman

4.128.110 - Calorímetro p/ determinação do calor de hidratação - 110V-  60Hz

3.128.160 - Garrafa de Langavant

1.121.001 - Funil para viscosidade Marsh com suporte
3.260.100 - Proveta de vidro graduada capacidade 1000ml

3.128.168 - Lata para garrafa de Langavant Ø 83X168mm
4.600.010 - Tubo de ensaio Ø10X100mm
1.106.760 - Molde para Grout Ø76 x 152
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Arrancamento Microprocessado construído para realizar o 
ensaio de arrancamento com garantia da velocidade constante, o equipa-
mento possibilita o ajuste desta variável de 50 a 800 Newtons por segundo.
Seu sistema microprocessado permite configurar a área da pastilha, 
armazenar em sua memória os ensaios e calcular as médias normal e 
elaborada (descarta valores maiores e menores que 20% da média normal 
e recalcula com os resultados remanescentes expressando-os em MPa).
Características:
- Capacidade: 15 kN;
- Resolução do display: 1N;
- Velocidade de carregamento: configurável de 50 a 800N/seg.;
- Mostrador: display de cristal líquido de 2 linhas, capaz de mostrar os 
valores do ensaio em tempo real;
- Memória: armazena aproximadamente 300 ensaios.
 O aparelho também possibilita a transferência de dados através de sua 
saída serial RS 232. Acompanha cabo serial e software p/ transferência 
de dados, em ambiente Windows® e 12 pastilhas com Ø50 mm.
Todo o ensaio é controlado eletrônicamente e medido através de uma 
célula de carga eliminando falhas humanas. 
Conforme normas: NBR 14084, 14083 e 13528.

Peso: 10 Kg

1.129.230

  ARRANCAMENTO 

Coroa Ø 52mm para Furadeira com haste Ø3/8” (9,5mm) 
para furadeira, especial para uso na extração de C.P. destinado ao ensaio 
de arrancamento.

4.418.500

Peso Padrão para preparação de amostras no ensaio de arranca-
mento, construído em aço niquelado.
Conforme normas: NBR 14083, 14084 e 14085.

1.112.100

Peso: 2,0 Kg

Furadeira Profi ssional para preparação de 
corpos de prova para o ensaio de arrancamento “in 
loco”. Possui mandril para brocas de até Ø16mm. 
Alimentação 220V - 60Hz

Serra Portátil tipo Makita para preparação de 
corpos de prova para o ensaio de arrancamento “in 
loco”. Para uso com discos diamantados de Ø11cm. 
Acompanha 01 disco. Alimentação 220V - 60Hz

Peso: 2,0 Kg

Controlador mi-
croprocessado

Suporte de 
arrancamento

Pastilhas para arrancamento

1.112.020

1.129.010

6.096.001

Consumíveis para Arrancamento

4.129.020 /  4.129.021 /  4.129.025

detalhe do manômetro

6.096.055

Pastilhas para 
arrancamento antigo

Peso: 3,0 Kg
4.299.220

4.298.220

Arrancamento Microprocessado Portátil para ensaio de ar-
rancamento de argamassas, automático digital, com velocidade controlada 
selecionada pelo operador. Armazena ensaios, transfere resultados para 
o PC, com software e cabo incluídos. O aparelho funciona com bateria 
recarregável via USB. Acompanha um disco Ø 50 mm para ensaio e ma-
leta de transporte. Disponível em 3 modelos com capacidades diferentes. 

Arrancamento Manual, para argamassas, com indicação digital de 
força e memória de pico, capacidade 500 ou 1500 kgf, resolução 1kgf. 
Alimentação a bateria. Acompanha estojo e 12 pastilhas diam. 50mm. 
Novo modelo, mais leve e prático, com acionamento por manivela que 
permite aplicação suave da carga. Função de armazenamento da última 
leitura. Acompanha certificado de calibração.                    

6.096.001

1.129.230 - Aparelho de arrancamento microprocessado 110/220V.

4.129.500 - Placa substrato padrão 250x500x20mm
6.129.500 - Rack para Placas de Substrado
6.096.050 - Pastilha de aço com Ø 50mm com pino (antiga)
6.096.051 - Pastilha de aço de 50X50mm com pino (antiga)
6.096.052 - Pastilha de alumínio de 50X50mm com furo
6.096.055 - Pastilha de alumínio com Ø50mm com furo
6.096.100 - Pastilha de aço de 100X100mm com pino (antiga)
6.096.101 - Pastilha de alumínio de 100X100mm com furo
6.096.001 - Pino bola em aço inox com rosca

4.418.500 - Coroa Ø 52mm interno para furadeira

1.112.020 - Peso padrão 20N com 50mm de lado - NBR 14083 / 14084
1.112.100 - Peso padrão 50N com 100mm de lado - NBR 14085

1.129.005 -  Aparelho p/ ensaio de Arrancamento manual digital  cap. 500kgf
1.129.010 -  Aparelho p/ ensaio de Arrancamento manual digital cap.1500kgf
6.129.006 - Manômetro avulso p/ arrancamento digital Solotest cap.  500 kgf
6.129.002 - Manômetro avulso p/ arrancamento digital Solotest cap. 1500kgf

  

4.129.020 -  Aparelho de Arrancamento automático - DY- 206 - Suiço - cap 6 kN
4.129.021 - Aparelho de Arrancamento automático - DY- 216 - Suiço - cap 15,5 kN
4.129.025 - Aparelho de Arrancamento automático - DY- 225 - Suiço - cap 25 kN
4.129.050 - Pastilhas de Alumínio 50mm p/ Arrancamento - DY(10 un)  Suiço
6.096.056 - Pastilhas de Alumínio 50mm p/ Arrancamento - DY(1un) Nacional
4.129.030 - Placa adaptadora para pastilhas de Arrancamento grandes 
4.129.035 - Kit de fi xação para superfícies verticais e tetos

4.299.220 - Furadeira profi ssional  220V - 60Hz

4.298.220 - Serra portátil tipo Makita

6.096.055 6.096.052 6.096.101 6.096.050
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Balança Densimétrica para Lama (Tipo Baroid) para 
lama bentonítica com picnômetro padrão e escala para leitura direta 
da densidade. Acompanha estojo plástico para transporte, própria para 
determinações rápidas “in loco”.

Peso: 5 Kg

Kit p/ Determinação do Percentual de Areia em Lama 
composto por funil com peneira, pisseta e proveta especial de sedimentação 
para determinação do teor de areia em lama bentonítica, escala de 0 a 20%. 

Peso: 1,0 Kg

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. Contém 
100 unidades.

Caneca Volumétrica para Lama com alça para uso nos ensaios 
de lama bentonítica. Possui graduação interna, capacidade 1 litro.

Funil para Viscosidade de Lama Bentonítica  com alça 
e furo para colocação em parede e com malha metálica na boca, para 
determinação de viscosidade da lama bentonítica.

Peso: 0,9 Kg

3.122.176

Medidor de PH Portátil - SOL 1400 / mV / ºC , micropro-
cessado, fornecido com sensor de temperatura, eletrodo de uso geral, 
solução tampão 4,7,10, solução KCL 3 Mol e manual em português.
Calibração de pH automática: 2 pontos com 2 jogos de buffers memori-
zados e selecionáveis entre pH 4,01; 7,01 e 10,01 ou 4,01; 6,86 e 9,18.
Correção da temperatura automática ou manual (ajustável) de 0 a 100 
ºC. Eletrodo padrão tipo combinado com corpo de vidro, para uso geral, 
cabo com conector BNC.
Sensor de temperatura com haste de aço inoxidável e com comprimento 
de 100mm. Acompanha bateria de 9 volts alcalina, com durabilidade 
de 500 horas.
Possui ainda, função “Autodesliga” que depois de 5 minutos sem uso , 
desliga o aparelho automaticamente.
Condições ambientais de funcionamento: temperatura de 0 a 45 ºC; 
umidade relativa de 5% a 95% sem condensação.
Dimensões:
Largura 200 x alt. 100 x prof. 45(mm) | Peso: 0,5 kg 

Código
4.130.014

Faixa
Resolução
Precisão

0,00 a 14,00 Ph
0,01 Ph

± 0,02 Ph

Temperatura

0,0 a 100ºC
0,1ºC

± 0,2ºC

mV

1.999 mV
1 mV

± 2 mV

4.130.014

Código Reposição
4.581.450 Solução Tampão Ph 4,00 - 500ml
4.581.750 Solução Tampão Ph 7,00 - 500ml
4.581.510 Solução Tampão Ph 10,00 - 500ml
4.544.100 Eletrodo combinado de vidro 

3.530.014

3.122.140

Ensaio para Lama 

3.122.170

3.122.101

3.122.023

3.122.035

3.122.141

3.122.204

3.122.175

3.122.140 - Balança densimétrica para lama

3.122.170 - Kit para determinação do teor de areia em lama

3.122.175  - Caneca plástica volumétrica para lama

3.122.176 - Funil plástico para viscosidade de lama

3.530.014 - Papel indicador de Ph com 100 tiras

3.122.023 -  Medidor de Estabilidade Elétrica
3.122.035 - Viscosímetro 35A
3.122.101 - Filtro Prensa LPLT (sem garrafa de Nitrogênio)
3.122.141 - Balança Densimétrica Pressurizada
3.122.204 - Copo Térmico 220V -60HZ 
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1.509.230

Prensa Hidráulica Manual ou Elétrica com Indicador  
Digital para ensaios de compressão, ou flexão (mediante aquisição 
de dispositivos não inclusos), disponível nas versões elétrica ou manual. 
Capacidade 20tf, resolução 0,01tf. Possui prato superior com rótula para 
distribuição uniforme da carga. Acompanha pedestal com altura adequada 
para rompimento de CP´s cilíndricos Ø5x10 cm. 

Peso: 85 Kg

 REFRATÁRIOS

Dispositivo para Resistência à Flexão de Juntas
de argamassa refratária. Construído em aço com tratamento anticorrosivo
e provido de roletes em aço temperado, é adaptável em prensas com vão 
mínimo de  180 mm. Para ensaio de corpos de prova 100 x 40 x 40 (mm). 
57,5 X 25 X 25 (mm) e 57 X 40 X 40 (mm). Conforme norma: NBR 13765-4.

Conjunto para Determinação do Deslizamento de 
Placa Cerâmica, conforme: NBR 14081

1.089.001 1.129.085 

Prensa Eletromecânica Digital para Telhas micropro-
cessada para ensaios em diversos tipos de telhas, mediante a aquisição 
de disposivos em separado. Acompanha um dispositivo para ruptura a 
flexão em telhas cerâmicas planas de encaixe (1.512.050),  no qual o 
apoio de madeira ou gesso não está incluso. Possui controle de velocidade 
eletrônico programável, além de possuir memória para armazenar resul-
tados de rompimentos e saída RS-232 para transmissão dos resultados 
para o computador.
A prensa pode ser programada para manter a velocidade de ensaio, de 
acordo com a prescrição da norma NBR 15310 em 50N/s ou de acordo 
com a NBR 13858-2 em 100N/s. Alimentação 220V-60Hz. 
Conforme normas: NBR 15310 / 13858.

1.512.250 +
1.512.050

Extrusômetro para Refratário para determinação da pressão 
de massas para tamponamento de furo de gusa. Conforme NBR 9881

Peso: 12,5 Kg

Prensa para Extrusômetro para uso no ensaio da determina-
ção da pressão e velocidade de extrusão, conforme norma NBR 9881.
Características:
- Velocidade de aplicação de carga: 50mm/min ± 5%;
- Capacidade: 5000Kgf (±50000N), resolução 1kgf (±10N);
- Indicador digital com memória de ‘’pico’’ (maior valor);
- Alimentação: 220V - 60Hz, ou 50Hz dependendo do modelo. Conforme 
norma: NBR 9881

Peso: 104 Kg

1.520.001

6.030.220

1.512.030 
1.512.020

Dispositivo para ensaio de Resistência à Compres-
são em material refratrário não conformado. Construído em aço tempe-
rado com superfícies retificadas. Conforme norma: NBR 11222

 1.512.040

1.509.220

Dispositivo para Tração na Flexão em Material 
refratário denso conformado. Construído em aço com tratamento anti-cor-
rosivo e provido de roletes em aço temperado, é adaptável, sob consulta, 
em prensas com vão mínimo de 280mm. Conforme norma: NBR ISO 5014

Dispositivo para Tração na Flexão em Material
refratário denso não conformado. Construído em aço de tratamento an-
ticorrosivo e provido de roletes em aço temperado, é adaptável, sob consulta, 
em prensas com vão mínimo de 200mm. Conforme norma: NBR 11222

1.512.250 - Prensa eletromecânica digital para telhas cap. 5 kN
1.009.230 - Prensa manual mecânica com manivela,  indicador digital e                  

célula de carga de 2000 kgf  para diversos usos (não ilustrada)    1.129.085 - Conj. p/ Deter. do Deslizamento de Placa Cerâmica - NBR 14081

Disp. p/  Resist. Flexão da Junta em Refratário - NBR 13765-41.089.001 - 

1.512.040 - Dispositivo para Tração na Flexão em Refratário - NBR 11222 

1.512.030 - Dispositivo para Tração na Flexão em Refratário - NBR ISO 5014

1.512.020 - Dispositivo p/ Resistência de Compressão em Refratário - NBR11222 

Prensa Hidráulica Elétrica c/ Indicador Digital, c/ cap. 20Tf  - 220V 
Prensa Hidráulica Manual c/ Indicador Digital, c/ cap. 20Tf - 220V 

1.509.220 -
1.509.230 - 

1.520.001 - Extrusômetro para refratário - NBR 9881

6.030.220 - Prensa para extrusômetro com leitura digital - 220V - 60Hz 
6.030.250 - Prensa para extrusômetro com leitura digital - 220V - 50Hz
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Erosímetro para Refratário Conforme norma: ASTM C 704

Peso: 40 Kg

Martelete para Refratário para determinação do índice de traba-
lhabilidade em materiais refratários plásticos pela medida da deformação 
do corpo de prova. Conforme norma NBR: 6368.
Não acompanha molde. 

Peso martelete: 43 Kg

Mesa de Fluidez para Concreto Refratário
Mesa para determinação da fluidez de concretos refratários. 
Não acompanha forma, que deve ser comprada separadamente. 
Conforme norma: NBR 13320

Argamassadeira Planetária para homogeinização e preparo 
de amostras. Possui três velocidades, cuba com capacidade de 20 litros 
e batedor tipo raquete, ambos contruídos em aço inox. 
Alimentação 220V/380 - Trifásico. - 60Hz
Conforme norma: NBR 13320

Peso: 100 Kg

1.510.001

4.330.320

1.516.001 1.516.300

 REFRATÁRIOS

1.518.001

1.058.012

1.058.003

Peso (mesa): 28 Kg

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

Peso: 5 Kg

detalhe da pá

1.610.050

1.606.050

Acessórios / Reposição

detalhe 
da cuba

1.058.003 - Repartidor de amostras abertura 1/8” - aço galvanizado
1.058.006 - Repartidor de amostras abertura 1/4” - aço galvanizado
1.058.012 - Repartidor de amostras abertura 1/2’’ - aço galvanizado
1.058.019 - Repartidor de amostras abertura 3/8” - aço galvanizado
2.058.003 - Repartidor de amostras abertura 1/8” - aço inox
2.058.006 - Repartidor de amostras abertura 1/4” - aço inox
2.058.012 - Repartidor de amostras abertura 1/2’’ - aço inox
2.058.019 - Repartidor de amostras abertura 3/8” - aço inox

1.518.001 - Martelete para refratário
1.610.050 - Molde cilíndrico Ø50 X 120mm para martelete 
1.606.050 - Extrator de amostras Ø 50,00mm
1.601.001 - Base de ferro fundido p/ martelete        

6.510.003 - Bico de regulagem para erosímetro
6.510.002 - Bico injetor (interno) para erosímetro
6.510.005 - Conjunto ejetor p/ erosímetro c/  6.510.001 e 6.510.002
6.510.006 - Corpo de ejetor para erosímetro
6.510.007 -  Chave canhão para erosímetro
6.510.010 - Tubo de vidro ASTM C 704
6.510.001 - Guia do tubo de vidro para erosímetro 
6.510.004 - Tubo de vidro para erosímetro Ø5, 2xØ7x115mm
4.534.115 - Placa de vidro 115x115x10mm tipo solda Cal s/ têmpera
4.520.036 - Carbeto de sílicio grão 36 (400 microns) saco com 25 Kg
6.123.115 - Forma para refratário 115X115X25mm
6.510.063 - Manômetro avulso para erosimetro solotest 100 psi 2    
6.510.075 - Funil de vidro avulso para erosímetro Ø75mm 
6.510.100 - Funil de vidro avulso para erosímetro Ø100mm 
6.510.120 - Funil de vidro avulso para erosímetro Ø120mm
3.884.250 - Bomba de Vácuo (vendido separadamente)          

1.510.001 - Erosímetro para refratários completo - ASTM C 704 
 

4.330.320 - Argamassadeira planetária capacidade 20 litros 

1.516.001 - Mesa de fl uidez para concreto refratário
1.516.300 - Forma tronco cônica medindo 100x70x60mm

1  
2/
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Rack para Placas de Substrato 2 Col X 25 para pla-
cas de substrato padrão (50x25x2 cm). Possui duas colunas, com 50 
divisorias no total.               

6.129.500

Placas de Substrato Padrão, 250x500x20mm. 
Conforme NBR 14082/04

4.129.500

6.129.500 - Rack para Placas de Substrato

4.129.500 - Placas de Substrato Padrão

 SUBSTRATO PADRÃO

Limpadora de formas de argamassa  5x10cm Máquina 
elétrica para limpeza de formas de argamassa Ø5x10 cm, ou outras 
mediante dispositivos não incluidos. Acompanha uma escova de aço. 
220V - 60Hz.                         

1.106.250 - Limpadora de  formas de argamassa 5x10cm - 220V - 60Hz

1.106.250
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1.501.220 - Prensa eletrohidráulica digital 100 tf, 220V - 60Hz
1.501.250 - Prensa eletrohidráulica digital 100 tf, 220V - 50Hz
1.503.220 - Prensa eletrohidráulica digital 200 tf, 220V - 60Hz
1.503.250 - Prensa eletrohidráulica digital 200 tf, 220V - 50Hz

Peso 
380kg
380kg
800kg
900kg

 D-2

Prensa Eletrohidráulica com Indicador Digital com 
capacidade para 100 ou 200 toneladas força, com indicador eletrônico digital 
simples e bomba eletro-hidráulica, que permite controle manual da velocidade 
de avanço do pistão, além da função de avanço rápido para uso na aproximação 
antes do ensaio. A bomba hidráulica elétrica utilizada nas prensas Solotest possui 
alavanca com 4 posições que confere agilidade operacional e alta produtividade 
nos ensaios de ruptura por dispensar abertura e fechamento trabalhosos das 
antigas válvulas de rosca. Possui pistão especial em aço maciço com guias e ve-
dações em tefl on e bronze ao invés de o‘rings para maior durabilidade e exclusivo 
sistema de proteção contra pó e resíduos, além de função S.U.P. no mostrador, que 
mantém eletronicamente a carga máxima atingida pelo corpo de prova. O retorno 
do pistão se dá através de 4 molas que permitem maior rapidez entre ensaios. 

A prensa ainda dispõe de dispositivo elétrico que limita o curso do 
pistão para evitar acidentes e porta de proteção contra estilhaços. 
Acompanha pedestal para rompimento de CPs 10X20 cm. Menor divisão 
do mostrador: 0,01tf (10 kgf); Curso máximo do pistão: 30 mm.

Características Específi cas, conforme a capacidade:

1.497.220 1.490.220

Peso: 340 Kg

1.490.220 - 

Prensa eletrohidráulica com indicador digital 
Microprocessado 100 tf - 220V - 60Hz1.497.220 - 

Prensa Eletrohidráulica c/ Indicador Digital Gráfi co 
Microprocessado com Datalogger capacidade para 100 
ou 200 toneladas força e bomba eletro-hidráulica, que permite controle 
manual da velocidade de avanço do ensaio, além da função de avanço rá-
pido para uso na aproximação antes do ensaio. A bomba hidráulica elétrica 
utilizada nas prensas Solotest possui alavanca com 4 posições que confere 
agilidade operacional e alta produtividade nos ensaios de ruptura por 
dispensar abertura e fechamento trabalhosos das antigas válvulas de rosca.
Possui pistão especial em maciço com guias e vedações em tefl on e bronze 
ao invés de o‘rings para maior durabilidade e exclusivo sistema de proteção 
contra pó e resíduos.
 Acompanha pedestal para rompimento de CPs 10X20 cm.
O indicador gráfi co microprocessado destes modelos possui 2 canais para 
transdutores independentes (mV/V) e que permite a confi guração do tipo 
do corpo de prova, tipo de ensaio, nome do ensaio, unidade de grandeza 
no qual o resultado deve ser expresso (kN ou Mpa). Armazena os resultados 
dos ensaios em sua memória, permitindo sua visualização posterior no 
display e transferência para um microcomputador ou impressora via porta 
serial RS232, em formato que pode ser lido por programas simples de leitura 
de porta serial do tipo Hyper Terminal. que pode ser lida facilmente por 
softwares específi cos que monitorem a porta serial. Pelo fato de possuir 2 
canais, permite por exemplo, que se utilize no mesmo indicador uma célula 
de carga de capacidade inferior para rompimento de corpos de prova de 
argamassa (célula não incluída no fornecimento da prensa). específi cos que 
monitorem a porta serial.
Pelo fato de possuir 2 canais, permite por exemplo, que se utilize no mesmo indicador uma 
célula de carga de capacidade inferior para rompimento de corpos de prova de argamassa 
(célula não incluída no fornecimento da prensa). 

1.499.220
1.499.250

Características Específi cas, conforme a capacidade e modelo:

Exclusiva para
 CPs Ø10X20 cm

1.503.220 
1.503.250

1.499.220 - Prensa elétrica com digital Microprocessado 200 tf - 220V - 60Hz
1.499.250 - Prensa elétrica com digital Microprocessado 200 tf - 220V - 50Hz

Prensa eletrohidráulica digital 100 tf, 220V - 60Hz 
Exclusiva para CPs 10x20  cm- com indicador 
microprocessado cód. 2.402.230

1.490.220 - 

Prensa eletrohidráulica digital com indicador 
microprocessado 100 tf, 220V - 60Hz 

1.497.220 - 

Acompanha certifi cado de calibração acreditada a Rede Brasileira de 
Calibração (RBC) em 5 pontos conforme norma NBR NM-ISO 7500-1:2004. 

Para todas as prensas deste quadro é possível a aquisição de dispositivos, 
não inclusos, para rompimento de outros tipos de corpos de provas. 
Conforme normas: NBR 12767, 12142, 7680, 7186, 5739; DNER-ME091; 
NM 101.

·  As prensas de 100 tf possuem estruturas reforçadas encaixadas 
(sem soldas) que conferem alta rigidez e maior estabilidade 
de resultados dos rompimentos. Altura máxima entre pratos 
superiores e inferiores: 335 mm;

·  As prensas de 200 tf possuem estrutura de 4 colunas cilíndricas 
rosqueadas com controle de torque. Altura máxima entre pratos 
superiores e inferiores: 460 mm. 

Para todas as prensas deste quadro é possível a aquisição de dispositivos, 
não inclusos, para rompimento de outros tipos de corpos de provas. 
Conforme normas: NBR 12767, 12142, 7680, 7186, 5739; DNER-ME091; 
NM 101. As prensas ainda dispõem de dispositivo elétrico que limitam o 
curso do pistão para evitar acidentes e porta de proteção contra estilhaços.

Acompanha certifi cado de calibração acreditada a Rede Brasileira de 
Calibração (RBC) em 5 pontos conforme norma NBR NM-ISO 7500-1:2004.
       

· As prensas de 100 tf possuem estruturas reforçadas 
encaixadas (sem soldas) que conferem alta rigidez e maior 
estabilidade de resultados dos rompimentos. Altura máxima 
entre pratos superiores e inferiores: 335 mm;

· As prensas de 200 tf possuem estrutura de 4 colunas 
cilíndricas rosqueadas com controle de torque. Altura 
máxima entre pratos superiores e inferiores: 460 mm. 

1.501.220 
1.501.250
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Servo Controladas (100tf e 200 tf)

1.498.220
1.498.250

Prensas Servo-Controladas

Indicadores Avulsos para Prensas

 D-3

1.492.220 
1.492.250 1.495.220

Prensa Elétrica Automática Servo-Controlada
c/ Indicador gráfi co Microprocessado c/ Datalogger 
com capacidade para 100 ou 200 toneladas força, controlada eletroni-
camente, executa o rompimento de corpos de prova sem a intervenção 
do operador através de exclusivo sistema de controle de velocidade de 
aplicação de carga que mantém a velocidade programada para o ensaio 
durante o carregamento. Após o rompimento, retorna o pistão e desliga-
se automaticamente. 

Possui pistão especial em maciço com guias e vedações em tefl on e 
bronze ao invés de o‘rings para maior durabilidade e exclusivo sistema de 
proteção contra pó e resíduos. Acompanha pedestal para rompimento 
de CPs 10X20 cm.O indicador gráfi co microprocessado destes modelos 
possui 2 canais para transdutores independentes (mV/V) e que permite a 
confi guração do tipo do corpo de prova, tipo de ensaio, nome do ensaio, 
unidade de grandeza no qual o resultado deve ser expresso (kN ou Mpa), 
além de permitir nestes modelos a programação da velocidade do ensaio 
em (Mpa/s ou N/s).

 Armazena os resultados dos ensaios em sua memória, permitindo sua 
visualização posterior no display e transferência para um microcomputador 
ou impressora via porta serial RS232, em formato que pode ser lido por 
programas simples de leitura de porta serial do tipo Hyper Terminal.  A 
cada ensaio, evita também uma “string” padrão automaticamente via porta 
serial RS 232, que contém todos os dados do ensaio realizado e que pode 
ser lida facilmente por softwares específi cos que monitorem a porta serial.

Prensa Servo-Controlada p/  Módulo de Elasticidade

Prensa Elétrica Automática Servo-Controlada 
com Função Adicional de Módulo de Elasticidade 
Trata-se de uma versão especial da prensa servo-controlada que inclui 
válvula adicional que controla também a velocidade de descarregamento. 
Ideal para realização de ensaio de módulo de elasticidade de corpos de 
prova cilíndricos. Permite a programação de ciclos de ensaio para módulo 
tangente e secante, conforme a NBR 8522. Está máquina também calcula 
os módulos de elasticidade e permite o rompimento dos corpos de prova 
ao término do ensaio módulo. Acompanha 1 par de extensômetros eletrô-
nicos para medida e registro das deformações em CPs cilíndricos Ø10x20 
e 15x30cm. Realiza também os ensaios de compressão axial, com taxa de 
velocidade de carregamento controlado automaticamente.
 Acompanha indicador digital touch screen (sensível ao toque) colorido, 
sendo este o mais avançado da linha. Possui botão de segurança superior e 
permite a realização e programação de ensaios com bastante simplicidade. 
Tem um total de 8 canais analógicos (mV/V) de entrada para transdutores 
que podem ser de força ou deslocamento, confi guráveis.
Durante os ensaios podem mostrar resultados na forma de gráficos. 
Diferente de outros indicadores, este equipamento grava resultados em 
memória externa (pen drive USB) ou cartão de memória SD. Cada ensaio 
gera um arquivo do tipo TXT com todos os resultados e a cada ensaio de 
módulo todas as cargas e deformações são gravadas para posterior aná-
lise. É possível conectar em uma segunda porta USB deste indicador um 
teclado, mouse ou leitor de código de barras para facilitar a identifi cação 
das CPs ensaiadas. O indicador ainda possui conexão de rede ethernet 
que possibilita a leitura dos arquivos de resultados sem a necessidade de 

remover o Pen Drive ou o cartão de memória SD.

 Esta versão de prensa possui 2 canais de carga sendo o maior de 100tf 
ou200tf para ensaios de compressão (conforme o modelo) e o menor de 
50tf para os ensaios de módulo de elasticidade.

Características Específi cas, conforme a capacidade e modelo:

· As prensas de 200 tf possuem estrutura de 4 colunas cilíndricas 
rosqueadas com controle de torque. Altura máxima entre pratos 
superiores e inferiores: 460 mm. 

1.495.220 - Prensa elétrica servo-controlada 100 tf - 220V - 60Hz
1.498.220 - Prensa elétrica servo-controlada 200 tf - 220V - 60Hz
1.498.250 - Prensa elétrica servo-controlada 200 tf - 220V - 50Hz

Peso 
420kg
800kg
800kg

Apenas as prensas destinadas a corpos de prova 15x30 cm, permitem o 
uso de dispositivos, não inclusos, para rompimento de outros tipos de 
corpos de provas. Conforme normas: NBR 12767, 12142, 7680, 7186, 5739; 
DNER-ME091; NM 101. As prensas ainda dispõem de dispositivo elétrico 
que limitam o curso do pistão para evitar acidentes e porta de proteção 
contra estilhaços. Acompanha certifi cado de calibração acreditada a Rede 
Brasileira de Calibração (RBC) em 5 pontos conforme norma NBR NM-ISO 

7500-1:2004.  

Pelo fato de possuir 2 canais, permite por exemplo, que se utilize no mesmo 
indicador uma célula de carga de capacidade inferior para rompimento 
de corpos de prova de argamassa (célula não incluída no fornecimento 
da prensa). 

· As prensas de 100 tf possuem estruturas reforçadas encaixadas 
(sem soldas) que conferem alta rigidez e maior estabilidade 
de resultados dos rompimentos. A altura máxima entre pratos 
superiores e inferiores varia conforme o modelo:

·  335 mm nas estruturas normais, destinadas a CPs 10x20 e 
15x30 cm;

· 235 mm nas estruturas baixas, destinadas apenas a CPs 
10x20 cm

Características Específi cas, conforme a capacidade e modelo:

· As prensas de 100 tf possuem estruturas reforçadas encaixadas 
(sem soldas) que conferem alta rigidez e maior estabilidade 
de resultados dos rompimentos. Altura máxima entre pratos 
superiores e inferiores: 335 mm;

· As prensas de 200 tf possuem estrutura de 4 colunas cilíndricas 
rosqueadas com controle de torque. Altura máxima entre 
pratos superiores e inferiores: 460 mm. 

As prensas ainda dispõem de dispositivo elétrico que limitam o curso do 
pistão para evitar acidentes e porta de proteção contra estilhaços.

Acompanha certifi cado de calibração acreditada a Rede Brasileira de 
Calibração (RBC) em 5 pontos conforme norma NBR NM-ISO 7500-1:2004.  
Além da NBR 8522, essa prensa também atende as normas: 
NBR 12767; 12142; 7860; 7186; 5739; DNER-ME091; NM 101.      

1.493.220 - Prensa servo-controlada p/ Mód de Elast. 100tf- 220V-60Hz
1.492.220 -  Prensa elétrica servo-controlada p/ Mód. 200tf - 220V-60Hz
1.492.250 -  Prensa elétrica servo-controlada p/ Mód. 200tf - 220V-50Hz

Peso 
930kg
930kg
930kg
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Prensa Hidráulica Manual com Indicador Digi-
tal  com capacidade para 100 toneladas força, com indicador eletrônico 
digital e bomba hidráulica manual. Possui pistão especial com guias e 
vedações em tefl on e bronze ao invés de o‘rings para maior durabilidade, 
exclusivo sistema de proteção contra pó e resíduos, além de função S.U.P. 
no mostrador, que mantém eletronicamente a carga máxima atingida pelo 
corpo de prova. Adequada para CPs Ø15x30 cm e Ø10x20 cm (mediante 
pedestal incluso)
Características:
- Carga máxima e útil: 100tf; Menor divisão do mostrador: 0,01tf (10kgf ); - 
Curso máximo do pistão: 30mm; Alimentação: 110/220 V - 50/60Hz.
Acompanha certificado de calibração acreditada a Rede Brasileira de 
Calibração (RBC) em 5 pontos conforme norma NBR NM-ISO 7500-1:2004. 
 É possível a aquisição de dispositivos, não inclusos, para rompimento de 
outros tipos de corpos de provas. 

Peso: 210 Kg

Prensa hidráulica 100 tf  manual c/ indicador digital simples
p/ CPs Ø15x30 e Ø10x20 cm mediante o uso de pedestal incluso   

1.504.230

1.504.230 -

1.494.220 -  
Prensa elétrica servo-controlada para prisma e bloco- 200 
tf 220V - 60Hz - Peso 1088kg

1.494.220

Prensa Elétrica Automática Servo-Controlada com 
Indicador Gráfico Microprocessado c/ Datalogger 
para Prismas de Blocos ou Blocos de Concreto
 com capacidade de 200tf, controlada eletronicamente, executa o rompi-
mento de corpos de prova de prismas de blocos ou blocos de concreto de 
até 54 cm de comprimento sem a intervenção do operador através de exclu-
sivo sistema de controle da velocidade de aplicação de carga que mantém 
a velocidade programada para o ensaio durante o carregamento. Após o 
rompimento, a máquina retorna o pistão e desliga-se automaticamente, 
para permitir um novo ensaio.

Possui estrutura de 4 colunas cilíndricas aparafusadas com controle de 
torque, mas é diferenciada das demais prensas, por sua altura e por já 
acompanhar de fábrica um par de placas especiais endurecidas visando o 
rompimento de 2 blocos de 19 cm de altura sobrepostos (prismas) e também 
de apenas 1 bloco de 19 cm de altura.

Esta máquina de ensaio foi projetada para atender a NBR 12118 e 7186 
é dotada de uma rótula especial de diâmetro muito superior às rótulas 
convencionais para CPs cilíndricos para que possa distribuir melhor os 
esforços inclusive de blocos com até 54 cm de comprimento.

As placas de ruptura possuem características superiores àquelas exigidas 
por norma. A placa superior possui 100 mm de espessura e a placa inferior 
possui 150 mm de espessura. A altura livre entre as placas é de 410 mm. 
Acompanha 02 portas contra estilhaços, dispositivo elétrica para limitar 
o curso do pistão e pedestal para rompimento de blocos simples de até 
20x20x44 cm. 

Acompanha indicador digital microprocessado de 2 canais integrado com a 
unidade hidráulica com saída RS232 (o mesmo utilizado nas prensas servo-
controladas para CPs cilíndricos referências: 1.495.220, 1.498.220, 1498.250. 
Não recomendada para rompimento de CPs cilíndricos sem do auxílio de 
dispositivo opcional (1.108.520), devido à rótula especial utilizada. 

Acompanha certifi cado de calibração acreditada a Rede Brasileira de Calibração 
(RBC) em 5 pontos conforme norma NBR NM-ISO 7500-1:2004.  

PRENSAS DE CONCRETO ESPECIAIS
PRENSAS DE CONCRETO MANUAL

Dispositivo de Rilem opcional para ruptura de CP´s 
10x20cm para prensa 1.494.220

1.108.520 -  

Está disponível também uma versão econômica que não é servo-controlada; 
Essa máquina (não ilustrada) tem a bomba elétrica de alavanca (similar a 
prensa 1.501.220), ao invés da unidade de controle. O indicador digital é o 
mesmo da foto com a bomba servo controlada e indicador digital similar 
a prensa  1.494.220   

1.509.820

Prensa-Servo controlada para Flexão de Placas de Concreto
conforme norma: NBR 15805

1.491.220 - Prensa elétrica digital para prisma de bloco 200 tf - 220V   - 60Hz 

1.509.820 - 

Prensa Servo-Controlada para Flexão de Placas de 
Concreto, composta de estrutura de aço carbono em formato C, para 
ensaio de resistência a fl exão em placas de concreto para pisos, capacidade 
20 tf, conforme anexo E da NBR 15805. Inclui pistão hidráulico de simples 
ação com retorno por molas e switch externo para proteção de fi m de curso. 
Acompanha unidade hidráulica servo-controlada e célula de carga de 25 
tf já instalada na estrutura junto ao cutelo superior. 
Acompanha indicador digital microprocessado de dois canais, que controla 
a taxa de incremento de força, e cutelos ajustáveis para placas de até 80x80 
cm. Esta prensa comporta placas com espessura de até 17 cm, mediante 
ajuste de altura do cutelo superior.        
Acompanha certifi cado de calibração acreditada a Rede Brasileira de Cali-
bração (RBC) em 5 pontos conforme norma NBR NM-ISO 7500-1:2004.   

D-3A

(não ilustrada)
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 D-3A

Prensas - Quadro comparativo (não inclui prensas com manômetro)

Tipo do mostrador

Referências

Capacidade

Resolução

Regulagem de
velocidade

Distância entre
pratos

Dispositivo limitador
de curso e excesso 

de carga

Manual Elétricas

Saída serial RS 232

Datalogger

Servo controladas
 

(1.495.XXX) (1.498.XXX)

Sim Sim

200.000kgf100.000kgf

10Kgf 10Kgf

Automática Automática

Digital
 gráfi co

Digital
 gráfi co

Sim Sim

Sim Sim

10 Kgf

Sim

Digital
gráfi co

Sim

Sim

100.000kgf

(1.497.XXX)

Manual

ref. 2.402.001

(1.504.230)

100.000kgf

10 Kgf

Não

Não

Digital 
Opcional

Não

ref. 2.402.001

(1.501.XXX)

 100.000kgf

10 Kgf

Manual

Sim

Não

10 Kgf

Sim

Digital
gráfi co

Sim

Sim

100.000kgf

(1490.xxx)
10x20cm 

Manual

ref. 2.402.001

10Kgf

Sim

Não

200.000kgf

(1.503.XXX)

Manual

(1.499.XXX)

Sim

200.000kgf

10Kgf

Manual

Digital
 gráfi co

Sim

Sim

315mm a
335mm 

315mm a
335mm 

315mm a
335mm 

215mm a
235mm 

440mm a
460mm 

315mm a
335mm 

440mm a
460mm 

440mm a
460mm 

Indicador Gráfi co Color i -
do Touch Screen - Este indica-
dor digital é o mais avançado da linha. Possui 
tela sensivel ao toque (touch screen), botão 
de segurança superior e permite a realização 
e programação de ensaios com bastante sim-
plicidade. Tem um total de 8 canais analógi-
cos de entrada para transdutores que podem 
ser de força ou deslocamento, confi guráveis.

Durante os ensaios podem mostrar resultados na forma de gráfi cos.
Diferente de outros indicadores, este equipamento grava resultados em 
memória externa (pen drive USB) ou cartão de memória SD. Cada ensaio 
gera um arquivo do tipo TXT com todos os resultados e a cada ensaio de 
módulo todas as cargas e deformações são gravadas para posterior análise. 
(Função disponível apenas para prensas destinadas ao ensaio de módulo 
de elasticidade). É possível conectar em uma segunda porta USB deste indicador 
um teclado, mouse ou leitor de código de barras para facilitar a identifi cação das 
CPs ensaiadas.
2.402.230  - Indicador gráfi co colorido, touchscreen 8 canais - 50/60Hz

2.402.230 

Indicador Digital Simples, para prensas de 
concreto com transmissores de pressão de 4 a 20 mA.
Possui 1 canal de medida configurável, 4¹/  digítos e 
20.000 divisões internas. Não acompanha saída serial 
que pode ser adquirida separadamente.

²

2.401.230 - Indicador digital simples para Prensas de concreto

 D-4

Conjunto para Comunicação Entre 
Indicador Digital simples e Com-
putador (Para Prensas Digitais 
simples da Pag D2)Conjunto para co-
nexão dos indicadores digitais simples Solotest 
(indicadores de prensas, células de carga e de 
uso geral), composto por:
- Placa eletrônica que inclui saída RS232 aos 
indicadores digitais  simples Solotest;
- Cabo de 3 metros de comprimento, com conexões na extremidade 
tipo  DB - 9;
- Software para Windows (do tipo residente), que permite, ao pressionar 
de uma tecla, que qualquer valor indicado pelo instrumento apareça na 
posição do cursor em programas como Excell, Word e similares.
Obs.: Necessário serviço de adaptação em nossa fábrica (custo já incluso).
Para evitar custos com frete do indicador para esta instalação, sugere-se 
sua aquisição junto com a prensa ou célula de carga que possua este 
indicador. Este software também possui opção para captura contínua dos 
dados para word ou excel, com intervalo de tempo selecionável.
2.402.001 - Conjunto para transferência da leitura entre o indicador 

digital simples e o microcomputador

2.404.230  -  Indicador gráfi co microprocessado 220V -50/60Hz

para uso em prensas Solotest. Trabalha com transdutores de 20V/ V. mV/ V.
- Características: Configuração do tipo do corpo de prova, tipo de ensaio, 

nome do ensaio, unidade de grandeza no 
qual o resultado deve ser expresso;
- Possui indicador de velocidade de carrega-
mento, possibilitando o melhor ajuste desta 
variável durante o ensaio;
- Armazena os resultados dos ensaios em 
sua memória, permitindo sua visualização 
posterior no display e transferência para um 
microcomputador ou impressora via porta 
serial RS232; A cada ensaio, evita também 

uma string padrão automaticamente via porta serial RS 232.
- Possui 2 saídas. para transdutores de leitura. No mesmo indicador podem 
ser calibradas 2 escalas como transdutores ou células de carga.

2.404.230 

Indicador Gráfi co Microprocessado com Datalogger

Transdutor de Pressão 350kgf/cm2, com saída analógica de 
2mV/V, alimentação 5VDC, adequado para indicadores digitais gráficos 
microprocessados Solotest utilizados até 100Tf de capacidade.                      

Transmissor de Pressão 700kgf/cm2, capacidade 700kgf/
cm², saída de 4 a 20mA, adequado para uso com indicador simples Solo-
test. Aplicável em prensas com capacidade de 200Tf. Para uso em conjunto 
com o indicador 2.401.230

Transmissor de Pressão 500kgf/cm2,  saída de 4 a 20mA, 
adequado para indicadores digitais simples Solotest. Aplicável em prensas 

com capacidade 150Tf. Para uso em conjunto c/ o indicador  2.401.230

Transmissor de Pressão 350kgf/cm2,  saída de 4 a 20mA, 
adequado p/ uso nos indicadores digitais simples Solotest, em prensas c/ 
capacidade 20Tf e 100Tf. Para uso em conjunto c/ o indicador  2.401.230 

4.503.350 - Transmissor de pressão 350kgf/cm²

4.503.500 - Transmissor de pressão 500kgf/cm²

4.503.700 - Transmissor de pressão 700kgf/cm²

4.502.350 -  Transdutor de Pressão 350 kgf/cm2

Transdutor de Pressão 700kgf/cm2, com saída analógica 
de 2mV/V, alimentação 5VDC, adequado para indicadores digitais gráficos 
microprocessados Solotest utilizados em prensas de 200tf de capacidade.

Transdutor de Pressão 500 kgf/cm2, com saída analógica 
de 2mV/V, alimentação 5VDC, adequado para indicadores digitais gráficos 
microprocessados Solotest utilizados em prensas de 150tf de capacidade.

4.502.500 - Transdutor de Pressão 500 kgf/cm2

4.502.700 - Transdutor de Pressão 700 kgf/cm2

Indicadores Digitais e Transdutores / Transmissores de Pressão

Digital 
Opcional

Digital 
Opcional

2.402.001 
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6.504.200

6.504.230

6.504.240

1.089.003
1.091.002
1.091.0441.091.001

1.091.010
Prato de Aço

Disco de 
Neoprene

Corpo de Prova

1.108.510 1.108.511

Acessórios
 para Argamassa

Blocos
Diametral

Tração na
Flexão

15x15x50

Tração na
Flexão

10x10x40

1.108.001
Dispositivo de Rilen Múltiplo

DISPOSITIVOS PARA PRENSAS
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Dispositivos para Romper Corpos de Prova na Dia-
metral, construídos em aço zincado com dimensões robustas, para 
romper corpos de prova Ø 15X30 cm ou Ø 10X20 cm, comprimindo-os 
diametralmente (deitados). Conforme norma: NBR 7222

Peso: 38 Kg / 30 Kg

Dispositivos para Romper Blocos, construídos em aço 
zincado, consistem em duas placas robustas para romper blocos. Con-
forme normas: NBR 7186 e 7173.

Peso: 80 Kg

Dispositivo para Tração na Flexão em C.P. Prismático
 construído em aço zincado com dimensões robustas e roletas reguláveis, desti-
na-se ao rompimento de corpos de prova prismáticos 15X15X50cm e 15X15X75 
cm. Conforme norma: NBR 12142. Disponível também em 10x10x40 cm.

Peso: 42 Kg

Disco de neoprene com dureza de 70 shore, para regularizar 
imperfeições dos corpos de prova de concreto e argamassa sem a ne-
cessidade de capeamento.
Necessita de par de pratos de acomodação para uso.
Conforme solicitação: ASTM C1231; AASHTO T851, T22 

Pratos de Acomodação para Disco de Neoprene

Par de Placas Auxiliares e Dispositivo para romper 
Blocos Intertravados (Pavers) Conforme norma: NBR 9781.

Dispositivo de Rilem. Ao usar prensas para concreto em corpos 
de prova Ø 5X10cm, corre-se o risco de romper o C.P.  por cisalhamento, 
visto que a rótula do equipamento é proporcional a corpos de prova Ø 
15X30 cm e Ø 10X20 cm. Para corrigir esse problema, emprega-se o 
dispositivo de Rilem com rótula apropriada para CP Ø 5X10 cm.

4.420.150 - Disco de neoprene para CP Ø 15X30cm
4.420.103 - Disco de neoprene para CP Ø 10X20cm 
4.420.105 - Disco de neoprene para CP Ø 5X10cm 

1.084.002 - Par de pratos de aço para CP Ø 15X30 cm    2,0
1.107.004 - Par de pratos de aço para CP Ø 10X20 cm  1,3
1.107.005 - Par de pratos de aço para CP Ø 5X10 cm    0,5

1.091.001 - Dispositivos para romper CP Ø 15X30cm na diametral
1.091.010 - Dispositivos para romper CP Ø 10X20cm na diametral

1.091.002 - Dispositivo para romper blocos de até 19X19X39cm  p/ 100tf
1.091.044 - Dispositivo para romper blocos de até 19X19X44cm p/ 100 tf
1.091.054 - Dispositivo p/ romper blocos de até 19X19X54cm (especial p/200 tf)

1.089.003 - Dispositivo p/  tração na flexão em C.P. prismático 15x15x50cm  ou 75cm 
1.089.010 -  Dispositivo p/  tração na fl exão em C.P. prismático 10x10x40cm

6.504.200 - Par de placas auxiliares p/ bloco intertravado (sem o dispositivo)
6.504.230 - Dispositivo para Romper Pavers de 6, 8 e 10 cm
6.504.240 - Dispositivo para Romper Pavers de 4, 6, 8 e 10 cm de altura,
      e 14 cm de largura para uso dentro do dispositivo de blocos.  
 

Dispositivo de Rilem para romper CP Ø 5X10 cm em
prensa de concreto, sem uso de célula de carga
Dispositivo de Rilem para romper  CP Ø 5X10 cm em prensa
de concreto usando célula de carga (não inclusa)
Célula de carga tipo disco capacidade 25 tf
Indicador digital para célula de carga 110/220 V - 50/60 Hz
Calibração RBC de célula de carga de 25 tf à compressão

1.108.510 - 

1.108.511 - 

4.401.049 - 
2.400.230 -
5.400.002 -           

Pedestal para Corpo de Prova Ø10x20cm 
As prensas de concreto são normalmente fabricadas 
para corpos de prova Ø 15X30cm. Estes pedestais se 
aplicam para adaptação da altura da prensa de forma 
que ela admita também corpos de prova Ø 10X20 cm.

6.504.120 - Pedestal para corpos de prova Ø 10X20cm c/ prato retifi cado

6.504.120

Dispositivo de Rilem Múltiplo, para executar ensaios de 
compressão em CPs de argamassa cilindrico 5x10 cm,  cúbicos de 40 
ou 50 mm, flexão 4x4x16 cm. Pode ser usado em conjunto com célula 
de carga tipo disco (vendida separadamente) ou diretamente em uma 
prensa de concreto  para CPs 15x30cm Solotest. Altura total deste dis-
positivo 250 mm.                                                
1.108.001- Dispositivo de Rilem Múltiplo para Argamassa

* No caso do uso deste dispositivo em prensas de concreto de 100tf ou 
maiores, recomenda-se o uso do conjunto de célula de carga de 25tf para 
a execução de ensaio com melhor sensibilidade. Veja página seguinte (D6).                                                  

* Fotografia da Célula e Indicador Digital na página seguinte (D6).

Acessórios
 para Pavers

Espaçador intermediário avulso de 20mm de espessura para 
uso no pedestal Solotest ref. 6.504.120

6.504.125 - 

4.420.103 1.107.004 

1.089.010
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6.501.250 - 

6.501.250
6.504.010

Bomba Elétrica PT para Prensa de Concreto 
110/220V - 50/60Hz com capacidade 700bar. Possui válvula com 
alavanca de 4 posições: avanço rápido, avanço controlado, manter e 
retorno. Adequada para prensas Solotest de 100 ou 200tf. Não inclui 
serviço de adaptação.
6.501.250 - Bomba elétrica PT para prensa de concreto - 110/220V - 50/60Hz 

Bomba Manual SOLOTEST (Prensa 100tf)  avulsa para 
prensas Solotest de até 100tf. Acompanha alavanca.

6.504.010 - Bomba manual Solotest para prensa de concreto

Bomba Elétrica MA para prensa de concreto  220V - 60Hz 
com capacidade 700bar. Possui 02 válvulas manuais independentes: uma 
para controle da velocidade de aplicação de carga (com índice tipo relógio 
analógico de rosca e avanço rápido) e outra para alívio da pressão, tipo 
manipulo, que permite o alívio de carga de forma suave. Adequada para 
prensas Solotest de 100 ou 200tf. 
Não inclui serviço de adaptação.

6.501.220 - Bomba elétrica MA para prensa de concreto  220V - 60Hz

6.501.220

 D-6

Mesa de Aço para Suporte de prensas de concreto 200 tf de 
4 colunas. Possui furação para fixação das prensas Solotest. 

6.506.010 - Bomba manual Solotest para prensa de concreto

6.506.010

4.401.049 

 2.400.230

Células de Carga, com esta célula de carga, é possível medir a 
força aplicada com exatidão superior os rompimentos de argamassas em 
prensas de concreto. A leitura é feita através de um indicador digital que 
tem o recurso de memorizar a maior carga aplicada.
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 reali-
zar 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.
Esta célula é indicada para uso com os dispositivos de Rilem usados na 
compressão de corpos de prova de argamassa cúbicos ou cilíndricos.  
Obs.: Veja relação completa de células na seção geral do catálogo. 

2.402.001 -                              
                            

4.401.049 - Célula de carga para compressão 25 tf -  1,5
2.400.230 - Indicador digital para célula  - 110 / 220V  1,0

0,5

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

Conjunto para transferência de dados
entre o indicador digital e microcomputador   

Pratos Avulsos para Prensas Solotest  usados nas  prensas 
de concreto Solotest de 100tf e 200tf , tanto na parte superior (oscilante), 
quanto na parte inferior, disponível em duas espessuras. 

6.504.018 6.504.019 6.504.017

6.504.018 -
  

6.504.019 -  Prato Inferior temperado e retifi cado - diâmetro de 165X40mm
6.504.017 -  Prato Inferior temperado e retifi cado - diâmetro de165X20mm

Prato oscilante avulso com encaixe na parte superior, fabri-
cado em aço temperado e  superfi cie de contato retifi cada 
- diâmetro de 225mm  

Limpadora de Formas 10x20cm elétrica, horizontal de 
bancada para limpeza de formas de concreto metálicas de Ø10x20 cm. 
Acionamento elétrico por meio de motor 220V. Este equipamento permite 
a fixação do corpo da forma por meio de grampos mecânicos visando 
a passagem de uma escova especial guiada por dois eixos paralelos 
inferiores e direcionada pelo operador.   

1.081.220 - Limpadora de Formas 10x20xm Elétrica - 220V - 60Hz

1.081.220
Imagem ilustrativa

Prensa Estática Mecânica de Alavanca para Fluência 
de Concreto, Prensa estática ESPECIAL de peso morto por alavanca 
e carretilha, capacidade 20 tf de compressão. Composta por estrutura, 
alavanca, 2 moitões de 4 roldanas, 15 pesos de 38 kg, suporte com prato 
inferior de ensaio e rótula padrão Solotest. Idealizada para compressão de 
até 3 CPs Ø10x20cm empilhados. Não acompanha sistema de indicação 
de força, nem de deformação. Acompanha um certificado de calibração 
com os pesos aplicados na alavanca.                         

1.488.001 - Prensa Estática Mecânica de Alavanca para Fluência de Concreto

1.488.001 
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1.088.285 - Forma prismática 75X75X285mm para concreto
1.124.002 - Pacote c/ 100 pinos  p/  formas 75x75x285mm, comp. 22,5mm

4.081.128 -   
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4.081.124

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS - FORMAS

Peso vibrador: 10 Kg
Peso motor: 25 Kg 

Mesa Vibratória em aço, capaz de produzir vibrações de 3.600 
V.P.M., para adensamento de corpos de prova de concreto. 
Disponível em 3 dimensões. Hastes vendidas separadamente.
Conforme normas: NBR 8245, 5738

Vibrador de Imersão com mangote com borracha vulcanizada, 
com 5 metros de comprimento. Produz vibração de 10.000 a 12.000V.P.M., 
agulha em aço tratado termicamente para garantir grande durabilidade. 
Disponível nos diâmetros 25 ou 45mm, o motor deve ser comprado 
separadamente. 
Conforme normas: NBR 11686, 9832; DNER-ME046 e NM 9.

Peso (Kg)

Forma Cilíndrica Metálica para Concreto em aço zincado 
com abertura diametral, alça plastificada e parafusos com cabeça especial 
que impedem que o concreto caia sobre a rosca. Disponível nos tamanhos 
Ø 10X20cm e 15X30cm.    
Conforme normas: NBR 8045, 5738; DNER-ME046 Peso (Kg)

4.513.320

4.511.320

1.085.001 1.120.002

Formas Prismáticas para Concreto  nas medidas 15X15X15, 
15X15X50 e 15X15X75cm. Construídas em aço zincado com dimensões 
robustas (espessura da parede de 12,7mm). As formas garantem estan-
queidade, fator importante na cura do concreto. Conforme normas: NBR 
8045, 5738; DNER-ME046 

1.088.285

3.088.075

4.081.128

3.088.050

1.120.0033.081.001  3.081.120

2.082.002

2.082.001
4.081.121

1.512.900  - 1.593.900
(hastes)

Forma Prismática para Determinar Expansão / Retra-
ção do Concreto  medindo 75X75X285mm, para uso no ensaio de 
expansão / retração do concreto. Acompanha 02 pinos de aço inox em 
sua extremidade.  Conforme normas: ASTM C490; AASHTO T160 e T107. 

4.511.025
Vibrador

4.800.220
Motor 

Forma em Resina de Engenharia p/ cp Ø 10X20cm - Trava / Parafuso 

 8
12
27
33  
49
 - 
 -

Acessórios / Reposição:

4.511.320 - Mesa vibratória 50X50cm - 220V trifásico  55
1.511.900 - Haste p/ fi xar cp´s p/ mesa vibratória de 50cm  12
4.512.320 - Mesa vibratória 50X100cm - 220V trifásico 105
1.512.900 - Haste p/ fi xar cp´s p/ mesa vibratória de 100cm  25
4.513.320 - Mesa vibratória 100X200cm - 220V trifásico 315
1.513.900 - Haste p/ fi xar cp´s p/ mesa vibratória de 200cm  80

Peso (Kg)

4.511.220
Conjunto

4.511.025 - Vibrador de imersão Ø 25mm sem motor
4.611.045 - Vibrador de imersão Ø 45 mm sem motor
4.800.220 - Motor para vibrador de imersão 220V - monofásico
4.800.320 - Motor para vibrador de imersão 220V - trifásico
4.511.220 - Vibrador  de imersão 25mm com motor 220V- monofásico

detalhe dos sistemas
de fechamento

Forma em Resina de Engenharia p/ Concreto Ø10X20cm 
Com as seguinte seguintes características: 
 - Alça para transporte, fechos rápidos de resina que facilitam a montagem 
e desmontagem em poucos segundos, sendo que um dos lados contém 
parafusos com porca borboleta e o outro lado possui fechos rápidos de 
resina. Abas superiores evitam o escorrimento do concreto ao longo da 
forma. Fabricadas em resina de Engenharia, que garante durabilidade ao 
tempo e a impactos. São bipartidas e já acompanham o fundo. Opcionais: 
Tampa superior e disco planificador. 
Conforme normas: NBR 8045, 5738; DNER-ME046. 

4.081.121 - Tampa opcional em resina de Engenharia
4.081.124 - Disco planifi cador opcional para o fundo

3.088.010 3.088.015

3.081.001 
3.081.120
3.081.075
3.081.150
1.120.003
1.120.002
2.082.001
2.082.002
1.085.001
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3.088.010 - Forma prismática 10X10X10cm para concreto 
3.088.015 - Forma prismática 15X15X15cm para concreto
3.088.040 - Forma prismática 10X10X40cm para concreto
3.088.050 - Forma prismática 15X15X50cm para concreto
3.088.075 - Forma prismática 15X15X75cm para concreto
3.088.060 - Forma de concreto 15x15x60cm para concreto
1.088.001 - Forma para concreto 250x250x125mm   

                           

1.088.001

   

6,0
3,2
1,0
6,5
1,0
0,5
0,5
0,4
0,9 

 - Forma Ø 15X30cm para concreto (metálica)
 - Forma Ø 10X20cm para concreto (metálica)                
 - Forma Ø 7,5 X15cm para concreto (não ilustrado)  
 - Forma Ø 25 X50cm para concreto (não ilustrado)   
 - Funil para forma Ø 15X30cm   
 - Funil para forma Ø 10X20cm   
 - Concha para concreto para forma Ø 15X30cm 
 - Concha para concreto para forma Ø 10X20cm 
 - Haste socadora Ø16X600mm  
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     Peso (Kg)

PREPARAÇÃO DE CORPOS DE PROVA / PERMEABILIDADE

Retífi ca Vertical para CP de Concreto, com esse equipa-
mento você pode retificar seus corpos de prova de concreto por meio de 
um rebolo abrasivo diamantado (acompanha equipamento), eliminando 
assim o uso do enxofre e outros produtos químicos nocivos à saúde.
Características técnicas:
- Pode usinar corpos de prova Ø 15X30cm e Ø 10X20cm*;
- Limitador regulável da espessura de desbaste;
- Refrigeração controlada por válvula solenóide;
- Engraxadeiras para lubrificação nos pontos de atrito;
- Eixo único vertical com rolamento;
- Motor robusto de 5Hp;
- Fixador de corpos de prova de fecho rápido manual ou pneumático.
*Obs.: É possível o desenvolvimento de dispositivo para outros corpos de 
prova cilíndricos, cúbicos ou paralelepipédicos. Consulte-nos!

Conforme normas: NBR 12767, 10906, 8045, 7680, 5738 e DNER-ME046 

Máquina para Corte de CP´s de Concreto. Serra para corte 
de concreto, materiais betuminosos, rochas ou refratários. Com refrige-
ração motorizada, pedal para deslocamento do disco e mesa deslizante. 
Motor de 5 Hp com 3.200rpm (modelo SII) ou 2300rpm (modelo SIII), 
alimentação 220/380V trifásico. Cada máquina acompanha 01 disco 
diamantado. Disponível nos modelos para discos de 14” e 18”. Conforme 
normas: NBR 12767, 8384 e NM 69.

Peso: 150 Kg

Obs.: Discos para outros materiais estão disponíveis sob consulta.
Peso: 8 Kg

3.254.320

Extratora Elétrica Portátil com sistema de fixação por meio 
de vácuo ou chumbamento. O motor elétrico possui três velocidades.
Disponível em dois modelos, um com potência para coroas de até Ø 
4 ¼’’ e outro para até Ø 10 ¼’’.
Acompanha cálice e coroa Ø 4 ¼” (interno); Possui indicador de esforço 
do motor; Não acompanha bomba de vácuo e gerador.  

Alimentação 220V - Monofásico 

4.584.220

4.584.300

4.583.220

Obs.: Outros diâmetros sob consulta.

Cálices para Extratoras Elétricas 

1.082.320 - Retífi ca vertical c/ fi xação pneumática 220/380V - 60Hz   320 Kg
1.082.350 - Retífi ca vertical c/ fi xação pneumática 220/380V - 50Hz   320 Kg
1.083.320 - Retífi ca vertical c/ fi xação manual 220/380V - 60Hz    320 Kg
1.083.350 - Retífi ca vertical c/ fi xação manual 220/380V - 50Hz    320 Kg
4.084.008 - Rebolo diamantado para retífi ca vertical Solotest    7,5 Kg
4.866.220 - Compressor de ar capacidade 100L - monofásico     78 Kg
4.865.330 - Compressor de ar capacidade 100L - trifásico     78 Kg

3.253.320 - Máquina de corte para CPs de concreto Ø 14”- mod S II
3.254.320 - Máquina de corte para CPs de concreto Ø 18”- mod SIII

4.418.255 - Disco diamantado para concreto Ø 14”
4.418.260 - Disco diamantado para concreto Ø 18”

4.418.202 - Cálice Ø 2 1/4” interno para extratora elétrica 1,7
4.418.203 - Cálice Ø 3 1/4” interno para extratora elétrica 2,5
4.418.204 - Cálice Ø 4 1/4” interno para extratora elétrica 4,2
4.418.206 - Cálice Ø 6 1/4” interno para extratora elétrica 5,0
4.418.208 - Cálice Ø 8 1/4” interno para extratora elétrica 6,8

4.418.302 - Coroa Ø 2 1/4” interno para extratora elétrica 0,5
4.418.303 - Coroa Ø 3 1/4” interno para extratora elétrica 0,8
4.418.304 - Coroa Ø 4 1/4” interno para extratora elétrica 1,1
4.418.306 - Coroa Ø 6 1/4” interno para extratora elétrica 1,5
4.418.308 - Coroa Ø 8 1/4” interno para extratora elétrica 2,0

Coroas Diamantadas para Extratoras Elétricas 

4.082.320
4.083.220

Retífi ca de CPs
Retífi ca de blocos

Retífi cas Horizontais Automáticas indicadas para retificar as 
faces dos CPs cilíndricos ou de blocos de concreto - conforme o modelo. 

•A retífica de CPs cilíndricos permite o uso de amostras de concreto ou 
argamassa Ø15x30, Ø10x20 e Ø5x10cm.

•A retífica de blocos permite o faceamento de blocos de até 19x19x54cm.

•Ambos os modelos possuem motorização trífasica 220V/380V - 60 Hz e 
são capazes de realizar de forma automática o ciclo de fixação (pneumático) 
e desbaste dos corpos de prova (hidropneumática no caso de retifíca de 
CPs cilíndricos). Possui ainda sistema de proteção para o motor e sistema 
de entrada de água para refrigeração do disco. 
Para utilização é necessário ar comprimido e água para refrigeração.

•Acompanha um rebolo diamantado. Não acompanha compressor de ar. 
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4.082.220 - Retífi ca horizontal  manual p/ CP de concreto CPs 10X20, 15X30 e 05X10
4.082.320 - Retífica horizontal  automática p/ CP de concreto CPs 05X10, 10X20 e 15X30 
4.084.007 - Rebolo para retifi ca horizontal automática de CP
4.083.220 - Retífi ca horizontal  automática p/ blocos de concreto 220V/380V - 60Hz
4.088.002 - Rebolo diamantado Ø 250 para Retifi ca horizontal de blocos

1.082.320 
1.082.350

1.083.320
1.083.350

4.583.220 - Máquina extratora elétrica para até 4 ¼’’  16
4.584.220 - Máquina extratora elétrica para até 10 ¼’’ 25
4.584.500 - Gerador para máquina extratora elétrica  165       
4.584.300 - Bomba de vácuo para fi xação da extratora 10
4.584.301 - Kit de vedação para uso com a Bomba de vácuo 

(necessário para fi xação por vácuo em superfície lisa)
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PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

Capeador construído em aço, garante ângulo reto no capeamento dos 
corpos de prova de concreto e argamassa.Conforme normas: NBR 8045, 
7680, 5738 e DNER-ME046.

Acessórios / reposição

Peso (Kg)

Capeador para Blocos vazados de até 20X20X40cm e de  
20x20x54. Possui regulagem para blocos menores. Conforme normas: 
NBR 8045,5738

Peso: 46 Kg

Peso (Kg)

1.084.001
1.107.001

1.107.003

1.087.001

Betoneira para Laboratório para pequenas misturas com 
tambor de 130 litros e capacidade útil de mistura de 75 litros, com rodas 
para transporte e caçamba basculante. Conforme normas NBR 10342

4.377.320

Peso: 60 Kg

Peso: 211 Kg

Enxofre em pó duplamente ventilado, embalado em sacos de 25Kg.
(Produto controlado pela Polícia Civil)

3.450.0013.590.036

Tacho de Ferro Fundido para Derreter Enxofre com Ø 
36cm, alças e tampa, para derretimento de enxofre.

Peso: 9,0 Kg

3.462.104

Fogareiro Tipo Acampamento (Liquinho)  para uso direto 
em botijões de 2Kg tipo acampamento.

Fogareiro de alta pressão de bancada para aquecer enxofre.
Peso (Kg)

3.462.103

3.462.101

Fogareiro Elétrico Peso (Kg)

3.460.2503.459.110

Pote Térmico para derreter enxofre, parafina ou materiais similares, 
com controlador termostático variável de 40 a 288ºC. 
Capacidade máxima 3,8 litros.

3.561.250

Concha para Enxofre reforçada em aço zincado para manipular 
enxofre fundido.

1.083.001

Peso: 5,0 Kg

3.377.220

3.377.230

1.107.001 - Capeador para corpos de prova Ø 5X10cm 1,2
1.107.002 - Capeador para corpos de prova Ø 7,5X15cm 3,5
1.107.003 - Capeador para corpos de prova Ø 10X20cm 6,0
1.084.001 - Capeador para corpos de prova Ø 15X30cm 17

6.107.001 - Prato para capeador de CP Ø 5X10cm  0,3
6.107.002 - Prato para capeador de CP Ø 7,5X15cm  0,8
6.107.003 - Prato para capeador de CP Ø 10X20cm  1,4
6.084.001 - Prato para capeador de CP Ø 15X30cm  4,0

1.087.001 - Capeador para blocos vazados de até 20X20X40 cm
1.089.054 - Capeador para blocos vazados de até 20X20X54cm

3.377.230 - Betoneira capacidade 130 litros / útil 75 litros  Bivolt - monofásica
3.377.220 - Betoneira capacidade 150 litros / útil 85 litros  Bivolt - monofásica

Betoneira Larga Capacidade com tambor de 400 litros e 
capacidade útil de mistura de 280 litros, com rodas para transporte e 
caçamba basculante.
4.377.320 - Betoneira capacidade 400 litros / útil 280 litros  220V - trifásica

3.561.250 - Pote térmico para derretimento de enxofre - 220V - 4L
3.561.251 - Pote térmico para derretimento de enxofre - 220V - 10L

1.083.001- Concha para enxofre

3.459.110 - Fogareiro elétrico 1 boca 110V  2,0
3.459.250 - Fogareiro elétrico 1 boca 220V  2,0
3.460.250 - Fogareiro elétrico 2 bocas 220  4,0

3.462.103 - Fogareiro 1 boca alta pressão  3,5
3.462.104 - Fogareiro 2 bocas alta pressão  6,0
3.357.013 - Botijão de gás (vazio)    13
3.462.105 - Fogão industrial 4 bocas   46

3.462.101 - Fogareiro 1 boca (tipo liquinho vázio)  0,5
3.357.002 - Botijão de gás de 2Kg (vazio)   3,8

3.450.001 - Enxofre em pó duplamente ventilado, saco com 25Kg

3.590.036 - Tacho de ferro fundido para derreter enxofre

Peso (Kg)
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Bola de Kelly, construído em aço zincado com haste graduada, este 
aparato é especialmente aplicado na medição da consistência de concre-
tos com baixos fatores água/cimento. Acompanha bandeja. Conforme 
normas: ASTM C 360; AASHTO T183

Peso: 15 kg

K-Slump, aparelho portátil para medição da consistência do concreto 
fresco em formas e moldes. Os resultados expressos por este equipamento 
podem ser correlacionados com os valores do Slump Test convencional.
Obs.: Não indicado para concretos de baixo abatimento. 

Conjunto p/ Abatimento do Tronco de Cone - Slump 
Test, fabricado em chapa de aço zincado, com manípulos e pisadores 
soldados. O conjunto básico compreende: 01 funil (colarinho), 01 placa 
base, 01 forma tronco cônica e 01 haste socadora. Pode acompanhar 
opcionalmente a colher arredondada de concreto para auxiliar o enchi-
mento. Conforme normas: NBR 10342, 7223 e NBR NM 67.

Peso: 7,5Kg

1.086.001

Aparelho de Granville para determinação do fator de compactação 

do concreto fresco por meio de queda livre.   
  
Peso: 32 kg

1.078.001

CONSISTÊNCIA

1.090.001

Conjunto para Espalhamento do Tronco de Cone
(Mesa de Graff), para determinar a trabalhabilidade do concreto, 
composto por forma tronco cônica, soquete de madeira e mesa de fluência 
de madeira com tampo superior em aço. 
Conforme norma: NBR 9606

Peso: 21 Kg

Peso: 90 Kg

Peso: 105 Kg

1.078.320

Reposição / acessórios

3.086.001

2.082.001

Acessórios / reposição

1.119.100

1.079.320

Consistômetro de Vebê - CCR Tradicional, aparelho para 
medir consistência do concreto de mistura seca, de acordo com Vebê, 
composto por cuba em aço zincado, forma tronco cônica, funil, medidor 
de abatimento graduado e mesa vibratória.
Alimentação: 220V - trifásico. Conforme norma: DNIT 064

Consistômetro de Vebê - CCR Úmido aparelho para 
medir consistência do concreto rolado de mistura úmida, de acordo com 
Vebê (modificado), composto por cuba em acrílico transparente, mesa 
vibratória e peso padrão.
Alimentação: 220V - trifásico

6.086.002 - Funil (colarinho)
6.086.003 - Placa de base
6.086.004 - Forma tronco cônica
1.085.001 - Haste socadora Ø 16x600mm
2.082.001 - Concha arredondada para concreto (forma Ø15x30cm)
2.082.002 - Concha arredondada para concreto (forma Ø10x20cm)
3.405.008 - Colher de pedreiro 8”
4.572.030 - Régua em aço inox 30cm

1.078.001 -  Aparelho de Granville

1.090.001 - Bola de Kelly medidor de consistência do concreto

3.086.001 - K-Slump - Medidor de consistência portátil 

1.119.100 - Conjunto para determinar consistência (Mesa de Graff) 

1.078.320 - Consistômetro de Vebê -  trifásico 220V - 60 Hz

6.079.300 - Cuba acrílica para consistômetro de Vebê 

1.079.320 - Consistômetro de Vebê para concreto rolado - trifásico - 220V - 60Hz

2.082.002

1.086.001 -  Conjunto Slump Test
1.086.004 - Conj. Slump Test básico + concha 2.082.002 
1.086.005 - Conj. Slump Test  básico + concha 2.082.002 e régua 4.572.030 

 D-10



C A  

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

solotest@solotest.com

oncreto -      gregado 

 D-10

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 
( Esclerômetros e Ultrassom)

Peso: 2 Kg

Bigorna para Calibração de Esclerômetro 
para calibração de esclerômetro, com corpo de aço 
maciço, pastilha com dureza padrão e guia. Conforme 
norma NBR 7584

Esclerômetro Digital Tipo N ou L
para leituras rápidas. Possui função de memorização 
de medidas e média aritmética. 
Ideal para uso em peças pré-fabricadas, determina-
ções rápidas de estruturas novas, estruturas subme-
tidas a congelamento, fogo, etc...
Características:
- Escala 10 a 100 MPa (100 a 1000kgf/cm2 ou1450 
a 14500 psi);
- Energia de impacto 0,225mkg;
- Leve e portátil.

Acompanha pedra porosa para remoção de camadas superficiais ao 
concreto e estojo plástico com alça para transporte.
Não deve ser aplicado para substituir os ensaios de rompimento de corpos 
de prova cilíndricos.
Alimentação: 4 pilhas AA. Conforme norma: NBR 7584; ASTM C805 

 - Esclerômetro analógico modelo N (Suíço) - Classe A
 - Esclerômetro analógico modelo N 
 - Esclerômetro analógico modelo L - Aplicações especiais:      
   concretos fi nos, papéis e etc (energia de impacto de 0,735Nm). 

3.453.003
3.453.001
3.453.005

Bigorna para Calibração de Esclerômetro              
analógico
Bigorna para Calibração de Esclerômetro
digital

Aparelho Ultrassom de Concreto 
Portátil Digital (PUNDIT LAB+) 
para uso em concreto e argamassa. Pode 
ser usado ainda em rocha, grafite, cerâmi-
ca, madeira e outros materiais com uso de 
transdutores não incluídos. É ultilizado na 
determinação da uniformidade do material, 

na estimativa da resistência (quando usada em conjunto c/ o esclerôme-
tro digital 4.853.502), na estimativa de  profundidade de trincas e para 
verificar danos causados por fogo ou congelamento. Possui capacidade 
de conexão via porta USB com computador através de software incluso 
no pacote, que permite aquisição de resultados em tempo real, análise 
do formato de onda e transmissão de resultados gravados na memória 
do aparelho.
As medidas diretas fornecidas pelo equipamento são: 
 - Tempo de trânsito do pulso;
 - Velocidade do pulso;
 - Comprimento do trajeto do pulso;
 - Velocidade superficial;
 - Profundidade de trincas.
CARACTERÍSTICAS:
 - Memória interna para mais de 500 leituras;  
 - Display de Matriz OLED de 256x64 pixels;
 - Conexão USB para computador;
 - 04 pilhas AA normais ou recarregáveis;
 - Opera em temperatura de -10°C à 60°C;
 - Energia do pulso transmitido selecionável em 125V, 250V, 350V, 500V ou 
automático.   
ACOMPANHA: 
 - 02 transdutores de 54kHz, 02 cabos de 1,5 metros, 01 software para 
controle do aparelho e aquisição de resultados, 01 fonte para uso na rede 
elétrica via porta USB, 01 estojo plástico para transporte. 
Outros transdutores ou acessórios sob consulta! 
Conforme normas: NBR 8802, NBR 15630 e ASTM C 597-02.  

1.380.001 - 

4.380.001 -

Aparelho Ultrassom de Concreto 
Avançado portátil digital (série 
PUNDIT PL). Disponível em dois modelos, 
ambos com display colorido touch screen (800 
x 480 pixels), de procedência suiça. O modelo 
4.852.600 representa, uma evolução em relação 
ao tradicional PUNDIT LAB+. Possui melhor 
visibilidade dos resultados, permite apresenta-
ção conjunta de várias medições facilitando a 

localização de pontos que possam indicar problemas. Possui função zoom, 
configurações acessiveis diretamente na tela de medição, estima  módulo 
de elasticidade, memória para até 100.000 medições do tipo A-Scans. 
Acompanha bateria, carregador, manual, 
estojo plástico, 02 transdutores de 54 kHz, 
cabo USB e software para transferência de 
dados para computador.

 O modelo 4.852.610, apresenta um con-
ceito completamente inovador neste tipo de 
medida. O transdutor que acompanha o aperelho é do tipo Pulso de Eco,  
do da estrutura de concreto.
Com isto é possível determinar a espessura de uma laje, por exemplo.
Esta versão possui dois modos de scan: A-SCAN, similar aos outros modelos 
de PUNDIT onde se verifica o sinal bruto. B-SCAN proporciona     a visão 
de um corte transversal perpendicular a superfície, facilitando a busca de 
tubos, fissuras, vazios, etc. Esta versão não acompanha os transdutores 
de 54 KHz, que podem ser adquiridos na forma de um kit atráves da 
referência: 4.852.611.    

4.852.110

4.853.500 / 4.853.502
3.453.007 / 3.453.008

Esclerômetro Analógico Tipo N ou L
de impacto Schmidt, para determinação “in loco” de 
forma não destrutiva do valor aproximado da resis-
tência à compressão superficial do concreto. Ideal 
para uso em peças pré-fabricadas, determinações 
rápidas de estruturas novas, estruturas submetidas a 
congelamento, fogo, etc...
Características:
- Escala de 10 a 70 MPa (100 a 700kgf/cm2 ou 
1450 a 10150 psi) 
- Energia de impacto 2.207 Nm;

- Leve e portátil. Acompanha pedra porosa para remoção de camadas 
superficiais ao concreto e estojo plástico com alça para transporte. Não 
deve ser aplicado para substituir os ensaios de rompimento de corpos de 
prova cilíndricos. NBR 7584; ASTM C 805. 

3.453.005

4.852.600

4.853.500 - Esclerômetro digital  modelo N (s/ software) - Suiço
4.853.502 - Esclerômetro digital  modelo N (c/ software) - Suiço
3.453.007 - Esclerômetro digital  modelo L (sem software) - Aplicações especiais: 

concretos fi nos, papéis, etc (energia de impacto de 0,735Nm) - Suiço 
3.453.008 -  Esclerômetro digital  modelo L (com software) - Aplicações  especiais: 

concretos fi nos, papéis, etc (energia de impacto de 0,735Nm) - Suiço  

4.852.110 - Aparelho de Ultrassom portátil digital (PUNDIT LAB+) Ondas P
4.852.150 - Par de Transdutor  de 150kHz (2 são necessários) Ondas P
4.852.251 - Par de Transdutor  de 250kHz (2 são necessários) Ondas P
4.852.500 - Par de Transdutor  de 500kHz (2 são necessários) Ondas P
4.852.250 - Par de Transdutores avulsos  de 250kHz de ondas P Shear
4.852.125 - Frasco de 250 ml de gel acoplante

Esclerômetro analógico de pêndulo para argamassa e rejuntes - 
Modelo PM            
Esclerômetro analógico de pêndulo para concretos de 
baixa resistência (1 a 10 MPa) - Modelo PT
Bigorna especial para verifi cação dos esclerômetros de pêndulo

4.853.520 - 

4.853.522 - 

4.853.524 - 

4.853.520
4.853.522 4.853.524

4.852.600 - Aparelho p/ Ultrassom de Concreto (PUNDIT PL - 200)
4.852.610 - Aparelho p/ Ultrassom de Concreto (PUNDIT PL - 200PE)
4.852.611 -  Kit com 2 transdutores 54 KHz, 2 cabos,  gel acoplador 

e adaptador  para conexão para o ultrassom 4.852.610

D-11

4.852.610

1.380.001 Pedra para esclerômetro Ø65x30mm          6.453.001 - 
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Medidor de Umidade - Tipo Lança para areias e outros ma-
teriais granulares não compactados. Trabalha em profundidades 
de 16 a 75cm, faixa de operação: 0 a ±25% (percentual em 
volume)  e  -20+60ºC, resolução 0,1% e 0,1ºC.

detalhe do mostrador digital

detalhe da ponta da lança4.815.001

Medidor de Umidade do Concreto en-
durecido Hygropin Utilizado na medição 
da umidade do concreto através de pequenos 
furos a serem executados na superficie. Permite 
uma medição mais exata e não somente super-
ficial. Procedencia Suiça.  

Medidor de umidade de concre-
to  endurecido Hygropin 

 D-10A

Localizador de Barras de Aço em Concreto (Scan) 
Equipamento avançado portátil, com display toutch screen colorido e sonda 
tipo carro que permite um escaneamento de superfícies maiores do que 
os equipamentos simples. Recomendado por exemplo para a inspeção de 
túneis, paredes armadas, lajes, tabuleiros de pontes,  viadutos, etc. Trata-
se de uma nova geração de localizadores de barra de aço que possuem 
capacidade de avaliação de até 2 camadas de barra de aço. Permitem 
ainda a visualização de um espectro dos sinais obtidos. O aparelho possui 
zoom direto na tela, além da gravação de dados em memória de 8 gb. 
É possivel também determinar o cobrimento e estimar o diâmentro das 
barras. Display de alta resolução 800x480 pixels. Possui bateria recarregável 
com carregador incluso. Modelo PM 650.
      

Localizador de Barras de Aço em Concreto (Simples) Equi-
pamento portátil de fácil manuseio para detecção precisa de armadura de 
aço inserida em concretos. Permite ainda a estimativa de cobrimento e/
ou do diâmetro das barras de aço. Profundidade máxima de localização 
de 185mm. Profundidade máxima para estimativa de diâmetro da barra 
de 64mm. Funcionamento à pilha, possui memória interna de até 49.500 
medidas (500 objetos com até 99 medidas cada). Possui saída USB para 
conexão com PC e acompanha software ProfoLink, onde os dados me-
morizados no aparelho podem ser analisados.

4.853.008

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
(Pacômetro, resistividade e corrosão)

4.853.008 - Localizador de barras de aço em concreto (Simples)

Sonda de roda quádrupla para Aparelho Profometer Cor-
rosion Sonda especial de roda, quádrupla, para análise de grandes 
superfícies. Acompanha estojo, ácido cítrico, sulfato de cobre e ferramentas 
para montagem. Acessório adaptável ao Profometer Corrosion, vendido 
separadamente. 
4.852.824 - Sonda de roda quádrupla para aparelho Profometer Corrosion 

Aparelho Portátil para Avaliação de Resistividade de 
Concreto - Resipod. Possui sonda de 4 pinos incorporada, com 
espaçamento de 50mm entre cada um dos pinos. Acompanha carregador 
USB, software e estojo. Procedência suiça.                                 

4.852.900

4.853.007
4.853.006

Acessórios/ Reposição
4.852.914 - Conjunto para substituição dos contatos de espuma das     

4.852.916 - Contatos para resistividade volumétrica  para uso em Resipod  
 que possua acessório p/ resistividade volumétrica (10 unidades) 
4.852.919 - Padrão avulso de resistividade para o aparelho de medida de  
 resistividade do concreto

4.852.910 4.852.912

4.852.900 - Medidor portátil de resistividade de concreto - Resipod
4.852.910 - Acessório p/ medir a resistividade volumétrica para Resipod
4.852.912 - Acessório p/ medição em espaçamentos variáveis para Resipod  

4.815.001- Medidor de umidade tipo lança p/ areias e outros materiais granulares

ponteiras (20 unidades) 
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4.852.812 - Sonda de roda simples para aparelho Profometer Corrosion 

Aparelho portátil para avaliação do potencial de corrosão 
de armaduras de aço em concreto armado Utiliza o método 
da meia-celula para medida do potencial de corrosão de barras de aço. 
Novo Modelo Profometer Corrosion, com display colorido touch screen, 
carregador de bateria, cabo de 25m com clip, cabo USB, software, alça e 
estojo de transporte. Não acompanha sondas que devem ser adquiridas se-
paradamente através de uma ou mais das seguintes referências: 4852810, 
4852812 e 4852824 (ver abaixo).                            

Sonda portátil para Análise de potencial de Corrosão 
Sonda avulsa para avaliação do potencial de corrosão de armaduras de 
concreto armado, especifíca para uso com o equipamento Profometer 
Corrosion. Acompanha a sonda pontual, cabo e sulfato de cobre.                                                               

4.852.810 - Sonda avulsa para aparelho Profometer Corrosion 

Sonda de roda simples para Aparelho Profometer Corro-
sion  (CobreSulfato), usada também no Profometer Corrosion. Acompanha 
haste telescópica, cabos, ácido cítrico e solução cobre-sulfato.  

4.852.808 - Kit Upgrade 
para localizador de barras

4.853.007 - Localizador de barras em aço em concreto (PM650) - SCAN

4.852.050 - 

4.852.824

4.852.805
Profometer Corrosion

4.852.805 - Aparelho portátil para avaliação do potencial de corrosão

4.853.050

4.852.812
4.852.810

Kit p/ Upgrade dos equipamentos Profometer 600, 630 ou 650, visando 
adaptá-los para uso como o Profometer Corrosion, equipamento para 
avaliação do potencial de corrosão de armaduras de aço de concretos 
armados. Com este kit, o Localizador de Barras das séries acima, substitui 
com muitas vantagens o antigo Aparelho Canin. O kit acompanha: caixa 
de interface, cabos, sendo um deles de 25 metros,  DVD com software, 
documentacão e estojo de transporte.             
4.852.808 -  Kit Upgrade para localizador de barras PM 600, 630 ou 650

Localizador de Barras de Aço em Concreto (Scan)
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ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

Medidor de Permeabilidade (Poroscope) do concreto 
ao ar e à água com marcador de tempo digital. Por ser portátil, este 
equipamento é capaz de fazer as determinações “in loco”. 
Mede a permeabilidade superficial e abaixo da camada de cobertura 
convencional das ferragens (20mm abaixo da superfície). Não acompanha 
plugs de contato, que devem ser comprados separadamente.
Alimentação: bateria de 9V.

  

Peso: 5,4 kg

4.853.600 - Medidor de permeabilidade portátil (Poroscope)
4.853.625 - Pacote com 25 plugs de contato

4.853.600

4.853.625

Detalhe do plug

4.851.100

Este equipamento possibilita a verificação do comprimento da estaca e a detecção 
de irregularidades ou trincas ao longo de seu comprimento.
Equipamento robusto, leve e inteiramente digital que possibilita a um único operador 
testar várias estacas por hora. Seu uso é muito simples, basta pressionar o sensor 
sobre o topo da estaca enquanto é provocado um impacto com o martelo. O 
equipamento registra diretamente o impacto seguido da resposta da estaca e mostra 
ambos no display, possibilitando a verificação da qualidade da medida. 
Devido às propriedades do sensor de aceleração que compõem este equipamento, 
o usuário poderá detectar até pequenos defeitos na estaca. O espectro 
do sinal pode ser gravado na memória junto com outras informações da 
estaca ensaiada, resultados estes que podem ser enviados para o com-
putador via porta USB.
CARACTERÍSTICAS:
 - Display colorido de 640x480 pixels, memória de 01Gb, bateria recar-
regável com carregador incluso.
ACOMPANHA: 
 - Software básico para Windows, 02 martelos, estojo para transporte. 
Conforme normas: NBR ASTM D 5882-00

4.851.500  /  4.851.502    

Medidor / Registrador de vibrações para obras
DIN 4150-Parte 3 (versão standard) - DIN 4150-Parte 2 e 3  (versão plus.) 
Equipamento eletrônico p/ monitoramento e registro contínuo de vibrações 
causadas por: tráfego para veículos, cravação de estacas, explosões e 
trabalhos de demolição em geral. O monitoramento é realizado nos 
3 eixos através de geofone. O equipamento tem autonomia de até 4 
semanas de monitoramento e acompanha software para transferência 
de dados via USB. 
Disponível em 2 versões: standard e plus. A versão plus tem como diferen-
ciais a possibilidade de envio de dados via rede celular (GPRS) e atende 
adcionamente a parte 2 da norma DIN 4150.
4.851.500 - Medidor / Registrador de vibrações p/ obras - Standard
4.851.501 - Medidor / Registrador de vibrações p/ obras - Plus

Aparelho p/ Verifi cação de Integridade de Estacas (PIT)

Sensor / Registrador de Temperatura 
de Concreto, com bateria interna para 5 anos. In-
dicado para avaliação do comportamento do concreto 
durante o processo de cura, permite estimar a resistência 
à compressão através do método da maturidade. Este 
sensor registra a temperatura e o tempo a cada 28 dias e 
uma vez por dia apartir do 29º dia. Disponível com cabo 
de 1,2m e  2,4m. Para leitura dos dados 
armazenados nos Sensores/Registrado-
res é necessário a aquisição de um leitor 
especifíco que acompanha software e 
permite posteriormente que os dados 

sejam transferidos para um PC. Resolução da temperatura  
de 1Cº (na faixa de -20 a 80ºC) e de 2ºC (80 a 99ºC). 

3.592.200

4.851.100 - Aparelho p/ verifi cação de Integridade de estacas (SIT)
4.851.120 - Aparelho p/ verifi cação de Integridade de estacas (SIT+)
4.851.130 - Aparelho p/ verifi cação de Integridade de estacas (SIT PRO)

Peso: 6,5 kg

Peso: 2 kg

Aparelho para Análise Dinâmica de Estacas (PDA)
Usado para análise dinâmica durante a cravação de estacas (PDA) e para 
testes de prova de carga dinâmica em estacas (DLT). O equipamento 
consiste em:
- 01 condicionador de sinais com saída USB;
- 01 sistema de aquisição de 4 canais com cabo de 50m;
- Software Windows para aquisição de dados e geração de relatórios;
- 02 conjuntos de sensores de deformação e aceleração, com kit de mon-
tagem.
Computador não incluído.
Custo com treinamento de utilização não incluído. O treinamento pode ser 
feito na Holanda ou no Brasil com custos a serem orçados.
Conforme norma: ASTM AD4945-08.
4.851.300 - Aparelho para Análise Dinâmica de Estacas  (PDA)

4.851.300

Detalhe da sonda

Aparelho para Permeabilidade (Torrent) de modo não 
destrutivo, modelo Torrent. Usado na avaliação das camadas superficiais 
de concretos para auxiliar na determinação da durabilidade. 
Acompanha: indicador digital a pilha, placa de pressão e saída RS232.
Necessita de bomba de vácuo (não incluída) ref. 4.883.220.
4.853.650 - Aparelho para Permeabilidade (Torrent) 

3.592.200 - Leitor de Temperatura de Maturidade de Concreto
3.592.212 - Sensor/Registrador de Temperatura e Maturidade de 1,2m
3.592.224 - Sensor/Registrador de Temperatura e Maturidade de 2,4m                  

3.592.212 / 3.592.224
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Conjunto para Determinação Rápida da Permeabili-
dade de Íons e Cloretos em amostras de cilíndricas de concreto. 
Composto por 4 células para amostras cilíndricas Ø100 mm, 4 conjuntos 
de sensor de temperatura, 4 pares de cabos de conexão, unidade de leitura 
Perma2, cabo USB e software para PC, além de um kit de verificação. 
Conforme normas: ASTM C 1202, ASTM C 1760, AASHTO T 277.                  

4.851.020 

4.851.020 -

Medidor de Resistividade e Temperatura em Amos-
tras de Concreto Fresco. Equipamento compacto que mede e 
monitora  a resistividade elétrica e a temperatura do concreto. As medidas 
são registradas em qualquer smartphone ou tablet com sistema Android 
(acompanha um tablet). Acompanha 10 pares de sensores de resistividade. 
Os dados obtidos com o equipamento podem ajudar na determinação 
de informacões sobre a quantidade de água no concreto, predição do 
tempo de pega e até a previsão do aparecimento de trincas. Faixa de 
leitura: 1 a 3000 Ohms, frequência de leitura de 10Hz. Acompanha 10 
pares de sensores.                                                          

4.851.030 

Aparelho para Mapeamento de Potêncial de Corro-
são em Aço. Destinado para ensaio não destrutivo em estruturas 
de concreto visando a avaliação por meio de método da meia célula, 
do potêncial de corrosão de armadura.  

4.851.010 - Aparelho para Mapeamento de Potêncial de Corroção em Aço

4.851.010        

Medidor de Fator Água/Cimento do Concreto  portátil 
e de fácil utilização e leitura rápida digital. 

Medidor de Umidade por Microondas para Areias
Medidor de umidade portátil por microondas, tipo espeto, para uso
em areias e outros agregados finos. Medição simples e rápida.

4.853.010 - Medidor de Fator Água/Cimento do Concreto Fresco

4.853.090 - Medidor de Umidade Tipo Espeto de Microondas, para Areias

    Medidor de Umidade Superfi cial de Concreto, etc.
gesso, alvenarias, tijolos e madeira. Portátil, com funcionamento a bateria 
9V. Resolução de 0,1% a 100% e precisão de +/- 0,2%. Medida relativa 
em área de 80cm³, conforme ASTM E1907.

4.853.060

4.853.010

4.853.090

4.853.060 - Medidor de Umidade Superfi cial de Cimento / Alvenaria 

Medidor de Resistividade de CPs de Concreto endure-
cido, adequado para medição em CPs cilíndricos de 10x20 e 15x30 cm. 
Proporciona medicões rápidas e precisas com possibilidade de medição 
em frequências de 1Hz a 30KHz. Detecta ângulo de fase (0-180 graus), 
realiza medidas continuamente e acompanha software para PC com cabo  
de conexão. Acompanha ainda kit de verificação, 2 frascos de gel contutor 
e esponjas de contato com o CP, além do suporte para acomodação do 
CP cilíndrico durante o ensaio Alimentação 110/220V - 50/60Hz.                                        

4.851.040 - Medidor de Resistividade de CPs de Concreto 

4.851.040 

4.851.030 - Medidor de Resistividade e Temperatura em Amostras
de Concreto Fresco

Lupa para Fissuras com aumento de 8X ou10X, com escalas 
graduadas de 10mm com menor divisão de 0,1mm, com iluminação. 
Conforme normas: NBR 8451 e 6124.
4.519.007 - Lupa com aumento de 10X p/ medir fi ssuras
4.519.008 - Lupa com aumento de 8X p/ medir fi ssuras com iluminação

4.519.007

Microscópio com Iluminação para Detecção de Fissuras
com iluminação ajustável alimentada por bateria.
Características: 
-Aplicação de 35X;
-Escala de medição de 4mm, menor divisão de 0,02mm;
-Acompanha estojo para transporte.

Fissurômetro sem Lupa - Solotest. Jogo de réguas para 
medir largura de fissuras em estruturas de concreto. Indicação de 0,05 
a 1,2mm e larguras de 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0mm. 
Precisão de 0,001mm. Conforme normas: NBR 8451
2.090.001- Fissurômetro  (jogo de réguas)

4.519.009 - Microscópio com iluminação para fi ssuras 

2.090.001 4.519.009

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS

 Conjunto para Determinação Rápida da 
Permeabilidade de Íons e Cloretos e Concretos

4.519.008
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MÓDULO DE ELASTICIDADE / TEMPO DE PEGA

Compressômetro - Kit Elétrico para Módulo Elástico  
de corpos de prova de concreto 10x20cm e 15x30cm, composto de 2 
extensômetros eletrônicos e 2 indicadores digitais para leitura da deforma-
ção, com curso milesimal. Acompanha software simples de aquisição de 
dados para Excel. Não acompanha prensa, nem sistema de medição de 
força. Trata-se somente de dois extensômetros eletrônicos acompanhados 
de dois indicadores digitais, com calibração rastreável RBC, 2 saidas seriais 
e software de aquisição de dados.                                                

1.093.100 

Detalhe 1.093.100 

Peso: 2,5 kg

1.093.001 1.093.010

Compressômetro / Expansômetro para medição da de-
formação axial e diametral (coeficiente de Poisson) com 2 extensômetros 
analógicos com resolução de 0,001mm. Construído em ferro fundido, 
disponível para corpos de prova Ø 10x20cm e Ø 15x20cm. Conforme 
norma: NBR 8522

Peso: 3 kg

1.093.014 1.093.015

Contração para Blocos / Comparador de Expansão 
Medidor de contração / expansão em concreto, alvenaria, argamassa e 
blocos. O conjunto inclui: 01 medidor com resolução de 0,002mm, 01 
barra de posicionamento dos pinos, 01 barra padrão em aço INVAR, 02 
pontas de contato e 08 pinos de inserção; tudo acondicionado em estojo 
de madeira. Conforme norma: ASTM C426 e NM 131/97

Peso: 2,0 kg = 3.125.300

Penetrômetro para Determinação de Tempo de Pega 
(Agulha de Proctor) para determinação do tempo de endureci-
mento do concreto e, conseqüentemente, do tempo de pega do cimento. 
Possui mola com capacidade para até 50Kgf com graduação gravada no 
corpo e 9 agulhas com diferentes áreas. Conforme normas: NBR 14278, 
9832; NM 9 e ASTM C403. Ambos acompanham certificado de calibração 
da força aplicada. 

Peso: 5 Kg

Agulha de Meynadier similar à 
agulha de proctor, a agulha de Meynadier 
se presta para determinação do tempo de 
pega do concreto, acompanha certificado 
de calibração.

1.098.003

1.098.002

Penetrômetro para Concreto ASTM C780 para deter-
minação do início de pega em concreto, com escala de 0 a 700Psi. O 
penetrômetro deve ser pressionado contra o concreto até a penetração de 
25,4mm (haste possui marcação). Quando esta penetração atingir o valor 
de 500 psi, diz-se que é o inicio de pega do concreto. Conforme norma: 
ASTM C 780. Disponível em 2 versões : de bolso, (indicativo) ou c/ com 
anel dinamométrico, de maior exatidão.

4.537.001

1.093.014  - Compressômetro / expansômetro para C.P Ø 10x20cm
1.093.015 - Compressômetro / expansômetro para C.P. Ø 15x30cm 
4.262.112 - Relógio comparador digital curso 12mm - div. 0,001mm

Compressômetro para medição de deformação axial com 2 
extensômetros analógicos com resolução de 0,001mm. Construído em 
ferro fundido, disponível para corpos de prova Ø15X30cm e Ø10X20cm. 
Conforme norma: NBR 8522
1.093.001 - Compressômetro para corpos de porva Ø15X30cm
1.093.010 -  Compressômetro para corpos de prova Ø10X20cm
2.093.025 - Compressômetro para corpos de prova Ø25X50cm
4.262.112 - Relógio comparador digital curso 12mm - div. 0,001mm

1.093.100 - Compressômetro - Kit elétrico para módulo elástico 10x20cm e 15x30cm

1.098.002 - Penetrômetro c/ mola (agulha de proctor) p/ tempo de pega de concreto
1.098.004 - Penetrômetro c/ anel (agulha de proctor) p/ tempo de pega de concreto

1.098.003 - Agulha de Meynadier p/ concreto

3.125.300 - Comparador de expansibilidade em blocos
3.125.301 - Pacote c/ 100 pinos de inserção p/ contração de expansão de blocos.

4.537.001 
1.098.063 

Detalhe  dos indicadores digitais 

1.098.004

 - Penetrômetro de bolso para concreto (indicativo) ASTM C 780 
 - Penetrômetro com anel dinamométrico de 50Kgf,
 c/ certifi cado de calibração, ASTM  C780  

1.098.063

3.125.300
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Peso: 30 Kg

Termômetro Coletor de Dados de 8 Canais, para medição 
da temperatura do concreto durante a cura em até 8 pontos diferentes. O 
equipamento permite a gravação de até 128.000 leituras, com intervalos 
reguláveis. Além de ler termopares, o aparelho admite entradas como mV/ 
e mA. Possui saída digital RS 485 para transferência de dados, que pode 
ser feita em tempo real ou por lotes.
Alimentação: 110/220 V ou 12 V (somente para coleta em caso de queda 
de energia). Através do software que trabalha no ambiente Windows, o 
instrumento pode ser configurado, inicializado e interrompido remotamente. 
Este programa também permite gerar gráficos e tabelas exportáveis para 
planilhas eletrônicas de mercado, como o Excell por exemplo.  

3.592.100

4.586.003

Termômetro Digital Soloterm 1200 para Concreto 
composto por uma unidade de leitura digital e uma sonda metálica de 
penetração em aço inox com cabo de 1 metro (vendidos separadamente).
Faixa de trabalho: -70 + 1200ºC, resolução: 0,1ºC de -40 a 200ºC ou 
1ºC para o restante da escala, alimentado a bateria 9V.

Obs.: Outras dimensões de sondas podem ser fabricadas sob outras sondas.

4.450.320 / 220

4.505.003
(software não inclui 

monitor e P.C.)

 AR INCORPORADO / CURA DE CP’ S

4.506.013

1.452.220

Célula para Penetração de Íons de Cloreto, em acrílico 
com tela metálica para a determinação da resistência aos íons de clore-
to, conforme a norma: ASTM C 1202. 

1.150.008
6.400.100

4.505.001

4.505.004

3.592.100 - Termômetro soloterm 1200 - sem sonda
4.586.003 - Sonda de penetração Ø 3X150mm
4.586.004 - Sonda de penetração Ø 3X300mm
4.586.005 - Sonda de penetração Ø 6X150mm

4.505.001 - Coletor de dados de 8 canais
4.505.002 - Termopar tipo “K” (metro)
4.505.003 - Software para coletor de dados
4.505.004 - Conversor RS 485 / RS 232

Peso: 20 Kg

Aparelho Medidor de Ar Incorporado para Concreto
fresco com reservatório de aproximadamente 8 litros. Acompanha ma-
nômetro com escala de 0 a 100%, com certificado de calibração e os 
seguintes acessórios acondicionados em estojo de madeira:
- 01 haste socadora Ø16X500 mm;
- 01 seringa de borracha para injeção de ar;
- 01 proveta;
- 02 conexões de cobre;
- 01 régua rígida de 300X25X3 mm. 
Conforme normas: NBR NM 47; NBR 11686 e ASTM C231.

1.150.008 - Aparelho medidor de ar incorporado para concreto - 8L

6.150.002 - Válvula para medidor de ar incorporado
6.150.100 - Manômetro para medidor de ar incorporado

6.400.100 - Célula para penetração de íons de cloreto (par)

4.450.320 - Umidifi cador elétrico 220V - Trifásico
4.450.220 - Umidifi cador elétrico 220V - Monofásico

Termo-Higrostato Eletrônico para ambientes com sensor 
psicrometrico (bulbo seco e bulbo umido) para indicação a alternada da 
temperatura e umidade relativa. Ideal para automatizar Câmaras Úmidas 
de cura de CPs de concreto, ligando e desligando o umidificador conforme 
a umidade. Faixa de trabalho de 40 a 100% UR e 0 a 50ºC. Cabo longo 
entre sensor e controlador, para que o indicador fique fora da Câmara 
Úmida. Requer instalação elétrica para ligar e desligar o umidificador. E 
possível também ligar e desligar um aquecedor ou resfriador para am-
bientes, visando controla-lo conforme a temperatura.                                              

1.452.220 - Termo-Higrostato eletrônico 220V, para uso com Umidifi cador 

Umidifi cador para ambientes através do princípio do gotejamento em 
disco giratório a alta velocidade. Possui reservatório de água interno com 
boia para reabastecimento autônomo. Este aparelho é capaz de elevar a 
umidades relativas maiores que 98%, em ambientes de até 300m³, (em 
ambientes maiores, devem ser usados 2 ou mais aparelhos).

4.507.320

Peso: 350 Kg

Britador de Mandíbulas com boca de 120X85mm, chave de 
partida magnética, motor de 3HP e regulagem entre as mandíbulas.
Possibilita a entrada de pedras de até Ø20mm. Ø mínimo de saída ± 
3mm. Alimentação 220/380 V - Trifásico

4.900.002

Carrinho para Transporte de CP´s de Concreto 
4.900.002 - Carrinho com duas plataformas para transporte de CP´s

4.507.320 - Britador de mandíbulas 220V / 380 V - Trifásico

Higrotermo Digital 0~100% RH portátil, LCD duplo de 5 dí-
gitos, auto desligamento, congelamento de leitura, registro de máximo / 
mínimo e modo relativo. Realiza medida de temperatura de -20°C a 60°C 
ou -4°F a 140°F e umidade relativa de 0 a 100% HR (não condensado), 
com resolução de 0,1°C / 0,1ºF e 0,1% HR.
Faixa de temperatura: 0ºC ~+60ºC,+ 32°F~+140ºF.
4.506.013 - Higrotermo Digital ~ 100% RH
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1.131.xxx

GRANULOMETRIA / DENSIDADE

Obs: O código da tela de reposição para todas as peneiras é 3.551.+ os três 
últimos números do código referente à peneira requerida.

Ex: Tela para reposição de peneira 50X50X10cm, 
abertura de 1’’ = 3.551.412

Código abertura  (nº) abertura (mm)

Peneiras Granulométricas Quadradas construídas com 
caixilho de chapa de aço galvanizado, que permite a troca da tela.
Dimensões 50X50X10cm. Conforme norma: NBR ISO NM 3310/1

Jogo com 18 peneiras mais tampa e fundo
(Abertura das malhas sob consulta)

Código Dimensões(cm)Capacidade
Litros (aprox. em pé cúbico)

Norma 
NBR

1.131.061 7,2 L (1/4 cu. Ft) 5x48x30
1.131.015 15 L   15x31,6x31,6
1.131.075 18,75 L   5x75x50
1.131.020 20 L   20x31,6x31,6
1.131.030 30 L  30x31,6x31,6
1.130.045 45 L   50x30x30
1.131.060 60 L   30x44,7x44,7
1.131.100 250 L   50x10x50
1.135.001 1 L   Ø 11,6x11
1.135.002 2 L   Ø 12x17
1.135.003 3 L (1/10 cu. Ft) Ø 15x17
1.135.005 5 L  127x228  
1.135.006 6 L   Ø 20x19,1
1.135.008 7,2 L  Ø 203x224 
1.135.009 7,5 L  Ø 200x240  
1.135.012 12 L   Ø 20x40
1.135.010 10 L(1/3 cu. Ft) Ø 22x26,8
1.135.014 14,2 L(1/2 cu. Ft) Ø 25,4x17,9
1.135.015 15 L   Ø 26x28,3
1.135.030 30 L (1 cu. Ft) Ø 36x29,5
1.135.090 90 L   Ø 45x56,6
1.131.004 4 L (caixa de Val) ----------------

alt. X prof. X larg.

1.135.xxx

Recipientes para densidade aparente construídos em aço 
zincado com alças, para determinação das densidades aparentes. Dispo-
níves em diversas dimensões. Conforme normas: NBR 9833, NM9,9605, 
7683, 7251, 6467; NM 45, 09 e  DNER-ME 117.

2.551.401
2.551.418
2.551.416
2.551.406
2.551.411
2.551.402
2.551.403
2.551.404
2.551.405
2.551.406
2.551.407
2.551.408
2.551.409
2.551.410
2.551.412
2.551.413
2.551.414
2.551.415
2.551.417
2.551.429
2.551.419
2.551.420
2.551.422
2.551.003
2.551.004
2.551.005
2.551.006
2.551.007
2.551.008
2.551.010
2.551.012
2.551.014
2.551.016
2.551.018
2.551.020
2.551.025
2.551.030
2.551.035
2.551.040
2.551.045
2.551.050
2.551.060
2.551.070
2.551.080
2.551.100
2.551.120
2.551.140
2.551.170
2.551.200
2.551.230
2.551.270
2.551.325
2.551.400
2.551.423
2.551.424
2.551.502

8’’
6’’

5.1/2’’
5’’

4.1/2’’
4’’

3.1/2’’
3’’

2.1/2’’
2.1/4’’

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
20
25
30
35
40
 45
 50
 60
70
 80
100
120
140
170
 200
230
 270
  325
400

Tampa
Fundo

220
150
137
125
112
100
90
75
63
56
50
45

37,5
31,5
25,0
22,4
19,0
16,0
12,5
11,2
9,5
8,0
6,3
5,6

4,75
4,00
3,35
2,80
2,36
2,00
1,70
1,40
1,18
1,00

850 μm
710 μm
600 μm
500 μm
425 μm
350 μm
300 μm
250 μm
210 μm
180 μm
150 μm
125 μm
106 μm
90 μm
75 μm
63 μm
53 μm
45 μm
37 μmPeso: 100 kg

Acessórios / reposição

6.203.220 - Agitador de peneiras eletromecânico grande 220V - 60Hz
6.203.110 - Agitador de peneiras eletromecânico grande 110V - 60Hz
6.203.250 - Agitador de peneiras eletromecânico grande 220V - 50Hz

Agitador de Peneiras Eletromecânico Modelo “G” 
grande para uso com peneiras quadradas de 50X50X10cm, com capaci-
dade para 8 peneiras mais tampa e fundo. Possui controlador de tempo 
e frequência de vibração e acompanha tampa e fundo. Disponível em 
220V ou 110V.

4.202.001 - 
1.551.424 -
1.551.425 - 
1.551.423 - 
6.203.300 - 
6.203.500 - 
6.203.430 - 
6.203.290 - 

6.203.220
1.551.425

(vendido separadamente)

Coxim de borracha para agitador de peneiras 6.203.xxx
Fundo de peneira 50X50X10cm
Fundo de peneira 50X50X10cm com saída lateral  
Tampa de peneira 50X50X10cm
Adaptador para uso do agitador 6.203.xxx com peneiras Ø 300mm
Caixa de isolamento acústico para agitador 50X50X10cm
Par de hastes fi xadoras para agitador modelo “G”
Borracha avulsa para fundo de peneira 50x50x10cm 

9605
7251 , 6467
----------------
7251, 6467
7251
----------------
7251, 6467
----------------
----------------
----------------
NM9
----------------
7683,9605,NM9
----------------
----------------
----------------
9605 , NM45
----------------
9833, NM45
9833, NM45
9833, NM45
NM102/96
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DENSIDADE / IMPUREZA ORGÂNICA

Comparador Colorimétrico para comparação da mudança 
colorimétrica de agregados quando em contato com um reagente. Este 
método se presta para determinação da existência ou não de impurezas 
orgânicas em areias. Acompanha comparador, frasco e solução. Conforme 
normas: DNER DPT M 55; ABNT NB 10; AASHTO T 21e ASTM C 40.

1.094.001

2.048.040 1.113.001

1.215.001

Cesto para Pesagem Hidrostática

1.080.002

(detalhe da régua que acom-
panha o conjunto)

1.050.500

Medidor de Umidade Tipo Speedy, ideal para determinações 
rápidas de umidade percentual (em massa) de solos, areias ou outros 
materiais granulares.
O kit é composto por: 01 recipiente c/ tampa de pressão e manômetro; 01 
balança digital portátil; 01 escova para limpeza; 02 anéis vedantes para 
tampa; 01 caixa com 100 ampolas de carbureto de cálcio; 01 espátula; 
01 flanela; 01 par de esferas de aço; 01 estojo metálico e instrução de 
uso. Conforme norma: DNER-ME052

Acessórios / reposição

6.233.021

3.487.021

2.080.001

6.215.015

Recipiente para Reatividade Potencial com tampa de fecha-
mento hermético. Volume de 50 a 75ml, construído em aço inoxidável, 
para ensaio de reatividade. Conforme normas: NBR 9774; ASTM C 289.

3.233.034 3.232.0153.231.010 1.094.010

Medidor Volumétrico com Sifão, para determinar o volume 
absoluto dos agregados através do deslocamento de água. Possui 
acabamento anti-corrosivo. Dimensões: Ø 18X35cm. Disponível em aço 
galvanizado e em acrílico. Conforme normas: BS 1924 e 1377.

Mesa para Pesagem Hidrostática com tampa perfurada e 
plataforma elevatória para ensaio de pesagem hidrostática em agregados. 
Possui recipiente para colocação de água.

Peso: 40 Kg

Ver balanças na parte Geral de nosso
    catalógo.  Páginas I-2 e I-3.

Determinadores de Umidade. Desenvolvidos para determina-
ções mais precisas e em laboratório, estes determinadores de umidade 
com balança integrada, secam o material e efetuam o cálculo automati-
camente. Possuem displays digitais e temperaturas ajustáveis de 60°C a 
180ºC com incremento de 1ºC. Emitem alarme sonoro avisando quando 
a secagem se finaliza. Possuem saída RS 232 disponível em 3 modelos, 
ambas para umidades de 0 a 100%. Peso 5kg.

4.810.200  
 4.810.2104.810.205

3.468.475

Frasco de Chapman para determinação do peso específico dos 
agregados finos. Pode ser adquirido sozinho ou em um conjunto. 
O conjunto acompanha estojo de madeira para transporte, régua e instru-
ções de uso. Conforme normas: NBR 9776; ASTM C 70 e AASHTO T 142.

2.080.001 - Conjunto completo de Chapman
3.468.475 - Frasco de Chapman 450ml
3.487.021 - Funil de vidro para frasco Chapman
1.080.002 - Funil de aço para frasco Chapman

1.050.500 - Medidor de umidade tipo Speedy com balança digital
1.050.501- Medidor de umidade tipo Speedy com balança analógica

2.206.100 - Caixa com 100 ampolas de carbureto de cálcio
2.206.500 - Frasco com 500g de carbureto de cálcio
6.050.014 - Manômetro para Speedy leitura direta (em % de umidade)
6.050.003 - Balança analógica para Speedy
6.050.008 - Balança digital para Speedy

Peso: 4,5 kg

4.810.205 - Balança determinadora de umidade cap. 100GX0,001g 
4.810.200 - Balança determinadora de umidade cap. 51GX0,001g
4.810.210 - Balança determinadora de umidade cap. 210GX0,01g

 Mesa para pesagem hidrostática
Dispositivo para pesagem hidrostática utilizado sobre 
prato de balança eletrônica

1.215.001 -
6.215.015  - 

3.231.010 - Cesto de tela Ø 10X10cm com abertura de 3mm
3.232.015 - Cesto de tela Ø 10X15cm com abertura de 2mm
3.232.016 - Cesto de tela Ø 15X15cm com abertura de 2mm
3.233.034 - Cesto de tela Ø 20X20cm com abertura de 3,4mm
3.233.020 - Cesto de tela Ø 20x20cm com abertura de 4,8mm
3.233.100 - Cesto de tela Ø 20x20cm com abertura de 0,15mm
6.233.021  - Cesto de Ø 60X130mm para ensaio de adesividade

1.094.001 - Medidor volumétrico em aço galvanizado com sifão
1.094.010 - Medidor volumétrico em acrílico com sifão (DMA)

1.113.001 - Recipiente para verifi car reatividade potencial (álcalis)

2.048.040 - Comparador  colorimétrico
4.585.005 - Solução com 1 litro de hidróxido de sódio a 3%
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1.092.002

Placa de Lamelaridade para determinação do índice de la-
melaridade de agregados, baseado na “British Standarts”. Conforme 
norma: BS 812.

Conjunto de Crivos Circulares e Retangulares para 
determinação do índice de forma de agregados (cubicidade). 
Construido em aço com tratamento anti-corrosivo, o jogo se compõe de:
- 01 peneira com crivos de abertura circular nos diâmetros: 76,0 - 63,5 - 
50,0 - 38,0 - 32,0 - 25,0 - 19,0 - 16,0 - 12,7 - 9,5 - 6,3mm - conjunto 
de crivos redutores de abertura retangular de: 38,0 - 32,0 - 25,0 - 21,0 
- 19,0 - 17,0 - 16,0 - 12,7 - 10,5 - 9,5 - 8,5 - 8,0 - 6,3 - 5,3 - 4,8 - 4,2 
- 3,2mm, Obs: Acompanha suporte. Conforme norma: DNER ME 086/94

Peso: 12,2 Kg

1.234.001

Peso: 2,0 Kg

Picnômetro para Ensaio de Absorção de vidro com tampa 
cônica metálica, com capacidade de 950ml para ensaio de absorção 
de agregado fino. Conforme normas: ASTM C 128; AASHTO T20, T84.

ÍNDICE DE FORMA - RESISTÊNCIA-ABRASÃO

Acessórios / reposição

Máquina de Abrasão Los Angeles com tambor construído 
em aço reforçado, motor elétrico com transmissão por meio de moto 
redutor e correias. Possui sistema que finaliza o ensaio após o número 
de voltas programadas, parando o tambor por meio de freio elétrico e 
ajuste eletrônico de posição, que permite colocar o tambor com a tampa 
na posição mais cômoda para o operador. Acompanha bandeja e 12 
esferas de aço padrão.
Alimentação: 220V - 50/60Hz
Conforme normas: NBR NM 51; NBR 6465; DNER-ME 035; ASTM C 
131/ C 535; AASHTO T 96

Peso: 440Kg

Peso: 5,0 Kg

1.252.250

1.114.090 1.110.001

2.542.950

Frasco de 500ml para Densidade de Agregados para 
densidade de agregados, com capacidade de 500ml.  Conforme norma: 
NBR NM 52; NM 52

3.468.500

Cálibre de Partículas Alongadas para determinação do 
índice de alongamento de agregados. Com esse dispositivo os agre-
gados podem ser classificados em 6 frações, variando de 6,3 a 63mm. 
Conforme normas: BS 812

Dispositivo de Cálibre Proporcional para determinação da 
porcentagem de partículas planas e alongadas em agregados graúdos. 
Construído em aço com tratamento anti-corrosivo e base emborrachada. 
Possui regulagem para 3 posições, que representam os índices 1:2, 1:3, 
1:5. Conforme norma: ASTM D 4791

1.103.3041.092.004

Conjunto de Densidade Solta. Conhecido como funil para 
determinação da angularidade de agregados miúdos ou Conjunto para 
densidade solta para agregados finos. Usado na determinação do vo-
lume de vazios. Acompanha tripé, funil e recipiente cilíndrico de 100ml. 
Conforme norma: AASHTO T304

1.234.001 - Conjunto de crivos de abertura circular e retangular

1.092.001 - Placa de lamelaridade para agregados

1.092.002 - Cálibre de partículas alongadas

1.092.004 - Dispositivo de cálibre proporcional

1.103.304 - Conj. de densidade solta (angularidade de agregados)

Forma Tronco Cônica p/ Ensaio de Absorção d’Água
Forma tronco cônica metálica para ensaio de absorção de água, medindo 
no diâmetro superior 90mm, no inferior 40mm e altura de 75mm. Con-
forme norma: NBR NM 52; NBR 9777 e NM 52, 30.
1.114.100 - Kit  fôrma e soquete para absorção de água
1.114.090 - Forma tronco cônica para ensaio de absorção de água
1.110.001 - Soquete de compactação

1.092.001

1.252.250 -  Máquina de Abrasão Los Angeles 220V - 50/60Hz

6.252.012 - Jogo de 12 esferas de aço padrão para Los Angeles

2.542.950 - Picnômetro de vidro para ensaio de absorção

3.468.500 - Frasco de 500ml para densidade de agregados 
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CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL / TELHAS

1.140.001

Aparelho para Ensaio de Esmagamento - TRETON 
Aparelho Treton para determinação da resistência ao choque do material 
destinado a lastro padrão. Conforme norma: DNER ME-399 ou NBR 8938.     

1.086.010

1.086.050

Slump Test - Conjunto para Concreto Auto-Adensável  
(cone de Abrams / funil / chapa de base de 900x900mm / escala de 
1000mm). Versão especial para determinação da fluidez do CAA em 
fluxo livre sobre a ação de seu próprio peso. Conforme norma: NBR 15823.

Coluna de Segregação para  Concreto Auto-densável
composta por 03 tubos de PVC mais base em PVC para determinação da 
resistência à segregação do CAA, pela diferença das massas do agregado 
graúdo. Conforme norma: NBR 15823.

1.086.020

1.086.040

1.086.011

1.086.030

Dispositivos para Romper Telhas. Como as telhas variam 
dimensionalmente, esse apoio deve ser moldado pelo próprio usuário para 
que forme a interface entre o apoio metálico fornecido e a telha.
Obs: Nenhum dos dispositivos acompanha o apoio de gesso ou madeira 
prescrito pela NBR 13858.
1.512.050 - Disp. p/ romper telhas Planas de Encaixe - NBR 15310
1.512.051 - Disp. p/ romper telhas Simples sobrepostas - NBR 15310
1.512.052 - Disp. p/ romper telhas Planas sobrepostas - NBR 15310
1.512.053 - Disp. p/ romper telhas Compostas de Encaixe - NBR 15310
1.512.055 - Disp. p/ romper telhas de Concreto - NBR 13858-2  

1.140.000 - Aparelho para ensaio de esmagamento TRETON - (DNER ME 399)
1.140.001 - Aparelho para ensaio de esmagamento TRETON - (NBR 8938)

1.086.010 - Conjunto Slump Test para CAA

Anel “J” para Concreto Auto-Adensável da habilidade 
passante do CAA em fluxo livre, conforme NBR 15823. Acompanha o 
slump test especial para CAA.
1.086.011 - Anel “J” c/ Slump Test para CAA

Caixa “L” em Aço Inox para Concreto Auto-Adensável  
Caixa “L” em aço inox p/ determinar a habilidade passante em fluxo 
confinado do CAA, conforme NBR 15823. Com comporta deslizante 
manual e pente com 03 barras (intercambiável). Acompanha escala 
metálica de 300mm. 

1.086.020 - Caixa “L” em aço inox para CAA
1.086.021 - Caixa “L” em acrilíco para CAA (não ilustrado)

Funil “V” em Aço Inox para Concreto Auto-Adensável
Funil para determinação da viscosidade do CAA pela medida de tempo 
do escoamento de uma massa de concreto através do funil “V”,  Dota-
do de comporta com gatilho. Acompanha caixa plástica p/ coleta do 
concreto. Conforme norma: NBR 15823.

1.086.030 - Funil “V” em aço inox para CAA

1.086.040 - Coluna de Segregação para CAA

Caixa “U” em Aço Inox para Concreto Auto-Adensável
para ensaio de determinação da capacidade de preenchimento e altura 
da amostra sob o seu próprio peso, conforme UNI 11044. 
Acompanha escala metálica de 600mm.

1.086.050 - Caixa “U” em aço inox para CAA
1.086.051 - Caixa “U” em acrilíco para CAA (não ilustrado)

1.140.002

Dispositivo para Esmagamento de Agregados 
Graudos Conforme norma:NBR 9938
1.140.002  - Dispositivo para  esmagamento de agregados graudos

Disp. p/ Determinação da Retiliniedade em Telhas
Conforme norma: NBR 15310

1.512.300 - Dispositivo para Determinação da Retiliniedade de Telhas

Permeâmetro para Concreto 6 Provas cilíndricos para 
ensaiar simultaneamente até 6 corpos de prova cilíndricos Ø15x30 cm 
ou prismáticos de 25x25x12,5 cm. Provido de regulador de pressão, ma-
nômetro e reservatório de água, com tubulação e conexões em metal não 
corrosivo e válvulas reguladoras de fluxo independentes para cada corpo 
de prova. Montado em bancada metálica com tratamento anticorrosivo, 
dimensões (em milímetros): 2000 (alt.) x1800 (larg.) x620 (prof.). Não 
acompanha compressor de ar, indispensável ao funcionamento. Conforme 

norma: NBR 10787   

1.088.001

1.086.100  
1.086.102

1.086.100 - Permeâmetro p/ Concreto 6 provas c/ manômetro análogico - NBR 10787
1.086.102 - Permeâmetro p/ Concreto 6 provas c/ manômetro digital - NBR 10787         
1.088.001 - Forma para Concreto 250x250x125mm
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Equipamento para Me-
dição de Estanqueida-
de de paredes. Aparelho 
para avaliação da estanquei-
dade de paredes conforme 
recomendação francesa. Área 
de contato na parede 16x34 
cm, com pé de apoio, peso 
para estabilizar o suporte e 
opção de furação em  parafu-
sos. Acompanha bureta para 
verificação do volume de água 
e saída superior para retirada 
do ar da caixa. 

Equipamento p/ medir  estanqueidade de paredes 1.086.600 - 

Abrasímetro para de-
terminação da resis-
tência a abrasão em 
pavers e outras peças 
de concreto para pavimen-
tação e também é adequado 
para ensaio em pedras natu-
rais. 220V, monofásico, 60Hz. 
Desenvolvido de acordo com 
as normas EN1338, 1339,  
atende também a NBR 9781. 
Não acompanha o material 
abrasivo.                 

3.511.250 - Abrasímetro para pavers ( pisos intertravados)

3.511.250

D-20
Tomógrafo portátil a base de ultrassonografi a, para verifi cação de 
elementos de concreto, satisfazendo no mínimo às seguintes
características:
• Com seu software associado, permite uma representação tridimensional dos defeitos 
internos que podem estar presentes em um elemento de uma estrutura de concreto.
• Princípio de funcionamento: deve-se basear no método de captura do eco de um pulso 
ultrassônico usando um conjunto de transdutores dispostos
de forma matricial de transmissão e captura confi gurados da maneira “pitch-catch”. Um 
transdutor envia uma onda de tensão (pulso) e o outro
recebe a onda refl etida.
• O aparelho possui uma matriz (4 x 12) com pontos transmissores e receptores. Transmissão 
e recepção poderá ser monitorado simultaneamente
para a emissão de um conjunto de 66 pulsos.
• Transdutores (antenas emissoras e receptoras) possui molas que permitem a medição a partir de superfícies com certa irregularidade.
• Recebe sinais que são processados através de software dedicado no computador tal que o resultado fi nal possa ser visualizado, tridimensionalmente,
 mostrando os elementos que estão no interior da estrutura de concreto.
• Realiza medições de espessura, detecção de vazios em bainhas de cabos protendidos, detecção de defi ciências de qualidade de ligação em reparos
e elementos superpostos, determinação de existência de delaminações e determinação da existência de vazios ou elementos corroídos no interior da estrutura.
• Possui peso de 4,5kg (com bateria), display colorido LCD de 640x480 pixels (mínimo), diagonal do display de 14,5mm (máximo), número de
transdutores = 48 (mínimo), frequência nominal dos transdutores = 50kHz, faixa de frequência (-6dB) no modo emissão/recepção = 25-80kHz, tipo
de onda propagada no modo de operação: ondas de cisalhamento, modo de conexão da sonda: interno, tempo de operação da bateria = 5h
(mínimo), faixa de temperatura de operação: -10 a 50o C, máxima profundidade de inspeção no concreto: 2.000mm
Mod. Mira.

1.086.600

com bateria recarregável, antena tipo array M25020,05A0R-
100X60PS, antena tipo array M21030,1A0D60PL, cabo de  2 
metros, carregador de bateria, cabo USB e bolsa de transporte.

4.853.950 -
Equipamento Detector de falhas em concretos 
por ultrassom especial do tipo Monolith

4.853.900

4.853.900 -  Tomógrafo portátil a base de ultrassonografi a

4.853.950
Forma Prismatica Especial em inox 100x100x500mm para 
avaliação da retração/expansão de concreto. Esta forma possui 3 
furos em cada uma das extermidades para possibilitar o uso de apoios metálicos por 
onde poderá ser avaliada a expansibilidade ou retração em 3 alturas diferentes  ao 
longo da altura do CP (o úsuario pode acoplar mais 4 relógios, além dos 2 já fornecidos 
com o dispositivo), através do uso de dispositivo medidor especial ref 1.088.502, que 
deve ser adquirido separadamente. Esta forma acompanha 6 apoios metálicos. Outros 
apoios podem ser adquiridos separadamente.                                                                               

Equipamento para medida de retração/expansão de concreto 
fresco e endurecido, versão melhorada da norma europeia 

Equipamento Detector de falhas em concretos 
por ultrassom especial do tipo Monolith

1.088.500

1.088.500 -
1.088.502 - 
1.088.560 - 

Forma em inox p/ avaliação e expansibilidade do concreto 100x100x500mm
Dispositivo p/ medida da expansibilidade do concreto c/ 2 relógios analógicos
Jogo de 60 apoios para expansibilidade de concreto (não ilustrado)
 

1.088.502

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

3.507.001 3.507.002 3.507.004 3.507.005 3.507.011 3.507.012 3.507.017 3.507.019

3.507.200

Caneta Risca Rocha com Ponta de Tungstênio para 
marcação em aço, cerâmica, vidro e plástico. Possui clipe de bolso e 
imã permanente para pega e recuperação de pequenas peças.

3.507.300

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

MARTELOS PARA GEÓLOGOS E PEDÓLOGOS

Pedólogo 3.507.016
3.507.015

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

3.507.050

3.507.051

3.507.052

Bolsa Suporte de Couro para martelo, fixável ao cinto. 

3.507.050 - Suporte para martelo de Geólogo (#3)
3.507.051 - Suporte para martelo de Pedólogo (#4) 

Suporte Plástico para Martelos de Geólogo e Pe-
dólogo com furação para transporte no cinto e fixação na parede.

3.507.052 - Suporte de Plástico para Martelos de Geólogo e Pedólogo

Espátula para Arqueólogo marca Marshalltown Trowles.

3.507.502 - Retangular, modelo margin 5’’x 2”
3.507.522 - Pontiaguda, modelo pointing 5’’x 2 1/2”

3.507.502 3.507.522

Caneta com Ponta Imantada de 5 Libras e haste prolon-
gadora.

3.507.300 - Caneta Imantada

4.395.100 - Caixa plástica para testemunhos com 4 repartições tipo ‘’NQ’’
4.395.102 - Caixa plástica para testemunhos com 3 repartições tipo ‘’HQ’’

Caixa Plástica com Tampa para Testemunhos, de son-
dagem NQ e HQ, produzidas em polipropileno reciclável, com dimensões: 
(NQ)109 x 35 x 7,5 cm, capaz de armazenar 4 metros de testemunhos 
com diâmetro 50,7 mm e (HQ) 109 X 35 x 9cm, capaz de armazenar 3 
metros de testemunhos com diâmetro 63,5 mm. Peso 2,5 kg. Possui tampa 
e 4 separadores plásticos internos. Novo modelo que dispensa o uso de 
berco de isopor.      

3.507.200 - Caneta Risca Rocha

4.395.001

3.507.011 - Ponteira para rochas ERC 9  ( 9” / 229mm) 
3.507.012 - Talhadeira para rochas ERC 9  (8” /203mm)
3.507.015 - Marreta Geólogo B3 3LB (3 lb/ 1,3Kg - 11” / 279 mm)
3.507.016 - Marreta Geólogo B3 4LB (4 lb/ 1,8Kg - 11,5 ” / 279mm)
3.507.017 - Marreta Geólogo B3 4LBL (4 lb/  1,8Kg - 16” / 279mm)
3.507.019 - Marreta poliuretano 27S (27 Oz/ 756 g - 12,75” /324mm)
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4.519.001

GPS Garmin Etrex Vista, utiliza até 12 satélites para posicionamento 
rápido e preciso, trilha ativa de até 10.000 pontos, grava até 10 trilhas e 
20 rotas reversíveis com 125 pontos cada, memoriza até 500 pontos em 
português. Alimentação 02 pilhas AA, com autonomia de 22 horas, precisão 
de 15m e tela de cristal líquido com iluminação. 

4.316.500

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

4.519.005   

4.316.600

Bússolas para Geólogo 

BÚSSOLAS / LUPAS / INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

4.519.002

3.385.010
 4.519.010 4.519.020

4.316.500 - GPS Garmim Etrex Vista

Altímetro / Barômetro Digital com escala -400 +9000m, 
resolução +/-1m, e 400 a 1070 mb/hPa, resolução 1mb/hPa (0,03inHg). 
Possui termômetro de -40ºC +70ºC e resolução +/-0,1ºC.

4.316.600 - Altímetro / Barômetro Digital

3.385.005

3.385.001

Detalhe da Bússula  3.385.007
3.385.007

3.385.001 - Bússola Tipo Brunton-Classe B
3.385.005 - Bússola Brunton Pocket Transists com capa de couro
3.385.007- Bússola Tipo Prof. Clar 

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

4.603.030 4.603.140

4.603.030 - 30 metros
4.603.140 - 100 metros
4.603.150 - 50 metros

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

Lupa Bausch & Lomb de Bolso para Geólogo, com três 
lentes que permitem até 7 combinações de aumentos diferentes: 5x, 7x, 
9x, 12x, 14x, 16x e 21x. Diâmetro das lentes 20 mm. Ideal para geólogos 
e outras aplições de campo.          

3.385.010 - Lupa Bausch & Lomb de Bolso para Geólogo de bolso

Lupa de Aumento com lente de vidro e cabo cromado.
4.519.005 - Lupa 5X 
4.519.010 - Lupa 10X 
4.519.020 - Lupa 20X 

Microscópio com Iluminação para Detecção de Fissuras
com iluminação ajustável alimentada por bateria.
Características: 
-Aplicação de 35X;
-Escala de medição de 4mm, menor divisão de 0,02mm;
-Acompanha estojo para transporte.

Lupa para Fissuras com aumento de 8X ou10X, com escalas 
graduadas de 10mm com menor divisão de 0,1mm, com iluminação. 
Conforme normas: NBR 8451 e 6124.
4.519.007 - Lupa com aumento de 10X p/ medir fi ssuras
4.519.008 - Lupa com aumento de 8X p/ medir fi ssuras com iluminação

4.519.009 - Microscópio c/ iluminação p/ fi ssuras 

4.519.0084.519.007

2.090.001

8X 10X

4.519.009

Fissurômetro sem Lupa - Solotest. Jogo de réguas para 
medir largura de fissuras em estruturas de concreto. Indicação de 0,05 
a 1,2mm e larguras de 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0mm. 
Precisão de 0,001mm. Conforme normas: NBR 8451
2.090.001- Fissurômetro  (jogo de réguas)
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3.507.5403.507.393

trenas 3.964.1193.964.200

3.329.030

3.237.0023.582.001

CARTA DE CORES MUNSELL / TRENAS

4.368.003

3.507.542

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

4.368.006

4.368.003 - Carta de Cores de Munsell para Solos

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

vegetais. 
4.368.006 - Carta de Cores Munsell para Folhas

4.428.002

4.368.004

4.428.002 - Padrões de Dureza Moh’s

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

Carta de Cores Munsell para Rochas padronizadas para 

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

3.507.393 - “Rite In The Rain - 393” (com aspiral) 
3.507.540 - “Rite In The Rain - 540F” 
3.507.542 - Caneta para caderneta “Rite In The Rain”   
 

Trenas
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

10
20
30
50

100

3
5

10
20
30
50

100

aço
aço
aço
aço
aço
aço
aço

fi bra de vidro
fi bra de vidro
fi bra de vidro
fi bra de vidro
fi bra de vidro

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

3.964.200 - Trena eletrônica Digital à Laser

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

Bacia de Alumínio em diversos tamanhos.

Prensa Hidráulica Manual Digital para Rochas 
(Teste de Carga Concentrada) Consiste num aparelho que 
aplica cargas através de duas pontas cônicas. Possui indicador digital e 
capacidade para até 55kN. (Foto acima, ao lado direito)

Cadernetas para Geólogo “Rite In The Rain” criadas para 
resistirem à água e serem utilizadas em qualquer condição de tempo.

Peso: 25 Kg

1.507.005

1.507.005 - Prensa Hidráulica Manual Digital para Rochas - cap. 55kN

3.582.001  - Seringa de borracha para limpeza ou sucção de liquídos com 
capacidade de 200ml

3.237.002  - Escova com fi os de crina de cavalo - Ø 30x150mm

3.329.020 - Ø20cm
3.329.025 - Ø25cm
3.329.030 - Ø30cm
3.329.035 - Ø35cm
3.329.050 - Ø50cm

Comprimento (M) Material

Obs.: As trenas com 2, 3 e 5 metros possuem retorno por mola, as demais 
por meio de manivela.

3.329.020
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Martelete para Confecção de Corpo de Prova, com 
escala graduada para medição da compactabilidade. Disponível nas 
versões para corpos de prova Ø50mm (ABNT) e Ø50,8mm (AFS). Não 
acompanha acessórios necessários para o uso.
Conforme normas: NBR 12107; CEMP 065, 060 e IPT-M46.

Peso: 43Kg

Acessórios para Martelete:

1.660.001

1.680.001

1.680.002

1.606.050
1.608.002
 

1.654.050
1.654.002

1.700.250

PERMEABILIDADE E COMPACTAÇÃO 

1.662.001

2.654.003

1.600.050 - Martelete para Preparação de CP Ø 50mm (ABNT)
1.602.002 - Martelete para Preparação de CP Ø 50,8mm (AFS)

1.660.001 - Permeâmetro para Areia de Fundição (Peso: 18Kg) 

Acessórios:
1.680.001 - Tubo para Medição de Permeabilidade à Seco
1.680.002 - Dispositivo para Permeabilidade ‘’in loco’’ 
1.662.001 - Padrão de Calibração para Permeâmetro   

Permeâmetro para Areia de Fundição, com domo de água 
de 2 litros para medição de permeabilidade de corpos de prova de areia 
de fundição. Funcionamento por gravidade, não necessita alimentação 
elétrica ou por bateria. Acompanha dois orifícios, um para alta e outro 
para baixa permeabilidade. 
Não acompanha os seguintes acessórios:
- Tubo para medição de permeabilidade de corpos de prova a seco, usado 
quando o corpo de prova já foi retirado do molde do martelete.
- Dispositivo para ensaio de permeabilidade “in loco”, usado quando 
se quer determinar a permeabilidade numa caixa de areia já moldada.
Padrão de calibração para permeâmetro
Conforme normas: NBR 12634 e CEMP 080.

1.700.003 1.700.004

1.700.250  -  Máquina Universal Microprocessada para Areias (peso 32Kg)

1.700.002 -  Dipositivo para Tração CP sistema metríco (peso 5Kg)
1.700.003 -  Dipositivo para Tração CP sistema AFS (peso 5Kg) 
1.700.004 -  Dipositivo para Flexão (peso 1Kg)       

Dispositivos:

Máquina Universal Microprocessada para Ensaio em Areias, 
capaz de realizar ensaios de compressão (padrão) e de tração, flexão e 
cisalhamento com dispositivos (não fornecidos). Velocidade constante 
programável, capacidade 500kgf. Não necessita de ar comprimido. 
Possui display digital programável, armazena os resultados, acompanha 
cabo serial e software para transferência dos resultados para windows. 
Conforme norma: CEMP 066.   

1.601.001 - Base de Ferro Fundido para Martelete 
2.654.003 - Peneira Ø5x1”, com abertura 3mm para funil 
2.654.422 - Peneira Ø6x2”, c/ abertura 6,35mm p/ funil 
1.656.050 - Funil p/ preparação de corpos de prova Ø50mm 
1.656.001 - Funil p/ preparação de corpos de prova Ø50,8mm Ø150
1.610.050 - Molde cilíndrico em aço especial Ø50,mm Ø127
1.612.012 - Molde cilíndrico em aço especial Ø50,8mm 
1.606.050 - Extrator de amostras Ø50mm 
1.608.002 - Extrator de amostras Ø50,8mm 
1.654.050 - Peneira p/ permeab. de base, p/ CP Ø50mm (par)
1.654.002 - Peneira p/ permeab. de base, p/ CP Ø50,8mm (par)

Peso
50Kg
0,5Kg
0,5Kg
9Kg
9kg
1Kg

1Kg
1Kg
1Kg

5Kg
5Kg
1Kg

Peso

1.700.002

1.601.001 2.654.422 1.656.050
1.656.001

1.610.050
1.612.012

1.600.050 
1.600.002
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1.690.250

1.620.001

Amostrador de Areia por Sucção para amostragem de areia 
em diversas profundidades. Ideal para verificação da qualidade da areia 
no momento do recebimento, pois retira amostras em diversas profundi-
dades da caçamba do caminhão. Pode ser fabricado em duas versões: 
Com bomba de vácuo, para locais onde só se dispõe de energia elétrica. 
(Alimentação 220V - 60Hz).

Peso: 5,1 Kg

Aparelho para Determinação da Moldabilidade Aparelho 
para determinação da moldabilidade em areia de fundição, composto por 
motor de rotação 57RPM, gaiola com ângulo de 7º e furos tipo obilongo, 
timer de 0 a 30 segundos e bandeja de aço inoxidável.
Alimentação: 110V ou 220V - 60Hz, dependendo do modelo.
1.609.110 - Aparelho p/ Determinação da Moldabilidade - 110V
1.609.220 - Aparelho p/ Determinação da Moldabilidade - 220V

1.609.220

Misturador Planetário para areia ou materiais diversos tipo planetário, 
com cuba de capacidade máxima de 20 litros e batedor tipo raquete, ambos 

construídos em aço inoxidável. Alimentação: 220/380V - Trifásico - 60Hz.

4.330.320 detalhe da cuba

detalhe da pá

1.670.001 1.670.127

Agitador de Argila AFS, para determinação do teor de argila em 
areia de fundição, composto por: agitador elétrico com hélice e suporte, 
copo becker e sifão. Conforme norma: CEMP 082.

DURÔMETRO / AMOSTRADOR DE AREIA

Bomba de vácuo (acompanha o amostrador)

1.670.001 - Durômetro para areia verde com ponteira raio 2,54mm Tipo C
1.670.127 - Durômetro para areia verde com ponteira raio 12,7mm Tipo B 

Durômetro para Areia Verde, com escala AFS de 0 a 100%. 
Acompanha estojo e certificado de calibração. Conforme norma: IPT-M41.

1.690.110 - Agitador de Argila AFS, 110V - 60Hz (peso  3,0Kg) 
1.690.250 - Agitador de Argila AFS, 220V - 50/60Hz (peso 3,0Kg)

Acessórios:
6.690.001 - Sifão para agitador de argila AFS

4.330.320 - Misturador Planetário c/ capacidade 20 L

Misturador tipo Mós para areia de fundição. Possui panela         
removível para limpeza, com capacidade de aproximadamente 7Kg de 
areia e chave de descarga rápida. Alimentação 380/220V - Trifásico 60Hz. 
Conforme normas: NBR 12292 e CEMP 068.
3.600.320 - Misturador de Mós com Panela Removível

Tubo Amostrador para Líquido, construído em acrílico trans-

parente para melhor visualização do material extraído.

1.630.001

1.630.001 - Tubo Amostrador para Líquidos

1.620.001 - Amostrador de Areia por Sucção com Bomba de Vácuo

Peso: 18 kg

(Tipo C) (Tipo B)
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Código N º Abertura

Peso por  peneira: 0,5 Kg

1.650.001

Peneiras para Granulometria de Areia de Fundição 
Ø8X1’’, construídas com armação em latão e telas em aço. Conforme 
norma NBR NM ISO 3310 : 1

Medidor de Umidade - Tipo Lança e temperatura para areias e 
outros materiais granulares não compactados. Trabalha em profundidades 
de 16 a 75cm, faixa de operação: 0 a ±25% (percentual em volume)  e 
-20+60ºC, resolução 0,1% e 0,1ºC.

4.815.001

1.058.003

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

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

Medidor de Umidade Tipo Speedy Ideal p/ determinações 
rápidas de umidade percentual (em massa) de solos, areias ou outros 
materiais granulares. O kit é composto por: 01 garrafa com tampa de 
pressão e manômetro; 01 balança digital capacidade 12gm; 01 escova 
para limpeza; 02 anéis vedantes para tampa; 01 frasco com 500g de 
carbureto de cálcio; 01 concha para dosagem do carbureto de cálcio; 01 
espátula; 01 flanela; 01 estojo metálico e instrução de uso.

Peso: 4,5 kg

4.810.205

UMIDADE / GRANULOMETRIA 

1.058.006

2.206.100

2.206.500

6.050.003 6.050.008

2.801.xxx

1.202.230

4.810.200  
4.810.210

detalhe da ponta da lança detalhe do mostrador digital 1.058.003 - Repartidor de amostras abertura 1/8” - aço galvanizado 
1.058.006 - Repartidor de amostras abertura 1/4” - aço galvanizado
1.058.012 - Repartidor de amostras abertura 1/2” - aço galvanizado
1.058.019 - Repartidor de amostras abertura 3/8” - aço galvanizado
2.058.003 - Repartidor de amostras abertura 1/8” - aço inox
2.058.006 - Repartidor de amostras abertura 1/4” - aço inox
2.058.012 - Repartidor de amostras abertura 1/2’’ - aço inox
2.058.019 - Repartidor de amostras abertura 3/8” - aço inox4.815.001 - Medidor de umidade tipo lança 

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

4   4,75 mm
6   3,35 mm
12   1,70 mm
20   850 μm
30   600 μm
40   425 μm
50   300 μm
70   212 μm
100  150 μm
140  106 μm
200  75 μm
tampa  -
fundo  -

2.801.004 
2.801.006 
2.801.012
2.801.020
2.801.030
2.801.040
2.801.050
2.801.070
2.801.100
2.801.140
2.801.200
2.200.423
2.801.424
2.801.000
1.202.230  
  

Jogo com 11 peneiras, tampa e fundo
Agitador de peneiras eletromecânico 110/220V-50/60Hz

1.650.001 - Medidor de umidade tipo speedy

    Acessórios
2.206.100 - Caixa com 100 ampolas de carbureto de cálcio
2.206.500 - Frasco com 500g de carbureto de cálcio
6.050.014 - Manômetro para Speedy leitura direta (em % de umidade)
6.050.005 - Manômetro para Speedy leitura indireta (em pressão)
6.050.003 - Balança analógica para Speedy
6.050.008 - Balança digital para Speedy
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1.692.250

Embutidora Metalográfi ca MAXIPRESS, Prensa hidráulica 
semi automática para embutimento de amostras em resinas termoplásticas. 
Possui sistema automático de aquecimento e resfriamento, com indica-
ções luminosas, controlados por meio de temporizador interligado a um 
termostato que permite um ajuste preciso na temperatura de moldagem. 
A aplicação e alívio de carga se faz através do sistema hidráulico manual 
com pressão controlada por intermédio de um manômetro com escala 
de 0 a 300Kgf/cm².
A unidade de embutimento é isolada com material antitérmico, impedindo 
a propagação de calor aos componentes elétricos e hidráulicos.
Características:
- Temporizador: 0 a 30 minutos;
- Tempo médio de embutimento: 10 minutos;
- Alimentação: 220V - 50/60Hz - monofásico;
- Ø da amostra: 30mm;
- Dimensões: 288X300X530mm.

Peso: 30 kg

Kit para Embutimento a Frio, por meio de resina acrílica de 
rápida polimerização.
O Kit contém:
- 1kg de resina acrílica transparente em pó e seu catalizador;
- 20ml de desmoldante;
- 04 moldes plásticos Ø25mm e 4 moldes Ø 30mm;
- 01 copo becker plástico para mistura da resina;
- 30 espátulas de madeira;
- 02 copos becker de vidro de 50ml.

1.408.002

Funil Hall para Densidade de Pós, com pedestal. Conforme 
normas: ASTM B 213, B 212; ISO 4490, 3923/1

Funil Carney para Densidade de Pós, com pedestal. Copo 
opcional para uso no pedestal do Funil de Hall. Conforme normas: ASTM 
B 417; ISO 3923/1 

Determinador de Azul de Metileno, em areias de fundição, compos-
to por 01 agitador mecânico com velocidade regulável; 01 bureta de 
vidro de três vias com capacidade de 50ml; 02 copos de aço inoxidável 
de 300ml; 01 suporte; 02 frascos âmbar com saída inferior e 01 frasco 
receptor. Alimentação: 220V - 50/60Hz.
Conforme normas: NBR 12045; CEMP 123 e 063.

Peso: 16 kg

4.417.004

Viscosímetro Tipo Copo CEMP para líquidos (Comissão de 

Estudos da Matéria Prima), com tripé e placa de vidro.
 

Peso: 1,5 kg

Viscosímetro Tipo Copo Ford, utilizado para determinar a 
viscosidade cinemática de tintas, vernizes, resinas e outros líquidos com 
propriedades Newtonianas a 25ºC. Construído em alumínio com tripé 
com pés reguláveis. Acompanha placa de vidro. Disponível nos modelos 
com orifícios de nº 4, 6 e 8. Conforme normas: NBR 5849; MB 1117; 
ASTM-D 1200.

6.640.010 detalhe do ítem 6.640.020

EMBUTIMENTO

Material de consumo

4.438.001

1.489.005

1.418.250

4.417.004 - Viscosímetro copo Ford nº 4
4.417.006 - Viscosímetro copo Ford nº 6
4.417.008 - Viscosímetro copo Ford nº 8

1.640.001 - Viscosímetro para líquidos tipo copo CEMP

6.640.010 - Funil Hall para densidade de pós
6.640.020 - Funil Carney para densidade de pós

1.408.002 - Kit para embutimento a frio - resina acrílica
1.408.004 - Kit de reposição - resina acrílica

1.418.005 - Baquelite metalográfi ca em pó - cor preta (balde com 5Kg)
4.438.001 - Desmoldante metalográfi co (spray)

1.418.250 - Embutidora metalográfi ca  MAXIPRESS 220V - 50/60Hz 

1.692.250 - Determinador de azul de metileno 220V - 50/60Hz
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Cortadeira Metalográfi ca Maxicut, para discos Ø 235mm. 
Possui construção robusta e morsa de aço com mordentes temperados e 
presilhas de fixação que permitem prender peças de diversas geometrias.
O equipamento também dispõe de uma unidade de recirculação que 
refrigera o corte por meio de um jato direcionável do fluído lubrificante.
Características:
- Capacidade corte: até Ø 40mm (outras capacidades disponíveis sob 
consulta);
- Rotação: 3400 RPM;
- Diâmetro do disco de corte: 235mm; 
- Diâmetro do furo: 22mm;
- Dimensões: 480X510X350mm;
- Alimentação: 220 / 380V - Trifásico - 60Hz;
- Potência: 1470W.
Conforme norma: NBR 13284

Peso: 60 kg Descrição

Lixadeira Manual Maxi-s com base de alumínio, com pintura 
epoxi texturizada que oferece excelente resistência a corrosão. Dotada 
de quatro pistas sobre vidro, proporcionando uma sequência de lixa-
mento com quatro tiras abrasivas e excelente planicidade.
Possui entrada de água com distribuidor sobre as pistas e saída para 
recolhimento da água usada.
Características:
- Dimensões: 330X340X100mm;
- Área de lixamento: 4 pistas de 45X275mm.
Conforme norma: NBR 13284

Peso: 5,0 kg

Peso: 20 Kg

Politriz - Maxiplan AL, metalográfica construída com base de alu-
mínio fundido e carcaça em fibra de vidro, garantindo grande resistência 
a corrosão. Possui cânula direcionável para aspersão de água e sistema 
de escoamento que evita contato com as partes elétricas.
Seu sistema de encaixe rápido possibilita a troca de pratos para polimento 
com alumina.
Características:
- Velocidades: 300 e 600RPM;
- Diâmetro do prato: 200mm;
- Dimensões: 335X500X225mm;
- Alimentação: 220V - Trifásico - 60Hz;
- Potência: 245W.
Acompanha 01 prato (1.406.002) de polimento para panos adesivos.
Conforme norma: NBR 13284

Peso: 20 Kg

Politriz / Lixadeira - Maximille, construída com base de 
alumínio fundido e carcaça em fibra de vidro, garantindo grande resis-
tência a corrosão. Possui cânula direcionável para aspersão de água e 
ralo para escoamento sem contato com as partes elétricas.
Seu sistema de encaixe rápido possibilita a troca de pratos de lixamento  
/ polimento sem o uso de qualquer ferramenta.
Possui regulador de velocidade com indicador digital de RPM.
Características:
- Velocidades: 50 a 1000RPM;
- Diâmetro do prato: 200mm;
- Dimensões: 335X500X225mm;
- Alimentação: 220V - Monofásico - 50/60Hz;
- Potência: 180W a 1000 RPM.
Acompanha 01 prato (1.406.002) de polimento para panos adesivos ou
01 prato (1.402.002) para lixamento.
Conforme norma: NBR 13284

Peso: 20 Kg

1.420.320

1.400.001

Lixas para MAXI-S

Politriz - Maxiplan, metalográfica construída com base de alumínio 
fundido e carcaça em fibra de vidro, garantindo grande resistência a 
corrosão. Possui cânula direcionável para aspersão de água e sistema 
de escoamento que evita contato com as partes elétricas.
Seu sistema de encaixe rápido possibilita a troca podendo ser usado tam-
bém como politriz com uso de pasta de diamante, com simples troca de
materiais sem o uso de qualquer ferramenta.
Características: 
- Velocidades: 125 e 250RPM;
- Diâmetro do prato: 200mm;
- Dimensões: 335X500X225mm;
- Alimentação: 220V - Trifásico - 60Hz;
- Potência: 245W.
Acompanha 01 prato (1.402.002) para lixas não adesivas.
Conforme norma: NBR 13284

1.404.320 / 1.406.320

1.407.250

 POLIMENTO / LIXAMENTO

Material de consumo

Material de consumo

2.416.221 - Disco de corte Ø 235X22mm para metais entre 20 e 40Hrc
2.416.222 - Disco de corte Ø 235X22mm para metais entre 40 e 55Hrc
2.416.223 - Disco de corte Ø 235X22mm para metais entre 55 e 70Hrc

2.416.224 - Disco de corte Ø 235X22mm para metais não ferrosos
1.426.008 - Fluído de corte para cortadeira Maxifl u

1.400.001 - Lixadeira manual  Maxi-s

2.410.005 - Lixa 275X50mm, grana 220 - pacote com 5 unidades 
2.410.006 - Lixa 275X50mm, grana 320 - pacote com 5 unidades 
2.410.007 - Lixa 275X50mm, grana 400 - pacote com 5 unidades 
2.410.008 - Lixa 275X50mm, grana 600 - pacote com 5 unidades 

1.420.320 - Cortadeira metalográfi ca Maxicut
1.404.320 - Politriz / lixadeira - Maxiplan

1.406.320 - Politriz / lixadeira - Maxiplan AL 

1.407.250 - Politriz / lixadeira - Maximille
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Dispositivo Automático para Polimento, amostras meta-
lográficas 30mm, com pesos selecionáveis de 100 em 100 gramas até 
500 gramas. Os dispositivos estão disponíveis nas versões para até 3 ou 6 
corpos de prova simultâneos, são construídos em alumínio e são utilizadas 
com as politrizes Metalotest sem qualquer adaptação.

1.404.003 

Dispositivo para Gotejamento de Lubrifi cante / Alumina   
durante o polimento de amostras, com regulador de intensidade.
Disponível na versão para Alumina e para lubrificantes.

1.426.002 1.426.0081.426.004

Fluídos e Lubrifi cantes para auxiliar o trabalho de tratamento 
de amostras metalográficas.
Produtos disponíveis:
- Fluido de corte concentrado para uso em cortadeira metalográfica, 
disponível em embalagem de um litro que pode ser dissolvido em até 30 
litros de água;
- Lubrificante “Blueplan” para auxiliar no lixamento de amostras metalo-
gráficas ferrosas, disponível em embalagem de 1 litro;
- Lubrificante “Redplan” para auxiliar no lixamento de amostras metalo-
gráficas não ferrosas, disponível em embalagem de 1 litro.

Material d e consumo

Lixas Ø 200mm

Lixas metalográficas não adesivas com Ø200mm, disponíves em 
diversas granas. Embalagem com 10 unidades. Requer prato (Cód. 
1.402.002).

Material de consumo

Alumina em Suspensão líquida para polimento de amostras 
metalográficas, disponível em frascos de 1 litro, em quatro granulome-
trias. 

Pasta de Diamante para polimento de amostras metalográficas, 
fornecida em seringas de 5 gramas, disponível em diversas granulometrias.

Alumina

Panos para Polimento auto adesivo com Ø 200mm, de alta 
resistência e durabilidade, proporcionando ótimo acabamento e planici-
dade. Embalagem com 5 unidades, disponível em dois modelos:
- Durplan: Fabricados em fibra de seda pura, indicado para as primeiras 
operações de polimento;
- Naplan: Fabricados em veludo, indicados para polimento final.
Todos os panos requerem prato de polimento (Cód. 1.406.002).

Panos para polimento

ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO / LIXAMENTO

Pasta de diamante

1.402.002

1.405.001 detalhe de encaixe do prato

1.404.002

1.424.002 / 1.424.004 

1.404.006 

Pratos de Polimento / Lixamento, com Ø 200mm construídos 
em P.V.C., anti-ácido de alta densidade com encaixe rápido de três pinos, 
que permite a fixação em qualquer Politriz / lixadeira Metalotest.

1.406.002

 - Lixa Ø200mm, grana 600 

1.404.003 - Dispositivo automático para polimento com 3 amostras
1.404.006 - Dispositivo automático para polimento com 6 amostras

1.424.002 - Dispositivo gotejador para alumina
1.424.004 - Dispositivo gotejador para lubrifi cantes

1.426.002 - Lubrifi cante Blueplan para amostras ferrosas - 1 litro 
1.426.004 - Lubrifi cante Redplan para amostras não ferrosas - 1litro
1.426.008 - Fluido de corte concentrado MAXIFLU - 1 litro 

1.402.002 - Prato para lixas não auto adesivas      
1.404.002 - Prato para panos não auto adesivos (sem abraçadeira)
1.405.001 - Abraçadeira bipartida para prato de panos não adesivos
1.406.002 - Prato para panos e lixas auto adesivas

2.412.001 - Pasta de diamante em seringa de 5g - 0 a 1 μm
2.412.002 - Pasta de diamante em seringa de 5g - 1 a 2 μm
2.412.003 - Pasta de diamante em seringa de 5g - 2 a 4 μm
2.412.004 - Pasta de diamante em seringa de 5g - 4 a 8 μm
2.412.005 - Pasta de diamante em seringa de 5g - 8 a 12 μm
2.412.006 - Pasta de diamante em seringa de 5g - 12 a 22 μm

2.414.003 - Alumina para polimento, frasco de 1 litro, grana 0,3 μm
2.414.005 - Alumina para polimento, frasco de 1 litro, grana 0,5 μm
2.414.010 - Alumina para polimento, frasco de 1 litro, grana 1,0 μm
2.414.030 - Alumina para polimento, frasco de 1 litro, grana 3,0 μm

Lixa Ø200mm, grana
Lixa Ø200mm, grana 
Lixa Ø200mm, grana 
Lixa Ø200mm, grana 
Lixa Ø200mm, grana 
Lixa Ø200mm, grana 
Lixa Ø200mm, grana 
Lixa Ø200mm, grana 
Lixa Ø200mm, grana 
Lixa Ø200mm, grana 
Lixa Ø200mm, grana

2.410.013 -
2.410.012 -
2.410.018 -
2.410.001 - 
2.410.024 -
2.410.002 - 
2.410.003 - 
2.410.004 - 
2.410.080 - 
2.410.100 - 
2.410.120 - 

80
120 
180
220
240
320
400
600
800 
1000
1200

 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades
 pacote com 10 unidades

2.410.009 - Pano p/ polimento - Durplan (seda), pacote com 5 unid.
2.410.011 - Pano p/ polimento - Naplan (veludo), pacote com 5 unid.



reia de fundição - A Metalografi a

F-8

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

solotest@solotest.com

Aparelho para Limpeza por Ultrassom, para remoção 
rápida de camada de sujeira. (cavitação).Possui temporizador, tampa e 
cuba, partes em contato com o líquido removedor fabricados em aço 
inoxidável. 
Alimentação 220V - 60Hz.

Código Tamanho da cuba (C x Lx P) Capacidade Peso (kg)

2.810.220

Bancada Metalográfi ca - Maxitable Politriz / lixadeira metalo-
gráfica construída sobre mesa, com 02 pratos com motorização indepen-
dente. No centro da mesa há uma bacia de aço inoxidável com torneira 
e ralo. Possui, em cada um dos pratos, cânula direcionável para aspersão 
de água e ralo para escoamento sem contato com as partes elétricas.
Seu sistema de encaixe rápido possibilita a troca de pratos de lixamento/ 
polimento sem o uso de qualquer ferramenta.
Possui regulador de velocidade variável de 50 a 1000RPM.
Características:
- Velocidades: 50 a 1000RPM;
- Diâmetro dos pratos: 200mm;
- Dimensões: 1000X750X1200mm;
- Alimentação: 220V - Monofásico - 60Hz;
- Potência: 360W a 1000RPM.
Acompanha 02 pratos (1.406.002) de polimento para lixas adesivas.
Conforme norma: NBR 13284

Peso: 100 Kg

1.407.220

Aparelho para Medição da Temperabilidade - Jominy
Características:
- Dimensões da cuba: 500X400X250mm;
- Pressão da água: 150Psi;
- Dimensões externas: 900X750X985mm;
- Temporizador: 0 a 30 minutos;
- Alimentação: 220V - Monofásico - 60Hz.
Conforme norma: NBR 6339

Peso: 140 Kg

1.430.220

Durômetro Digital para Metais - Suíço, realiza de forma 
simples e direta, ensaios de dureza em metais. O Equotip Bambino 
2 destaca-se por si próprio, sem plataformas e cabos indicadores 
separados. O Equotip Bambino 2 é um testador de ricochete portátil, 
econômico e fácil de usar para medições de dureza na maioria dos 
metais. 
Possui regulador de velocidade variável de 50 a 1000RPM.
Características:
- Energia do impacto: 11Nmm (Sonda Equotip D);
- Ponta de teste esférica: Carbeto de tungstênio, 3 mm de diâmetro;
- Raio mínimo da curvatura da superfície: 10mm;
- Intervalo de Teste: 150 - 950HL;
- Resolução: 1HL; 1HV; 1HB; 0,1HRC; 0,1HRB; 0,1HS;
- Precisão: ± 4 HL (0,5% em 800 HL);
- Material do compartimento: Alumínio anodizado a prova de arranhões;
- Comunicação: n.a.;
- Aplicação no PC: n.a.;
- Bateria: Íon de Li, recarregável pela porta USB, mais de 20.000 impactos 
com carga completa;
- Temperatura operacional: -10 to +60°C (14 to 140°F);
- Umidade máx. de 90%.

4.670.002

Peso: 100 Kg

DUREZA  / TEMPERABILIDADE

4.810.250

3.810.250

1.407.220 - Bancada metalográfi ca - Maxitable

4.670.002 - Durômetro digital para metais - Suíço

1.430.220 - Aparelho para medir temperabilidade - Jominy
2.810.220 151 x 142 x 65mm    1,0 litro    1
3.810.250 300 x 240 x 150mm    9,5 litros   9
4.810.250 504 x 300 x 150mm  21,0 litros  17
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Aço e outros metais MÁQUINA UNIVERSAL 

Máquina Universal Eletrohidráulica 11/20tf 
Máquina Universal Eletrohidráulica digital capacidade 20 tf, didática, 
destinada a realização de ensaios de tração em aço ou outros materiais 
cilindrícos com diâmetros entre 3 e 16 mm; em amostras prismáticas com 
até 4mm de espessura e 50 mm de largura. Esta máquina também realiza 
ensaios de compressão em CPs cilíndricos de Ø10x20cm ou outros median-
te a aquisição de acessórios, por exemplo para argamassa.  Acompanha 
1 par de garras de tração com cunhas adequadas a tração nas dimensões 
mencionadas. Acompanha também uma rótula e um prato inferior de 
compressão. A medição das forças de tração e compressão realizada por 
meio de célula de carga, com indicador digital. Controle de velocidade de 
carregamento por meio de válvula manual. Possuí saída serial RS 232  para  
transmissão de carga para computador tipo PC. Acompanha certificado 
de calibração RBC - 220 V - 60 HZ.

1.920.220 - Máquina universal eletrohidráulica 11/20 tf

1.920.220

Extensômetro para Máquina Universal Eletrohidráulica 
Extensômetro eletrônico para medição de deformação longitudinal em 
materiais sob tração. Indicado para uso em máquinas universais ou má-
quinas de tração. Curso útil 2,5mm; Resolução 0,01 mm; Distância Base 
de medição 50 mm. Acompanha um indicador digital com saida serial 
imcorporada e calibração RBC.                                                

1.900.525 - Extensômetro para máquina universal eletrohidráulica

Dispositivo de Rilem 4X4X16cm - Flexão 
Dispositivo de Rilen para ensaio de tracão na flexão em CP de argamassa 
4X4X16cm. Construído em aço zincado, com rolete de adaptação móvel 
e acabamento anti-corrosivo. Conforme EN 196.                                              

1.108.416 - Dispositivo de Rilem 4X4X16cm - Flexão

Dispositivo de Rilem para Compressão 4X4X4cm
Dispositivo de Rilem 4x4x4cm para compressão. Conforme norma: 
EN 196 e NBR 11222.                                                                           

1.108.444- Dispositivo de Rilem p/ compressão 4X4X4cm

1.108.510

Acessórios para romper corpos de prova de
argamassa ou Pavers na Máquina Universal 

Dispositivo de Rilem para romper argamassa 
Dispositivo tipo Rilem para romper CP argamassa (/)5x10cm, projetado 
para ser usado em prensas de concreto Solotest, sem o uso simultâneo de 
célula de carga. (Para uso com célula de carga, use o modelo 1.108.511)                 

1.108.510 - Dispositivo de Rilem para romper argamassa

Dispositivo para Paver 4,6,8,10cm  para ensaio de compressão 
em pavers de 4, 6, 8 e 10cm de altura e de ate 14 cm de largura, com 
rótula incorporada, para uso sobre placas de ruptura de blocos de concreto 
que possuam altura livre entre as placas 210 mm ou máquinas de ensaio  
com esta mesma altura livre.          

6.504.240 - Dispositivo para Paver 4, 6, 8 e 10cm p/ uso em disp. de bloco

6.504.240

1.108.416

1.108.444

1.900.525



reia de fundição - A M etalografi a

G-3

çoA

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

solotest@solotest.com

Aço e outros metaisMEDIÇÃO E DUREZA  

Durômetro para Metais Digitais  EQUOTIP 550, 

Durômetro Equotip 550 para metais, com display touch screen de 7’’ colorido, 
800x480 pixels. Possui memória interna para 1.000.000 de medições. Possui 
saida USB e acompanha software para visualização dos resultados em compu-
tador. Possui 11 línguas integradas no equipamento. Procedência Suica, Proceq. 

Durômetro para metais 
digitais Equotip 550, Durô-
metro Equotip 550 para metais, 
com display touch screen de 7’’ 
colorido, 800x480 pixels. Possui 
memória interna para 1.000.000 
de medições. Possui saida USB e 
acompanha software para visuali-
zação dos resultados em computa-
dor.     Possui 11 línguas integradas 
no equipamento. Procedência 
Suica, Proceq. Ref.35610001. Esta 
versão não acompanha dispositivo 
de impacto, vendido separada-
mente, sem o qual não é possivel 
fazer medições de dureza.                                                                                                                              

4.670.548 - Durômetro para 
Metais Digitais Equotip 550

Durômetro para metais 
digitais Equotip portátil 
Rockwell, Durômetro Equotip 
550 com Sonda Portable Rockwell 
para metais. Indicador touch scre-
en de 7’’ colorido, 800x480p. 
Possui memória interna para 
1.000.000 de medições. Possui 
saida USB e acompanha software 
para visualização dos resultados 
em computador.  Possui 11 línguas 
integradas no equipamento. Proce-
dência Suica, Proceq. Ref.3561004. 
Este modelo inclui a sonda de pe-
netração portátil Rockwell de 50N, 
com cabo e bloco de testes de 65 
HRC. Não inclui outros acessórios, 
nem dispositivos de impacto.                          

4.670.550 - Durômetro para Me-
tais Digitais Equotip 550 Leeb D

4.670.554 - Durômetro  com 
sonda portátil Rockwell

Durômetro para metais 
digitais Equotip Equotip 
550 Leeb D, Durometro Equotip 
550 com dispositivo de impacto D, 
para metais. Indicador touch screen 
de 7’’ colorido, 800x480p. Possui 
memória interna para 1.000.000 
de medições.  Possui saida USB 
e acompanha software para visu-
alização dos resultados em com-
putador. Acompanha um dispo-
sitivo de impacto completo tipo 
D e um bloco de de teste tipo D.                             
Possui 11 línguas integradas no 
equipamento. Procedência Suica, 
Proceq. Ref.35610002.                      

Durômetro para metais 
digitais Equotip 550 UCI, 
Durômetro Equotip 550 com sonda 
UCI (ultrassônica) para metais. 
Indicador touch screen de 7’’ co-
lorido, 800x480p. Possui memória 
interna para 1.000.000 de medi-
ções. Possui saida USB e acom-
panha software para visualização 
dos resultados em computador.  
Possui 11 línguas integradas no 
equipamento. Procedência Suica, 
Proceq. Ref.3561005. Este modelo 
inclui apenas a sonda UCI e seu 
respectivo bloco de testes de 850 
HV. Não inclui outros acessórios, 
nem dispositivos de impacto.                                                                                                   

4.670.555 - Durômetro  
com sonda portátil UCI

4.670.809 - Anel de suporte D6 para dispositivo de impacto tipo Leeb 
4.670.810 - Anel de suporte D6a para dispositivo de impacto tipo Leeb
4.670.814 - Anel de suporte DL6 para dispositivo de impacto tipo Leeb

4.670.620 - Bateria avulsa para Aparelho Ultrasson Pundit PL              
4.670.616 - Carregador rápido para baterias de equipamentos Proceq.  

4.670.818 - Dispositivo de impacto tipo Leeb C, para durometros      
4.670.820 - Dispositivo de impacto tipo Leeb D, para durometros
4.670.821 - Dispositivo de impacto tipo Leeb D, para durometros
4.670.822 - Dispositivo de impacto tipo Leeb DL, p/ durômetros Equotip
4.670.824 - Dispositivo de impacto tipo Leeb E, para durometros          

4.670.804 - Corpo de impacto para dispositivo de impacto Leeb D.         
4.670.805 - Corpo de impacto para dispositivo de impacto Leeb G. 
4.670.806 - Corpo de impacto para dispositivo de impacto Leeb C.  
4.670.807 - Corpo de impacto para dispositivo de impacto Leeb DL.               

Peças de Reposição

4.670.548 4.670.550 4.670.554 4.670.555

Dispositivos de Impacto

Peso: 1525 g (inclui bateria)
> 8h (em modo de funcionamento padrão)

• 

RECURSOS ÚNICOS

• Possui exatidão aumentada através de 
opções de curvas de conversão

• Permite criar facilmente relatórios pdf no lo-
cal diretamente no instrumento e exportá-los 
para um pendrive.

• Apresenta notifi cações inteligentes na tela para obter as 
confi gurações mais relevantes para qualquer aplicação e para 
reconhecer e prevenir o uso incorreto.

• 
Permite a correlação automática no local de dois princípios de medi-
ção diferentes para reduzir dependências de material e geometrias.

• Melhor confi abilidade da classe proveniente de 
40 anos de experiência
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Aço e outros metais SONDAS EQUOTIP

Sonda Portable Rockwell 50N para Equotip 550
Dispositivo de medição de dureza portátil tipo Rockwell para uso exclusivo em durômetros Equotip 
550. Força de medição de 50 N.                                           

Dispositivo UCI  Equotip
Dispositivo UCI para medição de dureza usado em durômetro Equotip 550.
Conjunto contendo cabo, certificado de calibração e estojo de transporte.                                                                                     

Dispositivo UCI

Alicate para Sonda Portable Rockwell
Alicate especial para uso com a Sonda Portable Rockwell dos durômetros Equotip.
(não acompanha a sonda, nem o durômetro)                                                   

4.670.840 - Durômetro Equotip - Dispositivo Rockwell 50N

4.670.558 - Alicate Rockwell para uso do dispositivo Rockwell 

4.670.845 - Durômetro Equotip - Dispositivo UCI

Dispostivo Equotip 550
Portable Rockwell e alicate especial

 

Dispositivos de Impacto

D/DC DL S E G C

11 Nmm

Carbeto de 
tunsgstênio 3mm

Sonda mais comu-
nente usada.
Para maioria

das 
aplicações.

11 Nmm

Para medições em 
faixas de 

dureza extremas.
 Aços ferramenta com 
alto teor de carboneto.  

11 Nmm

Para medições em 
faixas de dureza 

extremas. 
Aços ferramenta 
com alto teor de 

carboneto.  

Cerâmica 3mm

90 Nmm

Componentes grandes 
e pesados,

peças fundidas e 
forjadas. 

90 Nmm

Para componentes
 com superfícies endu-
recidas, revestimentos 

ou peças sensíveis
 ao impacto.

11 Nmm

Ponta de indentador 
(sonda)

estreita para medição 
em áreas ou espaços
 de díficil alcance ou
de acesso limitado. 

Energia de Impacto Energia de Impacto Energia de Impacto Energia de Impacto Energia de Impacto Energia de Impacto

Indentador Indentador Indentador Indentador Indentador Indentador

Carbeto de tunsgstênio 
2,8mm

Diamante
 Policristalino 3mm

Carbeto de 
Tunsgstênio 5mm

Carbeto de 
Tunsgstênio 3mm

Escopo Escopo Escopo Escopo Escopo Escopo

4.670.8184.670.822 4.670.832 4.670.8304.670.8244.670.820

Blocos Padrão

4.670.888 - Cabo avulso dos dispositivos de impacto, tipo Leeb, com conexão para o Equotip 550 Comprimento de 1,5 mm                   
4.670.842 - Cabo avulso para o Dispositivo Rockell do Equotip 550        
4.670.846 - Cabo avulso para o Dispositivo UCI do Equotip 550        

Cabos Avulsos

Bloco de dureza padrão 
C para durômetros Equo-
tip (~565 HLC / <220 HB)     

4.670.849 

Bloco de dureza padrãoD/DC 56
 para durômetros Equotip 

(~775HLD/ ~630HV/ ~56HRC) 

4.670.850 

Bloco de dureza padrão D/DC 
22  para durômetros Equotip 

(~75HLD/ ~630HV/ ~56HRC) 

4.670.852 

Bloco de dureza padrão E 
para durômetros Equotip 

 (810HLE / 800HV / 63HRC)   

4.670.854 

Bloco de dureza padrão DL 
para durômetros Equotip 

 (~890HLDL /~630HV ~56HRC)   

4.670.855 

Bloco de dureza padrão 
UCI para durômetros 

Equotip 
 4.670.859 

Bloco de dureza padrão G 
para durômetros Equotip 

(~570HLG / ~340 HB)  

4.670.856 

Bloco de dureza padrão G 
para durômetros Equotip 

(<450HLG /<200 HB) 

4.670.857 

Bloco de dureza padrão S 
para durômetros Equotip 

(~815HSL/~630HV/ 56 HRC)

4.670.858

para uso do dispositivo (detalhe)
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Aço e outros metaisSOFTWARE PARA MÁQUINA UNIVERSAL 

Durômetro para metais digitais Bambino 2 com bloco de calibração
Durômetro para Metais, digital, para ensaios de dureza em metais diretos e simples, sem 
plataformas e cabos indicadores separados. E um testador de ricochete portátil,    econômico 
e fácil de usar para medições de dureza na maioria dos metais. Características: Energia do 
impacto: 11 Nmm (Sonda Equotip D); Ponta de teste esférica: Carbeto de tungstênio, 3 mm 
de diâmetro; Raio mínimo da curvatura da superfície: 10 mm; Intervalo de teste:150 -950 HL; 
Resolução: 1 HL; 1 HV; 1 HB;0,1 HRB; 0,1 HS; Precisão: ± 4 HL (0,5% em 800 HL); Bateria: 
Ion de Li, recarregável pela porta USB, para mais de 20mil impactos. Acompanha bloco de 
calibração 56 HRC. Bambino 2.             

Durômetro para metais diditais Piccolo2
Durômetro para Metais, digital, para ensaios de dureza em metais diretos e simples, sem 
plataformas e cabos indicadores separados. E um testador de ricochete portátil,  econômico 
e fácil de usar para medições de dureza na maioria dos metais. Características: Energia do 
impacto: 11 Nmm (Sonda Equotip D); Ponta de teste esférica: Carbeto de tungstênio, 3 mm 
de diâmetro; Raio mínimo da curvatura da superfície: 10 mm; Intervalo de teste:150 -950 HL; 
Resolução: 1 HL; 1 HV; 1 HB;0,1 HRB; 0,1 HS; Precisão: ± 4 HL (0,5% em 800 HL); Bateria: 
Ion de Li, recarregável pela porta USB, para mais de 20mil impactos. Acompanha bloco de 
calibração 56 HRC. Mod Piccolo 2.      

4.670.004 - Durômetro para metais digitais Bambino 2 com bloco de calibração
4.670.006 - Durômetro para metais dig.  Bambino 2 sem bloco de calibração

Medidor de espessuras em metais ultrassom - ZONOTIP    
Medidor de espessura de metais ferrosos e não ferrosos por ultrassom, podendo ser usado 
também em vidro, gelo e polimeros. Display Digital colorido, funciona a bateria recarregável, 
resolução 0,01mm ate 99,99 mm de espessura e 0,1mm de resolução para espessuras acima 
de 100 mm. Capacidade para espessuras em aço entre 0,7 e 300 mm. Velocidade de emissão 
entre 1000 e 9999 m/s. Frequência de medição:4MHz.(Incluí amostra de calibração) Acom-
panha um transdutor de 4MHz com cabo, estojo para transporte, manual. Modelo : Zonotip. 
O aparelho possui memória para 50.000 medições e conexão via USB para transferência de 
dados a computador tipo PC.                                          

4.672.002 - Medidor de espessuras e metais ultrassom - Zonotip Plus

4.670.000 - Durômetro para metais dig. Piccolo 2 com bloco de calibração
4.670.002 - Durômetro para metais dig.  Piccolo 2 sem bloco de calibração

Medidor de espessuras em metais ultrassom - Zonotip +
Medidor de espessura de metais ferrosos e não ferrosos por ultrassom, podendo ser usado 
também em vidro, gelo e polímeros. Display Digital colorido, funciona com bateria recarregá-
vel, resolução 0,01mm até 99,99 mm de espessura e 0,1mm de resolução para espessuras 
acima de 100 mm. Capacidade para espessuras em aço entre 0,7 e 300 mm. Velocidade de 
emissão entre 1000 e 9999 m/s. Frequência de medição:4MHz.(Incluí amostra de calibração). 
Acompanha um transdutor de 4MHz com cabo, um transdutor de 2,5MhZ com cabo, estojo, 
manual. Modelo : Zonotip+    O aparelho possui memória para 50.000 medições e conexão 
via USB para transferência de dados a computador tipo PC.                      

4.672.001 - Medidor de espessuras e metais ultrassom - Zonotip

4.670.000
4.670.002

4.670.001
4.670.002

4.670.004
4.670.006

Durômetro para metais digitais Piccolo 2 

Durômetro para metais digitais Bambino 2 

Medidor de espessuras e metais ultrassom - Zonotip
Medidor de espessuras e metais ultrassom - Zonotip Plus
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Pêndulo Universal Analógico Charpy e Izod Adap-
tado para testes de resiliência, tem funcionamento manual, e freio 
eletromagnético. Fornecido com manual de instrução e certificado de 
calibração LBG. A versão básica fornecida com indicador analógico em 
3 escalas: 0-300 J (Charpy) divisão 1J; 0-150 J (Charpy) divisão 0,5J; 
0-165 J (lzod) divisão 2,5J. Acompanha suportes reguláveis, martelo 
Charpy 300J, faca segundo a norma EN 10045 e dispositivo de desa-
coplagem com dupla segurança.
Capacidade nominal: 300J;
Velocidade de impacto: 5,4m/s (Charpy); 3,96m/s (lzod);
Ângulo de queda: 148°49’43” (Charpy) ; 90’ (lzod);
Comprimento do pêndulo: 800mm;
Alimentação: 220V-60Hz;
Dimensões: 800X520X1580mm; Peso: 390kg.

4.706.050

Gaiola de Proteção com porta de segurança para acesso na área 
de teste, que impede que o operador tenha acesso às partes móveis do 

equipamento durante o ensaio. 

Dispositivo de Centralização das Amostras para pêndu-
lo, constituido de um sistema de alavanca posicionada sobre a estrutura 
do equipamento. Para uso deste dispositivo, é indispensável o uso da 
proteção em acrílico (4.706.107).

Acessórios para Pêndulo Universal Analógico 
Barra de 150 joule Preparado para ser montado rapidamente sobre 

o braço dos pêndulos universais. Conforme normas: ISO, UNI BS.

Acessórios para Entalhadeira Manual:

Entalhadeira Manual adaptada para executar entalhos em amostras 
para testes de resiliência CHARPY e IZOLD. É composta por uma prensa 
com estrutura de duas colunas fixadas sobre um suporte. Equipado com 
sistema de limite deferenciado para poder executar os diversos entalhes, 
conforme o sistema CHARPY e IZOLD. 

4.706.060

PÊNDULO DE IMPACTO 

4.706.110

Adaptador 
de entalhe 
em “U” e “V”

4.706.065

Pinça para Extração e Centralização dos Testes 
Pinça para remoção e centralização das amostras no pêndulo.

Adaptador para Entalho em “V” em amostras CHARPY e IZOD. 
Comprimento da broca: 2400mm. Profundidade do entalhe: 2mm.

4.706.050 - Pêndulo Universal Analógico Charpy e Izod

4.706.100 - Barra de 150 joule

Acessório para Teste Izod Utilizado com o pêndulo universal 
para teste de resiliência Izod. É fornecido com dispositivo de impacto, 
martelo e morsa.

4.706.101 - Acessório para Teste Izod

4.706.103 - Gaiola de Proteção 

4.706.105 - Dispositivo de Centralização das Amostras

4.706.110 - Pinça para Extração e Centralização dos Testes

Proteção em Acrílico fixada na estrutura do pêndulo por meio de 
garras apropriadas, visando isolar o dispositivo de impacto e o martelo, 
durante o movimento.

4.706.060 - Entalhadeira Manual - Charpy e Izod

Dispositivo de Suporte e Centralização Composto de 
sistema de limites diferentes para execução das amostras, segundo os 
métodos CHARPY e IZOD. Permite executar o entalhe em formato de 
“V” ou “U”, na posição correta, mediante adaptadores (não inclusos).

Faca Para aplicação sobre barras dos pêndulos para permitir testes 
conforme normas ASTM.

4.706.107 - Proteção em Acrílico

4.706.111 - Faca ASTM

4.706.061 - Adapdator para Entalho em “V”

4.706.065 - Dispositivo de Suporte e Centralização

Adaptador para Entalho em “U” em amostras CHARPY. 
Comprimento da broca: 2400mm. Profundidade do entalhe: 5mm.
4.706.064 - Adapdator para Entalho em “U”5mm

Adaptador para Entalho em “U” em amostras CHARPY. 
Comprimento da broca: 2400mm. Profundidade do entalhe: 3mm.

4.706.063 - Adapdator para Entalho em “U”3mm

Adaptador para Entalho em “U” em amostras CHARPY. 
Comprimento da broca: 2400mm. Profundidade do entalhe: 2mm.

4.706.062 - Adapdator para Entalho em “U”2mm

Conjunto de Amostras de 30J, contendo 5 unidades certificadas para 
verificação indireta da calibração do pêndulo. Conforme norma: EN 10045.

4.706.053 - Conjunto de Amostras de 30J

Conjunto de Amostras de 60J, contendo 5 unidades certificadas para 
verificação indireta da calibração do pêndulo. Conforme norma: EN 10045.

4.706.056 - Conjunto de Amostras de 60J

Conjunto de Amostras de 80J, contendo 5 unidades certificadas para 
verificação indireta da calibração do pêndulo. Conforme norma: EN 10045.

4.706.058 - Conjunto de Amostras de 80J

Conjunto de Amostras de 120J, contendo 5 unidades certificadas 
p/ verificação indireta da calibração do pêndulo. Conforme norma: EN 10045.

4.706.059 - Conjunto de Amostras de 120J
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4.860.007

Conjuntos de trados para amostragem até 7 metros

Peso: 16,5 Kg

4.860.007 - Conjunto com 6 trados para até 7 metros

conexão 
tipo baio-

neta

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

AMOSTRAGEM / PERFURAÇÃO

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

produzidas em aço zincado. 

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

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

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

Peso (Kg)

Peso (Kg)

Peso (Kg)

1.598.004

1.598.003

Peso: 4,1 Kg

1.598.100 - 
1.598.131 - 
1.598.142 - 
1.598.016 - 
1.598.018 - 

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

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

3.598.112 - 
3.598.113 - 
3.598.114 - 
1.598.016 - 
1.598.018 -  

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

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

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

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

3.598.112 - Caneco1.598.131 - Holandês

Extensão 

4.399.020         

4.598.500

4.598.504
4.598.506
4.598.510
4.598.5184.598.501

4.598.104 - IPT

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

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

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

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

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

4.598.004 - Concha3.598.214 - Helicoidal

cruzeta 1’’ 
(1.598.005)

haste 1’’ 
(1.598.019)

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

1.598.002 - 
1.598.003 - 
1.598.004 - 

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

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

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

Trado Motorizado à gasolina com bloca helicoidal Ø4’’
Extensão de 1m para trado motorizado à gasolina 
Broca helicoidal Ø4’’ para Trado Motorizado à gasolina 
Broca helicoidal Ø6’’ para Trado Motorizado à gasolina 
Broca helicoidal  Ø10’’ para Trado Motorizado à gasolina
Broca helicoidal Ø18’’ para Trado Motorizado à gasolina 
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3.598.102

Kit Trado Holandês, Inox Polido para Pedo-
logia 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 compactados.

Peso: 4,1 Kg

Amostrador de Solos Tipo DER Com Cabo, conforme norma 

DER P-179, Amostrador de solos com cabo, conforme norma DER P-179.
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.

1.105.001 - Amostrador de solos tipo DER-208 sem cabo

Peso: 2,0 Kg

1.104.001 1.105.001

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

Peso: 4,1 Kg

4.310.002
Amostrador para Agricultura em aço inox para agricultura. 
Possui cabeça batente removível e bico biselado em aço tratado termica-
mente, proporcionando maior durabilidade.

Peso: 1,0Kg

3.306.040

Peso: 6,0 Kg

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

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

4.310.006

3.505.200 - 
3.306.001 - 

3.306.060

3.598.503

AMOSTRAGEM / PERFURAÇÃO

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

3.598.100 - 
3.598.102 - 
3.598.103 - 
3.598.500 - 

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

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

3.598.502 - 
3.598.503 - 
3.598.504 - 
3.598.500 - 

Amostrador Tipo S.P.T 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. NBR 6484
Amostrador Stardart Penetration Test - (S.P.T) com

4.305.005

4.305.005 - 
4.305.070 - 

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

Amostrador Uhland, para retirada indeformada de amostras de 
solos superficiais pouco compactados em anéis de alúminio Ø70 mm, 
acompanha 01 anel.
Obs: demais anéis devem ser comprados separadamente. 

3.306.040 - 
3.306.060 -
3.306.100 - 

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

Acessórios

1.014.234

Extrator Shelby mecânico horizontal, montado sobre mesa cavalete, 
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 até 5” 

Amostrador de Parede Fina Tipo Shelby. Os amostradores 
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.

4.310.050

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

4.860.009

4.860.008 - Conjunto de Trados para Solos Heterôgeneos

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

4.860.008

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

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

Peso: 3,5 Kg

4.860.050

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

Peso: 3,5 Kg

4.305.025

4.860.050 - Conjunto para retirada de amostras indeformadas 
4.860.051 - Suporte avulso para anéis Ø 50 mm
4.860.052 - Estojo de alumínio com 24 anéis de Ø 50mm numerados

4.305.025 - 
4.305.050 - 
4.305.052 - 
3.598.500 - 

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

AMOSTRAGEM DE SOLOS

Trado Meia-Cana para Amostragem de Solos, conjunto 
com um trado meia-cana de 1 metro de comprimento, espátula para lim-
peza e martelo especial anti-repique e acondicionados . Recomendado para 
pesquisa de perfis de solos, amostragem de pequenas raízes, mapeamento 
de solos etc. Procedência Holandesa.

4.860.132 - Trado meia-cana para amostragem de solos

4.860.132



 H-5

griculturaA

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

solotest@solotest.com

Usando o 
amostrador 
beeker, uma  

amostra 
de solo 

submerso 
pode ser 
coletada.

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

cabeça cortante.

Os cilindros são trazidos 
sob pressão (ou vácuo), 

por meio da bomba.

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

novo tubo, a próxima 
amostra é coletada.

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

mente.

4.860.028

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

4.860.025

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

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

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

4.860.022

AMOSTRAGEM DE SOLOS

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

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

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

4.860.136 - Amostrador de solos indeformados p/ até 50 metros 

4.860.136

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

4.860.409 - Conjunto de Amostradores de Solo Moles até 10m 

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

detalhe do 
amostrador

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

Uma pessoa é capaz 
de extrair uma amostra 

de um metro em me-
nos de 10 minutos.

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

suporte.
detalhe do 
amostrador

detalhe 
da 

amostra

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

4.860.033 - Amostrador de solos lamacentos em perfi l - Wardenaar 

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

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

4.860.134

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

solo.

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

retirado do solo numa 
posição de travamento 

da amostra.

AMOSTRAGEM DE PERFIL E RAÍZES

3.537.004 detallhe

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

3.537.008 - Vane teste - conjunto portátil para até 10 metros

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

3.537.004 - Vane teste para diversas profundidades até 3 metros
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Permeametro para Solos Tipo Ksat (Para Campo) 
Desenvolvido para determinação da permeabilidade do solo, a carga 
constante para fim de drenagem e/ou irrigação e ainda para a determi-
nação da condutibilidade hidráulica de solos saturados internos a poços 
de amostragem, que pode ser feito até a profundidade de 2 metros. O 
equipamento é compacto e portátil, permitindo ser transportado como 
uma mochila, não necessitando de montagens no campo. A capacidade 
do reservatório é de 5 litros. O conjunto contém, além do permeâmetro, 
02 trados diferentes com haste de 1 metro e cruzeta, acondicionados em 
bolsa de campo.

4.860.079

4.860.075

Kit Permeâmetro Tipo Guelph (Para Campo) de carga 
constante tipo Guelph é operado seguindo o princípio do frasco de Ma-
riotte. Após a perfuração, o permeâmetro é colocado e sua água flui para 
o solo, penetrando aos poucos. Em um certo momento, o sistema entra 
em equilíbrio, pois a velocidade de percolação da água no solo torna-se 
igual à velocidade de saída da água do permeâmetro.
Assim, determina-se a permeabilidade do solo saturado.
Vantagens:
- Facilmente operado por uma pessoa;
- Necessita de pouco volume de água.
O kit inclui acondicionado em estojo para transporte.:
- Permeâmetro para medidas entre 15 e 75cm de profundidade;
- Tripé de campo;
- Trados;
- Escova para limpeza;
- Reservatório de água;
- Bomba de vácuo manual.

Conforme norma: ASTM 5126

Peso: 15 Kg

Acessórios / reposição

Determinando a permea-
bilidade saturada através 

do permeâmetro de 
Guelph.

Usando o kit 
de extensão, 
a permeabili-

dade pode ser 
medida em 

profundidades 
de até 4 metros

1.073.155

Peso: 17 Kg

Permeâmetro de Carga Variável (Para Laboratório),
indicado para solos argilosos, fabricado em aço zincado com Ø de 
150mm e conforme a norma NBR 14545, método B. Acompanha bureta 
e conexões. NBR 14545 - método B

Peso: 15 Kg

1.073.150

Peso: 11 Kg

PERMEABILIDADE 

1.073.100  - Permeâmetro de carga constante Ø4”
1.073.155  - Permeâmetro de carga constante Ø6” 
2.384.102 - Bureta graduada com suporte para carga constante
3.384.102 - Bureta graduada sem suporte para carga constante 

1.073.150 - Permeâmetro de carga variável Ø de 150mm

3.384.100 - Bureta graduada sem suporte para carga variável
2.384.100 - Bureta graduada com suporte para carga variável

4.860.078 - Permeâmetro tipo Ksat, para profundidades de até 2 metros
4.860.079 - Acessório para extenção da profundidade de uso para 4 metros

4.860.075 - Kit  permeâmetro de Guelph

4.860.076 - Extensor para usar o permeâmetro até 150 cm

Permeâmetro de Carga Constante (Para Laboratório)
Permeâmetro recomendado para solos granulares com no máximo10% em 
massa passante pela peneira 200 (0,075mm). Fabricado com base em aço 
zincado e corpo em acrílico no Ø de 4” e  6”, obedecendo às dimensões 
da norma NBR 13292, tipo 1.

Acompanha: reservatório, bureta, proveta e mangueira. 

  
Conforme norma: NBR 13292.

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

Infi ltrômetro para Campo (Conjunto Completo) 
Conjunto para medição de 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 - Infi ltrômetro - Conjunto completo

Peso: 50 Kg

4.860.070 1.700.602

Infi ltrômetro com 2 cilindros plus, de diâmetros 500mm 
e 250mm. Acompanha anel externo de aço com dimensões de 
250x200x2mm, indicador de nível em acrílico com escala de 0 a 20 mm, 
cronômetro digital portátil, marreta, flutuador tipo boia em PVC, suporte 
para cravação, nível tipo bolha e estojo de madeira para transporte.

1.700.602 - Infi ltrômetro com 2 cilindros Plus com estojo  

1.700.600 - Infi ltrômetro simples com 02 anéis biselados
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UMIDADE, OXIGÊNIO E SALINIDADE DE SOLOS

Medidor de salinidade 
de campo para Solos, 
desenvolvido para determinação 
da salinidade de solos, mede 
também a temperatura e a 
resistividade do solo até a 
profundidade de 1 metro. O 
equipamento acompanha um 
indicador digital com bolsa 
t i raco lo.  O pr inc íp io  de 
funcionamento é baseado na 
condutibilidade elétrica de uma 
sonda especial. Embora não 
seja um método tão preciso 
quanto a análise laboratorial, este equipamento é bastante prático para 
a determinação estimada da salinidade de campo. O conjunto contém: 
sonda de condutibilidade com sensor de temperatura interno e cruzeta 
desmontável, medidor de resistividade com indicação digital medindo de 
0 a 2000 Ohms, com resolução de 0,01 e precisão de ±2%, 1 trado meia 
cana com comprimento de 1,2 metros, espátula e bolsa para transporte. 
Alimentação à bateria.

Medidor digital de oxigênio difuso presente no Solo, 
desenvolvido para determinação do percentual de oxigênio presente no 
solo, este equipamento é de grande utilidade, pois permite a determição 
de um parâmetro que influencia muito no crescimento de árvores e plantas 
em geral. Muito prático e fácil de usar, o equipamento consiste basicamente 
em 1 sonda com bomba manual para extração de amostra dos gases 
presentes no solo com comprimento 80 cm, medidor portátil de oxigênio 
com escala de 0 a 25%, entre outros acessórios.

4.860.085 - Medidor de Salinidade de Campo para Solos

4.860.089 - Medidor de oxigênio presente no solo

4.860.085

4.860.1534.860.190

Medidor de Umidade de Solos (MCT) c/ Datalogger 
com dimensões um pouco maiores que uma caneta, este medidor deve 
ser programado em um computador e depois inserido no solo, onde 
pode ser deixado por longo prazo, e possibilitará medições continuas 
dos 3 parâmetros.
Acompanha:
- Bateria para aproximadamente um ano.
Especificações técnicas:
- Capacidade de armanezamento: 20.000 medidas de cada parâmetro;
- Intervalo de medições: 10s a 24 horas;
- Intervalo da medida de umidade: 0 - 100% volumétrica;
- Intervalo da medida de condutividade: 0 - 5mS/cm;
- Intervalo da medida de temperatura: 0 - 80°C.
Obs.1: Não acompanha kit para comunicação c/ PC via USB que 
deve ser adquirido separadamente, sendo um que um kit pode efetuar 
a leitura de diversos medidores.

Medidor de Umidade,  Condutividade e Temperatura de solos
MCT com DataLogger (não acompanha kit de comunicação).
Kit para comunicação via porta USB

4.860.190 -

4.860.153 -  

4.860.089

4.860.105 4.860.108

Medidor  de  umidade 
de solo - Thetaprobe , 
desenvolvido para a medição rápida 
e precisa da umidade de camadas 
superficiais de solo, este medidor efetua 
suas mediçoes através da técnica que 
utiliza o domínio da frequência, técnica 
esta derivada da tecnologia TDR. 
Consiste em uma unidade de leitura 
digital a bateria, com datalogger, 
saída para transferência de dados 
para computador com software e 
um sensor robusto e resistente à 
água, cujo contato com o solo é 
feito através de 4 ponteiras de aço inox. A faixa de medição varia de 
5 a 55% (do volume de água pelo volume de solo), com precisão de 
5% sobre a calibração de fábrica e 2% sobre calibrações específicas. 
As vantagens deste equipamento estão centradas na facilidade de uso, 
precisão das medidas, pequeno tempo de resposta e custo inferior aos 
medidores tipo TDR.

4.860.180 - Umidade de leitura digital Thetaprobe para umidade de solo
4.860.181 -  Sonda para Thetaprobe com cabo de 5 metros p/ umidade de solos

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

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

4.860.1814.860.180

Medidor amostragem da qualidade de oxigênio no solo 
- Difuso para a avaliação da mobilidade do oxigênio no solo. Possui também 
a função de medir o redox. O kit acompanha sonda para medição de até 
70 cm  de profundidade e trado com Ø de 7cm. Procedência Holandesa.

4.860.087

4.860.087 - Medidor de oxigênio difuso presente no solo

Medidor de umidade TDR conjunto Perfi l, medidor de 
umidade tipo TDR (Time Domain Reflectrometry). Trata-se de um conjunto 
básico para medida da umidade em perfis de solos a até 2 metros de pro-
fundidade. O conjunto básico acompanha tubo de acesso, kit de perfuração, 
indicador digital e sonda especial para medida ao longo do tubo a até 2 
metros. Faixa de umidade e da condutividade do solo.            

Medidor de umidade TDR conjunto Pontual, medidor de 
umidade tipo TDR (Time Domain Reflectrometry). Permite medições imediatas 
e precisas da umidade do solo na faixa de 0 a 70% (volumétrico), possui 
mostrador digital, acompanha uma sonda com cabo para penetração no 
solo. Trata-se de um conjunto básico com átima repetitividade e exatidão 
que varia entre +/-1 e +/-3%, dependendo da faixa de umidade e da 
condutividade do solo.               
4.860.105 - Medidor unidade TDR conjunto pontual

4.860.108 - Medidor unidade TDR conjunto Pontual
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1.050.500

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

Acessórios / reposição

Peso: 4,0 kg

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

1.590.001 - Tensímetro digital escala 0 a 1000 mbar

Tensiômetro

Peso: 4,5 kg

Acessórios / reposição

1.050.001
1.050.500

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

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

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

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

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

4.810.200  
 4.810.210

4.810.205

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

4.860.002
4.860.003

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

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

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

4.860.002

4.860.003

1.050.001

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

1.590.002

4.652.760

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

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

Extratores /
Tensiômetros sem 

vacuometro
4.653.0xx

4.653.001

4.654.001 Tensiômetro  
2.001.0xx

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

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

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

1.590.001

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

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

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

Peso: 320 Kg

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

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

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

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

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

Peso: 33 Kg

O suporte com o anel 
amostrador é então 
introduzido no solo 

por percussão com o 
martelo anti-repique.

O anel amostrador é 
colocado no suporte.

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

de areia preparada.

O nível de sucção é 
selecionado.

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

4.863.250

4.860.801

4.860.802 4.862.250

4.863.250 - 

CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA



Peso: 0 Kg

Itens sobressalentes

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

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

4.865.250

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

das com água.

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

O ajuste de pressão é 
feito através do painel 

de controle.

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

teor de umidade.

extrator 15 bar

extrator 5 bar painel de 
controle

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

4.864.250 - 

4.864.250

griculturaACURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA
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calha 
RBC

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

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

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

Uma pequena calha é 
colocada num canal de 

irrigação

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

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

expelida.

4.860.350 - Medidor de potencial de água
                 (Scholander) 

4.860.370 - Sistema compacto para medição da fotossíntese 

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

A determinação do CO2 
e da transpiração com 

o LCI.

4.860.350

4.860.370

4.860.040

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

4.860.042- Conjunto medidor digital de corrente de rios 

4.860.042

griculturaA VAZÃO POTENCIAL DE ÁGUA E FOTOSSÍNTESE
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O Bailer 
também 
pode ser 

usado 
em lagos, 
represas, 

etc.

4.860.012

Bomba peristáltica para campo de vácuo 
/ pressão tipo peristáltica, com vazão controlável de 
0 a 2,3 l/min, vácuo de até 1 bar e pressão de até 3 
bar. A bomba possui controles microprocessados e é 
alimentada com bateria de 12V, possuindo autonomia 
de 2 a 5 horas, dependendo da carga de uso.
Essa bomba pode ser usada em poços com profundi-
dades de até 9,5 metros (ao nível do mar).
Na região dos roletes deve ser usada uma mangueira 
de silicone de dureza especial, fora desta região, outras 
mangueiras de menor custo podem ser adaptadas.
Para maior vazão usa-se a mangueira de 10X6mm, po-
rém ela atingirá profundidades máximas de 5,5 metros.
Usando-se a mangueira de 4X8mm, é possível atingir 
9,5 metros ao nível do mar.

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

Com a bomba 
peristáltica a água 

pode ser recolhida e 
fi ltrada em linha.

A bomba também 
pode retirar amos-

tras de gás do solo.

Teclado de membrana 
amigável, resistente a 

respingos.

4.860.010

Bombas submersíveis para amostragem de 
água construídas em plástico não tóxico, apesar de seu pequeno 
tamanho pedem atingir um desnível de até 10m de coluna d’água. 
Também é possível acoplar bombas amplificadoras que, a cada 
unidade colocada, acrescem em 10m a coluna d’água deslocada. 
Indicada para trabalhos em canais estreitos (mínimo de 38mm de 
diâmetro), vazão de 8l/min, alimentação 12V.

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

4.860.017

Flow-Through cell (célula de passagem para eletrodos)
Célula para leitura  em linha de diversos parâmetros na água. Consiste 
de uma câmara transparente onde a água passa com um mínimo contato 
com o ar, assim, mantendo suas características originais. Vários sensores 
podem ser colocados, para leituras de, por exemplo, pH, condutividade, 
temperatura, oxigênio dissolvido etc...
4.860.017 - Célula de fl uência - (Flow-Through cell)

Visando garantir a como-
didade e precisão nos 

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

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

detalhe do 
teclado

x.xxx.xxx

Bailer em aço inox, construído em aço inoxidável. Diâmetro de 
33mm e capacidade de 250ml. Possui esfera de acento e dispositivo de 
esvaziamento. Pode ser lavado facilmente usando-se ácidos diluídos, ál-
coois, detergentes ou processos de esterilização. Acompanha fita em aço 
inox graduada em centímetros, comprimento total de 20 metros.

3.307.033 - Bailer em aço inox para amostragem de ___________

Em caso de 
amostragem 
em diversas 

profundi-
dades, as 

mais rasas 
são feitas 
sempre 

primeiro, 
de forma 

a manter a 
água não 

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

esvaziado.

Bombas de 
propulsão 

(gigant) 
podem ser 

instaladas e 
alimentadas 
para traba-

lhar em con-
junto com 
a bomba 

peristáltica.

Bailer Descartável, amostrador de água em PE translúcido (bailer) 
com Ø39mm e comprimento de 95cm, capacidade de um litro, possui 
bocal para penetrar a lâmina d´agua sem desfazer a condição or
iginal. Embalagem com uma peça - descartável acompanha bicos dre-
nantes grande e pequeno. 

3.307.001 - Bailer  descartável 

griculturaAAMOSTRAGEM DE ÁGUA 
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A

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

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

4.860.360
4.620.362

Imagens meramente ilustrativas

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

O Diver está disponível nos seguintes modelos:

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

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

gricultura

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

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

4.860.138

4.860.151

Acessórios necessários

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

4.860.153

Após a instalação do 
Diver, o poço pode ser 

fechado comple-
tamente. Nenhum 

equipamento fi ca fora 
do poço.

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

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

4.316.050

4.860.161

  

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

4.860.161
4.860.162
4.860.163
4.860.164

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

4.860.173 - Medidor  de nível d’água e condutividade p/ 10 metros - Diver CTD 
4.860.174 - Medidor  de nível d’água e condutividade p/ 30 metros - Diver CTD
4.860.176 - Medidor  de nível d’água e condutividade p/ 100 metros - Diver CTD
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Peso: 1,0 Kg

3.557.003

Acessórios / reposição

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

Peso: 3,0 Kg

3.557.005 - Pluviômetro tipo Ville de Paris em aço inox

3.557.005

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

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

4.557.009 - Pluviômetro plástico 130mm de chuva

4.557.009

Evaporímetro de Piche, escala de medição de 0 a 30ml com 
olhal para gancho. Acompanhapacote de 100 unidades de papel filtro 
Ø30mm para evaporimetro. 

Tanque Classe “A” para determinação da taxa de evaporação 

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

3.557.003 -  Pluviômetro tipo Hellmann com proveta

3.565.003 -  Proveta para pluviômetro tipo Hellmann

4.644.001

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

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

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

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

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

4.860.153

4.860.005
detalhe do meca-

nismo

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

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

4.860.045

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

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

Peso: 5,5 Kg

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

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

PENETROMETROS DE SOLOS

1.210.001

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

Penetrômetro Sul Africano Tipo Cone de Penetração 
Dinânica Recomendação TRRL
Penetrômetro de percussão tipo cone de penetração dinâmica (CPD), 
construído a partir de recomendação do TRRL (Reino Unido). Acompa-
nha um cone de penetração de 60º e possui tabela de correlação para 
estimação do valor do CBR.

Peso: 7,2Kg

Peso: 14 Kg

Penetrômetro de solos com anel dinamométrico

Penetrômetro Sul Africano - CPD - com cone 60°

Acessórios /  reposição

1.210.100 1.006.048

1.210.001- 

1.210.100 - 

6.210.101 -  
6.210.102 - 

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

1.006.048 - 

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

1.098.005

3.537.002 6.210.200 4.537.002

   Penetrômetro de bolso de solos tipo relógio4.537.002  - 

Penetrômetro de bolso para solos3.537.002 - 
Pé em aço p/ penetrômetro de bolso (solos pouco coesivos)6.210.200 - 
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Penetrógrafo Eletrônico Digital para Solos, armazena até 
1500 medições de resistência à penetração de até 80 cm de profundidade. 
Muito mais preciso que os outros modelos, pois usa uma célula de carga 
para medir a força e trena ultrassônica para medir a profundidade. Como a 
resistência é 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.

4.860.250

Detalhe dos cones

Peso: 15 Kg

4.860.250 - Penetrógrafo para solos, eletrônico digital

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

Penetrógrafo para Solos, possui sistema de registro em cartão 
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.

Peso: 16 Kg (com maleta e acessórios)

4.860.080 - Penetrógrafo para solos

4.860.082 - Pena para penetrógrafo
4.860.081 - Pacote com 250 papéis registradores

4.860.080 

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

4.537.003 - Penetrômetro de impacto agrícola

Peso: 8,0 Kg

4.860.253

Peso: 5,5 Kg

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

Acessórios /  reposição

1.211.230

4.537.003

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

1.210.200 - Penetrômetro para subsolagem

1.210.056

1.211.230 - Penetrômetro para solos MCT - 110 / 220V 

1.210.052 - Anel para ensaio MCT de solos
1.210.056 - Cachimbo com pedra porosa para ensaio de pastilha MCT

1.210.200

PENETROMETROS DE SOLOS

1.212.230

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

Penetrômetro MCT - Método da Pastilha
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Martelo para Geólogo e Pedólogo com cabo de aço revestido 
de vinil e cabeça pontiaguda.

3.507.001 3.507.002 3.507.004 3.507.005
Pedólogo

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

4.368.003

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

4.368.003 - Carta de Cores de Munsell para Solos

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

vegetais. 
4.368.006 - Carta de Cores Munsell para Folhas

4.428.002

4.368.004

4.428.002 - Padrões de Dureza Moh’s

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

Carta de Cores Munsell para Rochas padronizadas para 

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

3.507.011 3.507.012 3.507.017 3.507.019

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

3.507.016
3.507.015

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

4.368.006

2.265.005
2.265.050

1.206.220

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

Código Dimensões Capacidade

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

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

1.206.220 - 
2.502.501 - 

2.265.005
2.265.010
2.265.020
2.265.030
2.265.050

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

 5 litros
10 litros
20 litros
30 litros
50 litros

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

4.368.013 - Peneirador Portátil para Estabilidade  de Agregados

4.860.013

CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS
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F

A
B

C

D

E1.063.076    e   1.063.063

3.060.012

3.061.019

2.058.006 / 012 / 019 

2.058.003

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

Peso: 5 Kg 

2.058.003 - 
2.058.006 - 
2.058.012 - 
2.058.019 - 

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

Código
Abertura

(polegadas)
Peso 
(Kg)

nº de 
calhasA B C D E F

Medidas em milímetros

3.060.012
1.063.009
3.061.019
3.062.025
3.063.038
3.063.050
1.063.063
1.063.076   

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

305
500
400
500
550
590
500
500

185
255
265
265
265
265
255
255

280
475
435
435
435
435
475
475

260
445
360
445
500
550
445
445

120
190
220
220
220
220
190
190

100
145
170
170
170
170
120
120

16
40
16
16
12
10
 6
 6

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

AMOSTRADORES E REPARTIDORES

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

1.104.060 -  Amostrador de Monte e pilhas “Trier”

1.104.060

Peso: 3 Kg

4.104.180

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

4.104.180 - Calador ranhurado

4.519.001

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

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

4.519.002

4.603.130

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

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

6.104.001 - 
6.104.002 -

6.104.003 -

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

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

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

6.104.035

6.104.035 - 
6.104.036 - 

6.104.037 - 

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

6.104.004

6.104.002

6.104.003
6.104.036

6.104.037

1.014.300

Kit Portátil para Análise de Solos,  qualidade e produtivida-
de do solo, contendo padrões para análise de Nitrogênio, Fósforo, Ph e 
Potássio. Sistema de uso: diliuição de amostra do solo em água, seguida 
da reação química com reagentes incluidos no kit. O resultado é obtido 
pela comparação da corresultante das misturas, com cartões de referência 
do kit. Este kit e fornecido em estojo e tem capacidade para10 testes de 
cada um dos quatro parâmetros. 

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

4.700.100

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

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

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

1.014.303
1.014.301

AMOSTRADORES DE SOLOS ESPECIAIS E SEUS EXTRATORES
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BALANÇAS PARA CAMPO E LABORATÓRIO

I-2

BALANÇAS MÊCANICAS 

3.216.031 16.000g 10g Semi Roberval Ø250m
Características: Para densidade de ensaio de areia/  1 prato  

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem

4.216.005
4.216.010
4.216.020

5.000g
15.000g
25.000g

1g
1g
1g

TS5
TS15
TS25

Ø280mm
Ø280mm
Ø280mm

3.248.008

3.248.009

3.248.010 Jogo de peso em aço inox, contendo: 2x50g;2x100g;1x-
200g;1x500g;2x1Kg;1x2Kg;1x5Kg e 1x10Kg.

5.000g

10.000g

20.000g

 

Jogo de peso em aço inox, contendo: 2x50g; 2x100g; 1x200g; 
1x500g; 2x1Kg; 1x2kg; 1x5kg

Características: 2 pratos. Não acompanham jogo de pesos. Vendidos separadamente conforme abaixo.

Código

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem

3.217.050
3.217.150

  50.000g
150.000g

  50g
100g

MIC 1 / A 50
MIC 1 / C 150

30x40cm
30x40cm

Características:  Réguas em alumínio, estrutura em chapa de aço carbono lisa, chapa xadrez opcional.
Pintura líquida martelada. Grade de proteção e Rodízios de ferro embutidos.

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem

3.214.200
3.214.300

200.000g
300.000g

100g
100g

MIC 2 / 200
MIC 2 / 300

41x57cm
41x57cm 

Características:  Réguas em alumínio, estrutura em chapa de aço carbono lisa, chapa xadrez opcional.
Pintura líquida martelada. Grade de proteção e Rodízios de ferro embutidos.

4.334.001
Características: Carga máxima 311g e sensibilidade 10mg. Possui quatro escalas de pesagem:
1ª de 0 ate 1g, - div de 0,01g | 2º de 0 a 10g - div de 1g | 3º de 0 a 100g - div de 10g | 4º de 0 a 200g - div de 100g.

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem

3.216.024 2.610g 0,1g MB 2610 Ø135mm
Características: Carga máxima 2.610g e sensibilidade 0,1g. Possui três escalas de pesagem:
1ª de 0 a 10g - div de 0,1g | 2º de 0 a 500g - div de 100g | 3º de 0 a 100g - div de 10g.

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem

Inmetro Hidrostática

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem

311g 0,01g MB311 Ø100mm

Somente para exportação

Somente para exportação

Jogo de peso em aço inox, contendo: 2x50g; 2x100g;
 1x200g; 1x500g; 2x1Kg; 1x2Kg.

Capacidade

As balanças não acompanham certifi cado de calibração, solicite este serviço separadamente. 

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem

3.218.023 1.610g 0,2g JB 007 Ø180mm
1ª escala - 200mg - Total 10g | 2ª escala - 100g Total 500g | 3ª escala - 10g Total 100g
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GBALANÇAS PARA CAMPO E LABORATÓRIO

I-2A

BALANÇAS ELETRÔNICAS - Até 5000g 

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem

Código
3.215.200

Capacidade
220g

Resolução
0,0001g (0,1 mg)

Modelo
AUY 220

Prato Pesagem
Ø80mm

Possui capela de vidro, aferição por peso externo, antivibração, aplicação em joalheria, pesagem de ouro
e contagem de peças. 

                    

Código
3.215.000

Resolução
0,0001g

Modelo
AG 200

Prato Pesagem
Ø75mm

Capacidade
200g

Possui capela de vidro. Saída serial RS 232 para PC coletor de dados ou impressora. 

As balanças não acompanham certifi cado de calibração, solicite este serviço separadamente. 

Código
3.215.202 200g 0,001g
Características: Gabinete em ABS resistente, bivolt e prato de pesagem em aço inox. 
Funciona também com bateria descartável de 9V.

Modelo
M200

Prato pesagem
Ø80mm

Capacidade Resolução

Somente para exportação

Inmetro Hidrostática

Código
3.215.001
3.215.002

Capacidade
210g
500g

Resolução Modelo
AD200
AD500

Prato Pesagem
Ø100mm
Ø100mm

0,001g
0,001g

Resolução
Capacidade

410g
Resolução

0,001g
Modelo
BK 400

Prato Pesagem
Ø100mm

Possui Saída serial RS 232. Tempo de estabilização 0,5 à 4 segundos. Ajuste de rede elétrica  90 à 240 Volts, 
50/60 Hz. Fonte de alimentação, tipo wall plug.  

Código
3.215.053

Código
4.217.050

Capacidade
500g

Resolução
0,001g

Modelo
M 503

Prato Pesagem
Ø110mm

   
Possui Saída serial 232, saída inferior com gancho para pesagem Hidrostática;
Função conta-peças ou peso específi co, bivolt, frequência 50/60Hz. 

Característica: Saída serial RS 232 para PC ou impressora, função contagem de peso e prato inox.  

Características: Saída RS 232 para PC ou Impressora, função contagem de peso e  prato pesagem em inox.  

Código
3.215.003
3.215.004
3.215.005
3.215.006
3.215.007

Capacidade
3310g
1010g
2010g
5010g
5010g

Resolução
0,01g
0,01g
0,01g
0,1g

0,01g

Modelo
AD3300
AD1000
AD2000
AD5000
AD5002

Prato Pesagem
Ø202X156mm
Ø202X156mm
Ø202X156mm
Ø202X156mm
Ø202X156mm
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BALANÇAS PARA LABORATÓRIO

I-3

Inmetro Hidrostática

4.214.001
4.214.002
4.214.005
4.214.010

1.010g
2.000g
5.000g

10.000g

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

202x156mm
202x156mm
202x156mm
202x156mm

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem
LS 1
LS 2
LS 5

LS 10

4.217.022 20.000g 0,1g 190x210mm
Características: Saída serial 232, saída inferior com gancho para pesagem 
Adaptador de vibrações em 5 níveis. Função conta-peças ou peso específi co, bivolt, frequência 50/60Hz. 

L 20001

Código  Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem

Somente para exportação

Código    Capacidade       Resolução           Modelo        Prato Pesagem
4.214.020 5g LS20 400x400mm21.000g

3.215.019 60.000g Divisão 1g KN CD 60 / 1 353x473mm
Características: Saída RS 232, saída inferior p/ pesagem hidrostática, bateria  recarregável 6V.

Código  Capacidade       Resolução           Modelo            Prato Pesagem

3.215.011
3.215.024
3.215.030

10.000g
20.000g
30.000g

0,1g
0,1g 
1g

220x310mm
220x310mm
220x310mm

Características: Balança pesadora e contadora, gabinete  em ABS resistente, prato inox, bivolt.
Funciona com bateria descartável de 9V.

MS10K
MS20K1
MS30K1

Somente para exportação

ResoluçãoCapacidade ModeloCódigo Prato Pesagem

As balanças não acompanham certifi cado de calibração, solicite este serviço separadamente.

3.215.116 16.000g 0,2g KN16 224x322mm
Características: Saída RS 232, saída inferior p/ pesagem hidrostática, bateria interna recarregável.

Código  Capacidade       Resolução           Modelo            Prato Pesagem

Características: Saída serial 232, bivolt, bateria interna recarregável que funciona como carregador, e saída 
inferior para pesagem hidróstatica.

Características: Saída serial 232, bivolt, bateria interna recarregável que funciona como carregador, e saída 
inferior para pesagem hidróstatica.

BALANÇAS ELETRÔNICAS 
Com pilha ou bateria
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Código
3.214.250
3.214.500

Capacidade
250.000g
500.000g

Resolução
50g

500g

Modelo
2124
2124

Prato Pesagem
490x710mm
490x710mm

Características: Possui indicação em coluna remota e plataforma de aço carbono ou de aço inoxidável ,
função conta-peças. Bivolt.

Código
3.214.025
3.214.050
3.214.100

Capacidade
30.000g
60.000g
120.000g

Resolução
5g

10g
20g

Modelo
2098
2098
2098

Características: Possui coluna de 0,5m e dispositivo que permite a memorização e subtração automática 
da tara (embalagem, caixa, bandeja, recipiente, etc.) Saída serial RS 232. Bivolt. 

Prato Pesagem
370x420mm
370x420mm
500x500mm

Características: Possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura 
e indicador de capacidade já utilizada. Bivolt.

4.214.050
4.214.100
4.214.200

  400x400mm
 400x400mm
 400x400mm

 50.000g
 100.000g
 200.000g

10g
20g
50g

LS 50
LS 100
LS 200

Inmetro Hidrostática

Código  Capacidade       Resolução           Modelo            Prato Pesagem

Código
3.215.120
 3.215.130

Capacidade
20.000g
30.000g

Resolução Modelo
KNCD20
KNCD30

Prato Pesagem
242x322mm
242x322mm

 0,2g
0,5g

ResoluçãoCódigo
3.214.006
4.215.015
3.214.003

Capacidade
6.000g

15.000g
30.000g

Modelo
9094
9094
9094

Prato Pesagem
259x108mm
259x108mm
259x108mm

Características: Possui gabinete ABS, base de alumínio injetado, prato de pesagem inoxidável de 
dupla indicação. Bivolt. 

 2g
 5g

 10g

Prato PesagemResolução

2.100g
3.100g
4.100g
4.100g
6.100g
8.100g

Capacidade

3.215.049
3.215.054
3.215.048
3.215.047
3.215.045
3.215.039

0,01g
0,01g
0,01g
0,1g

0,01g
0,1g

BK 2000
BK 3000
BK 4000
BK 4001
BK 6000
BK 8000

ModeloCódigo

Prato Pesagem

As balanças não acompanham certifi cado de calibração, solicite este serviço separadamente. 

4.217.200
4.217.500

2.200g
5.200g

0,01g
0,01g

M2202
M5202

Ø160mm
Ø160mm

Características: Saída serial 232, saída inferior com gancho para pesagem hidrostática. Bivolt,  
50/60Hz, potência consumida. 

BALANÇAS ELETRÔNICAS BIVOLT

Caractrísticas: Saída RS 232 para PC ou Impressora, função contagem de peso e  prato pesagem em inox. Bivolt  

Código
3.215.008
 3.215.050
 3.215.051

Capacidade
10.200g
16.200g
51.000g

Resolução Modelo
AD10K
AD16K

      

Prato Pesagem
360x270mm
360x270mm
410x300mm

 0,1g
0,1g

1g 
Características: Saída RS 232 para PC ou Impressora, função contagem de peso e  prato pesagem em inox. Bivolt  

Ø135mm
Ø135mm
Ø135mm
Ø135mm
Ø135mm

180x220mm

 AD50K 
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ACESSÓRIOS 

 DETERMINADORES DE UMIDADE

I-3B

BALANÇAS PARA LABORATÓRIO

Código
6.215.015

1.215.003

1.215.200

Descrição
Suporte hidrostático para balança eletrônica de bancada. 
Compátivel com balança modelo AS.
Suporte para pesagem hidrostática para uso em balanças eletrônicas sem 
saída inferior hidróstatica 
Dispositivo para pesagem hidrostática para balança de 60kg, com cesto.

Obs: Reservamo-nos o direito de fazer qualquer alteração técnica sem prévio aviso.

Fonte bivolt  para balanças Modelos  AL / AS
Fonte bivolt  para balança Modelo BK
Fonte bivolt  para balança Modelo DG
Fonte bivolt  para balança Modelo MS   
Fonte bivolt para balança Modelo 2096

3.215.010
4.215.010
4.215.011
3.215.009
3.215.016

Código

Imagem Ilustrativa

Descrição

Código
4.810.200
4.810.210

Capacidade
51g

210g

Resolução
0,001g
0,01g

Modelo
ID 50

ID 200

Prato Pesagem
Ø90mm
Ø90mm

Características: Umidade de 0 à 100% (+ - 0,01%). Faixa de temperatura de 60°C à 180°C - Divisão 0,1°C. Saída 
RS232C - 220V.  Funções de pesagem, contagem de peças, porcentagem absoluta, relativa e estática.   

Código
1.215.001

Descrição
Mesa para pesagem Hidrostática c/ recipiente plástico(necessário balança com saída inferior) 

DescriçãoCódigo
3.231.010
3.232.015
3.232.016
3.233.034
3.233.020
3.233.100
6.233.620
6.233.021
6.233.108

Cesto de tela Ø 10x10cm com abertura de 3mm
Cesto de tela Ø 10x15cm com abertura de 2mm
Cesto de tela Ø 15x15cm com abertura de 2mm
Cesto de tela Ø 20x20cm com abertura de 3,4mm
Cesto de tela Ø 20x20cm com abertura de 4,8mm
Cesto de tela Ø 20x20cm com abertura de 0,15mm
Cesto de tela meia lua para ensaio de adesividade
Cesto de tela cilindrico Ø75x150mm, com abertura de 4,8 mm
Cesto de tela de aço inox  Ø108x165mm com abertura de 1/4 p/ 
ensaio de escorrimento SMA ou gotejamento AASTHO T-305

Código
4.810.205

Capacidade
100g

Resolução
0,001g

Modelo
IV 2500

Prato Pesagem
110mm

Características: Umidade de 0 à 100% (0,1% ou 0,01%) ajustável. Sistema de memória de pesagem para até 50 
ítens e sistema auto dry que detecta o fi nal da secagem. Faixa de temperatura de 50°C à 210°C - Divisão 0,1°C. 
Saída RS232 - 220V. Acompanha 10 pratos de alumínio.  

Código
6.215.001

6.215.002

Descrição
Gancho com parafuso para  fi xação em balanças  com saída inferior para pesagem
 hidrostática, modelos AL e AS
Gancho p/ fi xação em balanças com saída inferior p/ pesagem hidrostática, modelos DG e BK

AL / AS 

DG / BK

Somente para exportação

Somente para exportação

Inmetro Hidrostática
Determinadores de Umidade Integrado com balança eletrônica

As balanças não acompanham certifi cado de calibração, solicite este serviço separadamente. 
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Anel Dinamométrico construído em aço endurecido especial, com 
extensômetro. Acompanha certificado de calibração com determinação 
da constante. Disponível em diversas capacidades.

Célula modelo ‘’S’’

1.011.XXX

MEDIDORES DE FORÇA

Indicador Digital para cada célula de carga, deve ser usado 
um indicador digital que será aferido de acordo com a célula que esta 
sendo comprada.
Os indicadores Solotest, possuem função de memória de pico, que 
armazena eletronicamente a maior leitura obtida.
Características:
- Display luminoso de 4.1/2 dígitos.
- Alimentação: 110/220V -  50/60Hz 

 2.400.230

1.011.005 - Anel dinamométrico capacidade 50 kgf  1,2 kg
1.011.010 - Anel dinamométrico capacidade 100 kgf  1,4 kg
1.011.030 - Anel dinamométrico capacidade 300 kgf  3,0 kg
1.011.050 - Anel dinamométrico capacidade 500 kgf  3,2 kg
1.011.100 - Anel dinamométrico capacidade 1000 kgf                  3,5 kg
1.011.200 - Anel dinamométrico capacidade 2000 kgf  3,7 kg
1.011.300 - Anel dinamométrico capacidade 3000 kgf  4,0 kg
1.011.400 - Anel dinamométrico capacidade 4000 kgf  4,1 kg
1.011.500 - Anel dinamométrico capacidade 5000 kgf  4,2 kg

2.402.001 - Conjunto para transferência da leitura entre o indicador          
        digital e o microcomputador

Conjunto para Comunicação Indicador - Computador
dos indicadores digitais Solotest (indicadores de prensas, células de carga 
e de uso geral), composto por:
- Placa eletrônica que inclui saída RS 232 aos indicadores Solotest.
- Cabo de 3 metros de comprimento, com conexões DB -9. 
- Software para Windows (do tipo residente), que permite, ao pressionar 
de uma tecla, que qualquer valor indicado pelo instrumento apareça na 
posição do cursor em programas como Excell, Word e similares.
Obs: necessário serviço de adaptação em nossa fábrica (custo já incluso).
Para evitar custos com frete do indicador p/ esta  instalação, sugere-se 
sua aquisição junto com a prensa ou célula de carga que possua este 
indicador. Este software também possui opção p/ captura contínua dos 
dados p/ word ou excel, com intervalo de tempo selecionável.

Célula de Carga Modelo ‘’Disco’’ para Compressão 
Célula de carga modelo ‘’disco’’ (perfil baixo) para esforços de com-
pressão, construída em aço, com compensação de temperatura.
Características:
- Saída nominal: 2mV/V 
- Erro de linearidade: 0,03%
- Erro de Repetitividade: 0,02%
- Alimentação recomendada: 5V a 15V DC
Obs: valores em (%) consideram a carga de fundo de escala.
Acompanha cabo. Não acompanha indicador digital.

Código
4.401.046
4.401.047
4.401.048
4.401.049
4.401.050

Carga
2Tf
5Tf

10Tf
25Tf
50Tf

A
25
30
35
50
55

B
52
100
100
115
155

C
4
5
5

10
12

D
30
95
95
100
125

E
10
20
20
32
45

F
M5 x 4

M10 x 4
M12 x 4
M12 x 4
M12 x 4

Obs: Medidas  em milímetros.

Célula de Carga p/ 100 e 200 Ton. p/ Compressão 
para altas capacidades de compressão, construída em aço especial, 
com compensação de temperatura. Indicada para calibração de prensas.
Características:
- Saída nominal: 2mV/V ±0,1%.
- Erro de linearidade: 0,1%.
- Erro de Repetitividade: 0,03%.
- Alimentação recomendada: 5 a 10V DC.
Acompanha cabo. Não acompanha indicador digital.
Obs.: Valores em (%) consideram a carga de fundo de escala

Obs.: Medidas em milímetros.

Célula capacidade 100Tf

Ø
135
135

A
200
200

Código
4.401.028
4.401.029

Descrição
Célula de carga p/ compressão. Cap. 100T
Célula de carga p/ compressão. Cap. 200T

Célula de Carga “S” para Tração e Compressão para 
esforços de tração e compressão, construída em aço, com compensação 
de temperatura.
Características:
- Saída nominal: 2mV/V
- Erro de linearidade: ± 0,03%
- Balanço Zero ± 1%
- Erro de Repetitividade: 0,02%
- Alimentação recomendada: 5V a 15V DC
Obs.: Valores em (%) consideram a carga de fundo de escala.
Acompanha cabo. Não acompanha indicador digital.

Obs.: Medidas aproximadas em milímetros.

Célula modelo ‘’disco’’

Código
4.402.010
4.402.025
4.402.050
4.402.100
4.402.200
4.402.500
4.402.001

Carga
100Kgf
250Kgf
500Kgf

1Tf
2,5Tf
5Tf

10Tf

A
51
54
54
66
66
90
98

B
64
54
54
66
66
90
98

Rosca
M8 x 1.25

M12 x 1.75
M12 x 1.75

M16 x 2
M16 x 2

M20 x 2.5
M30 x 3.5

Espessura
13
19
19
22
22
34
50

I-4 I-4

2.400.230 - Indicador digital para célula                    1,0
4.401.049 - Calibração RBC de célula de carga à 25 tf à compressão
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AGITADORES DE PENEIRAS

Agitador de Peneiras Eletromecânico Agitador de peneiras 
eletromecânico de bancada com controlador eletrônico de tempo para 
até 99 minutos e frequência de vibração. Capacidade para até 8 peneiras 
Ø 8X2” ou 17 peneiras Ø 8X1”. Alimentação 110/220V - 50/60Hz. 
Acompanha tampa e fundo.

Peso: 27 Kg

Agitador de Peneiras Eletromecânico Suspenso,  ideal 
para peneiramento por via úmida. Possui controlador de tempo. Capaci-
dade para 8 peneiras Ø 8X2” ou 17 peneiras Ø 8X1” mais tampa e fundo. 

Disponível em 110 ou 220V. Acompanha tampa e fundo. 

Peso: 35 Kg

Agitador de Peneiras Ro-tap com controlador de tempo, capaci-
dade para 6 peneiras Ø 8X2” ou 13 peneiras Ø 8X1” mais tampa e fundo.
Este agitador se difere dos demais por possuir uma agitação perfeita, 
similar à manual, pois realiza oscilações orbitais e choques verticais que 
eliminam também o problema da eletricidade estática criada pela fricção 
do material a ser peneirado com a tela metálica, “colando” as partículas 
e impedindo que estas atravessem a peneira. Todas as engrenagens ficam 
submersas em caixa de óleo, garantindo maior durabilidade ao aparelho.
O equipamento também é comercializado numa versão econômica, sem 
caixa de óleo. Acompanha tampa e fundo. Conforme norma: NBR 6946.

Peso: 170 Kg

1.202.230 - Agitador de peneiras eletromecânico 110/220V - 50/60Hz
6.202.016 - Caixa acústica para agitador de peneiras  8X2”

1.202.230

1.203.250

1.204.220

Peneirador Alpine, vide página I-7 e C-8 

1.204.220 - Agitador de peneiras Ro-tap 220V - 60Hz
1.204.250 - Agitador de peneiras Ro-tap 220V - 50Hz
4.204.220 - Agitador de peneiras Ro-tap 220V - (versão econômica)

4.204.220

Peso: 100 kg

Acessórios / reposição

6.203.220 - Agitador de peneiras eletromecânico grande 220V - 60Hz
6.203.110 - Agitador de peneiras eletromecânico grande 110V - 60Hz
6.203.250 - Agitador de peneiras eletromecânico grande 220V - 50Hz

Agitador de Peneiras Eletromecânico Modelo “G” 
grande para uso com peneiras quadradas de 50X50X10cm, com capaci-
dade para 8 peneiras mais tampa e fundo. Possui controlador de tempo 
e frequência de vibração e acompanha tampa e fundo. Disponível em 
220V ou 110V.

6.203.220

I-5

Detalhe do mostrador 
eletrônico

1.203.110 - Agitador de peneira eletromecânico suspenso - 110V
1.203.250 - Agitador de peneira eletromecânico suspenso - 220V
1.203.500 - Proteção sanfonada
3.201.423 - Tampa para peneira Ø 8”
3.201.424 - Fundo de peneira Ø 8x2”

6.204.500 - Caixa de isolamento acústico p/ aparelho Ro-tap 1.204.xxx
6.204.400 - Caixa de isolamento acústico p/ aparelho Ro-tap 4.204.xxx 

Acessórios:

4.202.001 - Coxim de borracha 
1.551.424 - Fundo de peneira 50X50X10cm
1.551.425 - Fundo de peneira 50X50X10cm com saída lateral  
1.551.423 - Tampa de peneira 50X50X10cm
6.203.300 - Adaptador para uso com peneiras Ø 300mm
6.203.500 - Caixa de isolamento acústico para agitador 50X50X10cm
6.203.430 - Par de hastes fi xadoras para agitador modelo “G”
6.203.290 - Borracha para fundo de peneira 50x50x10cm 

1.551.425

(vendido separadamente)
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100mm
  90mm
  75mm
  63mm
  50mm

37,5mm
31,5mm
25,0mm
22,4mm
19,0mm
16,0mm
12,5mm
11,2mm

8,00mm
6,30mm
5,60mm
4,75mm
4,00mm
3,35mm
2,80mm
2,36mm
2,00mm

 
 250μm
 212μm
 180μm
 150μm
125μm
106μm
  90μm
  75μm
  63μm
  53μm
  

  

     Fundo
intermediário

Tampa

 *

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

2.200.402
2.200.403
2.200.404
2.200.405
2.200.407
2.200.408
2.200.409
2.200.410
2.200.412
2.200.413
2.200.414
2.200.415
2.200.417
2.200.421
2.200.419
2.200.420
2.200.422
2.200.003
2.200.004
2.200.005
2.200.006
2.200.007
2.200.008

2.200.012
2.200.014
2.200.016
2.200.018
2.200.020
2.200.025
2.200.030
2.200.035
2.200.040
2.200.045
2.200.050
2.200.060
2.200.070
2.200.080
2.200.100
2.200.120
2.200.140
2.200.170
2.200.200
2.200.230
2.200.270
2.200.325
2.200.400

2.200.500 
2.200.635
2.200.423
2.200.425

1.200.402
1.200.403
1.200.404
1.200.405
1.200.407
1.200.408
1.200.409

1.200.412
1.200.413
1.200.414
1.200.415
1.200.417
1.200.421
1.200.419
1.200.420
1.200.422
1.200.003
1.200.004
1.200.005
1.200.006
1.200.007
1.200.008
1.200.010
1.200.012
1.200.014
1.200.016
1.200.018
1.200.020
1.200.025
1.200.030
1.200.035
1.200.040

1.200.050
1.200.060
1.200.070
1.200.080
1.200.100
1.200.120
1.200.140
1.200.170
1.200.200
1.200.230
1.200.270
1.200.325
1.200.400
1.200.450
1.200.500 
1.200.635

Fundo

4.201.402
4.201.403
4.201.404
4.201.405
4.201.407

4.201.003
4.201.004
4.201.005
4.201.006
4.201.007
4.201.008
4.201.010
4.201.012
4.201.014
4.201.016

4.201.020
4.201.025
4.201.030
4.201.035
4.201.040

4.201.050
4.201.060
4.201.070
4.201.080
4.201.100
4.201.120

  _
  _
  _
  

2.203.402
2.203.403
2.203.404
2.203.405
2.203.407
2.203.408

2.203.414
2.203.415
2.203.417
2.203.421
2.203.419
2.203.420
2.203.422
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
2.203.020
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

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.192.006

2.192.012
2.192.014
2.192.016
2.192.018
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

2.192.200
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

3.201.402
3.201.403
3.201.404
3.201.405
3.201.407

3.201.414
3.201.415
3.201.417
3.201.421
3.201.419
3.201.420
3.201.422
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 
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 
3.201.435
3.201.423

120

 45μm
    
 32μm
 25μm

1.1/2’’
1.1/4”
  1”
7/8”
3/4”
5/8”
1/2”
7/16”
3/8”
5/16
1/4”
n°3,5
  4

1.200.410
4.201.412

4.201.421

4.201.018

4.201.140
4.201.170
4.201.200
4.201.230
4.201.270
4.201.325

4.201.400
4.201.450
4.201.500
4.201.635
4.201.423
      _

  600μm
  500μm

1,70mm
1,40mm
1,18mm
1,00mm
 850μm
 710μm

  38μm

9,50mm

1.3/4”   45mm

 100
 
 140
 
 200
 230
 270
 325
 400
 450
 500
 635

2.203.400
2.203.450
2.203.500
2.203.635
2.203.423
2.203.425
2.502.4244.201.4242.200.424

2.200.450 2.502.450

2.502.412 2.203.412
2.203.413

3.201.410 4.201.410

2.502.004

2.502.025
2.502.030
2.502.035
2.502.040

4.201.0451.200.045
   425μm

2.200.010

2.200.020

2.502.060
2.502.070
2.502.080
2.502.100

2.502.410 2.203.410

4.201.4083.201.408

2.502.005
2.502.006
2.502.007

2.502.018
2.502.016
2.502.014
2.502.012

2.502.008
2.502.010

2.192.4243.201.424
3.201.425

2.192.170 2.502.170170

3.201.409 2.502.409 2.203.4094.201.409

3.201.413 4.201.413

4.201.422
4.201.420
4.201.419

4.201.417
4.201.415
4.201.414

3.201.412

2.192.004

2.192.010

2.192.005

2.192.008
2.192.007

20μm

355μm
300μm

   _
   _
   _

   
   

4”
3.1/2
   3”
2.1/2”
   2”

  
  5
  6
  7
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  60
  70
  80
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OBS: A peneira nº  635 está disponível apenas em malha nylon . Peso médio por peneira = 0,5kg 

2.200.501 - Jogo de 15 peneiras com caixilhos em latão, Ø8x2”, inclui tampa e fundo
3.201.501 - Jogo de 15 peneiras com caixilhos em inox, Ø8x2”, inclui tampa e fundo
4.201.501 - Jogo de 15 peneiras com caixilhos em inox, Ø8x2”, com malhas importadas, tampa e fundo 

PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS

Abertura
nº

nominal

Caixilho em latão Caixilho em aço inox

Ø 8x2” Ø 8x2” Ø 5x2”Ø 3x2”

Caixilho em latão

Ø 300X100mm

Abertura
normalizada

Ø 8x2” 
c/ malha importada

Ø 8x2” 
c/ malha importada

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. Conforme normas: NBR NM ISO 3310/1.
As peneiras Ø 8” x 2” de caixilho em inox com malha importadas e de caixilho em latão (malhas nacionais) são mantidas em estoque.

I-6

2.502.424

2.502.402
2.502.403
2.502.404
2.502.405
2.502.407
2.502.408

2.502.413
2.502.414
2.502.415
2.502.417
2.502.421
2.502.419
2.502.420
2.502.422
2.502.003

2.502.400

2.502.500
2.502.635
2.502.423
2.502.425

2.502.045

2.502.140

2.502.200
2.502.230
2.502.270
2.502.325

2.502.050

2.502.120

5.000.265 - Calibração com fator de correção com emissão de certifi cado pela ABCP 

*
*

*
5.200.003 - Calibração RBC sem fator de correção para peneiras Ø200x30mm, Ø3x2”, Ø5x2”, Ø8x1” e Ø8x2”
5.200.004 -  Calibração RBC sem fator de correção para peneiras Ø300x100mm e 50x50x10cm 
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Obs.: O código da tela de reposição para todas as peneiras é 3.551.+ os três 
últimos números do código referente à peneira requerida.

Ex: Tela para reposição de peneira 50X50X10cm, abertura de 1’’ = 3.551.412

Peneiras Sistema Aerodinâmico (Alpine) para  peneirador 
a vácuo tipo Alpine, com rebaixo e caixilho Ø 200 x 30mm, inteiramente 
fabricadas em aço inoxidável. Conforme normas: NBR NM ISO 3310/1.

Outros Acessórios:

PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS / PENEIRADOR AERODINÂMICO 

1.196.008
1.196.016
1.196.030
1.196.050
1.196.070
1.196.100
1.196.120
1.196.140
1.196.170
1.196.200
1.196.230
1.196.270
1.196.325
1.196.400
1.196.401
1.196.399
1.198.070 (c/ aba)
1.198.100 (c/ aba)
1.198.140 (c/ aba)
1.198.170 (c/ aba)
1.198.200 (c/ aba)
1.198.230 (c/ aba)
1.198.325 (c/ aba)
1.198.400 (c/ aba)

8
16
30
50
70

100
120
140
170
200
230
270
325
400
500
 635 

                      
2,38 mm
1,19 mm

600 μm
300 μm
210 μm
150 μm
125 μm
105 μm

88 μm
75 μm
62 μm
53 μm
45 μm
37 μm
25 μm
20 μm

210 μm
150 μm
105 μm

88 μm
75 μm
62 μm
45 μm
37 μm

Código
(Malha em 

aço galvanizado)
Abertura  (nº) Abertura

Normalizada

Peneiras Granulométricas Quadradas construídas com 
caixilho de chapa de aço galvanizado, que permite a troca da tela. 

Dimensões: 50X50X10cm. Conforme normas: NBR ISO NM 3310/1 

2.551.xxx

2.551.401 
2.551.418
2.551.416
2.551.406
2.551.411
2.551.402
2.551.403
2.551.404
2.551.405
2.551.426
2.551.407
2.551.408
2.551.409
2.551.410
2.551.412
2.551.413
2.551.414
2.551.415
2.551.417
2.551.429
2.551.419
2.551.420
2.551.422
2.551.003
2.551.004
2.551.005
2.551.006
2.551.007
2.551.008
2.551.010
2.551.012
2.551.014
2.551.016
2.551.018
2.551.020
2.551.025
2.551.030
2.551.035
2.551.040
2.551.045
2.551.050
2.551.060
2.551.070
2.551.080
2.551.100
2.551.120
2.551.140
2.551.170
2.551.200
2.551.230
2.551.270
2.551.325
2.551.400
2.551.423
2.551.424
2.551.502

200mm
150mm
137mm
125mm
112mm
100mm

90mm
75mm
63mm
56mm
50mm
45mm

37,5mm
31,5mm
25,0mm
22,4mm
19,0mm
16,0mm
12,5mm
11,2mm

9,5mm
8,0mm
6,3mm
5,6mm

4,75mm
4,00mm
3,35mm
2,80mm
2,36mm
2,00mm
1,70mm
1,40mm
1,18mm
1,00mm
850 μm
710 μm
600 μm
500 μm
425 μm
350 μm
300 μm
250 μm
210 μm
180 μm
150 μm
125 μm
106 μm

90 μm
75 μm
63 μm
53 μm
45 μm
37 μm

8’’
6’’

5.1/2’’
5’’

4.1/2’’
4’’

3.1/2’’
3’’

2.1/2’’
2.1/4’’

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
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80

100
120
140
170
200
230
270
325
400

Tampa
Fundo
Jogo com 18 peneiras mais tampa e fundo
(Abertura das malhas sob consulta)

Código Abertura  (nº)

(malha de nylon)

Abertura
Normalizada

70
100
140
170
200
230
325
400

I-7

2.552.401 
2.552.418
2.552.416
2.552.406
2.552.411
2.552.402
2.552.403
2.552.404
2.552.405
2.552.426
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
2.552.429
2.552.419
2.552.420
2.552.422
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
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
2.552.423
2.552.424
2.552.502

2.552.xxx

Código
(Malha em 
aço inox)

Peneira 1.196.xxx montada com 
 o’rings e tampa de acrílico para 

uso em peneirador código 4.402.250

4.402.250

Peneirador  Aerodinâmico Tipo Alpine 220V-60Hz, 
fabricação Italiana. Acompanha fonte  de vácuo. 220V-60Hz. 
Não acompanha peneiras.

1.196.xxx 1.198.xxx

3.310.002 -

4.402.250 - Peneirador Aerodinâmico Tipo Alpine 220V-60Hz
3.402.250 - Peneirador Alpine Original - Micron Air Jet

Amostra de cimento 201H para peneira  - 180g
3.310.004 - Amostra de cimento 301B para peneira  - 130g

3.310.002 3.310.004

4.596.008 - Tampa de acrílico transparente para peneira alpine
4.320.111      

4.320.203 -   

Informações complementares, consultar página C-9 do fascículo de Cimento

5.196.200 - Calibração  de peneira alpine  com fator de correção

- O’ring para vedação entre a tampa e a peneira alpine
        Conj. de  o’rings paravedação entre a peneira e  peneirador  
        tipo alpine código 4.402.250                            
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GFERRAMENTAS DIVERSAS

Marreta de Aço com Cabo de Madeira

Marreta de Borracha com cabo de madeira, pesando aproxima-
damente 600g.

Colheres com cabo de madeira.

Talhadeira chata de aço duro para densidade. 

Balde Dosador Graduado de Aço, com Bico Vertedor

3.505.050 - Marreta de 0,5 Kg com cabo de madeira
3.505.100 - Marreta de 1,0 Kg com cabo de madeira
3.505.200 - Marreta de 2,0 Kg com cabo de madeira

4.340.005 - Balde dosador graduado de aço galvanizado capacidade 5L, div 1 L.
4.340.010 - Balde dosador graduado de aço galvanizado capacidade 10L, div 1L.
4.340.020 - Balde dosador graduaso de aço galvanizado capacidade 20L, div 1L.

3.505.075

3.405.007

3.505.075 - Marreta de borracha de 600g com cabo de madeira

4.539.001 4.440.001

4.399.020

3.437.001

4.340.005

Concha para Cereais Tipo Armazém para cereais construída 
em aço inoxidável

4.409.002 - Concha para cereais 0,5 kg
4.409.003 - Concha para cereais 1 kg
4.409.005 - Concha para cereais 2 kg
4.408.002 - Concha para cereais 0,5 kg - plástica

4.409.002

4.437.002

3.
59

0.
01

0
3.

59
0.

01
2

Desempenadeira de madeira lisa ou aço dentada.
4.437.002 - Desempenadeira de madeira
3.437.001 - Desempenadeira de aço dentada

4.409.003 4.409.005

3.505.200

3.505.050

3.505.100

4.340.010 4.340.020

Balde Graduado em polipropileno com alça.
4.357.010 - Balde graduado, em PP capacidade 10 L. div. 500 ml
4.357.020 - Balde graduado, em PP capacidade 20 L. div. 1000 ml

4.509.001

3.405.008

3.405.010

1.
10

0.
30

0

3.590.010 - Talhadeira chata 10”
3.590.012 - Talhadeira chata 12”
1.100.300 - Talhadeira para densidade côncava

Balde de Alumínio sem graduação em alumínio com alça.
4.341.012 - Balde de alumínio 12 Litros (NR 28)
4.341.016 - Balde de alumíno 16 Litros (NR 32)

4.357.020 4.341.016

3.405.007 - Colher de pedreiro   7” com cabo
3.405.008 - Colher de pedreiro   8” com cabo
3.405.010 - Colher de pedreiro 10” com cabo

I-8

4.440.002

3.525.004 4.525.005

4.357.010

4.440.122

4.440.120

3.525.004 - Pá de bico com cabo de madeira
4.525.005 - Pá quadrada com cabo de madeira
4.539.001-  Picareta com cabo
4.440.001-  Enxada com cabo
4.440.002 - Enxadão com cabo
4.399.020 - Cavadeira de 4” com 2 cabos (tipo americana)
4.509.001 - Chibanca com cabo
4.440.120 -  Alavanca torcida em aço 1”x1,20mts
4.440.122 - Pé de cabra torcido em aço 1”x1,20mts 
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Bomba de Vácuo de Alto Desempenho com dois estágios, 
para trabalhos onde se quer atingir grande profundidade de vácuo.
Características:
- Vazão: 150 litros/min;
- Profundidade de vácuo nominal:- 759,75 mmhg;
- Alimentação: 110V / 220V.

Dessecador com tampa esmerilhada construída em vidro de parede 
reforçada. Possui luva registro com oliva para conexão de mangueira. Não 
acompanha placa perfurada, que deve ser comprada separadamente.

Peso: 5,5 Kg

Peso: 16,5Kg

Mangueiras flexíveis para uso em laboratório e campo, fabricadas 
em látex ou silicone, vendidas por metro.

Ø INT (mm)
4
6
8
4
6
6

Material
látex
látex
látex

silicone
silicone
silicone

Obs.: Item 6.257.004 é vendido em pacotes com 500 peças.
Tipo: 1= Quantitativo;
 2= Qualitativo.
Faixa: A= Azul - filtração lenta (nº 42);
 B= Branca - filtração média (nº 40);
 C= Preta - filtração rápida (nº 41).

4.566.001

BOMBAS DE VÁCUO / PAPEL FILTRO / MANGUEIRAS

4.439.160 - Dessecador Ø 160mm com tampa e luva

4.439.251 - Dessecador Ø 250mm com tampa e luva
4.439.200 - Dessecador Ø 200mm com tampa e luva

4.439.300 - Dessecador Ø 300mm com tampa e luva

Acessórios / reposição
4.566.004 - Placa de porcelana para dessecador de 160mm
4.566.003 - Placa de porcelana para dessecador de 200mm
4.566.001 - Placa de porcelana para dessecador de 250mm
4.566.290 - Placa de porcelana para dessecador de 300mm
4.583.050 - Silica Gel para dessecador

Papel Filtro uso específico ou geral, vendido em pacotes com 100 unidades.

Código
3.605.201
4.605.695
4.599.008
4.606.201
4.606.203
4.606.126

Ø EXT (mm)
8
10
14
8
10
12

4.883.250

I-9I-9

3.883.220

4.883.250 - Bomba de vácuo de alto desempenho - 110V / 220V
4.523.020 - Óleo para bomba de vácuo de alto desempenho

Bomba de Vácuo e Ar Comprimido  para laboratório, com 
manômetro, vacuômetro e reguladores.
Características:
- Vazão: 37 litros/min;
- Pressão: 20 Psi;
- Profundidade do vácuo: 680mmhg;
- Potência: 1/6 hp;
- Alimentação: 110 ou 220V (a escolher).

3.883.110 - Bomba de vácuo e ar comprimido - 110V - 60Hz
3.883.220 - Bomba de vácuo e ar comprimido - 220V - 60Hz
3.883.250 - Bomba de vácuo e ar comprimido - 220V - 50Hz
4.523.021 - Óleo para bomba  de vácuo e ar comprimido 

Peso: 11 Kg

Código
6.257.004
3.529.009
3.529.010
3.529.011
4.526.111
4.526.011
4.526.211
3.529.012
4.526.101
4.526.125
4.526.112
3.529.015
4.526.042
4.526.015
4.526.115
3.529.018
4.526.285
4.526.185
4.526.385
4.526.020
3.529.033
3.529.024
3.529.025
3.529.040
3.529.050
4.529.055
4.529.080
4.529.100
4.529.015
4.529.026
4.529.102 

Dimensões(mm)
Ø 12,7
Ø 90

Ø 100
Ø 110
Ø 110
Ø 110
Ø 110
Ø 125
Ø 125
Ø 125
Ø 125
Ø 150
Ø 150
Ø 150
Ø 150
Ø 185
Ø 185
Ø 185
Ø 185
Ø 200
Ø 330

Ø248 c/ furo
Ø248 c/ furo

Ø 400
Ø 500

500 x 500
800 x 800

1000 x 1000
15 x 15
24 x 25

  100 x 100 

Tipo
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Faixa
B
--
--
--
A
B
C
--
A
B
C
--
A
B
C
--
A
B
C
A
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Gramatura (g/m2)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

250
650
80
80

250
80
80

230
250
250

Aplicação
Permeabilimetro de blaine

Geral
Ensaio Marshall

Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral

Ensaio CBR
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral

Ensaio retenção de água

Refl uxo
Rotarex
Rotarex

Sohxlet/Refl uxo
Sohxlet/Refl uxo

Sohxlet
Sohxlet
Sohxlet
Geral
Geral
Geral



Copo de Becker graduado com bico vertedor construído em poli-
propileno auto-clavável (até 135ºC).

4.413.005
4.413.010
4.413.025
4.413.040
4.413.060
4.413.100
4.413.200

50
100
250
400
600

1000
2000

Menor divisão (ml)
5

10
25
50
50
50
100

Proveta Plástica graduada com base e bico vertedor.

Pisseta Plástica com bico curvo para produzir jato para limpeza 
de materiais. 

3.552.025 - Pisseta plástica capacidade  250ml
3.552.050 - Pisseta plástica capacidade  500ml
3.552.100 - Pisseta plástica capacidade 1000ml

Seringa de Borracha (Pera de Borracha) com bico para 
limpeza ou sucção de líquidos, capacidade 200ml.

3.582.001 - Seringa de borracha 200ml

Copo de Becker de Alumínio. Não possui graduação.
Obs.: As dimensões não são iguais aos modelos de vidro e polipropileno.

Código
3.412.025
3.412.040
3.412.060
3.412.100

Ø (cm)
7
8

10
11

Altura (cm)
7
9

10
12

Capacidade (ml)
250
400
600

1000

3.412.025

Frigideira de alumínio
4.484.020 - Frigideira Ø 20 cm
4.484.024 - Frigideira Ø 25 cm

4.484.020

Bacia de Alumínio em diversos tamanhos.

3.329.020 - Bacia de alumínio Ø 20 cm
3.329.025 - Bacia de alumínio Ø 25 cm
3.329.030 - Bacia de alumínio Ø 30 cm
3.329.035 - Bacia de alumínio Ø 35 cm
3.329.050 - Bacia de alumínio Ø 50 cm

4.413.XXX

4.566.XXX

3.329.030

3.582.001

3.552.XXX

4.484.024

 Bandeja Aço Inox / Alumínio para usos diversos. Disponível 
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 com alça
4.360.295 Bandeja de alumínio medindo 30x20x5cm com alça
4.360.425 Bandeja de alumínio medindo 40x20x5cm com alça
4.360.495 Bandeja de alumínio medindo 40x30x5cm com alça
4.360.436 Bandeja de alumínio medindo 45x32x6cm com alça
4.360.537 Bandeja de alumínio medindo 50x35x7cm com alça

4.658.xxx

Trincha (Pincel)
4.658.001 - Trincha de 1”
4.658.002 - Trincha de 2”
4.658.003 - Trincha de 1 1/2”
4.658.004 - Trincha de 3”
4.658.005 - Trincha de 1/2”
4.658.006 - Trincha de 4”

PLÁSTICOS / ALUMÍNIO eral G

Código
4.566.002
4.566.005
4..566.010
4.566.025
4.566.050
4.566.100
4.566.200

Cap. (ml)
25
50
100
250
500

1000
2000

Menor divisão (ml)
0,5
1
1
2

10
10
20

I-10
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Almofariz de Porcelana Almofariz de porcelana com mão de gral 
(pistilo) para homogeneização de materiais manualmente.
O modelo com capacidade de 4.170 ml vem com mão de gral recoberta 
com luva  de borracha.

Cápsulas de Evaporação em Porcelana, resistente ao 
calor, com bico vertedor, em diversos tamanhos.

Cápsula de Alumínio com tampa para acondicionar amostras 
evitando a perda de umidade. Disponível em diversos tamanhos.

Lata em Folha de Flandres Lata em folha de flandres com 
tampa de fechamento sobre pressão (hermética).

4.512.001 - Lata em folha de fl andres capacidade 900 ml (1/4 galão)
4.517.002 - Lata em folha de fl andres capacidade 3600 ml (1 galão)

Amalgamador de BorrachaCuba de borracha flexível (amal-
gamador) para homogeneização manual de materiais.

4.318.001 -  Amalgamador de borracha capacidade 300ml

Código
4.205.305
4.205.610
4.205.116
3.205.002
3.205.003
3.205.005

Volume max. (ml)
305 ml
610 ml

1.160 ml
1.735 ml
2.500 ml
4.170 ml

Diâmetro
120
151
185
225
250
280

Peso (Kg)
—
—
—
3,0
4,0
8,2

Almofariz de Ágata

Obs.: Outras dimensões e capacidades disponíveis, sob consulta!

4.206.020 - Almofariz de ágata 200ml com mão de gral
Almofariz de Bronze  com aproximadamente 80mm. Conforme 
norma: NBR 8809.

6.205.088 - Almofariz de bronze 80mm

4.206.020

6.205.088

almofarizes

3.229.xxx

4.318.001

4.512.001 4.512.002

3.227.xxx

vista lateral em corte

Acessórios / reposição
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

eral G DIVERSOS
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Código
3.229.005
3.229.006
3.229.008
3.229.010
3.229.011
3.229.012
3.229.016
3.229.020

Cap. (ml)
25
35
75

170
225
285
580
1000

Diâmetro (cm)
5
6
8

10
11
12
16
20

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

Cap. (ml)
25ml
96ml

113ml
159ml
245ml
251ml
302ml
350ml
550ml
565ml
735ml
883ml

1570ml

Dimensões (mm)
Ø40X20
Ø55X35 
Ø60X40
Ø70X45
Ø76X54
Ø80X50
Ø80X60
Ø90X55

Ø100X70
Ø120X50
Ø120X70
Ø150X50
Ø200X50

com 200ml de capacidade. Conforme norma: NBR 7227
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Cera de Abelha em barra para calafetar bandejas e outros recipientes.
3.401.001 - Cera de abelha em barra (Kg)

Nível de Alumínio Tipo Pedreiro Nível de bolha com corpo 
em alumínio. 

Esquadros

4.521.012

4.241.012

Parafi na em barra para embalsamar corpos de prova para transporte.
3.533.001 - Parafi na em barra (Kg)

3.401.001

3.533.001

Luva de Kevlar para manipular material aquecido.

Luva de Raspas de Couro para manipular material com 
rebarbas cortantes, fabricadas com raspas.

3.500.001 - Luva para manipular mat. quente
4.641.007  - Luva de Kevlar punho 30cm
4.641.008  -         Luva de Kevlar punho 40cm

4.504.006 - Luva de raspas de couro

3.500.001 / 4.641.007

Tacho de Ferro Fundido com alças e tampa para derretimento/
aquecimento de materiais. 

3.590.036 - Tacho ferro fundido Ø 36 cm

3.590.036

4.362.745 3.362.608

4.504.006

Código Ø superior Ø inferior altura

Rolha de Borracha para uso geral

4.641.008 - Luva de Kevlar punho 40cm

4.240.250

4.240.050 - Esquadro de aço tipo carpinteiro 600mm
4.241.012 - Esquadro de madeira tipo pedreiro 300 mm

I-12
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Rolhas de borracha

11mm  20mm 
12mm  23mm 
13,5mm 25mm
14mm  25mm
17mm  28mm 
18mm  28mm
21mm  32mm 
25mm  30mm
27mm  38mm
52mm  60mm

4.790.112 14mm
4.790.323 16mm
4.790.339 17,5mm
4.790.125 18mm
4.790.434 21mm
4.790.334 23mm
4.790.320 26mm
4.790.330 30mm
4.790.338 33mm
4.790.440 61mm

Bandeja Galvanizada para usos diversos nas seguintes dimensões.

Obs.: Podemos fabricar em outras dimensões ou modelos sob consulta!

4.362.215 - Bandeja de aço galvanizada 20X10X5cm sem alça
3.362.326 - Bandeja de aço galvanizada 30X20X6cm com alça
3.362.435 - Bandeja de aço galvanizada 40X30X5cm com alça
3.362.536 - Bandeja de aço galvanizada 50X30X6cm com alça
3.362.646 - Bandeja de aço galvanizada 60X40X6cm com alça
4.362.745 - Bandeja de aço galvanizada 70X40X5cm com alça
3.362.705 - Bandeja de aço galvanizada 70X50X5cm sem alça
4.362.508 - Bandeja de aço galvanizada sem alça Ø 50X8cm
3.362.608 - Bandeja de aço galvanizada sem alça Ø 60X8cm

4.521.012 - Nível de bolha em alumínio

3.362.537
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Estufas para Secagem 
e Esterilização Interior 
construído em aço inox com tratamento 
anti-corrosivo e posições para colocação 
de prateleiras, exterior com chapa de aço 
revestida em epóxi eletrostático. Possui 
controlador microprocessado, termostato 
hidráulico para controle da temperatura e 
suporte para colocação de termômetro.
Acompanha uma prateleira e manual.

Código
3.515.230
3.516.230
3.517.230
3.518.250
3.519.250
4.515.250*

Dimensões internas (cm)
35X30X40
45X45X40
60X50X50
80X60X70

100X70X90
50x50x40

Vol. interno (L)
42
81

150
336
630
100

Larg x Prof x Alt (cm) 
48,5X43X63,5
58,5X53X68,5

63X64X83
112X77X154,5
132X87X174,5

94x50x85

Peso (Kg)
25
45
65

154
208
112

Temp. (ºC)
50 à 200
50 à 200
50 à 200
50 à 200
50 à 200
50 à 200

Potência (W)
500

1000
1000
2640
4000
1500

Tensão (V)
110/220
110/220
110/220

220
220
220

Nº de portas
1
1
1
2
2
1

Obs.: Podemos fabricar em outras dimensões sob consulta. *Com circulação de ar forçada.

Acessórios / reposição
3.270.202 - Termomêtro para estufa até 260ºC

Forno Mufl a
Fornos tipo mufla para laboratório com isolamento refratário e termostato 
microprocessado capaz de programar até 3 rampas, 3 patamares e 3 
declíneos em função de um dado tempo.
Sistema altamente preciso (0,5% do fundo de escala) com mostrador 
digital de temperatura, acabamento anti-corrosivo e acabamento externo 
em aço inoxidável.
Faixa de trabalho de 0°C a 1.200ºC.

Obs.: Podemos fabricar em outras dimensões sob consulta.

Capela para Exaustão de Gases, construída em fibra de  vidro e 
janela de acrílico transparente. Possui exaustor centrífugo com motor elétri-
co 220V - 1/30Hp - 1700rpm - vazão de 12m3/min, Ø de saída 100mm. 
Iluminação independente com lâmpada de tungstênio 40W.
Dimensões internas: 80x60x60cm (L X P X A), altura do chão até a porta 62cm.

Peso: 19 Kg

4.351.220 - Capela para exaustão de gases

Aparelho para Limpeza por Ultrassom  (cavitação).Possui 
temporizador, tampa e cuba. Partes em contato com o líquido removedor 
fabricados em aço inoxidável. Alimentação 220V - 60Hz.

Código
2.810.220
3.810.250
4.810.250

Tamanho da cuba (C x L x P)
151 x 142 x 65mm

300 x 240 x 150mm
504 x 298 x 150mm

Capacidade
1litro

9,5 litros
21 litros

Peso (Kg)
1
9
17

4.351.220

Destilador de Água Tipo Pilsen, com desligamento 
automático em caso de falta de água, disponível em 3 modelos: 

Código
    3.446.110
    3.446.250
    3.447.250
    4.446.250

Cap. (litros/ hora)
2
2
5
10

Peso (Kg)
6
6

7,5
12

4.469.250

3.516.230

3.447.250

Recipiente para Armazenar Água Destilada (Barrilete)
com tampa, torneira e escala indicativa. Disponível em quatro capacidades.

4.351.020

ESTUFAS - FORNOS / PURIFICADORES / LIMPADORES POR ULTRASSOM

4.351.005 - Barrilete para armazenar água destilada capacidade   5L
4.351.010 - Barrilete para armazenar água destilada capacidade 10L
4.351.020 - Barrilete para armazenar água destilada capacidade 20L
4.351.030 - Barrilete para armazenar água destilada capacidade  30L
4.351.050 - Barrilete para armazenar água destilada capacidade  50L

4.351.010
2.810.220

3.810.250

4.810.250

4.515.250
Com circulação de ar forçada

Estufa Rollin Thin Film (RTFOT)
Vide página B14

3.517.230

Tensão (V)
 110
 220
 220
220

Dim. inter. (LXPXA) mm
100X100X200mm
150X100X200mm
150X150X300mm

Volume interno (L)
2

3,00
6,75

Dim. exter. (LXPXA)mm
235X375X430
300X400X470
364X520X666

Peso (Kg)
11,50
16,60
37,20

Potência (W)
1200
1700
2900

Tensão (V)
220
220
220

Código
4.469.250
4.470.250
4.471.250

I-13I-13
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GFOGAREIROS / AQUECEDORES

Bico de Bunsen para pequenos aquecimentos em laborátorios, 
com regulador de entrada de ar e registro.

Bico de Mecker para pequenos aquecimentos em laboratório, 
onde se requer temperaturas maiores que as geradas pelo bico de Bun-
sen. Com entrada de ar e registro. 

3.378.001 - Bico de Bunsen

3.378.001 3.378.002

Acessórios / reposição

4.604.001 - Tripé circular para bico de bunsen Ø12X20
4.604.002 - Tripé circular para bico de Mecker Ø18X26

Placa Aquecedora com regulador termostático, nos modelos:

Código
3.553.110
3.553.250
4.553.250

Dimensões
30X40 cm
30X40 cm
30X50 cm

Tensão (V)
110 V
220 V
220 V

Potência (W)
2000
2000
2000

Max. temp.
300ºC
300ºC
300ºC

Placa 30x40 peso: 12 Kg
Placa 30x50 peso: 16 Kg

 

Agitador Magnético com Aquecimento
Agitador magnético com aquecimento.
Características:
- Temperatura máxima na plataforma: 500ºC;
- Agitação regulavél: 50 a 1300 rpm;
- Dimensões da placa: Ø 19cm;
- Alimentação: 220V;
- Acompanha 01 barra magnética recoberta de teflon.

Peso: 3,5 Kg

Acessórios / reposição

4.305.704 - Barra magnética lisa Ø8 x 50mm

Agitador Magnético sem aquecimento, com velocidade variável 
de 100 à 1400 rpm. Alimentação: 220V Obs.: Não acompanha barra 
magnética recoberta por teflon, necessária para uso.

Peso: 3,5 Kg

3.304.220 - Agita dor magnético sem aquecimento - 220V

Acessórios / reposição
4.305.704  - Barra magnética lisa Ø 8 x 50mm

Manta Aquecedora para balões de fundo redondo com regula-
dor de temperatura.
4.237.110 - Manta aquecedora para balão de 500ml -  110V
4.237.250 - Manta aquecedora para balão de 500ml -  220V
4.238.110 - Manta aquecedora para balão de 1000ml - 110V
4.238.250 - Manta aquecedora para balão de 1000ml - 220V
4.239.250 - Manta aquecedora para balão de 5000ml - 220V

4.237.250

3.304.220

4.604.001

3.305.250

3.553.250

Tela de Arame Tela de arame com refratário em diversas medidas

3.591.xxx

3.462.104

FogareiroTipo Acampamento (Liquinho) Fogareiro para 
uso direto em botijões de 2 Kg tipo acampamento.

3.462.101 - Fogareiro 1 boca (tipo liquinho)  0,5
3.357.002 - Botijão de gás de 2 Kg (vazio)  3,8

Peso (Kg)

Fogareiro de alta pressão de bancada para aquecer enxofre.
Peso (Kg)

3.462.103 - Fogareiro 1 boca alta pressão  3,5
3.462.104 - Fogareiro 2 bocas alta pressão  6,0
3.357.013 - Botijão de gás (vazio)                  14
3.462.105 - Fogão industrial 4 bocas   46
4.573.001 - Registro com mangueira p/ alta pressao (3 metros)      

3.462.103

3.462.101

Fogareiro Elétrico Peso (Kg)

3.460.2503.459.110

3.459.110 - Fogareiro elétrico 1 boca 110V  2,0
3.459.250 - Fogareiro elétrico 1 boca 220V  2,0
3.460.250 - Fogareiro elétrico 2 bocas 220V  4,0

I-14 I-14

3.305.250 - Agitador magnético com aquecimento - 220V

3.378.002 -  Bico de Mecker

3.591.175

3.591.016 - Tela de 16X16cm
3.591.020 - Tela de 20X20cm
3.591.024 - Tela de 24X24cm
3.591.030 - Tela de 30X30cm
3.591.175 - Placa cerâmica refratária para uso no fogo 175x175mm
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UMIDADE  / ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Psicrômetro Giratório para determinação imediata da temperatura 
e umidade de recintos. Composto por um termômetro de bulbo seco e outro 
de bulbo úmido com proteção metálica. Acompanha carta psicrométrica.

Peso: 2,0 Kg

Termo-Higrostato Eletrônico para Ambientes Ter-
mostato-higrostato eletrônico para ambientes com sensor psicrometrico 
(bulbo seco e bulbo umido) para indicação a alternada da temperatura e 
umidade relativa. Ideal para automatizar Câmaras Úmidas de cura de CPs 
de concreto, ligando e desligando o umidificador conforme a umidade. 
Faixa de trabalho de 40 a 100% UR e 0 a 50ºC. Cabo longo entre sensor 
e controlador, para que o indicador fique fora da Câmara Úmida. Requer 
instalação elétrica para ligar e desligar o umidificador. E possível também  
ligar e desligar um aquecedor ou resfriador para ambientes, visando 
controla-lo conforme a temperatura.                                              

4.665.002 - Psicrômetro giratório

4.506.009 - Coletor de Dados Temperatura / Umidade

1.452.220 - Termo-Higrostato eletrônico 220V, para uso com Umidifi cador 

4.665.002

Peso: 30 Kg

4.450.320 / 220

4.870.075 - Estação Meteorológica Portátil 

Peso: 200g

4.870.075

4.506.000 -  
 
4.506.002 -

4.450.320 - Umidifi cador  elétrico  220V  - Trifásico
4.450.220 - Umidifi cador  elétrico  220V  - Monofásico

4.316.600

Altímetro / Barômetro Digital Altímetro e Barômetro eletrônico, 
digital, range -400 +9.000m, resolução +/-1m, e 400 a 1070 mb/hPa, 
resolução 1mb/hPa (0,03inHg). O equipamento possui termômetro de 
-40ºC +70ºC, resolução +/-0,1ºC.

Int. -10 + 60°C
Ext. -40 + 80°C

Int/Ext. 0 a 99% UR

0,1°C/°F
0,1°C/°F
1% UR

± 1°C/°F
± 1°C/°F
± 5% UR

1.452.220

Umidifi cador para ambientes através do princípio do gotejamento em 
disco giratório a alta velocidade. Possui reservatório de água interno com 
boia para reabastecimento autônomo. Este aparelho é capaz de elevar a 
umidades relativas maiores que 98%, em ambientes de até 300m³, (em 
ambientes maiores, devem ser usados 2 ou mais aparelhos).

4.316.600 - Altímetro / Barômetro digital I-15

I-15

Higrotermo Digital 0~100% RH portátil, LCD duplo de 5 dí-
gitos, auto desligamento, congelamento de leitura, registro de máximo / 
mínimo e modo relativo. Realiza medida de temperatura de -20°C a 60°C 
ou -4°F a 140°F e umidade relativa de 0 a 100% HR (não condensado), 
com resolução de 0,1°C / 0,1ºF e 0,1% HR.
Faixa de temperatura: 0ºC ~+60ºC,+ 32°F~+140ºF.

4.506.013 - Higrotermo Digital ~ 100% RH

4.506.013 4.506.000

Escala Resolução Precisão

4.506.009

Coletor de Dados Temperatura /Umidade Termohigrômetro 
com registrador microprocessado, capacidade de 16.000 registros, dura-
ção da bateria 5 anos, dimensões 60x70x35mm. Sensor de Temperatura 
-40+120ºC, precisão de 0,1C, sensor de UR c/ precisão de 0,1%, faixa 
de UR de 0 à 100%, intervalos de aquisição programáveis de 1s a 18hs. 
Acompanha software e cabo.

Estação Meteorológica digital com transmissão radiocontrola-
da de temperatura, umidade, pressão atmosférica, chuva, velocidade e 
direção do vento, datalloger com memória de 3.000 conjuntos de dados 
e cabo USB para conexão em PC.
Características:
- Leitura de direção do vento a cada 33 segundos;
- Chuva: possibilidade de escolha no visto de precipitação: 1 hora, 24 
horas, último dia, última semana e último mês;
- Visor das 12 fases da lua;
- Conexão com computador através da porta USB;
- Cabo de conexão de 2m incluso;
- CD-ROM.

Higrotermômetro Digital de duplo ou triplo 20~90 UR, temp. 
0~50ºC/32~122ºF, resolução 0,1ºC/01ºF. Umidade relativa: 20~90% 
resolução UR 1%. Indica máxima e mínima exatidão de temperatura 
2ºC, exatidão UR 10% com rélogio integrado.
Medidas:108x58x15. Peso: 100gr. Alimentado a pilha tipo AAA. 

Higrotermômetro digital com escala de 20 a 90% UR
(utiliza apenas temperatura interna)  
Higrotermômetro digital com escala de 20 a 90% UR 
com sonda de temperatura interna e externa

4.506.002
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GTERMÔMETROS QUÍMICOS / DENSÍMETROS

Termômetros ASTM fabricados em conformidade com as especificações da norma ASTM E-1, com matéria-prima de alta qualidade para aten-
der às exigências de testes aplicáveis, conforme a norma ASTM E 77. Conforme norma: ASTM E1 / E77

Obs.: Outros modelos da linha ASTM podem ser fornecidos sob consulta. A aferição é cobrada separadamente.

Código
3.594.002
3.594.007
3.594.008
3.594.009
3.594.010
3.594.011
3.594.012
3.594.013
3.594.015
3.594.016
3.594.017
3.594.018
3.594.019
3.594.020
3.594.021
3.594.022
3.594.035
3.594.037
3.594.039
3.594.047
3.594.056
3.594.057
3.594.063
3.594.064
3.594.077
3.594.078
3.594.079
3.594.080
3.594.081
3.594.108
3.594.109
3.594.113

Nº
2 C
7 C
8 C
9 C

10 C
11 C
12 C
13 C
15 C
16 C
17 C
18 C
19 C
20 C
21 C
22 C
35 C
37 C
39 C
47 F
56 C
57 C
63 C
64 C
77 F
78 F
79 F
80 F
81 F

108 F
109 F
113 C

Escala
- 5 +300ºC
- 2 +300ºC
- 2 +400ºC
- 5 + 110ºC
+90 +370ºC
- 6 + 400ºC

- 20 + 102ºC
+155 + 170ºC

- 2 + 80ºC
+ 30 +200ºC
+ 19 + 27ºC
+ 34 + 42ºC
+ 49 + 57ºC
+ 57 + 65ºC
+ 79 + 87ºC
+ 95 + 103ºC
+ 90 + 170ºC

- 2 + 52ºC
+ 48 + 102ºC

+ 137,5 + 142,5ºF
+ 19 + 35ºC
- 20 + 50ºC
- 8 + 32ºC

+ 25 + 55ºC
+ 245 + 265ºF
+ 295 + 315º F
+ 345 + 365º F
+ 395 + 415ºF
+ 445 + 465ºF
+ 270 +290º F
+ 320 + 340ºF

- 1 + 175ºC

Divisão
1º C
1º C
1º C

0,5º C
2º C
2º C

0,2º C
0,5º C
0,2º C
0,5º C
0,1º C
0,1º C
0,1º C
0,1º C
0,1º C
0,1º C
0,2º C
0,2º C
0,2º C
0,1º F

0,02º C
0,5º C
0,1º C
0,1º C
0,5º F
0,5º F
0,5º F
0,5º F
0,5º F
0,5º F
0,5º F
0,5º C

Comprimento máx. (mm)
390
385
385
290
290
310
420
155
395
395
275
275
275
275
275
275
420
395
395
305
585
287
379
379
275
275
275
275
275
275
275
405

Imersão (mm)
76

total
total
57
57
25

total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
50

100
100
total
total
57

total
total
total
total
total
total
total
total
total
total

Ensaio onde pode ser aplicado
—————
—————

Ponto de fulgor Cut back
Ponto de fulgor Pensky martens
Ponto de fulgor Pensky martens

Ponto de fulgor Cleveland
—————
—————

Ponto de amolecimento
Ponto de amolecimento

Densidade, Saybolt
Viscosidade Saybolt
Viscosidade Saybolt
Viscosidade Saybolt
Viscosidade Saybolt

—————
—————
—————
—————
—————
—————
Penetração
Penetração

Saybolt furol
Viscosidade Saybolt furol
Viscosidade Saybolt furol
Viscosidade Saybolt furol
Viscosidade Saybolt furol
Viscosidade Saybolt furol
Viscosidade Saybolt furol
Viscosidade Saybolt furol
Ponto de amolecimento

Densímetros para Massa Específi ca Densímetros  para 
uso geral em laboratório, aferidos a 20ºC graduações em g/ml.

Código
4.435.060
4.435.065
4.435.080
4.435.090
4.435.110
4.435.101
4.435.103
4.435.130
4.435.140
4.435.150
4.435.160
4.435.170
4.435.180
4.435.190
4.435.006
4.435.008
4.435.010
4.435.012
4.435.014
4.435.016
4.435.018
4.435.070
4.435.100
4.435.102
4.435.115

Escala
0,600 à 0,700
0,700 à 0,800
0,800 à 0,900
0,900 à 1,000
1,000 à 1,100
1,100 à 1,200
1,200 à 1,300
1,300 à 1,400
1,400 à 1,500
1,500 à 1,600
1,600 à 1,700
1,700 à 1,800
1,800 à 1,900
1,900 à 2,000
0,600 à 0,800
0,800 à 1,000
1,000 à 1,200
1,200 à 1,400
1,400 à 1,600
1,600 à 1,800
1,800 à 2,000
0,700 à 1,000
1,000 à 1,500
1,000 à 2,000
1,500 à 2,000

Divisão
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,005
0,01

0,005

Comprimento (mm)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
290
290
290
290

Densímetros para Óleo Mineral de acordo com a portaria 
INPM nº 34 de 28/12/62. Calibrados a 20ºC/4ºC, acompanhado de 
certificado do INMETRO.

Obs.1: Densímetro para solos na seção de Solo (pág. A-8).

Código
4.433.600
4.433.700
4.434.070
4.434.075
4.434.080
4.434.085
4.434.090
4.434.095
4.434.100
4.434.105

Escala
0,600 à 0,650
0,650 à 0,700
0,700 à 0,750
0,750 à 0,800
0,800 à 0,850
0,850 à 0,900
0,900 à 0,950
0,950 à 1,000
1,000 à 1,050
1,050 à 1,100

Divisão
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005

Comprimento
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

TERMÔMETROS ASTM

DENSÍMETROS

Obs.2: Calibrações serão cobradas a parte.

I-16 I-16
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TERMÔMETROS QUÍMICOS E DIGITAIS

Termômetros de Vidro com Escala Externa para uso 
geral, com escala externa, Ø de 5,5 a 7mm, diversas faixas de trabalho 

e imersão total. 

Obs.: Termômetro -10 +60ºC, enchimento com líquido vermelho, os demais, 
enchimento com mercúrio.

Termômetros de Vidro com Escala Interna, Ø7 a 8mm e 
diversas faixas de trabalho e imersão total com enchimento em mercúrio.

Código
3.270.052
3.270.063
3.270.102
3.270.105
3.270.151
3.270.201
3.270.205
3.270.251
3.270.310
3.270.361
3.270.421
4.270.105
3.270.103 

Escala (ºC)
-10 +50
-10 +60

-10 +110
-10 +150
-10 +150
-10 +210
-10 +250
-10 +250
-10 +310
-10 +360
-10 +420
-10+50

-10+100

Divisão(ºC)
0,5
1
1

0,5
1
1

0,5
1
1
1
1

0,1
0,1

Comp. aproximado (mm)
270
200
260
350
260
300
420
300
320
340
340
470
550

Termômetro Digital Soloterm 1200 para Uso Geral 
para uso com sondas tipo termopar “K”, escala de -70 +1200ºC, sensível 
a 0,1ºC de -40a +200ºC e 1ºC para o restante da escala. Leitor com 
função de pico, alimentação a bateria 9V.
Não acompanha sonda, que deve ser comprada separadamente.

Obs.: Outros tamanhos de sondas podem ser fabricadas sob consulta.

Código
3.270.060
3.270.110
3.270.150
3.270.200
3.270.250
3.270.300
3.270.360

Escala (ºC)
-10 +60

-10 +110
-10 +150
-10 +210
-10 +250
-10 +310
-10 +360

Divisão (ºC)
0,5
1
1
1
1
1
1

Comp. aproximado (mm)
200
260
260
300
300
320
340

3.592.900 - Eliminador de baterias para termômetro soloterm

3.592.100

4.586.004

4.586.005

3.592.100 - Termômetro digital Soloterm 1200 - sem sonda

Coletor de Dados de 8 Canais (Data Logger) universais, 
admite entradas como: termopares, mV/ V, mA, etc. Possui  memória para 
até 128.000 medidas e saída digital RS 485 para transferência de dados, 
que pode ser feita em tempo real ou por lotes.
Alimentação 110/220V ou 12V (somente para coleta em caso de queda de 
energia). Através do software que trabalha no ambiente Windows, o instru-
mento pode ser configurado, inicializado e interrompido remotamente. Este 
programa também permite gerar gráficos e tabelas exportáveis para planilhas 
eletrônicas de mercado como o Excell, por exemplo.  

4.505.001 - Coletor de dados de 8 canais
4.505.003 - Software para coletor de dados
4.505.004 - Conversor RS 485 / RS 232
4.505.002 - Termopar tipo “K” (metro)

4.505.001 software

Termômetro Digital de Máxima e Mínima, que indicam 
esta oscilação desde a última vez que o instrumento foi zerado. Possui 
proteção plástica, tipo capela. 
Escala: -50 +70°C - divisão: 0,1°C.
Alimentação: 1 pilha 1,5V tipo AAA.

3.593.001 - Termômetro digital de máxima e mínima -30 +50°C - 1°C

3.270.110 3.593.0013.270.052

Obs.: Também são fabricadas proteções metálicas para os termômetros. 
Para solicitar, faça o pedido juntamente com o termômetro.

TERMÔMETROS BIMETÁLICOS VEJA SEÇÃO DE ASFALTOS

4.592.280

Termômetro Digital -50+300ºC - 0,1ºC Reto/Ang Ter-
mômetro digital de -50ºC +300ºC, sens. 0,1ºC,  tipo bimetálico, saída 
reta ou angular, com haste de 130mm, ângulo entre o corpo e vareta 
ajustável em 30°/ 60°/ 90º, LCD de 3 1/2 digitos, resolução 0,1°C até 
199ºC e 1°C acima de 200ºC.

4.592.280 - Termômetro digital -10 + 500ºC - 0,1ºC Reto

4.592.200

Termômetro Digital Tipo Espeto para uso geral. 
Faixa de trabalho: -10 + 200ºC, resolução 0,1ºC. 
Sonda tipo espeto em aço inox.

I-17I-17

6.001.001

Acessório

4.592.200 - Termômetro digital tipo espeto  -50 +200ºC - 1°+C ( de bolso)

4.586.010

4.586.003 - Sonda de penetração em aço inox Ø 3X150mm
4.586.004 - Sonda de penetração em aço inox Ø 3X300mm 
4.586.005 - Sonda de penetração em aço inox Ø 6X150mm
4.586.006 - Sonda de penetração em aço inox Ø 6X450mm
4.586.007 - Sonda de penetração em aço inox Ø 6X600mm    
4.586.002 - Sonda de imersão com 2 metros
4.586.010 - Sonda de imersão permanente com cabo de 10 metros 
4.586.011 - Sonda de imersão permanente com cabo de 20 metros 
4.586.012 - Sonda de imersão permanente com cabo de 30 metros
4.586.001 - Sonda para superfícies de reação rápida

6.001.001 - Proteção metálica para termômetro de vidro 
Acessório
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GTERMOMETROS INFRAVERMELHOS

Termômetro Infravermelho 350 para medição de temperatura sem 
contato. Display de LCD 3½ e digitos com iluminação de fundo, faixa de 
medição -30~+550ºC  / -22~+1022ºF, div. 0,5ºC/1ºF, emissividade fixa 
em 0,95, alcance 1,2m campo de visão 10:1, precisão básica de +/-2% 
ou +/-2ºC. Com mira laser, Data Hold, auto desligamento e bateria 9V.

3.595.3603.595.350 - Termômetro infravermelho com mira laser -  350

Termômetro Infravermelho 360 para medição de temperatura 
sem contato. Display de LCD 3½ digitos com iluminação de fundo, faixa 
de medição -30~+550ºC / -22~+1022ºF, div. 0,5ºC / 1ºF, emissividade 
AJUSTÁVEL de 0,1~1,0, alcance 1,20m, campo de visão 10:1, precisão 
básica de +/-2% ou +/-2ºC com mira laser, Data Hold, auto desligamento 
e bateria 9V.

3.595.360 - Termômetro infravermelho com mira laser -  360
3.595.001 -  Capa protetora p/ Termômetros infravermelho (modelos) 

4.595.390

Termômetro Infravermelho 395 para medição de tempera-
tura sem contato. Display de LCD 3½ digitos com iluminação de fundo, 
faixa de medição -60~+1500ºC / -76~+2732ºF, div. 0,1ºC / 0,1ºF, 
emissividade AJUSTÁVEL de 0,1~1,0, alcance de acordo com o campo 
de visão 50:1, precisão básica de ± 1°C (1,8°F) de 15°C ~ 35°C; ± 
2% da leitura ou 2°C (4°F) de -33°C ~ 1500°C; Termopar: ±1% ou 
1°C, com mira laser, Data Hold, auto desligamento. Acompanha manual 
de Instruções, bateria 9V e capa protetora

4.595.390 -Termômetro infravermelho com mira laser -  395

3.595.870

3.595.870 - Termômetro infravermelho com mira laser - 550 

Termômetro Infravermelho 550 para medicão de temperatura, 
com escala de - 50 a 550C / -58 a 1022ºF, exatidão +/- 3ºC da leitura, 
resolução 0,1ºC, emissividade fixa 0,95, com mira laser. Ótica 12:1. 
Alimentação bateria de 9V.                                                     

3.595.350
3.595.360

detalhe do termômetro 
3.595.350

detalhe do teclado 
do termômetro 3.595.360

Termômetro Infravermelho 574  sem contato, escala -32 
à 900C, -25 à 1600F) div. 0,1C, resolução ótica 60:1, mira laser cisc. 
c/ 16 pontos, emissividade ajustável 0,01 à 1, acompanha cabo para 
conexão com computador, software para windows, sonda tipo K, e eli-
minador de bateria. 

3.595.401 - Termômetro infravermelho c/ mira laser - 574 

3.595.401

3.595.080

3.595.080 - Termômetro infravermelho com mira laser - 890

Termômetro Infravermelho 890 para medição de temperatura 
sem contato (mira laser), escala de -50 a 1000ºC -58~1832ºF,. Resolução 
0,1ºC. Emissividade digitalmente ajustável de 0,10 a 1,0. Precisão 1,5% 
com leitura em ºC e ºF. Desligamento automático após 7 seg. e função 
Data- Hold. Acompanha manual de instruções e 1 bateria 9V.

3.595.005 - Termômetro infravermelho
                 com mira laser 

Termômetro Infravermelho para medi-
ção de temperatura sem contato, com escala de 
-20 a 200ºC, (-1 a 200ºF) -div. 0,1ºC, precisão 
de +/-2,5%, resolução focal 6:1 (com mira laser). 
Dimensões: 110x80mm. Peso: 100g

3.595.005
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Copo de Becker construído em vidro borossilicato resistente ao 
calor, com bico vertedor e graduação.

Frasco Erlenmeyer com gargalo estreito e graduação, construído 
em vidro borossilicato resistente ao calor.

Frasco Kitazato com saída superior e parede reforçada para 
suportar vácuo.

Código
3.469.002
3.469.005
3.469.012
3.469.025
4.469.025
3.469.030
3.469.050
4.469.051
3.469.100
3.469.200

25
50

125
250
250
300
500
500

1000
2000

C/ rolha esmerilhada
——
——
——
——
sim
——
——
sim
——
——

4.472.025  Frasco Kitazato com saída superior cap. 250 ml
4.472.050 Frasco Kitazato com saída superior cap. 500 ml
4.472.100 Frasco Kitazato com saída  superior cap. 1000 ml
4.472.200  Frasco Kitazato com saída  superior cap. 2000 ml
4.472.400  Frasco Kitazato com saída superior cap. 4000 ml

Proveta de Vidro com base sextavada em plástico, construídas em 
vidro borossilicato com bico vertedor e graduação.

Código
3.260.000
3.260.001
3.260.105
3.260.002
3.260.005
3.260.010
3.260.025
3.260.050
4.260.050
4.260.501
3.260.100
4.260.005
3.260.200

5
10
15
25
50

100
250
500
500
500

1000
1000
2000

Menor divisão (ml)
0,1
0,1
0,5
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
0,5
0,5

10,0
sem graduação (sedimentação)

20,0

Baguetas de Agitação cilíndricas lisas para agitação manual, 
em soluções.

1.039.001  Bagueta de latão Ø 6 x 300mm
3.332.630  Bagueta de vidro Ø 6 x 300mm
4.332.830  Bagueta de vidro Ø 8 x 300mm

Funil em vidro liso com ângulo de 60º nos modelos:
Código

3.487.005
3.487.006
3.487.008
3.487.010
3.487.012
3.487.015
3.487.018

Ø boca (cm)
5
6
8

10
12
15
18

Volume (ml)
15
30
60

125
250
500
1000

Código
3.415.002
3.415.005
3.415.010
3.415.025
3.415.040
4.415.080
3.415.100
3.415.200
4.415.300

25
50

100
250
400
800

1000
2000
3000

5
10
20
25

100
100
100
200
300

Cone Inhoff com capacidade de 1000ml. Subdivisões de 0,1ml 
até 2ml, 0,5ml de 2 a 10ml, 1ml de 10 a 40ml e 2ml de 40 a 100ml. 
Possui ainda divisões de 500 e 1000ml

4.302.100 - Cone Inhoff  de vidro, capacidade 1000ml

Frasco Erlenmeyer

Funil

1.039.001

3.332.630

3.415.060 3.415.100

3.260.025 3.260.0103.260.050

4.302.101 - Cone Inhoff  de plástico, capacidade 1000ml
4.302.102 - Suporte de plástico para 2 cones
4.302.103 - Suporte de plástico para 3 cones

4.487.475 - Funil Analítico Raiado 75MM haste curta
4.487.275 - Funil Analítico Raiado 75MM haste Longa
4.487.300 - Funil Analítico Raiado 100MM haste longa
4.487.325 - Funil Analítico Raiado 200MM haste longa

Funil Analítico Raiado

Menor divisão (ml)Volume máx. (ml)

Volume máx. (ml)

Volume máx. (ml)

I-19
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GVIDRARIA

Picnômetros com tampa esmerilhada perfurada, disponível em 
diversas capacidades.

Balões Volumétricos volumétricos de precisão com fundo chato, 
gargalo longo e tampa de polietileno.

Pipetas Pipetas graduadas e volumétricas codificadas por cores com 
graduação aferida a 20ºC.
- Não acompanha certificado de calibração que deve ser pedido no mo-
mento da compra, quando necessário.

3.542.002 - Picnômetro cilíndrico com tampa, capacidade 25 ml
3.542.102 - Picnômetro cônico com tampa, capacidade 25 ml

Código
4.550.001
4.550.002
4.550.005
3.550.010
3.550.020
3.550.025
3.550.050
4.551.001
4.551.005
4.551.010
4.551.020
4.551.025
4.551.050
4.551.100

Capacidade (ml)
1
2
5

10
20
25
50
1
5

10
20
25
50

100

Tipo
Graduada
Graduada
Graduada
Graduada
Graduada
Graduada
Graduada

Volumétrica
Volumétrica
Volumétrica
Volumétrica
Volumétrica
Volumétrica
Volumétrica

Pipetador de Borracha de 3 vias, com válvula 
de esfera interna.
4.608.001 - Pipetador de borracha de 3 vias

Buretas com torneira de vidro e graduação aferida a 20ºC. 
- Não acompanha certificado de calibração, que deve ser pedido no 
momento da compra.

Código
3.384.001
3.384.002
3.384.005
3.384.010

Capacidade (ml)
10
25
50

100

Menor divisão (ml)
0,05
0,1
0,1
0,5

3.548.001  Pinça emborrachada para bureta
3.587.001  Suporte com haste universal  de 70cm

3.542.102 3.542.002

3.542.0503.542.025

4.347.xxx

Pipetas

4.608.001

4.606.100

Tubo Nessler Forma Alta com 1 Traço 
forma alta com um traço

4.606.050 - Tubo Nessler forma alta c/ 1 traço - 50ml
4.606.100 - Tubo Nessler forma alta c/ 1 traço - 100ml 

Suporte Giratório para Pipetas

Peso: 1,0 Kg

4.587.011

3.384.002

3.384.005

3.384.010

Picnômetros Especiais NBR 6296; DNER-ME193
Picnômetros em formato especial com tampa esmerilhada perfurada.

3.542.005 - 
3.542.010 - 
3.542.025 - 
3.542.050 - 
3.542.100 - 
3.542.200 - 

Picnômetro com rolha esmerilhada capacidade 50ml
Picnômetro com rolha esmerilhada capacidade 100ml
Picnômetro com rolha esmerilhada capacidade 250ml
Picnômetro com rolha esmerilhada capacidade 500ml
Picnômetro com rolha esmerilhada capacidade 1000ml
Picnômetro com rolha esmerilhada capacidade 2000ml

4.347.001 - 
4.347.002 - 
4.347.005 - 
4.347.010 - 
4.347.020 - 
4.347.025 - 
4.347.050 - 
4.347.100 - 
4.347.200 - 

Balão volumétrico com rolha capacidade 10 ml
Balão volumétrico com rolha capacidade 25 ml
Balão volumétrico com rolha capacidade 50 ml
Balão volumétrico com rolha capacidade 100 ml
Balão volumétrico com rolha capacidade 200 ml
Balão volumétrico com rolha capacidade 250 ml
Balão volumétrico com rolha capacidade 500 ml
Balão volumétrico com rolha capacidade 1000 ml
Balão volumétrico com rolha capacidade 2000 ml

I-20
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Peso: 1,0 Kg

Suporte de Fixação com Haste de 70cm e base metálica, 
ideal para fixar pinças, que poderão segurar vidrarias, termômetros etc.

Peso: 1,0 Kg

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / PINÇAS / ESPÁTULAS

4.588.003 - Suporte universal modelo 7010 (ajuste normal)
4.588.004 - Suporte universal modelo 7011 (ajuste fi no)

3.587.001 - Suporte com haste universal de 70cm

Pinça para Condensador fabricada em alumínio com três dedos 
emborrachados para fixação de condensadores. Possui garra giratória que 
pode ser fixada em hastes de até Ø16mm.

3.548.001 -  Pinça de três dedos para condensadores

3.548.001

Pinça tipo tesoura para cadinho fabricada em aço inoxidável  
para uso geral, disponível em 3 tamanhos.

3.548.022 - Pinça tipo tesoura p/ cadinho, com 22cm de compr.
3.548.040 - Pinça tipo tesoura p/ cadinho, com 40cm de compr.
3.548.050 - Pinça tipo tesoura p/ cadinho, com 50cm de compr.

Pinça Tipo Tesoura para Copo Becker  fabricada fabricada 
em aço inoxidável com mufla, tipo tesoura, para segurar copos becker 
ou similares.
3.548.010 - Pinça tipo tesoura para copo becker com mufl a

Pinça para Termômetros e Buretas fabricada em alumínio 
com duas garras para fixação de buretas, termômetros e pipetas. Possui 
prendedor giratório que pode ser fixado em hastes de até Ø16mm.

3.548.003 - Pinça de dois dedos para buretas, termômetros e pipetas

3.548.003

Pinça de Hoffman, fabricada em latão cromado.

3.548.080 - Pinça de Hoffman

Pinça de Mohr, para prender tubos de látex ou silicone.
3.548.060 - Pinça de Mohr com 60mm de comprimento
3.548.070 - Pinça de Mohr com 70mm de  comprimento

3.548.022

3.548.010

4.588.003 3.587.001

3.548.040

3.548.050

3.548.080 3.548.060

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

Espátulas Rígidas (tipo pintor), 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.

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

3.239.002 - Espátula tipo pintor nº 2 - 12X2cm
3.239.004 - Espátula tipo pintor nº 4 - 12X4cm
3.239.006 - Espátula tipo pintor nº 6 - 12X6cm
3.239.008 - Espátula tipo pintor nº 8 - 12X8cm
3.239.010 - Espátula tipo pintor nº 10 - 12X10cm
3.239.012 - Espátula tipo pintor nº 12 - 12X12cm

 
3.238.020

 
3.238.010

 
3.238.015

3.239.XXX

3.587.002 - Suporte com haste universal de 100cm

Suporte Universal Magnético para fixar extensômetros, com 
base para superfícies planas ou cilíndricas. Possui chave liga e desliga e base 
que evita danos a superfícies polidas. Força do ímã: 60 Kgf (tração axial).
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GPLUVIÔMETROS / NIVÉL D´ÁGUA / MEDIÇÃO

Pluviômetro de Hellmann, construído em aço inoxidável com 
proveta graduada em 30mm de chuva, área de captação 100 cm2. 
Acompanha proveta e suporte para fixação. Capacidade do reservatório 
150mm de chuva.

Peso: 1,0 Kg

3.557.003 - Pluviômetro tipo Hellmann com proveta

3.557.003

Acessórios / reposição

3.565.003 - Proveta para pluviômetro tipo Hellmann

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

Peso: 3,0 Kg

3.557.005 - Pluviômetro tipo Ville de Paris em aço inox

3.557.005

3.565.004 - Proveta para pluviômetro tipo Ville de Paris

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

4.557.009 -  Pluviômetro plástico 130mm de chuva

4.557.009

Pluviógrafo Eletrônico com Datalogger embutido. Possui 
memória interna para 11.000 leituras com intervalo configurável entre as 
medições. Cada pulso equivale a 0,2 mmH2O. Possui formato aerodinâmico 
e material de construção plástico resistente à exposição solar. Alimentação 
a bateria. Área de captação de 507cm² e altura de 34cm. Não acompanha 
kit para comunicação c/ PC via USB que deve ser adquirido separadamen-
te, sendo um que um kit pode efetuar a leitura de diversos pluviógrafos.

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

4.860.005 detalhe do meca-
nismo

4.602.031

Trenas 3.964.119

Réguas em aço inox com escalas (cm / pol)
4.572.030 - Régua com escala de  30cm
4.572.060 - Régua com escala de  60cm
4.572.100 - Régua com escala de 100cm

Trena de Roda, para medição de distâncias analógico ou digital, 
com resolução de 0,1 metro. Possui manípulo com regulador de altura. 
Ideal para medição de grandes distâncias e com apenas um operador.

4.602.031 - Trena de roda analógica de 0 a 9.999,9 metros
4.602.032 - Trena de roda digital de 0 a 99.999,9 metros

Trenas

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

Código
3.602.003
3.602.005
4.603.010
4.603.020
3.964.509
3.964.510

Comprimento (m)
3
5

10
20
30
50

Material
aço
aço

fi bra de vidro
fi bra de vidro
fi bra de vidro
fi bra de vidro

4.572.030 /  4.572.060

3.964.119 - Trena eletrônica digital por Ultrassom

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.

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

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. 

Medidor de Nível d’água. Possibilita a medição da profundi-
dade do lençol freático ou tanques em campo, através de um poço de 
inspeção. O aparelho é portátil e leve. Consiste de um cabo graduado 
e um carretel. Sua alimentação é feita atráves de bateria. Quando a 
sonda metálica atinge a água, o aparelho dispara um sinal luminoso e 
sonoro no carretel. Disponível nos modelos para profundidades de 30, 
50, 100 e 200 metros.

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

3.964.200

4.316.050

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

4.860.161 - 
4.860.162 - 
4.860.163 - 
4.860.164 - 
4.860.151 - 
4.860.160 - 

Medidor de nível d´água c/ memória p/ 10m - Diver
Medidor de nível d´água c/ memória p/ 20m - Diver
Medidor de nível d´água c/ memória p/ 30m - Diver
Medidor de nível d´água c/ memória p/ 100m - Diver
Baro Diver
Kit de comunicação: cabo USB e software p/ Windows

4.860.161

4.860.151

4.603.120

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

I-22 I-22
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Paquímetro Universal analógico, fabricado em aço inox tem-
perado de alta resistência ao desgaste, com cursor sobre guia ressaltada, 
impedindo o desgaste da gravação.
Possui quatro recursos de acesso ao local da medida (quadrimensional).

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Capacidade
150mm x 6”
200mm x 8”
300mm x 12”
300mm x 12”
150mm x 6”
200mm x 8”
300mm x 12”
300mm x 12”
500mm x 20”

Resolução
0,05mm x 1/128
0,05mm x 1/128
0,02mm x 0,001
0,05mm x 1/128
0,05mm x 1/128
0,05mm x 1/128
0,02mm x 1/128
0,05mm x 1/128
0,02mm x 1/128

Paquímetro com bico longo
Ideal para medições de diâmetros ao longo do corpo, com ajuste fino.

Código
4.530.101
4.530.102

Capacidade
300mm x 12”
500mm x 20”

Resolução
0,05mm x 1/128”
0,05mm x 1/128”

Bico
90mm

200mm

Classe
A
A

Paquímetros Digitais com dígitos grandes, função de zero a 
qualquer ponto e alimentação à bateria. Possui quatro recursos de acesso 
ao local da medida (quadrimensional).

Código
4.530.116
4.530.117
4.500.172
4.530.173
4.530.213
4.531.174
4.530.118
4.530.112
4.530.103

Capacidade
150mm x 6”
150mm x 6”

200mm
300mm

300mm x 12”
150mm x 6”
200mm x 8”
300mm x 12”
500mm x 20”

Resolução
0,01mm

0,01mm x 0,0005”
0,01mm
0,01mm

0,01mm x 0,0005”
0,01mm x 0,0005”
0,01mm x 0,0005”
0,01mm x 0,0005”
0,01mm x 1/128”

Classe
A
A
A
A
A
B
B
B
B

Relógio Comparador Analógico para uso geral, disponível em 
diversos modelos. Verifique o curso e a resolução requerida pelo seu processo.

4.530.006

3.530.104

Código
3.530.104
3.530.114
3.530.119
3.530.115
4.530.006
4.530.008
4.530.027
4.530.012
4.530.104

4.530.116

4.530.112

4.530.103

Código
3.262.025
3.262.005
3.262.010
3.262.021
3.262.030
3.262.050
4.262.005
4.262.006
4.262.010
4.262.030
4.262.050

Curso 
1”

5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
5 mm
5 mm
10 mm
30 mm
50 mm

Classe
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      B
      B
      B
      B
      B

Resolução 
0,001 mm
0,001 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

0,001 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

Micrômetro Externo com arco de ferro fundido modular e pontas 
de medição em metal duro. Obs: micrômetro com capacidade maior ou 
igual a 50mm, são fornecidos com barra padrão de calibração.

Código
4.103.129
4.103.138
4.103.139
4.103.140

 4.293.561 (dig)

Capacidade
0 - 25 mm
25 - 50 mm
50 - 75 mm
75 - 100 mm
0 - 25 mm

Leitura (mm)
0,001
0,001
0 , 0 1
0,01
0,001

Exatidão
0,002 mm
0,002 mm
0,002 mm
0,003 mm
0,001 mm

4.530.xxx

Leitura em display digital, possibilitando a zeragem em qualquer ponto. 
Possibilita leitura em mm ou polegadas (dependendo do modelo).
Código

4.262.682
4.262.112
4.262.400
4.262.012
4.262.026
4.262.052

Curso
12,7 mm
12 mm 
12,5 mm 
12,7 mm
25 mm
50 mm

Classe
A
A
B
B
B
B

Resolução
0,01 mm
0,001 mm
0,01 mm
0,001 mm
0,01 mm
0,01 mm

4.293.5614.103.129

4.262.0124.262.112

4.262.400
4.262.026
4.262.052

   

3.262.025

3.262.050

3.262.010
3.262.021
3.262.030

4.262.005
4.262.006
4.262.010
4.262.030
4.262.050

4.262.682
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3.262.005

Classe
A
A
A
A
B
B
B
B
B
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4.130.014

4.319.400

Características
                                                               

Faixa
Resolução
Calibração

pH

0,00 a 14,00 pH
± 0,01 pH

Temperatura

0,0 a 100,0 ºC
± 0,1 ºC

mV

- 1999,0 + 1999,0 mV
± 0,1 mV

Feita com no mínimo 2 valores de referência

Medidor de pH de Bancada - SOL 2000 microprocessado 
0,00 a 14,00 Ph +-0,01Ph, compensação automática de temperatura, 
eletrodo combinado, sensor de temperatura, soluções, suporte de eletrodos 
flexível, mostrador digital, saída RS 232 110/220V.

Medidor de PH Portátil - SOL 1400, faixa 0,00 a 14,00 
Ph +-0,01Ph,  com compensação automática de temperatura, eletrodo 
combinado, jogo de soluções e mostrador digital, alimentação a bateria 
9V. Marca Solotest.
Dimensões: 
Largura 200 x alt. 100 x prof. 45(mm)
Peso: 0,5 kg 

Características

Faixa
Resolução
Precisão

pH

0,00 a 14,00 pH
0,01 pH

± 0,02 pH

Temperatura

0,0 a 100ºC
0,1ºC

± 0,2ºC

mV

1.999 mV
1 mV

± 2 mV

4.541.230

Medidor de pH de Bancada Digital Modelo - SOL 1800 
0,00 a 14,00 Ph +- 0,01pH com compensação automática de temperatura, 
eletrodo combinado, sensor de temperatura, soluções, suporte metálico fixo 
tipo ‘’Z’’, mostrador digital 110/220V-50/60Hz, marca Solotest.                

4.130.230 - Medidor de pH de bancada - SOL 1800

3.530.014

4.130.230

Condutivímetro Portátil 0-200US, salinidade e TDS com 
display digital, faixa de medição 0 a 200uS com resolução de 0,01uS até 
20uS e 0,1uS para o restante da escala. Possui compensação automática 
e manual de temperatura de 0 a 100ºC.    
Acompanha sonda tipo PT 100, sensor de condutividade K=1,0 e solução 
padrão, alimentação bateria de 9V.

4.130.200 - Condutivímetro portátil com escala de 0 - 200uS

4.130.014 - Medidor de pH  portátil - SOL 1400

PH / CONDUTIVIDADE

Luxímetro Digital Portátil MLM-1011 com Display de LCD 
de 3½ dígitos, 2.000 contagens, faixa de medida 2.000 / 20.000 / 
100.000 lux, precisão básica 4%, Regra do Cosseno, Iluminação, foto 
Diodo de Sílicio.
Dimensões 130x72x30mm, Bateria 9V, Fotocopia CIE e Data Hold.

Anemômetro de Ventoinha Digital MDA-11, display LCD 
4 dig.; Escalas 0.3 a 30m/s ; 1.1 a 108km/h; 0.7 a 67mph; Faixa de 
Medida -20ºC a +60ºC; precisão 3%fs, Max / Min. Data Hold, Auto 
desligamento, Ponto de Apoio Pedra de Safira, Bateria 9V. Dimensões 
da hélice 370x75x45mm.    

4.319.400 - Anemômetro de Ventoinha Digital MDA-11

4.600.040

4.130.200

4.530.014

Multímetro Digital ET-2030A com display de 3.1/2”, indicação 
de polaridade automática. Faixa de tensão DC de 2V, 20V, 200V, 1000V. 
Alimentação a bateria de 9V.    

4.530.014 - Multímetro Digital ET-2030A

4.530.000

4.530.000 - Medidor de PH e umidade de solo

Papel Indicador de PH .Pacote 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.

Medidor de PH e Umidade de Solo. Display analógico.
Escala: pH: 3 - 8pH. Umidade: 0 - 80% UR.

4.541.230 - Medidor de ph de bancada - SOL 2000
4.581.450 - Solução Tampão pH 4 - Frasco 500ml
4.581.750 - Solução Tampão pH 7 - Frasco 500ml
4.581.510 - Solução  Tampão  pH 10 -  Frasco 500ml

I-24 I-24

4.600.040 - Luxímetro digital portátil MLM-1011

3.530.014 - Papel indicador de Ph com 100 tiras.
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HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA Frasco 1000g
HIPOCLORITO DE SÓDIO Frasco 1 litro
NEGRO DE ERIOCROMO T Frasco 100g
NEGRO DE ERIOCROMO T Frasco 25g
NITRATO DE AMÔNIO Frasco 500g
NITRATO DE POTÁSSIO Frasco 500g
NITRATO DE PRATA PA Frasco 100g
NITRATO DE SÓDIO PA Frasco 500g
OXALATO DE SÓDIO Frasco 500g
PARAFINA Barra por Kg
PERCLOROETILENO Lata 30kg
PERCLOROETILENO Tambor 305kg
PERMANGANATO DE POTÁSSIO PA Frasco 500g
POZOLANA  Saco com 25kg
QUEROSENE DESODORIZADA Frasco 1 litro
SÍLICA GEL AZUL PA 1 A 4 MM Frasco 500g
SÍLICA GEL AZUL PA 4 A 8 MM Frasco 500g
SULFATO DE COBRE (ICO) ANIDRO PA Frasco 500g
SULFATO DE MAGNÉSIO Frasco 500g
SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAHIDRATADO - Frasco 1000g
SULFATO DE SÓDIO P.A.  ANIDRO Frasco 500g
TETRABORATO DE SÓDIO P.A. Frasco 500g
TITRIPLEX III (EDTA) Frasco 250g
TOLUENO PA Frasco 1000ml
TRICLOROETILENO Lata 28kg
TRICLOROETILENO Tambor 290kg
VASELINA SÓLIDA Frasco 1000g
VERDE DE BROMOCRESOL FRASCO 5G
XILOL (XILENO) Frasco 1000ml

PRODUTOS QUÍMICOS / CRONÔMETROS / LUPAS / ESCOVAS

 Descrição e embalagem

Cronômetro Digital com 02 marcadores simultâneos, sendo o 
maior de até 99min, 59seg e o menor com capac. máxima de até 9horas, 
59 min e 59 seg. Unidade de medida: 1/100 seg. Resistênte à impactos e à 
prova d´a gua. Bateria de litío com duração de aproximadamente 3 anos.

3.427.100

Cronômetro Analógico com resolução de 1/5 segundos para 
uso geral. Possui caixa plástica antimagnética.

3.427.030 - Cronômetro analógico 

3.427.030 3.575.060

Relógio de Alarme para uso em laboratório, com escala total de 
99,59 minutos, subdivisão de 1 minuto e alarme tipo despertador.

3.575.060 -  Relógio de alarme, capacidade 99,59 minutos

3.237.007

3.237.0064.237.005

Escovas
Código

3.237.001
3.237.002
3.237.003
3.237.004
4.237.005
3.237.007
3.237.006
3.237.000
3.237.011

Dimensões
Ø2,5cm x 18cm x 4cm 
Ø2,5cm x 18cm x 4cm
Ø2,5cm x 18cm x 4cm
Ø28cm x 3cm  x 4cm

—
Ø15mm x 120mm  x 840cm

Ø28cm x 3cm  x 4cm
Ø5cm x 32comp x 4,5 larg
Ø5cm x 32comp x 4,5 larg

latão
crina
nylon
aço
aço
crina
crina
latão
plástico

Aplicação
limpeza de peneiras
limpeza de peneiras
limpeza de peneiras
limpeza de formas
abrasão (ASTM D 559)
limpeza de bureta
limpeza de proveta
limpeza de peneiras
limpeza de peneiras

3.237.0113.237.000

Tipo de fi o

4.303.001 - 
4.304.009 - 
4.304.008 - 
4.304.012 -
4.304.011 - 
4.304.003 - 
4.304.001 - 
4.304.013 - 
4.304.250 - 
4.306.001 - 
4.309.004 -
4.693.001 - 
4.692.100 - 
4.374.002 - 
4.374.001 - 
4.304.015 - 
4.305.001 - 
4.374.003 -
4.397.005 - 
4.397.004 - 
4.397.003 - 
2.206.100 - 
2.206.500 - 
4.399.001 - 
4.304.016 - 
4.304.017 - 
4.403.001 - 
4.403.500 - 
4.414.003 - 
4.405.050 - 
4.4140.50 - 
4.414.002 - 
4.414.004 -
4.414.005 - 
4.522.003 - 
4.451.003 - 
4.596.250 - 
3.450.001 - 
4.451.002 - 
4.451.001 - 
4.453.001 - 
3.491.001 - 
4.501.001 - 
4.494.050 - 
4.494.100 - 
3.495.001 - 
4.507.002 - 
4.507.001 - 
3.496.002 - 
4.508.001 - 
4.520.100 - 
4.520.025 - 
4.304.019 - 
4.304.021 - 
4.522.002 - 
4.522.001 - 
4.522.500 -
3.533.001 -
3.624.025 - 
4.624.200 -
4.522.050 -
4.399.003 -
4.569.001 -
4.583.050 -
4.583.058 -
4.643.007 -
4.643.006 -
4.643.005 -
4.643.008 - 
4.310.000 -
4.596.250 - 
4.597.001 - 
3.599.030 - 
3.599.285 - 
4.610.100 - 
4.661.001 - 
4.664.001 - 

4.519.010 4.519.0054.519.020

Lupas para Uso Geral de aumento com cabo cromado 
para uso geral.

Lupa de Aumento 20X Tipo Joalheiro Lupa 20X de 
aumento, tipo joalheiro, cromada, retrátil. 

4.519.021

3.237.004

ACETATO DE SÓDIO ANIDRO PA Frasco 500g
ACETONA PA Frasco 1000ml 
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL PA Frasco 1000ml 
ÁCIDO CÍTRICO ANIDRO Frasco 500g 
ÁCIDO CLORÍDRICO Frasco 1000ml 
ÁCIDO NÍTRICO 65% Frasco 500ml 
ÁCIDO SULFOSSALICÍLICO PA Frasco 100g 
ÁCIDO SULFÚRICO PA Frasco 1000ml 
ÁCIDO TÂNICO PA Frasco 250g 
ÁGUA DESTILADA Frasco 1000ml 
ÁLCOOL ETÍLICO PA 95% Frasco 1000ml 
AZUL DE HIDROXIAFTOL Frasco 25g 
AZUL DE METILENO Frasco 100g 
BENZINA RETIFICADA Frasco 1000ml 
BENZOL Frasco 1000ml 
BICROMATO DE AMÔNIO PA Frasco 500g 
BISSULFATO DE SÓDIO PA Frasco 500g 
BISSULFITO DE SÓDIO PA Frasco 500g 
CARBONATO DE CALCIO PA Frasco 250g 
CARBONATO DE LÍTIO PA Frasco 500g 
CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO PA 99% Frasco 500g 
CARBURETO DE CÁLCIO-CAIXA C/100 AMPOLAS 
CARBURETO DE CÁLCIO-FRASCO Frasco 500g 
CAULIM  BRANCO (SACO COM 25KG) 
CIANETO DE POTÁSSIO PA Frasco 100g 
CIANETO DE SÓDIO 100G - PA  
CLORETO DE AMÔNIO Frasco 1000g 
CLORETO DE AMÔNIO Frasco 500g 
CLORETO DE BÁRIO 2H2O Frasco 500g) 
CLORETO DE CÁLCIO ANIDRO Frasco 500g 
CLORETO DE POTÁSSIO Frasco 500g 
CLORETO MERCÚRIO PA (oso) - 6H2O Frasco 500g 
CLORETO METILENO PA Frasco 1000ml 
CLOROFÓRMIO Frasco 1000ml 
CROMATO DE POTÁSSIO Frasco 500g 
DIETILENO GLICOL PA Frasco 1000ml 
E.D.T.A. (TITRIPLEX) Frasco 250g 
ENXOFRE em pó DUPLAMENTE VENTILADO Saco 30Kg 
ÉTER ETÍLICO  PA - LT Frasco 1000ml 
ETILENOGLICOL D-1,11 Frasco 1000ml 
FOSFATO DE AMÔNIO MONOBÁSICO PA Frasco 500g 
GLICERINA P.A.  Frasco 1000ml 
HEPTANO NORMAL Frasco 1000ml 
HEXAMETAFOSFATO SÓDIO PURO Frasco 500g 
HEXANO PA Frasco 1000ml 
HIDRÓXIDO DE AMÔNIA PA Frasco 1000ml
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA Frasco 500g
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO PA Frasco 1000g

I-25

                                                     

      237.003

3.237.002

3.427.100 - Cronômetro digital  Classe A
3.427.200 - Cronômetro digital Classe B

4.519.005 - Lupa de aumento 5X com cabo
4.519.010 - Lupa de aumento 10X com cabo
4.519.020 - Lupa de aumento 20X com cabo
4.519.021 - Lupa de aumento 20X  com capa de proteção 

3.237.001
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Aparelho de Teste Dinâmico de Fadiga em Espuma 
Aparelho para teste dinâmico de fadiga em espumas flexiveis de po-
liuretano, de acordo com a NRB 9177. Equipamento eletro-mecânico 
com capacidade para teste simultaneo em até 6 amostras quadradas de 
espumas de 38x38x5 cm, com as tolerâncias de norma. Equipamento 
acionado por motor trifásico 220V. Único sistema de biela que aciona  os 
6 postos de ensaio de uma única vez. Possui contador digital de ciclos, 
com desligamento automático. Estrutra em aço carbono pintado, bielas 
com rolamentos e  postos de ensaio protegidos por chapa perfutada. 
Frequência de trabalho 70+/-10 ciclos por minuto. A máquina permite 
movimentação manual por manípulo. 220V trifásico 60Hz.                   

1.890.320 - Aparelho de Teste Dinâmico de Fadiga em Espuma

1.890.320 4.450.230

Desumifi cador de Ar Elétrico de ambiente com umidostato 
incorporado. Reservatório de aproximadamente 3 litros para recolhimento 
de água, reduz a umidade relativa a 50% em ambientes de até 150m³, 
retira até 12 litros/dia, circulação 500m³/h.
Composto por compressor hermético, ventilador, rodízios e alças laterais. 
Potência 209W, 220V-60Hz.     

4.450.230  - Desumifi cador de Ar Elétrico 220V - 60Hz
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Equipamento portátil para analisar óleos lubrificantes desde a coleta da amostra até o diagnóstico
- Procedimentos mais simples, de grande confiabilidade, indispensável para manutenções 

preditivas nas áreas industriais, automotivas, ferroviárias e marítimas. 
- Proporciona menor consumo de óleos, menor custo de manutenção, maior vida 

útil dos equipamentos e maior produtividade.

Ensaios realizados com o Solotest Oil Kit:

SOLOTEST OIL KIT

I - Viscosidade:
em viscosímetro portátil, na escala SSU (Seconds, Saybolt Universal).

II- Diluição por combustível:
na interpretação dos resultados do ensaio de viscosidade, com quanti-
ficação (percentual volumétrico) em tabelas específicas dos ensaios de 
águas e insolúveis.

III- Oxidação:
na interpretação dos resultados do ensaio de viscosidade, com quantifica-
ção (percentual volumétrico) em tabelas específicas de diluição.

IV- Contaminação por água:
em ensaio de crepitação comparativa, em chapa aquecida, com iden-
tificação do percentual volumétrico, por comparação com amostras 
padronizadas de óleos contaminados a 0.01% e 1% de água.

V- Contaminação por insolúveis:
Caborno: ensaio por filtragem em membrana filtrante de alta precisão, 
com mesh de 5 micras, e identificação por microscopia, com quantifica-
ção por comparação com membranas padronizadas em vários teores de 
contaminação.

Metais: da filtragem de alta precisão, por microscopia, e por feed back 
fornecido pelas próprias filtragens predecessoras, considerando-se as 
características das partículas encontradas, e quantificação por compara-
ção com padrões universais de contaminação determinados por histórico 
generalizado, garantindo por engenharia de filtragem.

Sílica: de filtragem de alta precisão, por microscopia, com indentificação 
pelas próprias características, indisfarçáveis.

VI- Análise da característica detergente dispersante:
por absorção em papel capilar de densidade específica, em padrão 

determinado pela mesma análise em óleos novos.   

ANÁLISE DE ÓLEO

Veja também na seção de asfalto (pg B-07), 
os viscosímetros tipo Saybolt Furol, cinemáticos e outros.

4.609.004 - Viscosímetro portátil 400 CST - Viscage

Viscosímetro Portátil SSU 2000 - Viscage portátil 
manual com escala de 40 a 2000 SSU (Sayboldt universal Seconds), 
recomendado p/ medições na escala de 40 a 800 SSU. 

4.609.002 - Viscosímetro portátil SSU 2000 - Viscage

Vicosímetro Portátil 400 CST - Viscage (viscosidade 
cinemática) escalas 0 a 76,5 e 76,5 a 400 CST a 40ºC. 

1.290.001 - Solotest Oil Kit completo (inclui Viscage 4.609.002)

Peso: 4,5 Kg

Reposição

I-27

4.609.002
 4.609.004

1.290.001

Detalhe do Frasco de Alta Densidade 
com bomba manual

4.860.018

4.245.025

4.587.025

1.290.002 -
6.290.010 -
6.290.011 -
4.587.025 -
6.290.012 - 
6.290.013 - 
6.290.014 -
6.290.015 -  
6.290.016 -
6.290.017 -
6.290.018 -
6.290.019 -
6.290.020 -
6.290.021 -
6.290.022 -
6.290.028 -

Kit para fi ltração de óleo
Pacote com 100 unidades de membrana fi ltrante
Papel para ensaio de detergente dispersante (pct c/ 100)
Membrana fi ltrante AE98 - 5 micra 0,25mm p/ Oil Kit  (pct c/ 100)
Lâmina para microscópio (6 peças na estrutura) 
Tubo de ensaio com óleo contaminado a 0,01% de água
Tubo de ensaio com óleo contaminado a 0,1% de água
 Lâmina para microscópio (6 peças na estrutura) 
Tubo de ensaio com óleo contaminado a 0,01% de água
Tubo de ensaio com óleo contaminado a 0,1% de água
Pinça metálica com ponta reta
Microscópio de até 100x, com iluminação dirigida
Adaptador Swimex / Kitasato
Suporte para membrana fi ltrante AE 98
Retentor (anel) para suporte de membrana fi ltrante AE 98
Seringa de vidro de 20 ml Luer look

Acessórios
Bomba de coleta para amostra de óleo do motor
Frasco de alta densidade para óleo com capacidade 250ml

4.860.018 - 
4.245.025 - 
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