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Concreto -      gregado PRENSAS DE CONCRETO 100TF e 200TF

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 

 

1.497.220 1.490.220

Peso: 340 Kg

Prensa Eletrohidráulica c/ Indicador Digital Gráfi co 
Microprocessado com Datalogger 

1.499.220
1.499.250

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 - 

       

1.503.220 
1.503.250

1.501.220 
1.501.250



Concreto -      gregado PRENSAS DE CONCRETO CAP. 200tF (2000kN)
Servo Controladas (100tf e 200 tf)

1.498.220
1.498.250

D-3

1.492.220 
1.492.250 1.495.220

Prensa Elétrica Automática Servo-Controlada
c/ Indicador gráfi co Microprocessado c/ Datalogger

Prensa Elétrica Automática Servo-Controlada 
com Função Adicional de Módulo de Elasticidade

 

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

  
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 Digital 
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 siste-
ma 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 - 

6.501.013 -

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)
Kit de Sistema de Proteção  para Prensa de Concreto NR.12



Concreto -      gregado ACESSÓRIOS PARA PRENSAS

D-3A

Prensas - Quadro comparativo (não inclui prensas com manômetro)

Indicador Gráfi co Colorido 
Touch Screen 

Indicador Digital

D-4

Conjunto para Comunicação Entre 
Indicador Digital simples e Com-
putador (Para Prensas Digitais 
simples da Pag D2) 

Indicador Gráfi co Microprocessado com Datalogger

Transdutor de Pressão 350kgf/cm2

Transmissor de Pressão 700kgf/cm2

Transmissor de Pressão 500kgf/cm2

 

Transmissor de Pressão 350kgf/cm2

Transdutor de Pressão 700kgf/cm2

Transdutor de Pressão 500 kgf/cm2

Indicadores Digitais e Transdutores / Transmissores de Pressão
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6.504.200

6.504.230

6.504.240

1.089.003

1.091.002
1.091.044

1.091.001
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

 D-5

Dispositivos para Romper Corpos de Prova na Diametral, 
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. 

Conforme 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, 

destina-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 imper-

feições dos corpos de prova de concreto e argamassa sem a necessidade 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 fl exão em C.P. prismático 15x15x50cm /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, fl exão 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 dispositivo 250 mm.

Conforme norma: NBR 13279.                                                

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).                                                  

* Fotografi a 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 Bomba eletrica para prensas Solotest, pro-

cedência Americana. Capacidade 700 bar. Possui válvula c/alavanca de 4 

posições: avanço rápido, avanço controlado, manter e retorno. Indicada para 

alta produtividade, não indicada para módulo de elasticidade. Adequada 

para prensas Solotest de 100/150/200 tf. Não inclui servico 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 fi xação das prensas Solotest. 

6.506.010 - Mesa de aço para suporte de prensas 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 fi xo 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 fi xação 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

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 certifi cado 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 -   

D-6

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS - FORMAS

Peso vibrador: 10 Kg
Peso motor: 25 Kg 

Mesa Vibratória 

Vibrador de Imersão

Forma Cilíndrica Metálica para Concreto 

1.511.250 - Mesa vibratória
(hastes vendidas separadamente)

1.085.001 1.120.002

Formas Prismáticas para Concreto 

Formas de Concreto Projetado 40x40x16 cm 

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

Forma Prismática para Determinar Expansão / Retração 
do Concreto

4.511.025
Vibrador

4.800.220
Motor 

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

 8
12
20
27
33  
49
 - 
 -

1.511.250 - Mesa vibratória 50X50cm - 220V 220V 50/60HZ   
1.511.900 - Haste p/ fi xar cp´s p/ mesa vibratória de 50cm (3 un)
1.512.220 - Mesa vibratória 50X100cm - 220V trifásico
1.512.900 - Haste p/ fi xar cp´s p/ mesa vibratória de 100cm (3 un)
4.513.320 - Mesa vibratória 100X200cm - 220V trifásico
1.513.900 - Haste p/ fi xar cp´s p/ mesa vibratória de 200cm (4 un)

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

Forma em Resina de Engenharia p/ Concreto Ø10X20cm

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

D-7

3.088.010 - Forma prismática 10X10X10cm para concreto 
3.088.015 - Forma prismática 15X15X15cm para concreto
3.088.030 - Forma prismática 10X10X30cm 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      
6.088.400 - Forma piramidal em maneira 40x40x16mm - NBR 13070

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  

4.081.160 - Forma de concreto projetado 40x40x16cm

55
12
105
25
315
80

1.088.001

6.088.400

Hastes
1.511.900
1.512.900
1.513.900
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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 retifi car 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 lubrifi cação 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 fi xação 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
4.584.301 - Borracha de vedação

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 retifi car as 
faces dos CPs cilíndricos ou de blocos de concreto - conforme o modelo. 

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

•A retífi ca 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 fi xação (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

Acessórios / reposição

Capeador para Blocos

Peso: 46 Kg

1.084.001
1.107.001

1.107.003

Betoneira para Laboratório 

Peso: 60 Kg

Peso: 211 Kg

Enxofre 

3.450.0013.590.036

Tacho de Ferro Fundido para Derreter Enxofre 

Peso: 9,0 Kg

3.462.104

3.462.200

3.462.201

Fogareiro Tipo Acampamento (Liquinho) 

Fogareiro

3.462.103

3.462.101

Fogareiro Elétrico

3.460.250

3.459.110

Pote Térmico

3.561.250

Concha para Enxofre

1.083.001

Peso: 5,0 Kg

3.377.220

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

Betoneira Larga Capacidade 

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

3.450.001 - Enxofre em pó duplamente ventilado, saco com 25Kg
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4.377.320

3.462.101 - Fogareiro 1 boca (tipo liquinho vázio)  0,5
3.357.002 - Botijão de gás de 2Kg (vazio)   3,8
3.462.200 - Fogareiro a gás portátil de 1 boca
3.462.201 - Refi l para fogareiro à gás portátil 
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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), Conjunto de consistência ao espalhamento tronco 

cone, com mesa de espalhamento e chapa superior de aço, forma tronco 

cônica, soquete de madeira, régua graduada de 700mm, concha metálica 

e funil metálico (colarinho). Conforme NBR NM 68.                                      

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 - Monofásico. Conforme norma: DNIT 064

Consistômetro de Vebê - CCR Úmido aparelho para 

medir consistência do concreto rolado de mistura úmida, de acordo com 

Vebê (modifi cado), composto por cuba em acrílico transparente, mesa 

vibratória e peso padrão.

Alimentação: 220V - monofásico.

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 - monofásico 220V - 60 Hz

6.079.300 - Cuba acrílica para consistômetro de Vebê 

1.079.320 - Consistômetro de Vebê p/ concreto rolado - monofásico - 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 
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1.119100

Mini Cone em Acrílico Slump Test 
Mini cone de abatimento em acrilico, conforme Kantro.    
1.086.002- Mini Cone em acrílico - Slump 
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ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 
(Esclerômetros e Ultrassom)

Peso: 2 Kg

4.853.505 / 4.853.502

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

Esclerômetro Analógico Tipo N ou L

Pedra Porosa 

3.453.001 / 3.453.005

4.853.505 - Esclerometro digital Silver Schmidt - Tipo N
4.853.502 - Esclerômetro digital Silver Schmidt - Tipo L          

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

4.853.520 - 

4.853.522 - 

4.853.524

D-11

Bigorna para Calibração de Esclerômetro 

4.380.001 -

Pedra para esclerômetro Ø65x30mm          6.453.001 -

3.453.003
3.453.001
3.453.005

Esclerômetro Digital Original LIVE 
Tipo N ou L 

Peso: 2 Kg

3.453.004 - Esclerômetro digital Original tipo LIVE - Tipo N
3.453.010 - Esclerômetro digital Original tipo LIVE - Tipo L

4.853.524 - Bigorna especial para verifi cação 
dos esclerômetros de pêndulo

Bigorna para Calibração de Escle-
rômetro de Pêndulo OS-120 

Esclerômetro Analógico de 
Pêndulo OS-120

4.853.520  4.853.522

Bigorna para Calibração de Esclerômetro
analógico - (Suiço)
Bigorna para Calibração de Esclerômetro
digital - (Nacional)
Bigorna para calibração de Esclerômetro
digital Rockshimidt e Silvershimidt

1.380.001 - 

1.380.001
6.380.001 - 

4.580.200 - Pedra para esclerômetro Ø65x30mm 

Esclerômetro Digital Silver Schimidt 
Tipo N ou L 

3.453.004 / 3.453.010

4.853.200
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Localizador de Barras de Aço em Concreto (Scan) - Profometer 

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
(Pacômetro e corrosão)

Kit Upgrade para Avaliação de Potencial de Corrosão

4.853.005
4.853.006
4.853.007

4.852.808 - Kit Upgrade 
para localizador de barras

4.852.824

4.852.805
Profometer Corrosion

4.852.812

4.852.810

4.853.006 - Localizador de barras em aço em concreto (PM600) - SCAN
4.853.005 - Localizador de barras em aço em concreto (PM630) - SCAN
4.853.007 - Localizador de barras em aço em concreto (PM650) - SCAN

4.853.808 - Aparelho para análise de corrosão Upgrade Profometer
4.853.810 - Sonda avulsa para aparelho Profometer Corrosion 
4.853.812  - Sonda de roda simples para aparelho Profometer Corrosion
4.853.824 - Sonda de roda quádrupla para aparelho Profometer Corrosion 
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Sonda de roda quádrupla para Aparelho 
Profometer Corrosion Sonda especial de 

roda, quádrupla, para análise de grandes super-

fícies. 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 
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 trans-

porte. Não acompanha sondas que devem ser adquiridas separadamente através de uma ou 

mais das seguintes referências: 4.852.810, 4.852.812 e 4.852.824 (ver abaixo).                            

Sonda  portátil para Análise de 
potencial de Corrosão 
Sonda avulsa para avaliação do potencial de 

corrosão de armaduras de concreto armado, es-

pecifíca 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 Corrosion  (CobreSulfato), 

usada também no Profometer Corrosion. 

Acompanha haste telescópica, cabos, ácido 

cítrico e solução cobre-sulfato.  

4.852.805 - Aparelho portátil para avaliação do potencial de corrosão

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
(POTENCIAL DE CORROSÃO E SONDA)

Detalhe do equipamento em uso

4.852.805

Profometer Corrosion

4.852.805

Profometer Corrosion
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4.852.810 4.852.812 4.852.824

4.852.811

Sonda  avulsa portátil  para 
aparelho Canin (CobreSulfato)
Nao serve para os aparelhos da linha Pro-

fometer Corrosion, cuja sonda tem outro 

codigo junto ao fabricante.                                  

Sonda avulsa portátil para 

aparelho Canin (cobresulfato)
4.852.810 
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Aparelho Portátil para Avaliação de Resistividade de 
Concreto - Resipod. Possui sonda de 4 pinos incorporada, com 
espaçamento de 50mm entre cada um dos pinos, extremamente rápido 
e estável além de ter uma carcaça robusta e a prova de água, este equi-
pamento foi projetado para medir a resistividade elétrica do concreto em 
ambientes mais exigentes. 

CARACTERÍSTICAS:
- Faixa de medição ampla (de 0 a aproximadamente 1000 kΩcm);
- Desenvolvido com sua carcaça para fl utuar sobre a água
- Estimativa da probabilidade de corrosão;
- Indicação da taxa de corrosão;
- Correlação com permeabilidade de cloreto;
- Avaliação do local da efi cácia da cura do concreto;
- Identifi cação de áreas úmidas e secas em uma estrutura de concreto
- Indicação das variações das relações de água/cimento em uma estrutura 
de concreto;
- Identifi cação das áreas em uma estrutura mais suscetível à penetração 
de cloreto.
- Funções de espera, salva e excluí com memória integrada;
- Conexão USB e software totalmente compátivel para PC;
- Os valores de medição podem ser analisados com a ferramenta ResipodLink PC;
- Permite a subsituição de pontas padrão por acessórios;
- Fornecimento rápido e preciso de resultados de medição.

ACOMPANHA:
Placa de teste, contatos de espuma, Software ResipodLink, carregador com 
cabo USB, manual, alça e caixa para transporte.
Procedência suiça. Conforme norma: AASHTO.

4.852.900
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  

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

Medidor de umidade de concreto  
endurecido Hygropin 

4.853.050 - 
4.853.050

Localizador de Barras de Aço em Concreto - 
PROFOSCOPE (Simples) 

Equipamento 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, o instrumento pode registrar dados de medição 

manualmente ou automaticamente, isso aumenta signifi cativamente a efi ciên-

cia dos testes no local da construção. Possui profundidade máxima de 185mm 

de localização e estimativa de diâmetro da barra de 64mm. 

As medições coletadas podem ser facilmente analisadas através do software 

ProfoLink assim tornando anotações desnecessárias. 

CARACTERÍSTICAS:

- Funcionamento à pilha;

- Memória interna de até 49.500 medidas (500 objetos com até 99 medidas cada);

- Saída USB e entrada para cartão de memória;

- Software ProfoLink totalmente compatível para PC;

- Durabilidade e carcaça resistente a pequenos impactos.

ACOMPANHA:

Software ProfoLink, baterias, micro cartão de memória SD 2GB, cabo USB, giz, 

pelicula protetora,  caixa e alça para transporte.

Conforme norma DIN1045; SN 505 262; BS1881.Part 204

4.853.008

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

Modo de trabalho localizando um vergalhão

Modo de operação do Profoscope

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
(RESIPOD, ROFOSCOPE E MEDIDORES DE UMIDADE)
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Aparelho Ultrassom Digital PUNDIT Array Live (PD8000)     
O Pundit PD8000, é a mais nova solução de inspeção sem fi o com a tecnologia 
de “Pulso Echo” ultrassônico multicanal, possibilitando a avaliação estrutural 
do concreto no local e geração de imagens em 2D e 3D (o aparelho inclui 
transferência de dados para seu computador, sincronização e colaboração em 
nuvem dos resultados obtidos em seu ensaio), aumentando a sua performance 
de análise e produtividade entre ensaios.

É desenvolvido com software inteligente para visualização em tempo real, 
fornecendo precisão, nitidez, foco e estabilidade nos ensaios, possui longa 
profundidade de penetração nas estruturas de concreto podendo chegar em 
até 1.5 metros através de um único lado da estrutura.  
O Pundit Array Live (PD8000) está disponivel nas versões BASIC (é possível 
realização de upgrade de software para versão superior) e PRÓ. Seu software 
possui I.A (inteligência artifi cial) que facilita a identifi cação de falhas,  aumenta 
o ganho na interpretação dos resultados obtidos em campo.

O Pundit Array Live (PD8000), se conecta sem fi o ao aplicativo Pundit Live 
Array para IPAD, fornecendo imagens de concreto incomparáveis graças à 
tela sensível ao toque nítida e de alta resolução. Os aplicativos possuem uma 
interface  amigável ao usuário são ricos em recursos inteligentes e algorit-
mos sofi sticados junto com um excelente processamento móvel, análises 
poderosas no local e visualização imediata no local atráves do GPS do IPAD.

O posicionamento assistido é a junção de imagens automatizadas melho-
rando a qualidade de suas informações. A Sonda PD8000 se conecta sem 
fi o ao aplicativo Pundit Live para Ipad, fornecendo imagens nítidas e de 
alta resolução.

Sua  carcaça robusta torna o Pundit PD8000 perfeito para ambientes agres-
sivos (severos), seu design ergonômico aumenta sua produtividade, suas 
alças/apoio é colocada na parte lateral que possibilita uma operação perfeita 
e conveniente sob quaisquer condições. 

 

 Características Ultrasson Digital Array live (PD8000):

 - Line Scan;
 -  Visualização em 2D em tempo real;
 - Detecção de vázios, tubos e rachaduras;
 -  Localização de tubos protendidos;
 - Localização pontual da primeira camada de barras;
 - Expessura de imagens, através de um único lado da estratura;
 - Informações sobre a uniformidade e homogênidade do concreto;
 - Soluções mais rápidas com as melhores possibilidades de visualização 
em corte;

- Confi guração fl exível para melhor entendimento do úsuario;

 - Visualização em corte e em 3D com realidade aumentada t(apenas para 

versão pró); 

- Upgrade de versão do software (Basic para Pró);

 - Exibe informações em tempo real;

 - Registra dados do aplicativo em uma ferramenta de relatório da web;
- Uso sem fi o, recurso IOT com recursos de relatório e suporte através do 
aplicativo;

 - Registra locais de GPS quando usado em conjunto com um dispositivo 

Apple, permite adicionar notas, imagens e comentários de áudio;

 - Recursos seguro de transmissão de relatórios;

 - Compartilhamento de relatórios de dados;

 - Unidade de medida em sistema métrico e imperial. 

- Comunicação com idiomas inglês, alemão, japonês, chinês, coreano, por-

tuguês;

  - Acompanha maleta, bateria, caixa e alça para transporte.

Detalhamento do aplicativo Pundit Live em Ipad

(Necessário uso de IPAD não incluso)

ULTRASSONS PARA CONCRETO

4.852.690 - 

4.852.700 -

Aparelho de Ultrassom Pundit Array Live (Basic) 

Aparelho de Ultrassom Pundit Array Live (Pró)

4.852.690 

4.852.700
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4.852.650 - Aparelho de Ultrassom de concreto Pundit 250 Array 

Pundit 250 Array Aparelho portátil para testes por ultrasom em concreto  

modelo PUNDIT 250 ARRAY, procedência Suíça. Adequado para medidas 

de uniformidade, cavidades, defeitos decorrentes de fogo/congelamento 

e espessuras de lajes. Acompanha bateria, carregador, manual, estojo e 

transdutor especial tipo ARRAY (Pulso Echo). Possui memória interna e tela 

touch screen colorida. Novo modelo! PUNDIT 250 ARRAY.  Não acompanha 

transdutores cilindricos de onda P.  Este equipamento permite a avaliação 

a partir de uma face apenas do concreto em profundidades de ate 1000 

mm em condições ideais. 

Características: 

- Imagem de alta qualidade de defeitos;
- Detecção de localização de vázios, tubos e e fi ssuras;
- Visualização de barras e dutos;
- Escaneamento rápido e prático;
- Escaneamento de  vários metros em menos de um minuto;
- Posicionamento com uma só mão;

Características Técnicas:

- Faixa de medição: Até 1 m dependendo da qualidade do concreto
- Largura de Banda: 15 a 100 kHz
-Tecnologia: Efeito de pulso ultra-sônico em série gradual
- Resolução de medição: 1 μs
- UPV de tensão de pulso: -
- UPE de tensão de impulso: ± 150 V
- Receiver Gain:1 a 10’000x (0 a 80 dB)
- Freqüência nominal do transdutor: Onda de corte de 50 kHz
- Forma do pulso: Onda quadrada
- Atraso do pulso: 8 ms - 200 ms
- Número de canais: 8 (com opção de atualização para 16)

ULTRASSONS PARA CONCRETO

4.852.650

Aparelho Ultrassom de Concreto Avançado portátil digital 
(série PUNDIT PE). 
O modelo 4.852.610, apresenta um conceito 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 lage, por exemplo.

Esta versão possui dois modos de scan: A-SCAN, similar aos outros modelos de 

PUNDIT onde se verifi ca o sinal bruto. B-SCAN proporciona a visão de um corte 

transversal perpendicular a superfície, facilitando a busca de tubos, fi ssuras, va-

zios, 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.    

 D-15

O Pundit 250 Array é baseado na tecnologia de pulso eco ultrassônico que 
utiliza 8 canais. Um canal transmite e os ecos são recebidos pelos outros 
sete canais. Cada canal transmite individualmente.  Uma medição completa 
consiste de 28 A-scans. Eles são usados para computar e exibir um B-scan 
em tempo real usando a Técnica de Foco de Abertura Sintética (Synthetic 
Aperture Focusing Technique – SAFT). A utilização de dois transdutores 
simultaneos resulta em uma abertura de 16  canais que processam um total 
de 240 A-scans por ciclo de medição.

Características: 

- Imagem de alta qualidade de defeitos;
- Detecção de localização de vázios, tubos e e 
fi ssuras;
- Visualização de barras e dutos;
- Escaneamento rápido e prático;

- sem necessidade de pasta de acoplamento.                                                                                                         

4.852.610 - Aparelho de Ultrassom de concreto Pundit PE

B-scan em Tempo Real

Verifi cação pontual com

  visualização imediata da face traseira.

Indicação da formação de vázios no 

concreto.
Concreto reforçado com 1,2 metros de fi bra 

escaneado em apenas 20 segundos.

B-scan panorâmicoVisualização ensaio completo
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4.852.110

É ultilizado na determinação da uniformidade do material, na estimativa 
da resistência (quando usada em conjunto c/ o esclerômetro digital 
4.853.502), na estimativa de  profundidade de trincas e para verifi car 
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, aná-
lise do formato de onda e transmissão de resultados gravados na 
memória do aparelho.
O Pundit LAB+ permite a medição com precisão da velocidade de pulso 
de compreesão (onda P), quanto a velocidade de pulso de cisalhamento 
(onda P). 
Possui capacidade de conexão via porta USB com computador através 
de software incluso no pacote, que permite aquisição de resultados em 
tempo real.
As medidas diretas fornecidas pelo equipamento são: 
 - Tempo de trânsito do pulso;
 - Velocidade do pulso;
 - Comprimento do trajeto do pulso;
 - Velocidade superfi cial;

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;
 
ACOMPANHA: 
 - 02 transdutores de 54kHz, 02 cabos de 1,5 metros, pasta de acoplamento, 
bloco de calibração, 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! 
Procedência Suiça, Proceq. Ref.32620001.
Conforme normas: NBR 8802, NBR 15630 e ASTM C 597-02.  

Aplicações

- Material de grão fi no
- Tijolos refratários 

- Rochas
- Uso em amostras

pequenas

- Concreto.
-  Tijolos refratários

-Rochas 
(locais históricos)

Comprimento de onda 

Tamanho máximo do grão

Dimensão lateral mínima

12mm

25mm

14,8mm

7mm

15mm

68,5mm

34mm

69mm

10mm

5mm

Maior que a 
espessura do objeto

150 KHz 250 KHz 54 KHz 250 KHz (onda S)

Aparelho Ultrassom de 
Rochas Portátil Digital 
(PUNDIT PL 200)
Pode ser usado ainda em concreto, 
grafite, cerâmica, madeira e outros 
materiais com uso de transdutores não 
incluídos, representa, uma evolução 
em relação ao tradicional PUNDIT 
LAB+. Possui melhor visibilidade dos 
resultados, permite apresentação con-
junta de várias medições facilitando a 

localização de pontos que possam indicar problemas. Possui função zoom, 
confi gurações acessiveis diretamente na tela de medição, estima  módulo 
de elasticidade (quando usado em conjunto com o transdutor SHEAR de 
ondas cisalhantes, 4.852.249), memória para até 100.000 medições. Acom-
panha bateria, carregador, manual, estojo plástico, 02 transdutores de 54 
kHz, cabo USB e software para transferência de dados para computador.
 Utilizado para caracterizar o material rochoso, sendo que a velocidade 
de pulso está diretamente relacionada com as propriedades físicas e 
mecânicas da rocha.
-Possui capacidade de conexão via porta USB com computador através 
de software incluso no pacote, que permite aquisição de resultados em 
tempo real.
As medidas diretas fornecidas pelo equipamento são: 
 - Tempo de trânsito do pulso;
 - Velocidade do pulso;
 - Comprimento do trajeto do pulso;
 - Velocidade superfi cial;

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;
 - Correlação a resistencia a compressão uniaxial.
 - Avaliação do estado de preservação de rochas históricas. 
 - Classifi cação da qualidade da rocha. 

ACOMPANHA: 
 - 02 transdutores de 54kHz, 02 cabos de 1,5 metros, pasta de acoplamen-
to, bloco de calibração e cabo  adaptador, 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! 
Procedência Suiça, Proceq. Ref.32710001.
Conforme normas: NBR 8802, NBR 15630 e ASTM C 597-02.  

Aparelho Ultras-
som 
de Rochas Por-
tátil 
Digital (PUNDIT 
LAB+) Pode ser usado 
ainda em concreto, gra-
fi te, cerâmica, madeira e 
outros materiais com uso 

- Material de grão fi no
- Tijolos

- refratários 
- Rochas 

4.852.150Referências: 4.852.251 4.852.055 4.852.250

4.852.110 - Aparelho de Ultrassom portátil digital (PUNDIT LAB+)

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

4.852.249 - Par de Transdutores de 50kHz de ondas S Shear (à seco)

4.852.125 - Frasco de 250 ml de gel acoplante p/ transdutor de Ondas P 

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

24,7mm

XXXXXX XXXXXX

- Usado para determinar

módulos de elasticidade

- Concreto, madeira, rochas

(amostras pequenas)

requer pasta de acoplamento

XXXXXX

7,4mm

3mm

7mm

- Material de grão fi no

- Tijolos refratários

- Rochas

- Uso em amostras

 pequenas

500 KHz

154mm

77mm

154mm

- Concreto: 

Objetos grandes

e agregados muito grosso

68,5mm

34mm

69mm

- Concreto: 

-Madeira

-Rochas

24 KHz 54 KHz

Par de transdutores avulsos de 50 kHz de onda SHEAR para uso em conjunto com aparelho de Ultrassom  modelo Pundit Lab ou Pundit 
PL. Trata-se de um novo transdutor de contato seco, visando a determinação do modulo de elasticidade.                         

4.852.249 - Transdutor SHEAR de onda cisalhante

ULTRASSONS PARA CONCRETO
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*Dispositivo de visualização Apple é necessário p/ 

utilização do equipamento. Porém não está incluído.

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa

Detalhe da visualização em 3D no display do GPR Pró

4.853.800 / 4.853.810

D-12A
Aparelho GPR LIVE portátil para avaliação de concreto - Equipamento portátil GP8000 para inspeção ou investigação em estruturas de 

concreto, aparelho sem fi o com uma incrível clareza e facilidade no uso, basta conectar-se ao seu iPad para iniciar seus ensaios. O Proceq GP8000 é a primeira 

solução de inspeção que utilizando a tecnologia 3D em realidade aumentada em aplicações industriais e civil, agora você pode visualizar seus ensaios em 

tempo real através dos recursos em 2D e 3D podendo visualizar ambos no mesmo momento da leitura. O Proceq GP8000 apresenta a exclusiva tecnologia 

de radar de ondas contínuas de freqüência escalonada, que oferece a maior largura de banda do mercado em um dispositivo portátil. 

Todos os “Georadares” que normalmente acompanhavam varias antenas separadas na faixa de 0.9 a 3.5 GHz agora pode ser utilizado em um único aparelho, isso 

signifi ca que você não precisa comprar e mudar para uma antena diferente para cada novo ensaio/inspeção que for realizar, diferentemente dos dispositivos 

tradicionais com tecnologia “Georadar”, o Proceq GP8000 permite detectar barras em diversos níveis de profundidade utilizado apenas uma antena interna. 

Este aparelho trabalha em conjunto com o aplicativo GPR Live para uso com iPad, sua interface é simples e agradável, sendo muito fácil o entendimento 

dos resultados obtidos,  através dele possibilita a analise detalhada da leitura, o compartilhamento e a colaboração de dados em tempo real no local, como 

nenhum outro produto de sua categoria. O aplicativo Proceq GPR Live foi projetado para simplifi car todo o processo de avaliação de estruturas de concre-

to, como por exemplo, assistente integrado podendo auxiliar o usuário durante o uso sendo extremamente intuitivo, o aplicativo suporta atualizações de 

software que oferece aprimoramentos e novos recursos. 

O Georadar para concreto GP8000 é compacto e sem fi o, seu manuseio e transporte é fácil e simples, projetado para ser utilizados em ambientes de obras 

possuindo resistência a impactos. Pode ser utilizado com baterias recarregais AA, assim podendo ser transportado em viagens aéreas podendo substituir 

as baterias no local do ensaio.

Pode ser operado por apenas uma pessoa capaz de evidenciar com clareza as variações existentes dentro das estruturas de concreto. Ideal para localização 

de barras, através do suporte de inteligência artifi cial do equipamento que também possibilita detectar vazios no concreto.

Esta avaliação pode ser realizada através de um lado da estrutura ou peça. Pode ser ultilizado para verifi cação da qualidade e uniformidade de novas cons-

truções.  Possui software com exportação de dados sendo possivel realizar relatórios digitais e compartilhar de forma segura diretamente com o aplicativo 

do aparelho, que se comunica via WI-FI de forma segura e rapida. Informações como hora, imagens, notas e geolocalização obtidas por meio do GPS do 

dispositivo Apple (Ipad com IOS 9.0 ou maior) que é utilizado como display. 

*Dispositivo de visualização Apple é necessário para utilização do equipamento. Porém não está incluído. 

Aparelho GPR LIVE portátil para avaliação de concreto - 

Proceq GPR Live combinado com o suporte para tablet

GPR (GROUND PENERATING RADAR)
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Proceq GPR Live fazendo a varredura de uma área com a ajuda de

papel quadriculado Proceq
 D-16A

4.853.800 - Equipamento para avaliação não destrutiva de concreto 

GPR Live Basic

CARACTERÍSTICAS GPR LIVE
 - Visualização em diferentes pontos em tempo real;

 - Orientação à laser para auxiliar na leitura - Varredura de área (60x60cm);

 - Modo de medição Line Scan;

- Visualização em cortes da estrutura;

 - Confi guração fl exível para melhor entendimento do úsuario;

 - Visualização em corte e em 3D (apenas para versão pró); 

- Upgrade de versão do software (Basic para Pró);

 - Exibe informações em tempo real;

 - Registra dados do aplicativo em uma ferramenta de relatório da web;

 - Registra locais de GPS quando usado em conjunto com um disposi 

tivo Apple, permite adicionar notas, imagens e comentários de áudio;

 - Recursos seguro de transmissão de relatórios;

 - Compartilhamento de relatórios de dados;

 - Possui range de frequência de 0,2 até 4,0GHz;

 - Permite investigação em estruturas com profundidade de 70cm;

 - Orientação por inteligência artifi  cial. 

- Alimentação por 8x pilhas AA (Duração estimada em 3,5 horas em uso 

contínuo

 - Unidade de medida em sistema métrico e imperial. 

- Comunicação com idiomas inglês, alemão, japonês, chinês, coreano, 

português;

 - Principio de medição em frequência escalonada de onda continua.

 - Acompanha maleta, bateria, caixa e alça para transporte. Conforme 

norma AASHTO R 37-04, ACI 228.2R.98, ASTM D4748-10, ASTM D6087-08, 

ASTM D6432-11, EN 302066-ETSL.

O Proceq GP8000 oferece um rico conjunto de recursos intuitivos que 

ajudam o operador a realizar o trabalho com tranqüilidade e clareza, o 

aparelho inclui transferências de dados para seu  computador, sincroni-

zação e colaboração em nuvem dos resultados, visualizações em 2D e 3D,  

realidade aumentada e muito mais

Proceq GPR Live cobre todas as frequências de 0,2 a 4,0 GHz em apenas 

um equipamento. Frequências mais baixas permitem grandes profundi-

dades de penetração, enquanto que as frequências mais altas permitem 

detectar objetos pequenos.

Proceq GPR Live combinado com a haste telescópica com suporte para tablet

P
ro

fu
n
d
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a
d
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e
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e
n
e
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ã
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Modelo GPR Live Basic (4.853.800), pode ter upgrade posterior para versão Pró, através de assinatura anual.

4.853.810 -
Equipamento para avaliação não destrutiva de concreto 

GPR Live Pró

Modelo GPR Live Pró (4.853.810), acompanha licença de 02 anos que necessita ser renovada posteriormente.
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GPR (GROUND PENERATING RADAR)

O GS8000 permite realizar ensaios em diversos níveis de profundidade 

sem a necessidade de realizar a troca da antena de frequência, isso devido 

a tecnologia de modulação de frequência automática 40 – 3440MHz, 

atingindo bons níveis de precisão a até 10 metros de profundidade.

Este aparelho trabalha em conjunto com o aplicativo “GPR Subsurface” 

em uso continuo com o iPad, sua interface é simples e agradável, sendo 

muito fácil o entendimento dos resultados obtidos em campo, através 

dele possibilita a análise detalhada da leitura, o compartilhamento e 

a colaboração de dados em tempo real no local, como nenhum outro 

produto de sua categoria. O aplicativo GPR Subsurface foi projetado para 

simplifi car todo o processo de avaliação e validação dos ensaios subter-

râneos podendo ser analisado e tratado em campo sem a necessidade 

de análise em laboratório.

Quando estiver utilizando o modo line scan (tomografi a), operador pode 

realizar ajustes no ganho e constante dielétrica, possibilitando uma maior 

saturação do ensaio e melhor entendimento das informações recebidas 

durante o ensaio.   

A varredura de área com tomografi a é exibida em tempo real, podendo 

sofrer ajustes para melhorar o entendimento sobre o ensaio. 

A mais nova inovação é o “fi ltro”, essa opção pode ser utilizada no modo 

line Scan, possibilitando uma melhor precisão no ensaio

RECURSOS DE AJUSTE 

Através do uso do aplicativo é possível realizar ajustes pontuais nos ganhos 

para melhor identifi car hipérboles na visualização radagrama. Também 

é possível ajustar a constante dielétrica para profundidades precisas. 

O GS8000 é compacto e sem fi o, seu manuseio e transporte é fácil e simples, projetado para ser operado apenas por uma pessoa, durante o ensaio 

o operador pode adicionar imagens, fotos, comentários de texto e áudio, notas de geolocalização são adicionadas de forma automática através do 

GPS do dispositivo iPad ou GNSS do Georadar. Todas essas informações são armazenadas dentro do aplicativo podendo ser exportadas futuramente. 

O operador pode criar pastas de ensaios ou serviços dentro do aplicativo, ao termino de cada serviço/ensaio os relatórios digitais podem ser compartilha-

dos de forma segura diretamente com sua equipe. Presença de interferências (utilidade) em perfurações diversas. Para uso da função 3D, recomendamos 

o uso de um iPad Pró (não acompanha IPad Pró, necessário para o uso do equipamento).

 D-17A

4.853.850

Clique para vídeo 
explicativo 

GPR - Georadar para Investigação da Superfície 
Equipamento Georadar (GPR) portátil - modelo GS8000 utilizado para 

diversos  tipos de investigaões,  avaliações subterrâneas (superfi cial) 

e inspeções em pavimentos (camadas), pontes, viadutos, investigação 

geofísica e arqueológica. Aparelho sem fi o com uma incrível clareza e 

facilidade no uso, basta conectar-lo a um iPad (não incluso) para iniciar 

seus ensaios. O Equipamento Georadar Proceq GS8000 possui tecnologia 

em 2D e 3D em realidade aumentada em suas aplicações em campo, 

agora você pode visualizar seus ensaios em tempo real através dos mo-

dos line Scan e área Scan, este aparelho adapta em diferentes terrenos 

e ambientes. O GS8000 apresenta a exclusiva tecnologia de radar com 

ondas contínuas de frequência escalonada, que oferece a maior largura 

de banda (3200 MHz). 

https://www.youtube.com/watch?v=K5XWN4XZEGk&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=K5XWN4XZEGk&t=121s
http://
https://www.youtube.com/watch?v=K5XWN4XZEGk&t=121s
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 4.853.850 - GPR -Georadar para Investigação da Superfície

Vizualização detalhada do GPR 4.853.850

Características:

•   Visualização em diferentes pontos em tempo real;

•   Modo line Scan;

•   Modo área Scan;

•   Visualização em 2D e 3D;

•   Visualização em corte;

•   Todas informações são exibidas em tempo real;

•   Registra local do ensaio através do GPS e GNSS;

•   Permite investigação/ inspeção com profundidade de 10 metros;

•   Duração estimada da bateria em até 4 horas de uso direto;

•   Unidade de medida em sistema métrico ou imperial;

•   Comunicação com idiomas português, inglês, espanhol, chinês,  

•   Principio de medição em freqüência escalonada de onda continua; 

•   Armazenamento em nuvem dos ensaios;

•   Máximo comprimento de varredura 15Km;

•   Faixa de modulação 40 – 3440 Mhz;

•   Largura da banda 3200 Mhz;

•   Profundidade de ensaio 10 metros;

•   Peso 24Kg;

•   Proteção IP65;

•   Temperatura de trabalho para realizar os ensaios -10°C a 50°C ;

•   Conectividade wifi , Ethernet e USB.

*Não acompanha Ipad Pró, necessário para uso do equipamento.

coreano e alemão;

Este equipamento possui uma grande biblioteca para suas aplicações na 

indústria civil ou geológica onde o operador pode utiliza os ícones para 

identifi car, barras, vazios, canos, camadas se concreto ou solo, asfalto entre 

outras informações. Isso é salvo dentro do aplicativo GPR Subsurface tor-

nando o ensaio mais rico em informações. Procedência Suiça.

O GS8000 possui a tecnologia em realidade aumentada, ajudando o opera-

dor a realizar o trabalho com maior tranqüilidade e clareza, esse recurso é 

muito utilizado para demonstrações em campo ou relatórios técnicos. Essa 

informação e salva e anexada dentro da pasta criada, pode ser exportado ou 

encaminhado juntamente com o relatório completo constando informações 

adicionadas como texto, áudio, fotos e localização do local do ensaio.  
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GPR (GROUND PENERATING RADAR)

https://www.youtube.com/watch?v=K5XWN4XZEGk
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 4.852.790 - Aparelho para Inspeção de Integridade de Estacas (PI8000)

 4.852.790

INSPEÇÃO DE ESTACAS

 D-17C

Aparelho para Inspeção da integridade de Estacas 
(PI8000) - Equipamento portátil (PI8000) para inspeção ou investigação 

em integridade de estacas, mapeamento da espessura de lajes, rachaduras e 

Faixa > 35 kHz, +/- 50 g

Frequência ressonante > 50 kHz

Taxa de amostragem 400 kSPS

Peso: 144 g (incluindo bateria)

Bateria: AA padrão, alcalina ou recarregável

Dimensões: 85 x 56 x 59 mm

Conexões:

Bluetooth ® de baixa energia, USB-C para

carregamento e atualizações (USB-C para

áreas restritas de Wi-Fi - em breve)
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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 superfi cial 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 verifi cação 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 verifi cação 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

4.851.502    

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. 
A versão plus tem como diferenciais a possibilidade de envio de dados via 
rede celular (GPRS) e atende adcionamente a parte 2 da norma DIN 4150.

4.851.501 - Medidor / Registrador de vibrações p/ obras - Plus

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

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 4.853.650

Aparelho para Permeabilidade (Torrent) de modo não 
destrutivo, modelo Torrent. Usado na avaliação das camadas superfi ciais 
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) 
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Conjunto para Determinação Rápida da Permeabi-
lidade de Íons e Cloretos Este aparelho é projetado para uso 
em laboratório, utilizado para medição da resistência elétrica do concreto 
com a penetração do cloreto, conforme norma ASTM C1202, AASHTO T277 
e ASTM 11760. Os dados de medição podem ser usados para estimar o 
coefi ciente de difusão do concreto, assim obtendo o controle de previsão 
da vida útil de estruturas de concreto.

CARACTERÍSTICAS:
- Permeabilidade rápida ao Clereto;
-Operação fácil, com apenas um operador;
-Precisão de medição (+- 0,1 mA);
-Vedação automática das células com junta de borracha e espaçador ( ou 
seja, não precisa calafetagem);
-Tempo de intervalo de leitura entre (1 a 10 min);
-Sistema automático de controle de temperatura;
-Quatro canais de medição;
-Software de PC fácil de usar (opcional);
-Confi gurações do aparelho pode ser personalizada;
-Conexão USB ao computador (opcional);
 -Dispositivo de laboratório para testar durabilidade de amostras expostas 
a íos de cloreto;
-Condutividade elétrica em massa de concreto;
-Maior controle de qualidade baseado no desempenho do concreto;
-Estimativa do coefi ciente de difusão de cloretos do concreto;
Estimativa do coefi ciente de migração de cloretos do concreto.
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 Corrosão 
em Aço. Aparelho destinado para ensaios não destrutivos em estruturas 
de concreto visando avaliação por meio do método da meia célula do po-
tencial de corrosão de armadura. Não  tem a necessidade de manutenção, 
todos os resultados podem ser analisados através do aplicativo (Android), 
todos os resultados são facilmente acessados através do site “GIATEC”.

CARACTERÍSTICAS:
- Mapeamento de Potencial de corrosão em Aço;
-Dispositivo de fácil operação, utilizando apenas um  pessoa;
-Não tem necessidade de manutenção do eletrodo;
-Correção automática de temperatura;
-Tecnologia sem fi o;
-Aparelho leve e portátil;
-Compartilhamento de dados fácil manuseio;
-Plotagem de contorno em tempo real.

4.851.010 - Aparelho para Mapeamento de Potêncial de Corroção em Aço

4.851.010        

Medidor de Resistividade de CPs de Concreto 
Este é um aparelho não destrutivo, para medir a resistividade elétrica de 
amostras de concreto em laboratórios sem nenhum requisito adicional para 
preparação da amostras. Pode ser feito facilmente nas mesmas amostras 
de concreto que são utilizadas atualmente para o teste de resistência a 
compressão do concreto.Adequado para medição em CP´s cilíndricos de 
10X20 e 15X30 cm, proporciona medições rápidas e precisas com possibi-
lidade de medição em freqüências de 1Hz a 30KHz.

CARACTERÍSTICAS:
-Investigar as propriedades microestruturais do concreto;
-Medição AC (galvanostática);
-Ampla gama de freqüências de medição (1Hz a 30kHz);
-Fácil medição, utilizando apenas um operador;
-Modo de medição continua;
-Confi guração pode ser personalizada;
-Software de PC fácil de usar;
-Suporte de amostras fl exíveis;
- Conexão USB para computador.

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

 Conjunto para Determinação Rápida da 
Permeabilidade de Íons e Cloretos e Concretos

CARACTERÍTICAS:
- Medidor de Resistividade do Concreto;
-Detecção de fi ssuras de concreto;
-Medição simultânea de resistência elétrica e temperatura;
-Tecnologia sem fi o (Android);
- Designer compacto;
-Freqüência otimizada para concreto fresco;
-Longa duração da bateria (aproximadamente 3 meses);
-Compartilhamento fácil de dados;
-Capacidade na memória de1024 series de leituras;
-Aplicação móvel para qualquer Smartphone e tablet (Android).
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SoloData Bluetooth - Coletor de dados multiuso com 3 canais (Datalogger) O SoloData é um dispositivo data Logger de três canais 

com display digital e USB com conectividade via Bluetooth. Permite monitoramento e registro de temperatura ou dados proventos de outros tipos de 

sensores de forma automática. Acompanha no fornecimento software para Windows e aplicativo para smartphone ou tablet (Android, IOS). Este data 

Logger pode ser usado para monitorar a variação de temperatura durante a cura do concreto ou outros materiais. Neste tipo de uso ele não precisa de 

alimentação com fonte externa, basta utilizar pilhas AA alcalinas, senso possível utilizar em canteiros de obra nos quais se pretende estimar a resistência 

do concreto a partir da variação de temperatura de cura (método de maturidade).

O dispositivo conta com três entradas analógicas e uma entrada digital que pode operar como contador de pulsos ou registrador de 

eventos ( abertura/fechamento de porta). As entradas analógicas aceitam qualquer tipo de sensor de temperatura, como termopares, 

PT100 ou sensores para quaisquer outras grandezas com sinais em corrente ou tensão. Conforme normas: CISPR 22 e ICES-003 (Canadá).

  -1x Entrada Digital;

  -3x Entradas Analógicas;

 - Sinal analógico termopares J,K,T,N,E,R,S,B, Pt100, 0-50mV, 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA;

- Funções da Entrada Digital: Conta Pulsos, Registra eventos;

- Saída Digital:1 Saída PNP (Chave eletrônica ou Alarme);

- Capacidade de Memória:140.000 registros;

- Intervalo de Registro: 1seg a 18h;

- 8 Alarmes (dois por canal);

-Aplicativo “SoloData” para smartphone e tablet (Android, IOS);

- Software de confi guração “SoloData” para Windows;

- Alimentação: 10-30Vcc

- Bateria de backup 4 pilhas AA alcalinas

- IP40 (Proteção);

- Dimensões: 120 x 100 x 40 mm.                      

Ilustração da conectividade SoloData

4.505.130 - SoloData Bluetooth - Datalogger Multiuso com 3 canais 

Cabo Termopar tipo K - Rolo 100 Metros (Preço por metro)
Cabo de termopar tipo K, em rolos de 100 metros 2x22 AWG com malha, adequado para distancias de até

20 metros, indicado para o uso imerso em concreto e outros materiais sob consulta, valido   para compra

de múltiplos de 100 metros.                          

4.505.003 - Cabo de termopar tipo K (metro), venda de metros avulsos. VALOR POR METRO AVULSO         

4.505.130 -  SoloData

4.505.003 - Cabo de termopar tipo K 

(metro), venda de metros avulsos.

VALOR POR METRO AVULSO

Cabo Termopar tipo K - Avulso
Cabo de termopar tipo K (metro), venda de metros avulsos. 2x22 AWG com malha, adequado para distancias

 de até 20 metros, indicado para o uso imerso em concreto e outros materiais sob consulta.                 

4.505.002 - Cabo de termopar tipo K (metro), em rolos de 100 metros VALOR POR ROLO DE 100M     
4.505.002 -  Cabo de termopar tipo K (metro),

em rolos de 100 metros 

VALOR POR ROLO DE 100M
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CARACTERÍSTICAS:

- Mapeamento da taxa de corrosão do concreto;

- Mapeamento do potecial de corrosão do concreto;

- Resistividade elétrica do cocreto;

- Temperatura ambiente e umidade relativa;

- Equipamento de fácil manuseio, com apenas um operador;

- Equipamento leve e portátil;

- Maior efi ciência em resultados na construção;

- Compartilhamento de dados de fácil acesso;

- Medição rápida em questão de segundos;

- Não há necessidade de conexão elétrica, para alimentação do equipamento.

Medidor de Corrosão e Resistividade do Concreto - ICOR
O ICOR é um aparelho para ensaios não destrutivos, permite uma avaliação detalhada da corrosão de estrutura de concreto armado. Este equipamento 

possibilita estimar a taxa de corrosão do vergalhão, resistividade elétrica, temperatura ambiente e umidade relativa. Trata-se de um aparelho completo, 

sendo assim recomendado seu uso em campo ou até mesmo laboratório, pois se trata de um equipamento de fácil manuseio e portátil. Todos os resul-

tados podem ser gravados de forma simultânea através do aplicativo gratuito (Android /IOS).

Detalhe do aplicativo /software 

Detalhe do aplicativo /software 

Detalhe do aplicativo /software 
Detalhe do equipamento em uso

4.851.050- Medidor de Corrosão e Resistividade do Concreto - ICOR

4.851.050

SENSOR DE ORROSÃO E RESISTIVIDADE
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Medidor de Umidade - Tipo Lança para areias e outros mate-
riais 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

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

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

4.853.090

4.853.060 - Medidor de Umidade Superfi cial de Cimento / Alvenaria 

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 fi ssuras 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

Lupa para Fissuras com aumento de 8x 
Lupa para medir largura de fi ssuras com aumento de 

8X ( 4.419.007), comescala na área de visualização, 

graduação, milimétrica e c/ gama de medições de 0 

a 10 mm, resolução de de 0,1mm. Campo de visão: 

diam. 30 mm. Possui iluminação com led branco, ali-

mentado com baterias do tipo de relógio, ja incluidas.

Conforme normas: NBR 8451 e 6124. 

4.519.007 - Lupa com aumento de 8 X p/ medir fi ssuras
4.519.008 - Lupa com aumento de 10X p/ medir fi ssuras com iluminação

4.519.007

Lupa para Fissuras com aumento 
de 10x  Lupa para medir largura de fi ssuras 

c/ aumento de 10X, com escala na área de vi-

sualização, graduação, milimétrica e c/ gama 

de medições de 0 a 20 mm, resolução de de 

0,5mm. Campo de visão: 20x20mm. Possui 

iluminação com led branco, alimentado com 

alimentados por duas pilhas AA, não inclui-

das. Conforme normas: NBR 8451 e 6124.
4.519.008

Medidor de deformação em blocos de concreto
Medidor de deformação em blocos de concreto, com relógio compa-
rador analógico de 30 mm / 0,01 mm. Conforme NBR 15270-2                                                   

1.088.800 - Medidor de deformação em blocos de concreto

1.088.800

4.853.010
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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  LVDT´s 

extensômetros eletrônicos e 2 indicadores digitais para leitura da defor-

mação, 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 defor-

mação axial e diametral (coefi ciente de Poisson) com 2 extensômetros 

analógicos com curso de 5 mm-div. 0,001mm. Disponível para corpos de 

prova Ø 10x20cm e Ø 15x20cm. Conforme norma: NBR 8522

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 certifi cado 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 certifi cado 

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 

3.262.005 - Relógio comparador digital curso 5 mm-div. 0,001mm

Compressômetro para medição de deformação axial com 2 exten-

sômetros analógicos com 5 mm-div. 0,001mm.  Disponível para corpos de 

prova Ø15X30cm e Ø10X20cm. Conforme norma: NBR 8522.

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

 D-22

1.093.001 - Compressômetro para corpos de prova Ø15X30cm
1.093.010 - Compressômetro para corpos de prova Ø10X20cm
2.093.025 - Compressômetro para corpos de prova Ø25X50cm

3.262.005 - Relógio comparador digital curso 5 mm-div. 0,001mm
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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 ins-
trumento pode ser confi gurado, inicializado e interrompido remotamente. 
Este programa também permite gerar gráfi cos e tabelas exportáveis para 
planilhas eletrônicas de mercado, como o Excell por exemplo.  

3.592.100

4.586.003

Acompanha software 
para Windows.

 Não inclui
monitor e P.C.

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 
4.450.220

 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 cloreto, 
conforme a norma: ASTM C 1202. 

1.150.008

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” (compra por rolo)
4.505.003 - Termopar tipo “K” (venda por metro avulso)
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 manô-
metro com escala de 0 a 100%, com certifi cado de calibração e os seguintes 
acessórios acondicionados em estojo de madeira:
- 01 haste socadora Ø16X400 mm de polipropileno;
- 01 seringa de borracha para injeção de ar;
- 01 proveta para 500ml;
- 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 umidifi cador 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 fi que fora da Câmara Úmida. 
Requer instalação elétrica para ligar e desligar o umidifi cador. E possível 
também ligar e desligar um aquecedor ou resfriador para ambientes, 
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 dígitos, 
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

Detalhe das células

íons de cloreto

6.400.100
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GRANULOMETRIA / DENSIDADE

Peneiras Granulométricas 
Quadradas construídas com cai-

xilho de chapa de aço galvanizado, 

que permite a troca da tela.

Dimensões 50X50X10cm. Conforme 

norma: NBR ISO NM 3310/1

 D-15
Código abertura  (nº) abertura (mm)

Jogo com 18 peneiras mais tampa e fundo
(Abertura das malhas sob consulta)

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
1.551.423
1.551.424
1.551.502

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 µm

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.

Acessórios / reposição

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 

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)

1.131.xxx

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.

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.

9605

7251 , 6467

----------------

7251, 6467

7251

----------------

7251, 6467

----------------

----------------

----------------

NM9

----------------

7683,9605,NM9

----------------

----------------

----------------

9605 , NM45

15558

9833, NM45

9833, NM45

9833, NM45

NM102/96

Granulômetro por imagem (Método Seco e Líquido)  

Destina-se a análise de tamanho e forma de partículas por imagem com 

precisão, caracterizando materiais em pó em uma ampla faixa de granu-

lometria. Trabalha na opeção a seco de 30 micra até 10mm e líquido: 2 

micra à 3.500 micra.

• O software que acompanha o equipamento identifi ca até 10000 partículas 

por minuto é capaz de determinar:

Reconhecimento automático de pó aglomerado para obter resultados pre-

cisos. Distribuição de tamanho de partícula, tamanho máximo de partícula, 

relação de aspecto, circularidade e razão raio-espessura,

• Câmera CCD de alta velocidade - 120 imagens por segundo. 

Necessário PC para operar (não incluso). 

3.403.200 - Granulômetro por Imagem (método Seco e Líquido)

3.403.200
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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

1.215.001

Cesto para Pesagem Hidrostática

1.080.002

(detalhe da régua que acom-

panha o conjunto)

1.050.501

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 fl anela; 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: NBR 14249,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 fi naliza. 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

6.080.002

Frasco de Chapman para determinação do peso específi co dos 

agregados fi nos. 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

6.080.002 - Régua especial para conjunto de Chapman

1.050.501 - Medidor de umidade tipo Speedy com balança digital

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)
6.050.008 - 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 75X130mm 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
  - Solução com 1 litro de hidróxido de sódio a 3%
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Placa de Lamelaridade 

ÍNDICE DE FORMA - RESISTÊNCIA-ABRASÃO

Acessórios / reposição

Máquina de Abrasão Los Angeles 

Peso: 440Kg

Calibre de Partículas Alongadas 

1.103.304
1.092.004

Peso: 12,2 Kg

Conjunto de Crivos Circulares e Retangulares 

1.234.001

1.234.001 - Conjunto de crivos de abertura circular e retangular

1.092.001 - Placa de lamelaridade para agregados
1.092.003 - Placa de lamelaridade p/ agregados versão especial, 

1.092.002 - Calibre de partículas alongadas

Dispositivo de Calibre Proporcional

Conjunto de Densidade Solta

1.092.004 - Dispositivo de calibre proporcional

1.103.304 - Conjunto de densidade solta (angularidade de agregados)

1.114.090 1.110.001

Forma Tronco Cônica p/ Ensaio de Absorção d’Água

1.114.100 - Kit fôrma e soquete p/ absorção de água (ref. 1.114.090 + 1.110.001)
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

Picnômetro para Ensaio de Absorção

2.542.950

Frasco de 500ml para Densidade de Agregados 

3.468.500

2.542.950 - Picnômetro de vidro para ensaio de absorção

3.468.500 - Frasco de 500ml para densidade de agregados 

1.252.250

Calibre para Determinação da Porcentagem de Particulas 
achatadas e alongadas - DNIT 429/2020 - ME

Placa para Determinação do Índice de Lamelaridade 
de Agregados (versão especial). Conforme norma 
EL 108/01 do DAER - RS.                                                   

1.092.006 - 

Placa para determinação do índice de lamelaridade de agregados 
Conforme normas: EL108/01 - DAER - RS (não ilustrado).

1.092.003 - 

Calibre para determinação da Porcentagem de Particulas
Conforme norma: DNIT 429/2020 ME (não ilustrado). 

1.092.002

1.092.003

conforme norma EL 108/ do DAER - RS.                                           
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CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL / TELHAS

1.086.010

Slump Test - Conjunto para Concreto Auto-Adensável 

Coluna de Segregação para  Concreto Auto-densável

1.086.011

1.086.030

Dispositivos para Romper Telhas

1.512.050 - Dispositivo para romper telhas Planas de Encaixe - NBR 15310
1.512.051 - Dispositivo para romper telhas Simples sobrepostas - NBR 15310
1.512.052 - Dispositivo para romper telhas Planas sobrepostas - NBR 15310
1.512.053 - Dispositivo para romper telhas Compostas de Encaixe - NBR 15310
1.512.055 - Dispositivo para romper telhas de Concreto - NBR 13858-2  

1.086.010 - Conjunto Slump Test para CAA
6.086.006 - Placa de base para Slump Test para Concreto 900x900mm

Anel “J” para Concreto Auto-Adensável 

1.086.011 - Anel “J” c/ Slump Test para CAA

Caixa “L” em Aço Inox para Concreto Auto-Adensável  

1.086.020 - Caixa “L” em aço inox para CAA
1.086.021 - Caixa “L” em acrilíco para CAA

Funil “V” em Aço Inox para Concreto Auto-Adensável

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

1.086.050 - Caixa “U” em aço inox para CAA
1.086.051 - Caixa “U” em acrilíco para CAA (não ilustrado)

Disp. para Determinação da Retiliniedade em Telhas

1.512.300 - Dispositivo para Determinação da Retiliniedade de Telhas

Permeâmetro para Concreto 6 Provas  

 

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         

1.086.020

1.086.021
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Abrasímetro para determinação da resistência a abrasão 
em pavers e outras 

3.511.250 - Abrasímetro para pavers (pisos intertravados)
conforme normas: EN1338 e NBR 9781

3.511.250

Tomógrafo portátil a base de ultrassonografi a

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

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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Estrutura de Ensaio de Impacto de Corpo NBR 15575

1.470.001

ENSAIOS DE NORMAS DE DESEMPENHO - NBR 15575

Suporte para medir Defl exão de Lajes 

1.475.001 - Suporte para Medir Defl exão de Lajes

1.475.001 - Suporte para medir refl exão de lajes

D-30

4.503.010 - Trandutor de deformação de 20mm
2.401.230 - Indicador Digital - 110/220V-50/60HZ
5.400.001 - Calibração do conjunto de trandutor + calibração

2.401.230

4.503.010

Estrutura para Avaliação de Pisos à Cargas Verticais

1.471.001

1.471.001 -  Estrutura para Resistência para pisos de cargas verticais Equipamento p/ medir estanqueidade de paredes 1.086.600 - 

Equipamento p/ Medição de Estanqueidade de paredes

D-30

1.470.001 -
6.470.002 -
6.470.001 -

Estrutura de Ensaio de Impacto de Corpo NBR 15575
Saco de couro para de Ensaio de Impacto de Corpo NBR 15575
Jogo de esferas avulsas para Ensaio de Impacto de Corpo Duro
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ARRANCAMENTO

1.129.060

1.129.060 - 

1.140.001

Aparelho para Ensaio de Esmagamento - TRETON 

     

1.140.000 - Aparelho para ensaio de esmagamento TRETON - (DNER ME 399)
1.140.001 - Aparelho para ensaio de esmagamento TRETON - (NBR 8938)

1.140.002

Dispositivo para Esmagamento de Agregados 
Graudos 
1.140.002  - Dispositivo para esmagamento de agregados graudos

Dispositivo para determinação de teor de fragmento

1.140.100 - 

1.140.100

 Aparelho para Ensaio de Tração em Ponto de Ancoragem  c/ capacidade 
6000kgf  e também para ensaio de arrancamento

Dispositivo para Determinação de Teor de Fragmento conforme 
norma: NBR 5564

Aparelho para Ensaio de Tração em Ponto de Anco-
ragem com capacidade 6000kgf e também Ensaio 
de Arracamento 

4.507.005

Prensa Hidráulica Manual Digital para Rochas
Capacidade 5tf

1.507.005

Peso: 25 Kg

Prensa Hidráulica Manual Digital para Rochas
(Teste de Carga Concentrada) 

4.507.005 - Prensa Hidráulica Manual Digital para Rochas - cap. 55kN

1.507.005 - Prensa Hidráulica Manual Digital para Rochas - cap. 5tf



Concreto -      gregado 

Conjunto para Determinação de Resistência 
ao Caminhamento 

D-31

ENSAIOS DE NORMAS DE DESEMPENHO - NBR 15575 /14718

Conjunto para Ensaio SVVE ao Calor e Choque 
Térmico

1.472.001 - 

Conjunto para Ensaio Guarda-Corpos 
Vertical

Conjunto para Ensaio Guarda-Corpos 
Horizontal1.477.001

1.477.001 - 

1.477.005 - 

1.476.001 - 
Conj. p/ determinação de resistências ao 
caminhamento, conforme NBR 15575 (anexo G)

Conj. p/ Ensaio SVVE ao Calor e Choque 
Térmico, conforme NBR 15575 (anexo E) 

Conjunto para Ensaio Guarda-Corpos Horizontal, 
conforme NBR 14718 (anexo A)

Conjunto para Ensaio Guarda-Corpos Vertical, 
conforme NBR 14718 (anexo B)

1.476.001

1.472.001



Concreto -      gregado 

Abrasímetro Micro-Deval 

3.512.250 - Abrasímetro Micro-Deval para determinação de resistência 
de agregados à abrasão

MICRO-DEVAL

3.512.250

Aparelho de Durabilidade Tipo Slake 

3.242.600 - Aparelho de Durabilidade Tipo Slake, 220V - 60HZ 

3.242.600
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