
Urywak sprê¿ynowy

SONDA RDZENIOWA (PRÓBNIK OKIENKOWY) RKS
ZESTAW DO WIERCEÑ METOD¥ UDAROW¥

Sonda rdzeniowa RKS jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do pobierania próbek gruntu w celach badawczych dla
ustalenia parametrów geotechnicznych oraz stopnia kontaminacji. Bardzo dobrze sprawdza siê przy badaniach
gruntów antropogenicznych np. na zwa³owiskach lub sk³adowiskach. Do obs³ugi urz¹dzenia wystarcz¹ jedna lub
dwie osoby. G³êbokoœæ sondowania jest uzale¿niona od g³êbokoœci wystêpowania wody gruntowej i wynosi
maksymalnie do 4 m poni¿ej zwierciad³a wody. Dziêki niewielkim gabarytom sondowanie mo¿na wykonywaæ
w trudno dostêpnych miejscach tj. teren podmok³y, mocno nachylone zbocza, teren zabudowany, wnêtrza
budynków. Alternatyw¹ dla próbników rdzeniowych mog¹ byæ próbniki szczelinowe wykorzystywane w
szczególnoœci do badania gruntów spoistych.

Podstawowe wyposa¿enie zestawu RKS:
spalinowy m³ot wibracyjny
adapter ³¹cz¹cy ¿erdzie i m³ot
¿erdzie
sonda rdzeniowa lub szczelinowa

Dane techniczne:
Sonda rdzeniowa:              - œrednice zewnêtrzne o 36 mm, 40 mm,  50 mm, 60 mm, 80 mm

- d³ugoœæ rdzenia 1 lub 2 m, ca³a sonda + 173 mm
- wymienny nó¿ wzmocniony, hartowany,
wykonany  z  wysokogatunkowej stali stopowej

- urywak rdzenia ze stali lub PCV
- g³owica spawana z fazowan¹ górn¹ krawêdzi¹
- zwornik M22

¯erdzie:                            - o 36 mm, d³ugoœæ 1 m, zwornik M22
- pe³ne lub dr¹¿one
- podzia³ka co 10 cm

Adapter:
- Cobta TT                        - trzon H 32x 160 mm,  zwornik M22
- Cobra Standard, Combi    - trzon H 22x 108 mm,  zwornik M22

Dodatkowe wyposa¿enie:
stolik do wyci¹gu dŸwigniowego
podstawa wyci¹gu dŸwigniowego dwuramiennego
zacisk kulowy
klucz wide³kowy

Masa

D³ugoœæ

1300 W 2000 W

720 - 1620 udar/min 2600 udar/min

40 J 24 J

927 mm 694 mm

25 kg 25,5 kg

1 litr 1,2 litra

1,3 l/godz. 1,4 l/godz.

Energia udaru

Czêstotliwoœæ udaru

Silnik

Moc

Paliwo

Pojemnoœæ zbiornika

Zu¿ycie paliwa

Dwusuwowy, 90 cm  ,
chlodzony powietrzem

Dwusuwowy, 185 cm  ,
chlodzony powietrzem

Benzyna, mieszanka 2% (1:50)
olej Atlas Copco

Benzyna, mieszanka 2% (1:50)
olej Atlas Copco
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M³ot Cobra TT M³ot CobraC ombi
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