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GyroMaster™

Controle de qualidade 
automatizado garante 
o sucesso do projeto

O MODO CONTÍNUO ENTREGA 
MAPEAMENTO ALTAMENTE 
PRECISO DO MACIÇO DE MINÉRIO



Desempenho

Precisão da inclinação ± 0.05°

Precisão do Azimute ± 0.5° *

Precisão da profundidade 
medida

<0.1%

Faixa operacional Vertical e inclinada

Modo de medição Simples, multi-shot, 
contínuo 

Modo operacional Batería/Offline 
Telemetría/Tiempo Real

Faixa de temperatura -20oC até 60oC  
(-4oF até 140oF)

Software

Formato de exportação PDF, Excel, CSV, LAS

Relatório de medição Gerado em qualquer intervalo

Geração de gráfico 2D, 3D

Giroscópio de estado sólido buscador de norte
O GyroMaster™ utiliza nossa tecnologia de propriedade exclusiva Navibore™, que consegue registrar pontos de 
dados a cada cm com precisão sem paralelo na indústria. Capaz de realizar a medição em qualquer aplicação, 
os clientes podem criar automaticamente medições independentes altamente precisas.

Software automatizado mostra dados em tempo real
Nosso software intuitivo assegura precisão ao longo da operação. O GyroMasterTM obtém dados em tempo real 
e gera automaticamente relatórios em pdf detalhados que podem ser facilmente compartilhados com todas as 
partes interessadas.

Recupera núcleos e realiza medição completa ao mesmo 
tempo
Melhora a eficiência de sua equipe realizando duas tarefas de uma só vez. Com nosso conjunto Core Retriever™ 
você consegue recuperar núcleos e realizar as sondagens simultaneamente. Aumenta a produtividade da 
perfuração e entrega grandes resultados em combinação com nossa ferramenta de medição contínua buscadora 
de Norte GyroMaster™.

GyroMaster™

Especificações

EUROPA

Suécia (HQ)
+46 (8) 590-733-10
Espanha
+34 (952) 179-918

Para obter mais informações
Entre em contato conosco em sales@sptab.com ou www.sptab.com 

AUSTRÁLIA

+61 (2) 4782-7548

ÁSIA-PACÍFICO

Rússia
+7 (347) 216-3087

AMÉRICA DO NORTE

Canadá
+1 (403) 807-6364
Quebec
+1 (819) 824-6002
México
+52 (662) 110-0219

AMÉRICA DO SUL

Argentina
+54 (9) 261-6231542 
Brasil
+55 (31) 99625-4379
Chile
+56 (975) 790-336  

Colômbia
+57 (311) 531-1609  
Ecuador
+593 (99) 200 1060
Peru
+51 (962) 203-282

*Dependente da latitude

Equipamento

Diâmetro 42mm (1.65”)

Peso 8 kg (17.6 lbs)

Destacável da perfuratriz Sim

Resistente a impacto Sim

Vida da bateria 20 horas

Perfis de Poços

Vertical Aplicável

Inclinado Aplicável

Perfuração direcional Aplicável

Travessia de rios (HDD) Aplicável


