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Core Retriever™

FAÇA MEDIÇÕES E 
RECUPERE O TESTEMUNHO 
DE FORMA SIMULTÂNEA

Operações simples devido
ao software automatizado
com QA/QC



Desempenho

Azimute single/Multishot ± 0.5°

Inclinação ± 0.05°

Faixa de pressão 5000m (7111.47psi)

Faixa de temperatura -40°C até 60°C
(-40°F até 140°F)

Faixa de impacto 2000g Axial, ½ seno, 
1ms

Core Retriever™

Especificações

Melhora drasticamente a eficiência da operação
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 medições simultaneamente. 
Aumenta a produtividade da perfuração e entrega grandes resultados em combinação com 
nossa ferramenta de medição contínua buscadora de Norte GyroMaster™.

Resultados de medição automáticos
Depois de recuperar o núcleo, recebe um relatório em pdf gerado automaticamente 
detalhando os resultados da medição diretamente em seu dispositivo manual sem fio 
PDA. Assegura dados inalteráveis que lhe asseguram o mais elevado nível de controle 
de qualidade no campo.

Economiza 30 horas por cada 1000 metros
Combinar dois procedimentos necessários em um economizará para o seu projeto uma quantia considerável de 
dinheiro do tempo de paralisação evitado. Evita custos de serviços de terceiros e melhora seu resultado.

Equipamento

Diâmetro 50mm (1.97”)

Peso 10 kg (22.04 lbs)

Destacável da perfuratriz Sim

Resistente a impacto Sim

Visão de plano Resultados da Medição

EUROPA

Suécia (HQ)
+46 (8) 590-733-10 
Espanha
+34 (952) 179-918
Armenia
+374 (77) 815-683

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

AMÉRICA DO NORTE

Canadá
+1 (403) 807-6364
Canadá (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
Perú
+51 (962) 203-282

USA  
Operações mineras
+1 (602) 824 09 72
+1 (602) 824 09 79

Operações para 
petróleo e gás
+1 (970) 381 30 60
+1 (970) 460 00 64

AUSTRÁLIA

Sidney (Austrália)
+61 (2) 4782-7548

ÁSIA-PACÍFICO

Rússia (Moscú)
+7 (499) 301 02 37
Rússia (Ufa)
+7 (347) 216 30 87


