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Mesa de Calibração

Reduz o tempo de 
paralisação e entrega 
resultados precisos

PROPORCIONA UM CONTROLE DE 
QUALIDADE ABSOLUTO, E CALIBRA 
AS FERRAMENTAS NO LOCAL



Rotação

Inclinação 0 - 360º

Toolface 0 - 360º

Ângulos Azimutais 0 - 360º

Precisão

Inclinação ± 0.1º

Toolface ± 0.15º 

Azimute ± 0.1º

Resolução

Inclinação 1º

Toolface 1º 

Azimute 1º

Características

Calibração no local 3 horas

Não magnético Sim

Não corrosivo Sim

Portátil Sim

Certificação de treinamento 3 dias

Software Intuitivo

Compatibilidade da ferramenta

GyroTracer™ Compatível

GyroMaster™ Compatível 

MagCruiser™ Compatível

GyroLogic™ Compatível

RigAligner™ Compatível

Economize semanas de tempo de paralisação todos os anos
A necessidade de colocação de bocas de poço altamente precisas é crucial para qualquer 
resultado do projeto. Evite tempo de paralisação e custos com frete calibrando suas ferramentas 
no local em algumas horas. Com desenho portátil, configure seu espaço de calibração em qualquer lugar.

Esteja preparado para auditorias com controle de qualidade superior
Mantenha o controle de qualidade interno e entregue sempre resultados precisos. Com a Mesa de Calibração da SPT, 
sua equipe se tornará autônoma e aumentará as margens minimizando os tempos de espera. Gere certificados em pdf 
facilmente depois da calibração e esteja totalmente preparado para qualquer auditoria.

Tecnologia especializada desenvolvida para a indústria
Nós mantemos todo nosso desenvolvimento e produção internos para assegurar os produtos mais tecnologicamente 
avançados para nossos clientes. Nós não terceirizamos e ficamos esperando pelo sucesso, nós temos produção 
própria e confiamos nisso.

Mesa de Calibração
Especificações

Dimensões

Altura 1050mm (41.3”)

Diâmetro 750mm (29.5”)

Peso 30kg (66 lbs)

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


