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ESPECIFICAÇÃO
DUCTILÔMETRO PARA REC. ELASTICA 300MM

CÓDIGO: VA-717
DNIT-ME130

Para Ensaio de recuperação elástica em materiais betuminosos. Contruído com
cuba em aço inox, motor com rotação de 5cm por minuto e régua de aço inox
para medir distância com comprimento útil de 300mm, sem resfriamento ou
aquecimento.
Tensão: 110 ou 220 volts.

Acessórios:
03 moldes
03 bases para moldes

ESPECIFICAÇÃO
DUCTILÔMETRO P/ REC. ELASTICA 300MM C/ RESFRIAMENTO OU

AQUECIMENTO PROGRAMÁVEL

CÓDIGO: VA-719 - Ductilômetro com resfriamento programável
CÓDIGO VA-720 - Ductilômetro com aquecimento programável

DNIT-ME130

Para Ensaio de recuperação elástica em materiais betuminosos. Contruído com
cuba em aço inox, motor com rotação de 5cm por minuto, régua de aço inox para
medir distância do ensaio e resfriamento programável de 15 a 40ºC,
comprimento útil de 300mm.

Tensão: 110 ou 220 volts.

Acessórios:

03 moldes
03 bases para moldes

ESPECIFICAÇÃO
DUCTILÔMETRO P/ DETERMINAÇÃO DA REC. ELASTICA E

DUCTIBILIDADE
CÓDIGO: VA-701
NBR 6293; DNER-ME163; DNIT-130-ME

Para determinação da ductibilidade e da recuperação elástica em materiais
betuminosos. Construído com cuba em aço inox, motor com rotação de 5cm
por minuto e régua em aço inox para medir a distância, com comprimento útil de
1500mm.

Acessórios:
03 Moldes para ensaio de recuperação elástica
03 Moldes para ensaio de ductibilidade
03 Bases Para Moldes

ESPECIFICAÇÃO
Aparelho Rice Test Digital compacto

CÓDIGO: VA-713
NBR ASTM D 2041

- Para determinar a máxima densidade teórica específica em misturas betuminosas de
pavimento.O Equipamento é o mais moderno do mercado, e todos seus componentes são
embutidos para torná-lo compacto visando simplificar a sua utilização.

(RICE TEST) composto de: - Recipiente cilIndrico para aplicação de vácuo com tampa
transparente e display digital que indica a pressão de vácuo aplicada já considerando a pressão
atmosférica do ambiente de trabalho. Os resultados são expressos já em Kpa, a bomba de
vácuo e a mesa agitadora orbital são embutidas, e sua programação para pressão de vácuo
solicitada é programável para até 100KPa. Seu sistema possui timer para início e término
automático da agitação. A bomba de vácuo aciona e interrompe seu funcionamento
automaticamente ao atingir a pressão de vácuo previamente programada pelo operador.
Alimentação 220V.

ESPECIFICAÇÃO
Misturador planetário 20 litros com Aquecimento

CÓDIGO: VC-960
Misturador planetario com cuba de 20 litros e pa em aço inox tipo raquete com 3 velocidades
de125/220/450 RPM), acompanha cuba com aquecimento de 2 resistências de 1500w cada
banhada a óleo com temperatura controlada de 0 a 250ºC. Adequada para misturas asfalticas.
Necessita alimentacao 380V- Trifasica para o misturador e 220V monofasica para a parte do
aquecimento. Neste equipamento a cuba nao nao se movimenta, devendo o descarregamento
ser feito por uma sainda inferior que possui diametro de 5 cm. Peso: 165kg


