
Model 103/104
Mierniki do badania dna otworu świetnie sprawdzają się przy
budowie otworów wiertniczych do badania głębokości dna,
usadowienia obsypki i warstwy uszczelnienia otworu (np.
bentonitu). W rutynowym monitoringu otworów, mierniki mogą być
wykorzystane zarówno do badania głębokości dna otworu, jak i do
opuszczania urządzeń monitoringowych (np. próbników, pomp,
batometrów, itp.) w badanym otworze lub akwenie wodnym.

Taśma znakowana co 5 cm

Spohr Model 104
Z nierdzewną linka stalową z przyspawanymi i zagniecionymi
znacznikami głębokości, co 1 lub 5 metrów oraz odważnikiem o
wadze 1,5 kg. Zakończenie linki karabinkiem pozwala na opuszczenie
do otworu, np. próbników do poboru wody lub pomp.

Znakowane linki kevlarowe
AquaTerra.pl dodatkowo prowadzi znakowanie co 1 m linek
kevlarowych. Linki te są bardzo wytrzymałe na rozerwanie, odporne
chemicznie oraz temperaturowo, a także w 100% nierozciągliwe.

Zaletą tych linek jest to, że mogą spełniać tą samą rolę co miernik
Model 103 i 104, jednakże są znacznie lżejsze. Dzięki temu sznurek
100 m waży tylko 1,5 kg (a linki stalowej o podobnej długości to
waga ok. 5 kg).

Dodatkowo AquaTerra.pl zapewnia odpowiednie szpule i kołowrotki
do nawijania linki kevlarowej co zapewnia jej długotrwałe
użytkowanie. Linki znakowane są termicznie bez używania
substancji klejących.

Miernik do badania głębokości dna otworu i 
obsypki

Solinst Model 103
Z linką ze stali nierdzewnej pokrytej warstwą polietylenu,
znakowaną laserowo, wycechowaną, co 5 cm ze standardowym
odważnikiem ze stali nierdzewnej (19 mm x 30 mm, 0,7 kg). Węższy
odważnik (13 mm x 30 mm, 0,3 kg) jest wersją opcjonalną.
Standardowe obciążenie max. do 122 kg.
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Najważniejsze parametry

Dostępne długości linki 30, 60, 100, 150, 250, 300 m (inne 
długości na zamówienie)

Kształt linki koncentryczna o śr. 1,6 mm

Znakowanie linki laserowe

Dokładność linki 5 cm

Materiał bębna i 
stelaża tworzywo sztuczne, stal lakierowana

Wyposażenie 
standardowe

hamulec bębna, karabinek, 
prowadnica taśmy, obciążnik 0,7 kg (9 

mm x 30 mm)

Wyposażenie 
opcjonalne

torba transportowa , obciążnik 0,3 kg 
(13 mm x 30 mm)

Gwarancja 3 lata

Najważniejsze parametry

Dostępne długości linki 100, 200, 300, 350, 500 m (inne 
długości na zamówienie)

Kształt linki koncentryczna o śr. 1,5 mm

Znakowanie linki spaw, zgniecenie

Dokładność linki 1 m lub 5 m

Materiał bębna i stelaża stal nierdzewna i galwanizowana

Wyposażenie 
standardowe

hamulec bębna, karabinek, 
obciążnik 1,5 kg

Wyposażenie opcjonalne torba transportowa

Gwarancja 2 lata

Znacznik na lince stalowej
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