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SS35N
Motor MWM 73 CV
Capacidade de perfuração: 
300 m (NO)
MWM 73 HP diesel engine
Deep capacity 300 m (NO)

SS32
Motor Lintec 4 cil, 50 CV
Capacidade de perfuração: 
200 m (NO)
Diesel engine 50 HP
Deep capacity 200 m (NO)

Sondas Rotativas
Diamond Core Drills



TORRE
Possibilita maior rapidez 
na manobra trabalhando 
com duas hastes 
simultaneamente. 
Altura útil de 6 m com 
acionamento hidráulico 
para furo inclinado.

MAST
20ft pull mats with operator 
basket, raised by hydraulic 
cylinder.
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Modelo / Model SS32 SS35N
Peso Max.Composição / capacity (Kg) 1500 2700

Capac. de Perfuração / Depth ratinq (m)
dependendo das condições do solo /
dependent on soil conditions

BW 250
NO 200

BW 360
NO 300

Guincho (cap. de cabo) / Drum capacity 20 m - 1/2” 20 m - 1/2"
Motor Diesel / Diesel engine Lintec 4 Cil MWM D229-4
Potência / Horsepower (HP) 50 @ 2500 rpm 73 @ 2500 rpm
Transmissão / Transmission 5 marchas+Ré 5 marchas+Ré
Cabeçote Giratório (modelo) / Swivelhead model 60N 60N
Ø Interno do Eixo  / Drive tube I.D. 72 mm 72 mm
RPM Max. da Broca / Spindle rpm 1170 1200
Largura  / width (mm) 1300 1300
Comprimento / length (mm) 2200 2800
Altura / high (mm) 1530 1530
Peso / weigth (Kg) 1.770 2.300 

Apresentam grande versatilidade e desempenho, construção robusta e emprego de componentes de alta 
qualidade que proporcionam excelentes resultados em sondagens geológicas para pesquisa mineral ou 
serviços geotécnicos e fundações.
SONDEQ SS32 and SS35N are very reliable, economic and versatile drills due to strong structure and high 
quality components, achieving great results at mineral survey and geothechnical jobs.

MOLINETE
Comodamente localizado, 
trabalha isoladamente ou      
em conjunto com o guincho.

CATHEAD
Top Mounted.

GuINchO
Sistema planetário 
de grande segurança 
e maneabilidade, 
controlado por duas 
alavancas opera            
em 5 velocidades.

MAIN HOIST
Planetary with two 
brakes bands, double 
fulcrum actions,         
over center lock, 
swiveling type.

GuINchO WIRE LINE
Acionamento hidráulico                
com montagem lateral.

WIRELINE HOIST
Side-mounted with                          
hydraulic motor drive.
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