Símbolo mundial de

qualidade

V-2100EXP

(Poços Artesianos de
Diâmetro Largo, Petróleo e
Gás águas rasas)

• 100,000 lbs. (45,359 kg.) pullback / 34,000 lbs. (15,422 kg.) pulldown
• Padrão variável 3 velocidades/torque top head com inclinação de 90º
(múltiplas configurações de top head disponíveis/ opcionais)
• Hastes de perfuração automatizadas padrão patenteado e comprovado
em campo
500 ft. (25 pecas.) de 4.5 in. x 20 ft.
620 ft. (31 pecas.) de 3.5 in. x 20 ft.
• Padrão 24” de abertura mesa centralizadora
• Chassi customizado 6x8 perfil baixos movido por motor CAT C18 (630 HP)
• Alimentado por tomada de força
• Até 1250 CFM/350 PSI compressor de ar (optional)
• Bomba centrífuga 3x4 e/ou bomba de pistão 6x8 (opcional)
• Pacote de circulação reversa (opcional)

V-2080ADP

(Exploração Mineral)

• 80,000 lbs. (36,287 kg.) pullback / 34,000 lbs. (15,422 kg)
pulldown
• Padrão Variável 2 velocidades/torque top head com 90º de
inclinação (múltiplas configurações de top head disponíveis/
opcionais)
• Ângulo/ mastro de despejo (0º to 45º). Capacidade de perfuração
vertical e angular
• Pacote padrão de circulação reversa
• Chassis customizado 6x8 perfil baixo movido por motor CAT C18
(630 HP)
• Alimentado por tomada de forca
• Ate 1250 CFM/350 PSI compressor de ar (opcional)
• Bomba de lama centrífuga 3x4 (opcional)

V-1040

(Poços Artesianos)

• 40,000 lbs. (18,144 kg) pullback / 22,100 lbs (10,024 kg) pulldown
• Sistema de Alimentação com baixa manutenção
• Padrão Variável 3 velocidades /torque top head
• Broca carrossel padrão com haste de perfuração com
capacidade para
340 ft. (17 pcs.) of 3 in. x 20 ft.
300 ft. (15 pcs.) of 3.5 in. x 20 ft.
220 ft. (11 pcs.) of 4.5 in. x 20 ft.
• CAT C18 movido por motor plataforma
• Manuseio de hastes automatizadas para 500 ft. of 3.5 in. x 20 ft. Haste
de perfuração (opcional)
• Até 1070 CFM/350 PSI compressor de ar (opcional)
• 3x4 centrífuga e/ou 5x6 or 6x8 pistao de bombeamento de lama (opcional)

V-2080X

• 80,000 lbs. (36,287 kg) pullback / 34,000 lbs. (15,422 kg) pulldown
• Padrão Variável 3 velocidades/ torque top head (top head –
Múltiplas configurações disponíveis).
• Padrão patenteado/comprovado em campo de hastes de
perfuração automatizadas
500 ft. (25 pecas.) de 4.5 in. x 20 ft.
620 ft. (31 pecas) de 3.5 in. x 20 ft.
• Chassis customizado 6x6 perfil baixo movido pelo motor CAT
C18 (630 HP)
• Alimentado por tomada de força
• Até 1250 CFM/350 PSI compressor de ar (opcional)
• Bomba de lama centrífuga 3x4 (opcional)
• Pacote de circulação reversa (opcional)

(Poços Artesianos com
Diâmetro Pequeno ou Largo,
Petróleo e Gás-águas Rasas)
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