A Mount Sopris é conhecida por seus guinchos de perfilagem robustos, oferecendo ao
mercado projetos consolidados e componentes de alta qualidade que lhe conferem
confiabilidade mesmo em ambientes extremos. Para atender às necessidades de cada projeto
com relação a profundidade e portabilidade, oferecemos uma variedade de modelos de
guincho. Falhas em guinchos podem sair caro em termos de tempo, dinheiro e segurança - não
se contente com nada menos do que um guincho Mount Sopris!
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Os guinchos Mount Sopris são equipamentos ideais para movimentar sondas em
perfurações e poços com precisão. Todos os guinchos são equipados com recolhedor de cabo
(mantendo o cabo sempre organizado no tambor) e conector tipo engate rápido para
acoplamento das sondas geofísicas com praticidade. O sistema de registro de profundidade,
composto por roldana e encoder, fica acoplado ao guincho e garante um controle preciso do
deslocamento das sondas. As principais características dos guinchos são apresentadas a
seguir:

Guinchos Portáteis – Série Mini
Os mini-guinchos Mount Sopris são fabricados com dois comprimentos de cabo de aço,
200 e 305 metros. Este equipamento é ideal para aplicações em poços rasos e transporte para
áreas remotas.
Características principais:
•
•
•
•

Leve e fácil de transportar
Caixa de transporte resistente
Conexões tipo engate rápido de fácil montagem
Sistema de recolhimento de cabo manual

Guinchos Semi-Portáteis Série MX
Os guinchos Mount Sopris da série MX são o equilíbrio perfeito entre potência e
portabilidade. A série MX aumenta a capacidade de profundidade de suas operações de
perfilagem (de 480 a 1.000 metros) em um sistema compacto que permite seu transporte.
Características principais:
•
•
•
•

Design portátil e compacto
Caixa de transporte resistente
Conexões tipo engate rápido de fácil montagem
Sistema de recolhimento de cabo automático
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Guinchos montados em veículos (Fixos)
A linha de guinchos mais pesados da Mount Sopris são construídos para serem fixados
em veículos adequados à realização de perfilagens geofísicas. Pesando mais de 300 Kg, esses
guinchos são destinados a aplicações profundas e perfilagens com sondas ou composições de
sondas mais pesadas. Esta categoria conta com três modelos, os dois primeiros são o WNA e o
WFA com capacidade de perfilagem de 1.800 metros (o WNA pode ser atualizado para o
WFA, que substitui o motor WNA de 1 cv por um Motor WFA de 2 cv). O IWA é mais
inteligente, mais forte, mais seguro e mais fácil de usar. Com um poderoso motor servo de 6
HP e uma capacidade de cabo de aço de 2.500 metros, este guincho foi projetado para
oferecer mais.
Características principais:
•
•

•
•

•
•

Modelo WN
Projetado para trabalhos mais
pesados e fixação em veículos
Maior velocidade de perfilagem
e capacidade de carga de
trabalho
Sistema de recolhimento de
cabo automático
Caixa de controle separada
para exibição de tensão,
velocidade e profundidade
Alarme de tensão no cabo
Controle remoto

•
•

•
•

•
•

•
•

Modelo IWA
Interface de operação intuitiva
com touch screen
Alarme de profundidade e
parada automática
Modo de operação
personalizável
Controle de movimentação da
sonda ajustável com controle
de tensão no cabo e proteção
contra aceleração e pane
Diagnóstico de sistema
Interface com computador que
permite suporte e controle
remoto
Design compacto para fácil
montagem
Requer manutenção mínima
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