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KC-Denmark A/S 
 

 
PRÓBNIK RDZENIOWY GRAWITACYJNY– WERSJA LEKKA 

 
 
Próbnik rdzeniowy grawitacyjny w wersji lekkiej (nr kat. 13.570) służy do poboru prób 
osadów piaszczystych z większych głębokości. Próbnik posiada odłączalną rurę 
próbnika o długości max. 2 metry (w standardzie rura o długości1 m). 
Próbnik jest w całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 polerowanej. W górnej 
części znajdują się cztery płetwy kierunkowe. Istnieje możliwość dociążenia próbnika 
dodatkowymi obciążnikami (opcja): do 24 obciążników o wadze 2 kg każdy. 
W standardzie próbnik wyposażony jest w dwa 7-kilogramowe obciążniki 
zamontowane poniżej płetw kierunkowych. 
Rura próbnika wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 316 z montowanym na dole 
nożem tnącym. Wewnątrz znajduje się urywak zapobiegający wypadaniu próbki przy 
jej wyciąganiu.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uzbrojony próbnik 
13.570 z dodatkowymi 
obci ążnikami (24 szt.) 

Rura próbnika ze stali 
nierdzewnej 

Urywak 

Mechanizm zamykaj ący próbnika 13.570 
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SPECYFIKACJA ILO ŚCIOWO – PRÓBNIKA RDZENIOWEGO 
GRAWITACYJNEGO W WERSJI LEKKIEJ – NR KAT. 13.570 

 
 

Nr kat. Opis Ilość 

13.570 

Próbnik rdzeniowy grawitacyjny – model lekki, kompl etny 
zestaw składaj ący si ę z: 
1 x korpus próbnika; 
1 x rura próbnika o długości 1000 mm; 
2 x obciążniki ołowiane o wadze 7 kg każdy; 
1 x urywak; 
1 x nóż tnący; 
1 x wkładka wewnętrzna z PVC. 

1 

Akcesoria dodatkowe: 

13.421 Rura próbnika ze stali nierdzewnej, ∅60 / ∅53 mm, długość 1000 
mm. Waga 6,2 kg 

1 

13.421.A Rura próbnika ze stali nierdzewnej, ∅60 / ∅53 mm, długość 1500 
mm. Waga 9,3 kg 

1 

13.421.B Rura próbnika ze stali nierdzewnej, ∅60 / ∅53 mm, długość 2000 
mm. Waga 12,4 kg 

1 

13.523 Obciążnik ołowiany, waga 2 kg 1 

13.524 Urywak do rury próbnika. Do jego mocowania niezbędny jest nóż 
tnący 13.525 1 

13.525 Nóż tnący wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316 1 

13.426 Wkładka wewnętrzna z polipropylenu (PP), ∅50 / ∅46 mm, 
długość 995 mm 

1 

13.426.A Wkładka wewnętrzna z polipropylenu (PP), ∅50 / ∅46 mm, 
długość 1495 mm 

1 

13.426.B Wkładka wewnętrzna z polipropylenu (PP), ∅50 / ∅46 mm, 
długość 1995 mm 

1 

13.427 Wkładka wewnętrzna akrylowa (PMMA), 2”,  ∅50 / ∅46 mm, 
długość 995 mm. Przeźroczysta. 

1 

13.427.A Wkładka wewnętrzna akrylowa (PMMA), 2”,  ∅50 / ∅46 mm, 
długość 1495 mm. Przeźroczysta. 

1 

13.427.B Wkładka wewnętrzna akrylowa (PMMA), 2”,  ∅50 / ∅46 mm, 
długość 1995 mm. Przeźroczysta. 

1 

13.013 Żerdź tłokowa regulowana, 115 cm, z uszczelnieniem silikonowym 1 
13.015 Żerdź tłokowa regulowana, 165 cm, z uszczelnieniem silikonowym 1 
13.017 Żerdź tłokowa regulowana, 215 cm, z uszczelnieniem silikonowym 1 

13.527 Pierścień kierunkowy do wkładek z PVC i akrylowych. Niezbędny 
nóż tnący 13.525 do mocowania pierścienia. 1 

13.528 Gumowa zatyczka do wkładek z PVC i akrylowych. 1 
13.531 Tacka do odbierania próbek do rur ∅46 mm 1 
 
 


