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Proteção do testemunho

O uso da REFLEX CORE REMOVAL TOOL™ no 
processo de extração significa que a equipe 
de perfuração não precisa mais bater no  
testemunho com martelos ou outros objetos 
duros para liberá-lo da caixa do levantador 
do testemunho. 

Protegendo as extremidades da amostra do 
testemunho de danos por impacto resultará 
na capacidade de unir as extremidades com 
maior confiança na precisão do processo de 
logging. O uso da REFLEX CORE REMOVAL 
TOOL™ protege significativamente as 
marcações de orientação do testemunho. 

Maior Segurança

O tempo de inatividade e a segurança da 
equipe de perfuração são significativamente 
melhorados com a redução de  fragmentos 
de rocha que saem do interior da ferramenta. 
A chance de criar vários fragmentos de 
testemunho é significativamente reduzida 
com quaisquer seções fragmentadas 
capturadas com segurança dentro da 
ferramenta.

A REFLEX CORE REMOVAL TOOL™ permanece 
firmemente presa ao tubo interno do 
testemunho durante todo o processo de 
remoção, reduzindo lesões relacionadas 
a quedas e lesões sofridas por martelos 
oscilantes contra o testemunho.

Design Ergonômico

A REFLEX CORE REMOVAL TOOL™ foi 
projetada especificamente para uso em 
perfuradores. O design é livre de bordas 
afiadas ou pontos de esmagamento, 
reduzindo o incidente de lesões por 
esmagamento e as lesões por impacto 
são minimizadas ao usar a REFLEX CORE 
REMOVAL TOOL™ para remover testemunhos  
da caixa do levantador.

A remoção do testemunho do tubo interno pode ser trabalhosa, insegura e resultar em danos à amostra do testemunho. A REFLEX 
CORE REMOVAL TOOL™ é uma alternativa eficaz, segura e de baixo custo aos métodos tradicionais de extração. Ao utilizar 
a ferramenta para remover o testemunho da haste de perfuração, a segurança do perfurador/operador é significativamente 
melhorada através do design ergonômico e do exclusivo mecanismo de fixação magnética 'hands-free'. A REFLEX CORE 
REMOVAL TOOL™ garante a máxima proteção da amostra do testemunho e da marca de orientação para preservar a precisão 
do testemunho recuperado e reduzir o risco e o erro humano. 

REFLEX CORE 
REMOVAL TOOL™
Seguro de precisão para orientação do 
testemunho. 
Disponível em todos os tamanhos de 
testemunho.
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Informação Adicional

Para obter mais informações, visite nosso 
site reflexnow.com ou entre em contato com 
o escritório REFLEX mais próximo.


