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Fácil de Usar

O REFLEX SMART WEDGE™ é construído em seções de 1.5 m para fácil  
manipulação e montagem, tanto acima quanto abaixo do solo. A cunha 
mais leve e o novo desenho de pinça ponta reta também o tornam mais 
seguro e fácil de manusear.

Economize Tempo

O REFLEX SMART WEDGE™ reduz o tempo necessário para configurar 
o sistema de desvio de cunha de quatro horas para um turno completo.  
Quatro horas adicionais são economizadas graças à função de 
orientação automática de profundidade.

Precisão

O novo sistema de orientação gravitacional REFLEX SMART WEDGE™ 
provou manter a orientação do instrumento dentro de 5 graus do alvo 
de orientação selecionado. Você pode confiar que o REFLEX SMART 
WEDGE™ não apenas se encaixará com precisão, mas também 
economizará tempo.

Informação Adicional

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

O REFLEX SMARTWEDGE™ é a ferramenta definitiva para 
poços profundos e inclinados, cortando o tempo de ajuste 
da cunha, em todas as profundidades. O sistema de desvio 
de cunha de aço apresenta um sistema único de auto-
orientação e ancoragem para promover a produtividade e 
obter economias significativas de tempo e custo. 

REFLEX  
SMART WEDGE™
Reduza pela metade o tempo de 
assentamento da cunha em todas as 
profundidades.
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O novo sistema de ancoragem combina tanto a madeira quanto os 
tampões mecânicos, eliminando um disparo completo da haste do 
processo de fixação da cunha. Isto economiza até uma mudança 
total do processo, e reduz significativamente os custos operacionais. 
O recurso de orientação automática se encaixa na face correta do 
instrumento na superfície e mantém a cunha na face desejada do 
instrumento até o fundo do poço, economizando quatro horas adicionais 
de profundidade.


