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PADRÃO LEVANTAMENTO MASSA 5,5 Kg
Padrões de eficiência de ensaio

O Padrão Levantamento de Massa 5,5 kg é projetado 
especificamente para o Yokes de corrente alternada (CA) 
e que atendem requisitos da norma PETROBRAS N 1598.

Contém uma distribuição de peso equilibrada que assegura 
resultados dos testes de levantamento de massa seguros.

O Bloco Padrão de Levantamento de Massa é um peso 
certificado de 5,5 kg projetado especificamente para yokes 
magnéticos de corrente alternada (AC) para confirmar que 
o yoke tenha força suficiente para realizar inspeções por 
partículas magnéticas.

O bloco de levantamento de massa para o yoke possui 
uma estrutura para garantir a distribuição equilibrada do 
campo magnético e resultados precisos do teste.

BENEFÍCIOS

• Peso equilibrado de 5,5 kg

• Certificado de Calibração Rastreável

• Possui uma maleta para transporte

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• PETROBRAS N 1598

RECOMENDAÇÕES DE USO

Para uso com os yokes magnéticos Y-6 e Y-7.

O padrão levantamento de massa 5,5 kg é indicado para 
verificação de eficiência e força de magnetização de 
Yokes CA.

• Posicione as sapatas (pernas) do Yoke sobre a face do 
bloco de 117 x 240 mm.

• Com espaçamento máximo entre centro das sapatas de 
165 mm.

• Acione o Yoke.

• Com o Yoke acionado levante o padrão.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões do Padrão

Altura 25 mm

Comprimento 240 mm

Largura 117 mm
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PADRÃO LEVANTAMENTO MASSA 5,5 Kg
Padrões de eficiência de ensaio

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Dimensões 25x240x117mm

Material Aço carbono 1020

Peso 5,5 kg +50g

GARANTIA

Este equipamento possui garantia de 12 meses contra 
defeitos de fabricação, contados a partir da data de 
emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Magnaflux irá providenciar o reparo e manutenção do 
equipamento durante o período da garantia de acordo com 
o Termo de Garantia Magnaflux, após avaliação e laudo da 
equipe técnica e constatação de defeito de material ou 
manufatura.

A Magnaflux mantém peças de reposição, suporte técnico 
local e assistência técnica permanente mesmo após o 
término do período da garantia.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Magnaflux: 
+55 11 4785-0470 ou contato@magnaflux.com


