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قالب های 15*15 *15 و 10*10*10 سانتی متر مکعبی در انواع پالستیک  	
سبک و ترک یا چدنی و استوانه ای 4 و 6 اینچ پالستیکی و فلزی

حوضچه نگهداری بتن )PVC( هزار لیتری به همراه المنت 	
تجهیزات تثبیت و کنترل دمای حوضچه شامل ترموستات و سیرکوالسیون و هیتر  	

به همراه نمایشگر
کمپراتور تعیین تغییر طول انقباض بتن 	
محفظه کشش غیرمستقیم بتن به روش برزیلی 4 و 6 اینچ 	
میز ویبره بتن با صفحه 70*70 سانتی متر 	
ست ذوب کپینگ به همراه قالب کپینگ 4و6 اینچ و مواد کپینگ  	
دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن )تعیین نفوذ پذیری بتن تحت فشار آب( 	
 دستگاه کرگیر بتن با موتور چینی با پایه قابل تنظیم  	
دستگاه های غیر مخرب: دستگاه التراسونیک بتن، چکش اشمیت، انواع آرماتور  	

یاب و دتکتورها
مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری سنگ نیمه خودکار با نمایشگر  	

دیجیتال و پمپ آلمانی 120 تن
مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری سنگ هوشمند با نمایشگر 7 اینچ و  	

نیمه خودکار و پمپ آلمانی 120 تن به همراه سل هوک
بار نقطه ای )پوینت لود( 10 تن با نمایشگر دیجیتال  	
فریم برزیلی سنگ سایز 54 م م  	
دوام )Durability( سنگ با دو سبد و تایمر 	
فریم خمشی سه و چهار نقطه ای سنگ 	
ست لوازم هیدرومتری مشتمل بر : میکسر هیدرومتری خاک به همراه مزور  	

هیدرومتری خاک و پودر هگزا متا فسفات سدیم و چگالی سنج هیدرومتری خاک
مجموعه لوازم حد خمیری 	
وسایل تعیین ارزش ماسه ای 	
کمپرسور باد 24 ، 50 و 80  لیتری 	
قالب تراکم 4 و 6 اینچی به همراه چکش تراکم 5.5 و 10 پوندی 	
دستگاه CBR دستی خاک و برقی به همراه متعلقات آن نظیر: قالب-صفحه  	

مشبک-سربار-نیم وزنه )2عدد(-گیج 0.01
تجهیزات نفوذپذیری خاک با بار متغیر و ثابت 	
دستگاه مقاومت فشاری تک محوری خاک دستی 	
تجهیزات تعیین دانسیته خاک به روش مخروط ماسه )سندباتل( 4 و 6 اینچ 	


