
Wiertnice

Kotwiarki

Maszyny Pomocnicze

world class equipment for
drilling and bolting

www.minemaster.eu



>

Korzenie Mine Master sięgają lat 70-tych, gdy funkcjonowały tu Zakłady Gór-

nicze „Lena”, które wyczerpaniu złoża rud miedzi zostały zamknięte. Dwa lata 

później inżynierowie i technicy z Wilkowa zbudowali tu pierwszy dwuwy-

sięgnikowy pneumatyczny wóz wiertniczy, przeznaczony dla górnictwa rud 

metali nieżelaznych. Tak w pozostałych po kopalni budynkach rozpoczął 

działalność produkcyjną Zakład Urządzeń Górniczych „Lena”, należący do 

koncernu KGHM. 

W celu poprawy pozycji na rynku górniczym w 1993 r. utworzono spółkę  

Boart Lena jako joint venture pomiędzy KGHM „Polska Miedź” S.A. a Boart 

Longyear. W 1999 r. po przejęciu 100% udziałów przez „Boart Longyear” na-

stąpiła również zmiana nazwy na Boart Longyear Spółka z o.o. 

W sierpniu 2006 r. Boart Longyear Sp. z o.o. została sprzedana przez do-

tychczasowego właściciela firmie Narzędzia Sp. z o.o., której udziałowcami 

są między innymi członkowie kierownictwa firmy oraz udziałowiec instytu-

cjonalny – niemiecka firma GHH Fahrzeuge, znany producent sprzętu ładu-

jąco- odstawczego dla przemysłu górniczego i budownictwa tunelowego. 

W grudniu 2006 r.  firma zmieniła nazwę na Mine Master Sp. z o. o.

Specjalnością Mine Master jest produkcja maszyn wiercących i kotwiących. 

Obecnie nasza oferta została wzbogacona o maszyny ładująco-odstawcze. 

Pozwala to na oferowanie naszym klientom pełnego pakietu maszyn nie-

zbędnych do realizacji prac górniczych i tunelowych. Zasadą naszego dzia-

łania jest ścisła współpraca z przyszłymi użytkownikami naszych produktów. 

Zapewnia to dostarczanie im maszyn spełniających ich oczekiwania i dosto-

sowanych do specyficznych warunków pracy.

Wieloletnie doświadczenie
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Największą wartością firmy są jej pracownicy. To oni decydują o jakości dostarczanych usług. Dla-

tego też nasz zespół składa się z wyjątkowych specjalistów, zatrudnionych na wszystkich szcze-

blach organizacji. Powiązanie ich indywidualnych celów z celami całej firmy oraz  praca zespoło-

wa gwarantuje nasz rozwój.

Doświadczenie naszych pracowników i ciągłe podnoszenie kwalifikacji pozwala nam na udosko-

nalenie naszych produktów, podnoszenie jakości oraz zwiększanie ich wydajności. 

Ludzie>



> Samojezdne wozy wiercące

Wiercenie otworów strzałowych, rozpoczynające proces urabia-

nia złoża przy zastosowaniu hydraulicznych obrotowo-udarowych 

wiertarek, zapewnia wysoką efektywność tego procesu.  

Mine Master oferuje szeroką gamę samojezdnych wozów wier-

cących, dostosowanych do różnych wymiarów wyrobisk. Bogate 

opcyjnie wyposażenie dostosowuje maszyny do pracy w różnych 

warunkach eksploatacyjnych.

Bezpieczeństwo operatora, daszki ochronne i osłony operatora, 

spełniające wymogi FOPS/ROPS, niezawodność i dyspozycyjność 

maszyn, jak i uzyskiwane wydajności to cechy podstawowe na-

szych maszyn.
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Specyfikacje standardowych maszyn wiercących

Typ FM 1.4 FM 1.7 FM 2.3 FM 2.8CC FM 3.0 Mk3 FM 3.0 Mk3T

Długość [m] 11,8 13,4 12,2 13,1 13,8 14,3

Szerokość[m] 2,4 2,2 2,0 2,2 2,5 2,5

Wysokość [m] 1,4 1,72 2,3 2,8 2,9 2,9

Masa [t] 13,9 18,0 20,0 24,0 28,5 30

Ilość wysięgników 1 1 2 2 2 2

Max. pole pokrycia [m2] 51,0 53,0 62,0 69,0 75,0 97



> Samojezdne wozy kotwiące

6

Zabezpieczenie stropów wyrobisk kopalnianych i tu-

nelowych poprzez stosowanie obudowy kotwiowej to 

jedno z zastosowań maszyn Mine Master. 

Samojezdne wozy kotwiące o różnych parametrach 

produkowane są dla konkretnych zastosowań, uzależ-

nionych od wysokości kotwionych stropów i twardo-

ści skał.
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Suche wiercenie obrotowe z odsysaniem zwiercin lub wiercenie ob-

rotowo-udarowe gwarantuje efektywność procesu kotwienia w każ-

dych warunkach geologicznych. 

Zautomatyzowanie tego procesu zapewnia zwiększenie bezpie-

czeństwa pracy operatora przy pełnej kontroli wykonywanego ko-

twienia.

Typ RM 1.4A RM 1.4 RM 1.7 RM 2.0 AR D/E

Długość [m] 10,5 10,5 11,3 10,8 

Szerokość [m] 2,2 2,2 2,2 2,6 

Wysokość [m] 1,4 1,4 1,72 1,93 

Masa [t] 17,3 18,4 18,0 23,6 

Max. wysokość pracy 2,3 2,8 4,0 7,5

Sterowanie z kabiny po lewej stronie  po lewej stronie po lewej stronie
  wysięgnika wysięgnika wysięgnika

Specyfikacje standardowych maszyn kotwiących



> Narzędzia
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Mine Master jest dostawcą narzędzi przeznaczonych do stosowania w kopal-

niach, kamieniołomach i drogownictwie.

Dostarczamy narzędzia najwyższej jakości uznanych światowych produ-

centów. Oferowane narzędzia są wykonane z najwyższej jakości stali wę-

glowych i stopowych.

W naszej bogatej ofercie znajdziecie Państwo koronki słupkowe, które ze względu 

na skład chemiczny oraz kształt węglika znajdą zastosowanie w każdych warunkach 

geologicznych kopalń, kamieniołomów, prac drogowych i tunelowych, a także żer-

dzie i łączniki o znakomitej żywotności.

Oferujemy także młotki wgłębne, które zapewniają bardzo dobre parametry i osiągi 

pracy oraz dużą żywotność i niezawodność.
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Standardowe narzędzia podziemne:

v KORONKI SŁUPKOWE: STOŻKOWE I Z GWINTEM (fi 30 – 127 mm) 

v ŻERDZIE STOŻKOWE (L-1830 – 3100 mm) 

v ŻERDZIE DO WIERCENIA DŁUGICH OTWORÓW (L - 2400 – 4915 mm) 

v ŻERDZIE WIERCĄCE (L - 2400 – 4310 mm) 

v TULEJE ŁĄCZĄCE

v ŁĄCZNIKI – DO WIELU TYPÓW WIERTAREK

v SPRZĘT DO WIERCENIA OTWORÓW O DUŻYCH ŚREDNICACH 

   Z PRZEBIJAKIEM



> Narzędzia
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Standardowe narzędzia do drogownictwa:

v KORONKI SŁUPKOWE (fi 76mm – 127mm) 

v KORONKI SŁUPKOWE DO MŁOTÓW WGŁĘBNYCH 

   (fi 90mm – fi 200mm) 

v MŁOTY WGŁĘBNE (3” – 8”) 

v ŻERDZIE RUROWE / RURY WIERCĄCE

v ŻERDZIE DO WIERCENIA DŁUGICH OTWORÓW

v ZINTEGROWANE NARZĘDZIA WIERCĄCE

v ŁĄCZNIKI

v ŻERDZIE I KORONKI STOŻKOWE
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Maszyny i sprzęt pomocniczy >
Mine Master oferuje także maszyny i sprzęt pomocniczy dostosowane 

do potrzeb klientów. Przykładami takich rozwiązań są:

v Fleximaster – przystawki wiercące do zabudowy na koparkach przed-

siębiernych i podsiębiernych,

v Maszyny do ustawiania i zabudowy indywidualnych  

stojaków hydraulicznych,

v Podwozia Samojezdnych Wozów Strzelniczych.

W ścisłej współpracy z użytkownikami, Mine Master oferuje maszyny  

i urządzenia zaprojektowane w sposób spełniający ich indywidualne  

potrzeby.



Serwis
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, stworzyliśmy facho-

wą grupę specjalistów odpowiedzialnych za serwis naszych maszyn. Dział 

ten świadczy kompleksowe usługi w zakresie serwisowania naszych pro-

duktów. Dysponuje on nowoczesnym, specjalistycznym wyposażeniem 

diagnostycznym i stanowiskami kontrolno-naprawczymi, zlokalizowanymi 

w rejonach eksploatacji naszych maszyn. Zaplecze techniczne serwisu jest 

stale unowocześniane oraz wzbogacane nowym oprzyrządowaniem, na-

rzędziami i materiałami serwisowymi.

Gwarantem jakości świadczonych usług serwisowych jest wysoki poziom 

specjalistycznego przygotowania kadry pracowniczej serwisu, a także wysoki 

poziom znajomości podzespołów i układów produkowanych przez Spółkę 

maszyn, oparty o system szkoleń uzupełniających w trakcie całego procesu  

budowy maszyn.

Atutem serwisu Mine Master jest zapewnienie pełnego asortymentu ory-

ginalnych podzespołów i części zamiennych do serwisowanych maszyn.
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System jakości>
Od chwili powstania Spółki priorytetem była dobra jakość wytwarzanych 

wyrobów. Aby osiągnąć ten cel, doskonaliliśmy procesy poprzez liczne szko-

lenia, warsztaty i częste kontakty ze światową technologią. Nasi fachowcy 

wyposażeni są w nowoczesne narzędzia pracy: oprogramowania kompute-

rowe do projektowania Pro-Eng, specjalistyczne narzędzia i sprzęt kontrolno-

-pomiarowy. Dobra jakość pracy wiąże się także ze stosowaniem w praktyce  

narzędzi jakościowych do analizowania popełnianych błędów i do doskona-

lenia codziennej pracy. 

Działania te pozwoliły nam już w 1997 r. uzyskać certyfikat jakości ISO 9001, 

a tym samym dołączyć do grona firm potwierdzających jakość niezależ-

nym auditem. Kolejnym wyznaczonym celem było połączenie dobrej jako-

ści z jednoczesnym spełnianiem wymogów środowiska pracy i naturalnego. 

Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, wdrożyliśmy w 2003 r. i recer-

tyfikowaliśmy w 2006 r. zintegrowany system zarządzania jakością, środowi-

skiem i bezpieczeństwem. 



> Lista Referencyjna
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Mine Master jest rozpoznawanym w całym świe-

cie producentem sprzętu wiercącego i kotwiącego. 

Obok znajdą Państwo listę krajów, gdzie są stosowa-

ne nasze produkty. Oferujemy także naszym klien-

tom wsparcie posprzedażowe, a także organizujemy 

uruchomienie dostarczanego sprzętu.

v Polska

v Turcja

v Rosja

v Kazachstan

v RPA

v Norwegia

v Korea Płd.

v Estonia

v Wielka Brytania

v Chile

v Pakistan

v Islandia

v Irlandia

v Belgia

v Niemcy

v Szwecja

v Holandia

v Kanada

v USA

v Kirgistan

Jesteśmy obecni w następujących krajach:
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Mine Master współpracuje z partnerami o stabilnej i ugruntowanej pozy-

cji na rynku, których cechuje rzetelność, doświadczenie i doborowa ka-

dra wyspecjalizowanych fachowców. Współpraca ta zapewnia naszym 

odbiorcom szeroką gamę wysokiej jakości produktów, znajdujących za-

stosowanie w różnych branżach górnictwa podziemnego, budownictwa 

i prac tunelowych.

Efektem tej współpracy są maszyny zapewniające ich użytkownikom wy-

soką efektywność pracy, bezpieczeństwo operatorów oraz spełniające 

wymagania środowiska naturalnego.

AMV:

Wiertnice tunelowe

Bever Control

Komputerowe systemy monitorowania parametrów wiercenia

J.H. Fletcher

Wieżyczki kotwiące i maszyny

Wiertarki obrotowe

Wiertarki obrotowo - udarowe

GHH Fahrzeuge

Ładowarki kopalniane

Wozy odstawcze

Hazemag & EPR

Maszyny i sprzęt górniczy do kopalń węglowych

Montabert

Hydrauliczne wiertarki obrotowo – udarowe 

Nasi partnerzy>

MONTABERT



Mine Master Ltd.

ul. Dworcowa 27, Wilków

59-500 Złotoryja, Poland

Tel. +48 76 87 83 511

Fax +48 76 87 84 101

info@minemaster.eu

www.minemaster.eu
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