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

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

inżynierowie i technicy z Wilkowa zbudowali tu pierwszy dwuwysięgnikowy pneu-

matyczny 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” nastąpiła rów-

nież zmiana nazwy na Boart Longyear Spółka z o.o. 

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

czasowego właściciela fi rmie Narzędzia Sp. z  o.o., której udziałow-

cami byli między innymi członkowie kierownictwa fi rmy oraz udziało-

wiec instytucjonalny – niemiecka fi rma GHH Fahrzeuge, znany producent

sprzętu ładująco-odstawczego dla przemysłu górniczego i budownictwa tu-

nelowego. W grudniu 2006 r.  fi rma 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 niezbęd-

nych do realizacji prac górniczych i tunelowych. Zasadą naszego działania jest 

ścisła współpraca z przyszłymi użytkownikami naszych produktów. Zapewnia 

to dostarczanie im maszyn spełniających ich oczekiwania i dostosowanych do 

specyfi cznych warunków pracy.

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

Dlatego też nasz zespół składa się z wyjątkowych specjalistów, zatrudnionych na wszystkich 

szczeblach organizacji. Powiązanie ich indywidualnych celów z celami całej firmy oraz  praca 

zespołowa gwarantuje nasz rozwój.

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

skonalenie naszych produktów, podnoszenie jakości oraz zwiększanie ich wydajności. 

Ludzie
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Samojezdne wozy wiercące

Wiercenie otworów strzałowych, rozpoczynające proces urabiania złoża przy 

zastosowaniu hydraulicznych obrotowo-udarowych wiertarek, zapewnia wyso-

ką efektywność tego procesu.  

Mine Master oferuje szeroką gamę samojezdnych wozów wiercących, 

dostosowanych do różnych wymiarów wyrobisk. Bogate opcyjnie wyposażenie 

dostosowuje maszyny do pracy w różnych warunkach eksploatacyjnych.

Bezpieczeństwo operatora, daszki ochronne oraz zamknięte klimatyzowane 

kabiny spełniające wymogi FOPS/ROPS, niezawodność i dyspozycyjność ma-

szyn, jak i uzyskiwane wydajności to cechy podstawowe naszych maszyn.
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Specyfikacje standardowych maszyn wiercących

Typ
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Długość [m] 12,3 13,4 12,5 12,5 13 13,4 14,5 10,2 12,7 12,7 12 14,5 16,5

Szerokość[m] 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,35 2 2 2 2,5 2,5

Wysokość [m] 1,4 1,7 1,65 1,65 1,9 1,7 1,8 2,1 2,3 2,3 2,3 2,8 3

Masa [t] 14,9 21 19,5 19,5 21 21 21 13 17,5 23,8 19 30 33

Ilość wysięgników 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2+1

Max. pole pokrycia [m2] 63 67 66 66 56 67 56 25 56 67 45 65 102

Minimalna szer. 
wyrobiska do jazdy 
przy skosie 90° [m]

3,9 4,5 3,85 3,85 4,5 4,5 5 2,6 3,5 4 4 5 7,5

Wiertarka obrotowo-udarowe obrotowy obrotowo-udarowe

Napęd jazda/praca diesel / elektryczny
bateria 

elektrycz-
na

diesel diesel / elektryczny

Zastosowanie
skały twarde/

do kopalni niezagrożonych 
wybuchem gazów i pyłów

skały miękkie/
do kopalni 

niezagrożo-
nych 

wybuchem 
gazów i pyłów

do kopalni 
zagrożonych 
wybuchem 

gazów i pyłów

skały twarde/
do kopalni niezagrożonych 
wybuchem gazów i pyłów
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Samojezdne wozy kotwiące

Zabezpieczenie stropów wyrobisk kopalnia-

nych i  tunelowych poprzez stosowanie obudowy 

kotwiowej to jedno z zastosowań maszyn Mine Master. 

Samojezdne wozy kotwiące o  różnych parametrach 

produkowane są dla konkretnych zastosowań, 

uzależnionych od wysokości kotwionych stropów 

i twardości skał.
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Suche wiercenie obrotowe z odsysaniem zwiercin lub 

wiercenie obrotowo-udarowe gwarantuje efektywność 

procesu kotwienia w każdych warunkach geologicznych. 

Specyfikacje standardowych maszyn kotwiących

Typ
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Długość [m] 10,5 10,1 11,3 13,9 11,3 14 12,7 6,5

Szerokość [m] 2,4 2,4 2,4 2,4 2 2,4 2,6 1,4

Wysokość [m] 1,4 1,4 1,7 1,8 2,3 2,6 2,3 2,1

Masa [t] 18,4 19,7 18 18,5 2,5 28 28,5 13
Max. wysokość 
pracy [m] 2,8 3 4 7,5 8,3 7,5 9 4

Sterowanie po lewej stronie 
wysięgnika z kabiny

po lewej 
stronie 

wysięgnika 
/z kabiny

po obu 
stronach 

wysięgnika

Minimalna szer. 
wyrobiska do jazdy 
przy skosie 90° [m]

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,4

Wiertarka obrotowa 
z odsysaniem 

obrotowo
-udarowe

obrotowa 
z odsysaniem

obrotowo
-udarowe

obrotowo
-udarowe lub 

obrotowy
obrotowo-
udarowe

obrotowa 
z odsysaniem 

zwiercin 
lub przepłuczką 

wodną

Napęd jazda/praca diesel / elektryczny elektryczny

Zastosowanie do kopalni niezagrożonych 
wybuchem gazów i pyłów

do kopalni 
zagrożonych 
wybuchem 

gazów i pyłów

do kopalni 
niezagrożonych 

wybuchem 
gazów i pyłów

do kopalni 
zagrożonych 
wybuchem 

gazów i pyłów

Zautomatyzowanie tego procesu zapewnia zwiększenie 

bezpieczeństwa pracy operatora przy pełnej kontroli wykony-

wanego kotwienia.
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Do wierceń produkcyjnych Mine Master posiada w swojej ofercie maszyny 

do wierceń długich otworów w specyfi kacji odpowiedniej do określonych 

wymagań.

Aby dostosować maszynę do szczególnych warunków pracy, klient ma do 

wyboru kilka konfi guracji układu roboczego – dostępne są różne długości 

ramy wiertniczej oraz różne parametry wiertarki. W zależności od potrzeby 

dokładanie żerdzi może odbywać się w sposób manualny lub zmechanizo-

wany. W niektórych modelach tradycyjny system sterowania maszyną z pa-

nelu operatora jest wspierany przez dodatkowy system zdalnego sterowania 

– poprawia on bezpieczeństwo pracy operatora oraz pomaga uzyskać bardziej 

precyzyjny i efektywny proces wiercenia.

Maszyny wiercące do długich otworów
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Production Master 2.3 to samojezdna maszyna wiertnicza do 

wiercenia długich otworów równoległych w stropie i spągu jak 

również do wierceń wachlarzowych i obwodowych w pionie 

lub pod zadanym kątem. System młotka górnego daje moż-

liwość wiercenia otworów w zakresie 64-165mm w zależno-

ści od konfi guracji. Prosty w obsłudze system pozycjonowa-

nia ułatwia wiercenie w wymaganych kierunkach. Maszyna 

posiada bardzo dobrą stateczność pozwalającą na szybką 

jazdę nawet w trudnych warunkach. Przenośny panel stero-

wania umożliwia dokładne wiercenie oraz łatwą i bezpieczną 

obsługę.

Typ

PM
 2

.1

PM
 2

.3

PM
 2

.3
M

Długość [m] 10,2 9,2-9,6 11,7

Szerokość [m] 1,4 2,0 2,0

Wysokość [m] 2,1 2,7 2,3

Masa [t] 12,0 23,0 20,6

Maksymalna 
głębokość 
wiercenia [m]

20,0 32,0 20,0

Sterowanie
bezpośrednio 
ze stanowiska 

operatora

bezpośrednio 
ze stanowiska 

operatora lub zdalnie 
przez bluetooth

bezpośrednio 
ze stanowiska 

operatora

Minimalna szer. 
wyrobiska do jazdy 
przy skosie 90° [m]

2,85 3,6 3,5

Wiertarka 20kW class 30kW class 20kW class

Napęd jazda/praca diesel / elektryczny diesel / elektryczny diesel / elektryczny

System dokładania 
żerdzi

ręczny 
z pomocnikiem magazynek żerdzi ręczny 

z pomocnikiem

Specyfikacja standardowych maszyn wiercących do długich otworów
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Narzędzia

Mine Master jest dostawcą narzędzi przeznaczonych do stosowania w kopal-

niach, kamieniołomach i drogownictwie.

Dostarczamy narzędzia najwyższej jakości uznanych światowych producen-

tów. Oferowane narzędzia są wykonane z najwyższej jakości stali węglowych 

i stopowych.

W naszej bogatej ofercie znajdują się koronki słupkowe, które ze względu na skład 

chemiczny oraz kształt węglika znajdą zastosowanie w każdych warunkach geo-

logicznych kopalń, kamieniołomów, prac drogowych i tunelowych, a także żerdzie 

i łączniki o znakomitej żywotności.

Oferujemy także młotki wgłębne, które zapewniają bardzo dobre parametry 

i osiągi pracy oraz dużą żywotność i niezawodność.

Standardowe narzędzia podziemne:

  Koronki słupkowe: stożkowe i z gwintem (ø 30 – 127 mm) 

  Żerdzie stożkowe (l - 1830 – 3100 mm) 

  Żerdzie do wiercenia długich otworów (l - 2400 – 4915 mm) 

  Żerdzie wiercące (l - 2400 – 4310 mm) 

  Tuleje łączące

  Łączniki – do wielu typów wiertarek

  Sprzęt do wiercenia otworów o dużych średnicach z pilotem

Standardowe narzędzia do drogownictwa:

  Koronki słupkowe (ø 76 – 127 mm)

  Koronki słupkowe do młotów wgłębnych (ø 90 – 200 mm)

  Młoty wgłębne (3” – 8”) 

  Żerdzie rurowe / rury wiercące

  Żerdzie do wiercenia długich otworów

  Zintegrowane narzędzia wiercące

  Żerdzie i koronki stożkowe
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, stworzyliśmy fachową 

grupę specjalistów odpowiedzialnych za serwis naszych maszyn. Dział ten 

świadczy kompleksowe usługi w  zakresie serwisowania naszych produk-

tów. Dysponuje on nowoczesnym, specjalistycznym wyposażeniem diagno-

stycznym i stanowiskami kontrolno-naprawczymi, zlokalizowanymi w rejonach 

eksploatacji naszych maszyn. Zaplecze techniczne serwisu jest stale uno-

wocześniane oraz wzbogacane nowym oprzyrządowaniem, narzędziami i ma-

teriałami serwisowymi.

Serwis

Gwarantem jakości świadczonych usług serwisowych jest wysoki poziom 

specjalistycznego przygotowania kadry pracowniczej serwisu, a także wyso-

ki 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 oryginal-

nych podzespołów i części zamiennych do serwisowanych maszyn.
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Od chwili powstania Spółki priorytetem była dobra jakość wytwarzanych wy-

robów. Aby osiągnąć ten cel, doskonaliliśmy procesy poprzez liczne szkole-

nia, warsztaty i częste kontakty ze światową technologią. Nasi fachowcy wy-

posażeni są w nowoczesne narzędzia pracy: oprogramowania komputerowe 

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

miarowy. Dobra jakość pracy wiąże się także ze stosowaniem w  praktyce 

narzędzi jakościowych do analizowania popełnianych błędów i do doskonale-

nia codziennej pracy. 

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

a tym samym dołączyć do grona firm potwierdzających jakość niezależnym au-

ditem. Kolejnym wyznaczonym celem było połączenie dobrej jakości z jedno-

czesnym spełnianiem wymogów środowiska pracy i naturalnego. Dbając o wy-

soką jakość świadczonych usług, wdrożyliśmy w 2003 r. zintegrowany system 

zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. 

System jakości
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Mine Master współpracuje z partnerami o stabilnej i ugruntowanej pozycji na 

rynku, których cechuje rzetelność, doświadczenie i doborowa kadra wyspecja-

lizowanych fachowców. Współpraca ta zapewnia naszym odbiorcom szeroką 

gamę wysokiej jakości produktów, znajdujących zastosowanie w różnych bran-

żach górnictwa podziemnego, budownictwa i prac tunelowych.

Efektem tej współpracy są maszyny zapewniające ich użytkownikom wysoką 

efektywność pracy, bezpieczeństwo operatorów oraz spełniające wymagania 

środowiska naturalnego.

Wiertnice tunelowe

Komputerowe systemy 

monitorowania parametrów 

wiercenia

Rozwiązania do wierceń 

długich otworów

Wieżyczki kotwiące i maszyny

Wiertarki obrotowe 

i obrotowo - udarowe

Ładowarki kopalniane 

i wozy odstawcze

Maszyny i sprzęt górniczy do 

kopalń węglowych

Hydrauliczne wiertarki 

obrotowo – udarowe

Narzędzia wiertnicze

Kompresory

Nasi partnerzy
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Mine Master jest rozpoznawanym w całym świecie producentem sprzętu 

wiercącego i kotwiącego. Obok znajdą Państwo listę krajów, gdzie są 

stosowane nasze produkty. Oferujemy także naszym klientom wsparcie 

posprzedażowe, a także organizujemy uruchomienie dostarczanego sprzętu.

Jesteśmy obecni w następujących krajach:

  Polska

  Portugalia

  Estonia

  Turcja

  Republika

     Południowej Afryki

  Zimbabwe

  Botswana

  Zambia

  Rosja

  Kazachstan

  Kirgistan

  Iran

  Pakistan

  Indie

  Nepal

  Czile

  Australia

Lista Referencyjna
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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


