
• Obrót górnej części podwozia 110°
• System centralnego smarowania - z zespołem napędowym

• Hamulce tarczowe mokre z zaworem kontroli ruchu, 
uruchamiane sprężynowo, hydraulicznie zwalniane
Zdalne sterowanie układem jazdy w celu przemieszczania
maszyny

• System odsysania - typ próżniowy przez żerdź wiertniczą
(trójstopniowy manualny odsysacz zwiercin z automaty-

• Możliwość przełączenia na wiercenie z przepłuczką wodną
(wiercenie na mokro z przepłukiwaniem otworu wodą przez  
głowicę wiercącą, żerdź i raczek).

• System hydrauliczny - max ciśnienie pracy 200 bar, węże dwu-
oplotowe, złączki hydrauliczne metryczne kąt 24 .°

• Maszyna zapewnia sterowanie jej jazdą manewrową spoza
maszyny
System elektryczny - silnik o napięciu 500V AC, 50Hz, wyposa-
żony w kabel zasilający o długości 100 mb i wyłącznik zasila-
jący. Wyposażony w zwijarkę kabla zasilającego o pojemności

Roof Master 2.0 - SWKB 

• System gaśniczy AUG - 12
• System jazdy - gąsienicowy, szerokość gąsienic  400mm

•

cznie oprożnianym cyklonem z pompą Roots napędzaną
hydraulicznie)

•

min. 30m kabla.

Rigs for your needs

Kotwiarka



• Szerokość  max 1370mm
• Długość  max 6200mm
• Wysokość w położeniu   

transportowym  max 2150 mm
• Masa wozu  max 15 500kg
• Zdolność pokonywania  

wzniesień  25%

• Prześwit  220mm
• Prędkość jazdy  do 14m/min
• Podpory stabilizacyjne  3 szt
• Układ roboczy 

wieżyczka wiercąco-kotwiąca  
(odsysanie próżniowe lub z przepłuczką wodną)
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• wieżyczka kotwiąca typu Titan A External Roller typ 3 w 1

• obrót wieżyczki:  180°+/-90°

• pochylenie wieżyczki przód/tył: 10°/6°

• wysokość wieżyczki złożonej: max 1600mm

• przesuw wiertarki: 2300 mm

• siła nacisku podczas wiercenia:0-44,5kN  

prędkość posuwu: 0-9,14 m/min

moment obrotowy wiertarki: 0-max 500 Nm

•

obroty: 0- max 600 obr/min 

platforma podnoszona z wysięgnikiem.

•

maksymalna wysokosć kotwienia: 4470 mm

•

•

SYSTEM WIERCENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

•

Rigs for your needs
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