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Face Master 1.7L 
Wiertnica do niskich pokùadów 
z kabin¹ klimatyzowan¹ i systemem monitoringu 
 
 
 
 
 
 Nowy typ w peùni hydrostatycznego ukùadu 

napêdowego z dwupompowym systemem, który 

zapewnia bardzo dobre parametry trakcyjne. W 
poù¹czeniu ze zwart¹ budow¹ maszyny i jej du¿¹ 

stateczno�ci¹ pozwala na przemieszczanie siê 

maszyny w trudnych drogach oddziaùów 

górniczych. 
 Hydrostatyczne hamulce zasadnicze oraz HAP  
 Rama prowadnicza F-8000, belka ramy 

wiertniczej aluminiowa, prowadnice ze stali 
nierdzewnej, zwiêkszaj¹ce zabiór wierconego 

otworu w stosunku do obecnie stosowanej 
konstrukcji 

 Min. wysoko�ã transportowa: 1.65m 
 Hydraulicznie sterowanie podnoszenia kabiny 

kapsuùowej o 200m w górê 

 Ergonomiczne, w peùni regulowane, 
amortyzowane siedzisko operatora .  

 Nowoczesna, sterowana hydraulicznie, 
klimatyzowana kabina zgodna z FOPS&ROPS 
oraz PN-G-59001, wyposa¿ona w dedykowany 
filtr H2S oraz unikatowe rozwi¹zania pozwalaj¹ce 

operatorowi na komfortowe i bardzo bezpieczne 
wykonywanie prac bez konieczno�ci jej 

opuszczania. 
 Wysiêgnik B-40 HD. Ukùad kinematyczny 

wysiêgnika prostowodowy, amortyzacja 
hydrauliczna siùownika podnoszenia wysiêgnika 

 Niezawodne sterowanie hydrauliczne  
zapewniaj¹ce niski koszt obsùugi oraz wysok¹ 

wydajno�ã. 
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Face Master 1.7L 
Wiertnica do niskich pokùadów z kabin¹ 
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Gùówne komponenty

  
 Wiertarka obrotowo-udarowa - Montabert 
 Rama prowadnicza F-8000 12ft 
 Wysiêgnik teleskopowy � B-40 HD 
 Silnik diesel - Deutz  
 Opony 12.00 x 24 
 Podwozie � ramy spawane, przegub pionowy, 

przegub poziomy w osi maszyny 
 Hydrostatyczny ukùad napêdowy (4 silniki 

hydrauliczne) z mo¿liwo�ci¹ blokady napêdu na 

wszystkie koùa 
 Pompa hydrauliczna wielotùoczkowa, zmiennego 

wydatku 
 Pompa wodna wirowa 90l/min 
 Sprê¿arka max. ci�nienie 10 bar 
 Instalacja ga�nicza 
 O�wietlenie 

 

Opcje 
 

 Rama prowadnicza 8ft, 10ft, 14ft 
 Kabel elektryczny zamontowany na zwijaku 
 W¹¿ wodny zamontowany na zwijaku 
 Automatyczne centralne smarowanie 
 Filtracja bocznikowa dziaùaj¹ca podczas pracy i 

jazdy 
 System monitoringu ustawienia ramy wiertniczej 

zgodnie z zadana metryk¹ strzaùow¹ (FGS) oraz 
BMS i FGS 

 Napiêcie pracy � wg potrzeb u¿ytkownika 
 System dokùadania ¿erdzi 
 Filtr kabinowy ze specjalnym wkùadem 

eliminuj¹cym zwi¹zki H2S z pochodnymi 
 Wysuw wysiêgnika 1 500mm 

 

Waga i wymiary 
 

Waga 19 500 kg 

Dùugo�ã  12 500 mm 

Szeroko�ã 2 350 mm 

Min. wysoko�ã 1 700 mm 

Min. szeroko�ã wyrobiska 
Dopuszczalne pochylenie wzdùu¿ne 
Dopuszczalne pochylenie poprzeczne 
Wysuw wysiêgnika 
Podnoszenie wysiêgnika 
Skrêt wysiêgnika 
Obrót ramy prowadniczej 
Wysuw ramy prowadniczej 
Skrêt ramy prowadniczej 
Przechyù ramy prowadniczej 

3 850 mm 
15o 
8o 

1 000/ 1 500mm  
+40/-30o 

+/- 40o 

360o 
1 500 mm 

0-90o 

+/-40o 
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