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WIERTNICA GĄSIENICOWA
KRETO MAX TYP MB 150

WIERTNICA GĄSIENICOWA
KRETO MAX TYP MB 100

MULTIFUNCTIONAL CATERPILLAR DRILLING RIG KRETO MAX TYPE MB 150

MULTIFUNCTIONAL CATERPILLAR DRILLING RIG KRETO MAX TYPE MB 100

KRETO MAX MB 150 caterpillar drilling rig is
mounted on a self-propelled chassis with rubber
caterpillars and is used to make vertical bores by
means of the following methods:
•
rightward flush circulations drilling
•
rotary drilling with a continuous auger
•
casing percussion drilling by means of
percussive equipment.
It is also possible to choose different drilling
equipment.

KRETO MAX caterpillar drilling rig is a
multifunctional device used to make vertical
bores in the ground by means of following
methods:
•
rightward flush circulation drilling
•
rotary dry auger drilling
The drilling rig is driven by a 75 kW, high-pressure
motor. It is equipped with a flush plunger pump,
allowing for flush drilling up to the depth of 100
m. thanks to a modern structure, the drilling rig
is a particularly useful when carrying out drills for
heat pumps and wells.

Max. średnica wiercenia

Max. głębokość wiercenia
Głowica obrotowa:
bieg I
bieg II
Średnica żerdzi / długość
żerdzi

100 m
420 daNm
210 da Nm

65 obr./min.
130 obr./min.

Ø76 mm / 3 m

Wyciągarka hydrauliczna:
max. siła w linie

Max. drill diameter

DANE TECHNICZNE

Ø 220 mm

Max. drill length
Rotary head:
gear 1
gear 2
Drill rod diameter/drill rod
length

100 m
420 daNm
210 da Nm

65 obr./min.
130 obr./min.

Ø76 mm / 3 m

Hydraulic winch:
12 kN

średnica liny

Ø 10 mm

długość liny

50 m

max. cable strength
cable diameter

12 kN
Ø 10 mm

Skok

4000 mm

Travel

50 m
4000 mm

Siła docisku

25 kN

Pull-down force

25 kN

Siła wyrywania

50 kN

Pull out force

50 kN

Górne szczęki zaciskowe do
rozkręcania żerdzi

Ø 83 mm

Upper clamping device for
drill rod unbolt

Ø 83 mm

Dolne stałe szczęki
zaciskowe

Ø 60-220 mm

Bottom clamping device

Ø 60-220 mm

Pompa płuczkowa: typ

DAB/CAPRARI

Flush plunger pump

DAB/CAPRARI

Silnik napędowy PERKINS
moc/obroty
Szerokość
Masa wiertnicy
(bez oprzyrządowania)

1850 mm
4300 kg

Driving motor PERKINS
power/revolutions
Width
Drilling rig weight (without
equipment)

75 kW/2400 obr./min.

4300 kg

TECHNICAL SPECYFICATION

Max. drill diameter

Ø 350 mm

Max. średnica wiercenia

Ø 350 mm

Max. drill diameter

Ø 350 mm

Max. głębokość wiercenia
(na sucho/na mokro)

24/150 m

Max. drill length
(dry/mud)

24/150 m

Max. głębokość wiercenia
(na sucho/na mokro)

24/150 m

Max. drill length
(dry/mud)

24/150 m

Głowica obrotowa:
bieg I
bieg II

5000 daNm
65 obr./min.
3000 da Nm 120 obr./min.

Rotary head:
gear 1
gear 2

5000 daNm
65 obr./min.
3000 da Nm 120 obr./min.

Głowica obrotowa:
bieg I
bieg II

5000 daNm
65 obr./min.
3000 da Nm 120 obr./min.

Rotary head:
gear 1
gear 2

5000 daNm
65 obr./min.
3000 da Nm 120 obr./min.

Wydatek pompy
hydraulicznej

0-90+45+45 l/min

Delivery of hydraulic pump

0-90+45+45 l/min

Wydatek pompy
hydraulicznej

0-90+45+45 l/min

Delivery of hydraulic pump

0-90+45+45 l/min

Ciśnienie układu
hydraulicznego

25 MPa

Hydraulic system pressure

25 MPa

Ciśnienie układu
hydraulicznego

25 MPa

Hydraulic system pressure

25 MPa

Przesuw głowicy obrotowej:

Rotary head shift:
4200 mm

Travel

Przesuw głowicy obrotowej:

4200 mm

Skok

Rotary head shift:
4200 mm

Travel

4200 mm

Siła docisku

50 kN

Pull-down force

50 kN

Siła docisku

50 kN

Pull-down force

50 kN

Siła wyrywania

80 kN

Pull-up force

80 kN

Siła wyrywania

80 kN

Pull-up force

80 kN

Pompa płuczkowa

2400 l/min

Podwójny zacisk do
rozkręcania żerdzi:
średnica żerdzi (min-max)

Silnik napędowy PERKINS
moc/obroty
Szerokość wiertnicy

1850 mm

DANE TECHNICZNE

Ø 350 mm

siła zacisku

75 kW/2400 obr./min.

TECHNICAL SPECYFICATION

Max. średnica wiercenia

Skok
cable length

Wiertnica KRETO MAX typ MA 150 zbudowana jest na pojeździe samochodowym. Przeznaczona jest
do wykonywania odwiertów do głębokości 150 m. Max. średnica żerdzi to 108 mm.
The KRETO MAX type MA 150 universal drilling rig enables each user to drill with the following
methods, with borehole diameters of 3” to 16” and drilling depths up to 150 m.
•
rotary-drilling with direct circulation
•
auger drilling
•
•rotary-drilling with reverse circulation

TECHNICAL SPECYFICATION
Ø 220 mm

ROTARY DRILLING RIG KRETO MAX TYPE MA 150

Wiertnica gąsienicowa KRETO MAX typ MB 150
zbudowana jest na samojezdnym podwoziu
z gumowymi pasami gąsienic i służy do
wykonywania pionowych robót wiertniczych
następującymi metodami:
•
wiercenie płuczkowe z prawym obiegiem
płuczki wiertniczej
•
wiercenie obrotowe ślimakiem ciągłym
•
wiercenie udarowe narzędziami udarowymi
Możliwa jest także inna konfiguracja wiertnicy.

Wiertnica gąsienicowa KRETO MAX typ MB
100
jest
wielofunkcyjnym
urządzeniem
umożliwiającym wiercenie pionowych otworów w
gruncie następującymi metodami:
•
wiercenie płuczkowe z prawym obiegiem
płuczki wiertniczej
•
wiercenie obrotowe ślimakiem
Wiertnica napędzana jest wysokoprężnym
silnikiem o mocy 75 kW. W swoim wyposażeniu
posiada pompę płuczkową, umożliwiającą
wiercenie płuczkowe do głębokości 100 m.
Dzięki nowoczesnej konstrukcji jest szczególnie
przydatna do wierceń pod instalacje pomp ciepła
i studni.

DANE TECHNICZNE

KRETO MAX TYP MB 150

Masa wiertnicy
(bez oprzyrządowania)

Mud pump

2400 l/min

0-250 kN
92 kW/2400 obr./min.
1850 mm
5900 kg

drill rod diameter
strength
Driving motor PERKINS
power/revolutions
Drilling rig width
Drilling rig weight (without
equipment)

2400 l/min

Podwójny zacisk do
rozkręcania żerdzi:

Double clamping for drill rod
unbolt:
Ø 60-220 mm

Pompa płuczkowa

Ø 60-220 mm
0-250 kN
92 kW/2400 obr./min.
1850 mm
5900 kg

średnica żerdzi (min-max)
siła zacisku
Silnik napędowy PERKINS
moc/obroty
Szerokość wiertnicy
Masa wiertnicy
(bez oprzyrządowania)

Mud pump

2400 l/min

Double clamping for drill rod
unbolt:
Ø 60-220 mm
0-250 kN
92 kW/2400 obr./min.
1850 mm
5900 kg

drill rod diameter
strength
Driving motor PERKINS
power/revolutions
Drilling rig width
Drilling rig weight (without
equipment)

Ø 60-220 mm
0-250 kN
92 kW/2400 obr./min.
1850 mm
5900 kg

