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Wiertnice do budowy sieci wodociągowych  
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej  
i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

 
 
 

Urządzenia wiertnicze do ww. prac dla średnic od 100 mm do 1000 mm 
występują w kilku następujących rodzajach: 
 

1. Wiertnice hydrauliczne poziome, 
2. Przeciskarki hydrauliczne, 
3. Wiertnice sterowane HDD, 
4. Wiertnice sterowane hydrauliczne, 
5. Maszyny do tunelingu, 
6. Maszyny do mikrotunelingu. 

 
W dalszej prezentacji ograniczamy się do urządzeń wiertniczych 
małogabarytowych. 
 

1. Wiertnice hydrauliczne poziome 
 
Głównym zadaniem wiertnic hydraulicznych poziomych jest instalacja 
rur stalowych osłonowych. W przypadku krótkich przewiertów  
w dogodnych warunkach gruntowych można zaryzykować przewiert „na 
boso”, czyli za pomocą świdrów wiertniczych bez rury osłonowej. 
 

 
 

      
 

Producent i dostawca: 
 

 Wiertnice horyzontalne sterowane 
 

 Wiertnice płuczkowo-obrotowe: 

 Studnie głębinowe 

 Pompy ciepła 
 

 Wiertnice pionowe ślimakowe: 
 

 Geologia 

 Geotechnika 

 Sondowanie SPT 
 
 Wiertnice hydrauliczne poziome 

 

 Systemy płuczkowe 
 

 Systemy oczyszczania płuczek 
 

 Pompy tłokowe wysokociśnieniowe 
 

 Silniki płuczkowe do wiertnic HDD 
 

 Silniki płuczkowe do pomp ciepła  
 

 Silnik płuczkowe do gazu i nafty 
 

 Świdry i narzędzia wiertnicze 
 

 Rozwiertaki do wiertnic HDD 
 

 Rozwiertaki do skał do HDD 
 

 Młotki pneumatyczne dolne 
 

 Koronki wiertnicze do młotków 
 

 Agregaty iniekcyjne 
 

 Agregaty hydrauliczne 
 

 Pompy ogólnego przeznaczenia 
 

 Pompy szlamowe 
 

 Bentonity i polimery do wierceń 
 

 Zgrzewarki doczołowe 
 

 Zgrzewarki elektroporowe 
 

 Kraking wiertniczy pneumatyczny 
 

 Kraking hydrauliczny żerdziowy 
 

 Kraking hydrauliczny linowy 
 
 

Importer wiertnic, żerdzi, osprzętu HDD: 
 

 www.akkerman.com  

 www.barbco.com 

 www.brewisengineering.co.uk  

 www.digital-control.com 

 www.melfredborzall.com 

 www.sense-inc.ru 

 www.unihdd.com 
 

 

http://www.barbco.com/
http://www.brewisengineering.co.uk/
http://www.sense-inc.ru/
http://www.unihdd.com/
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Mechaniczno-hydrauliczna metoda kontroli spadku oferowana przez Marpol dla średnic ponad 300 mm 
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Zasada pomiaru spadku na rurze osłonowej stalowej w systemach Marpol 
 

 
 

 
 

 
 
Systemy kontroli spadku na rurze osłonowej dla wiertnic hydraulicznych poziomych oferowane przez 
firmę Marpol są projektowane wg indywidualnego projektu dla średnić powyżej 300 mm. Terminy 
produkcji to około 3-4 miesiące.  
 
Wiertnice hydrauliczne poziome mogą być również wyposażone w systemy nawigacji firm DCI USA lub 
SENSE Rosja. Obudowa nadajnika zakończona płytą sterującą jest połączona z głowicą wiertniczą 
wiertnicy hydraulicznej i poprzez kontrolę nachylenia w stosunku do płaszczyzny poziomej i 
położenia kątowego (tzw. pozycji zegarowej) istnieje techniczna możliwość zmiany kierunki 
wiercenia ślimakami wiertniczymi. Wersja elektroniczna jest oferowana tylko do wierceń „na 
boso”, czyli bez rury stalowej osłonowej. 
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Wiertnica pozioma mechaniczna serii ML-8 startujące z komory. 
 
Urządzenie wiertnicze ML-8 przeznaczone jest do przewiertów pod drogami na nieduże odległości do 
około 20-30 metrów. Wiertnica nie jest wyposażona w system kontroli kierunku wiercenia. Zaletą 
urządzenia są małe wymiary i nieduża waga (około 80-120 kg w zależności od wyposażenia). 
Zasilanie – silnik Honda o mocy 5 KM lub 11 KM. 
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2. Przeciskarki hydrauliczne 
 
Przeciskarki hydrauliczne mogą mieć różną konstrukcję, moc i są przeznaczone do różnych 
zastosowań.  
 
Przeciskarki hydrauliczne serii US80: 
 
Siła pchania 200 kN dla ciśnienia w układzie hydraulicznym 200 bar    
Siła ciągu 150 kN dla ciśnienia w układzie hydraulicznym 200 bar   
 
Siła pchania 350 kN dla ciśnienia w układzie hydraulicznym 200 bar    
Siła ciągu 300 kN dla ciśnienia w układzie hydraulicznym 200 bar 
  
 

  
 
 
 
Siła pchania 450 kN dla ciśnienia w układzie hydraulicznym 175 bar    
Siła ciągu 370 kN dla ciśnienia w układzie hydraulicznym 175     
 

  
 

 
 
Przeciskarki hydrauliczne serii VL-60 (komora 120 cm, wymiary urządzenia 1050 x 550 x 610 mm): 
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Znamy kierunek wiercenia, nie wiemy czy się uda, ale zawsze należy mieć nadzieję… 

 
Urządzenie VL-60 o max sile pchania i ciągu 200 kN jest wyposażone w głowicę wiertniczą stożkową 
i system lokalizacji HDD firm DCI lub SENSE i wówczas może służyć do przewiertów na sucho na 
odległości do kilkudziesięciu metrów (wydajność i możliwości zależą od warunków geologicznych). 
Max. średnica rozwiertaków do 300 mm. Wymagana wydajność zasilacza hydraulicznego do 20 l/min. 
Żerdzie stalowe kute pełne mają średnicę 45 mm. System lokalizacji pozwala na lokalizację 
głowicy wiertniczej (wiemy zatem, jaki jest aktualny kierunek wiercenia), ale urządzenie nie 
daje możliwości zmiany kierunku, ponieważ nie jest wyposażone w krętlik. 
 
 
Przeciskarki hydrauliczne serii VL-40S (komora 100 cm, wymiary urządzenia 900 x 500 x 610 mm): 
 

  
Znamy kierunek wiercenia, posiadamy kontrolę i możemy korygować aktualny kierunek wiercenia 

 
Urządzenie VL-40S o max sile pchania i ciągu 200 kN może być wyposażone w głowicę wiertniczą 
zakończoną końcówką stożkową i system lokalizacji HDD firm DCI lub SENSE i wówczas może służyć 
do przewiertów na sucho na odległości do kilkudziesięciu metrów (wydajność i możliwości zależą 
od warunków geologicznych). Max. średnica rozwiertaków do 300 mm. Wymagana wydajność zasilacza 
hydraulicznego do 20 l/min. Żerdzie stalowe kute pełne mają średnicę 45 mm.  
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3. Wiertnice sterowane HDD 
 
Uniwersalne wiertnice do wierceń pionowych i poziomych metodą płuczkową serii LM-HDD 

 
Wiertnice tej serii wywodzą się z naszych wiertnic pionowych płuczkowych małogabarytowych: 
http://www.marpol.com.pl/produkty_wiertnice-pionowe.html 
 

 
 

 

http://www.marpol.com.pl/produkty_wiertnice-pionowe.html
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Urządzenia wiertnicze serii LM-HDD występują w kilku wielkościach, zazwyczaj w klasie 20-30 kN 
siły pchania / ciągu / wyrywania (w zależności od wersji wiercenia). Max. prędkość obrotowa 
wrzeciona wynsoi około 100 obr/min. Max. wartość momentu obrotowego wynosi około 500 Nm. 
Urządzenie może być wyposażone w pompy bentonitowe odśrodkowe, nurnikowe lub tłokowe. Na 
wyposażeniu znajduje się agregat hydrauliczny w standardzie skonfigurowany na bazie silników 
benzynowych Honda (w opcji dostępne są silniki diesel). Urządzenia serii LM-HDD przeznaczone są 
do wiercenia metodą płuczkową na odległości rzędu kilkudziesięciu metrów. 
 
W przypadku przewiertów poziomych pod drogami dostępne są trzy metody wiercenia: 
 

a) Bez kontroli kierunku wiercenia (liczymy na dobre warunku geologiczne), 
 

b) Z kontrolą kierunku wiercenia, ale bez możliwości zmiany kierunku wiercenia (jest wiedza, 
ale nie można jej w pełni wkorzystać), 
 

c) Z pełną kontrolą kierunku wiercenia z możliwością zmiany kierunku (jest wiedza i posiadamy 
techniczną możliwość jej wykorzystania). 

 

    
a)                 b)                                    c) 

 
Jako systemy nawigacji oferujemy urządzenie Falcon F1 firmy DCI USA albo urządzenia firmy SENSE 
Rosja, np. SNS-200Pro, SNS-200t, SNS-300. 
 

  
 
Głowice wiertnicze standardowe są zakończone płytką sterującą, która jest dostępna w kilku 
wersjach. 
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Głowice wiertnicze do gruntów spoistych są wyposażone w wymienne koronki wiertnicze: 
 

  
 

 
 
Do pozostałych elementów wyposażenia należą krętliki wiertnicze, rozwiertaki, głowice ciągnące: 
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Rury wodociągowe i inne mogą być wciągane za rozwiertakiem lub bezpośrednio za pilotem: 
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NOWOCZESNE GŁOWICE CIĄGNĄCE DO RUR HDPE (ZACZEPY DO RUR) 
(głowice ciągnące występują w kilku standardach i rozmiarach i nie są ujęte w cenie zestawu 

wiertniczego a są przedmiotem odrębnej oferty po konsultacji z klientem) 
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TRANSFER BŁOTA BENTONITOWEGO Z PLACU BUDOWY LUB DO SYSTEMU OCZYSZCZANIA  
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SZAMBIARKI DO TRANSPORTU BŁOTA BENTONITOWEGO 
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Systemy płuczkowe (mieszalniki płuczek wiertniczych) 
 

MARPOL-SP-PW-ZGW-2000RTM - fabrycznie nowy system płuczkowy przepływowo-wtryskowy 2-obwodowy, wersja zabudowana 
na platformie stalowej, z napędem spalinowym z silnikiem benzynowym Honda 5 kM, w wersji wolnostojącej, ze 

zbiornikiem o pojemności 2000l. Wąż przyłączeniowy do wiertnicy nie jest uwzględniony w cenie urządzenia. 
 

 
 
Zdjęcie poglądowe (aktualnie stosowana pompa mieszająca może się nieco różni od tej, która jest widoczna na zdjęciu). 
 

Dane techniczne urządzenia: 
 

 metoda mieszania: system przepływowo-wtryskowy 2-obwodowy, 

 max. wydajność mieszania około 1000 l/min, 

 rama nośna stalowa wysoka z profilu wąskiego, 

 wymiary zewnętrzne – L220 x W150 x H180 cm, 

 zbiornik o pojemności 2000 l, 

 lej zasysający stalowy do bentonitu ze zwężką Venturiego, 

 pompa mieszająca odśrodkowa z silnikiem Honda o mocy 5 KM, 

 termin dostawy do uzgodnienia. 

 
MARPOL-SP-PW-ZGW-3000RTM - fabrycznie nowy system płuczkowy przepływowo-wtryskowy  
2-obwodowy, wersja zabudowana na platformie stalowej, z napędem spalinowym z silnikiem benzynowym Honda 5 kM, w wersji 
wolnostojącej, ze zbiornikiem o pojemności 3000l. Wąż przyłączeniowy do wiertnicy nie jest uwzględniony w cenie 
urządzenia. 

 
 
Zdjęcie poglądowe (aktualnie stosowana pompa mieszająca może się nieco różni od tej, która jest widoczna na zdjęciu). Na tym zdjęciu 
widoczny jest system płuczkowy 3-obwodowy. Tzw. trzeci obwód widoczy po prawej strony to obwód z wbudowanym filtrem siatkowym do wody. 
 

Dane techniczne urządzenia: 
 

 metoda mieszania: system przepływowo-wtryskowy 2-obwodowy, 

 max. wydajność mieszania około 1000 l/min, 

 rama nośna stalowa wysoka z profilu szerokiego, 

 wymiary zewnętrzne – L240 x W180 x H220 cm,  

 zbiornik o pojemności 3000 l, 

 lej zasysający stalowy do bentonitu ze zwężką Venturiego, 

 pompa mieszająca odśrodkowa z silnikiem Honda o mocy 5 KM, 
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Wiertnice sterowane HDD hydrauliczne na płuczkę serii MAR-HDD-100 
 
Urządzenia wiertnicze serii MAR-HDD-100 potrzebują do pracy tych samych elementów wyposażenia, co każda 
inna wiertnica sterowana HDD: 
 
- agregatu hydraulicznego o mocy 20-25 KM, 
- pompy bentonitowej o max. wydajności około 150 l/min dla ciśnienia do 20 bar, 
- żerdzi wiertniczych (długość jednostkkowa 1 ÷ 1.5 m), 
- narzędzi wiertniczych HDD, w tym głowicy wiertniczej z płytką sterującą, 
- mieszalnika płuczek, 
- systemu lokalizacji HDD (np. Falcon F1 DCI USA albo SNS-200Pro firmy SENSE Rosja). 
 
W zależności od konfiguracji urządzenie może być wykorzystane do przewiertów sterwoanych HDD na odległości 
od kilkudziesięciu metrów do ponad 100 m. 
 
ML-8 przeznaczone jest do przewiertów pod drogami na nieduże odległości do około 20-30 metrów. Wiertnica 
nie jest wyposażona w system kontroli kierunku wiercenia. Zaletą urządzenia są małe wymiary i nieduża waga 
(około 80-120 kg w zależności od wyposażenia). Zasilanie – silnik Honda o mocy 5 KM lub 11 KM. 
 
Na zamówienie klienta wiertnice serii MAR-HDD mogą być przystosowane do wierceń pionowych. 

 
 
Wiertnice sterowane HDD hydrauliczne na płuczkę serii MAR-HDD-200 

 
Wersja z komory (zasięg 100-150 m). Max siła pchania / ciągu 150/180 kN. Żerdzie o długości 1 m. Wymiary 
wiertnicy 1000 x 1500 mm. Masa urządzenia w zależności od wyposażenia od 1200 kg do 2700 kg. Duże 
odległości i duże średnice rozwiercania to główne atuty wiertnic serii HDD-200. Max. momnt obrotowy 2600 
Nm, max. ciśnienie płuczki wiertniczej 50 bar, długość w transporcie do 2500 mm, długość robocza w komorze 
około 3000 mm, wymiary zewnętrzne maszyny roboczej 1000 x 1400 mm. Systemy lokalizacji DCI lub SENSE. 
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Wiertnice sterowane HDD hydrauliczne serii MWK-3000 
 

Są to profesjonalne małe wiertnice sterowane podczepiane do wysięgnika kopartki. Główne zastosowanie wiertnice 
serii MWK-3000 to przewiertty sterowane na płuczkę na odległości rzędu 20-30-40-50 m (aktualne możliwości 
wiercenia zależą od warunków geologicznych). 
 
W zestawie występują następujące elementy:  
 

 urządzenie wiertnicze HDD podczepiane do minikoparki,  

 żerdzie,  

 narzędzia wiertnicze,  

 system płuczkowy,  

 elektronika firmy DCI-USA lub SENSE-Rosja,  

 agregat hydrauliczny do zasilania hydrauliki (albo pobór oleju z koparki – zapotrzebowanie około 60-70 l/min). 
 

Urządzenia MWK-3000 są jednak dostępne na zamówienie. 
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Wiertnice sterowane HDD hydrauliczne płuczkowe serii SP-200EXC (wiertnice zasilane z koparki lub agregatu 
hydraulicznego) 
 

Urządzenia serii SP-200EXC posiadają max. siłę ciągu i pchania około 100 kN, max. moment obrotowy około 1800 Nm, 
wymiary zewnętrzne około 70 x 110 cm i wysokość 175 cm. Wewnątrz „klatki” znajduje się stanowisko dla operatora, 
wiertnica mieści się do małych komór o średnicy 1200 mm. Masa urządzenia bez żerdzi około 700 kg. Wymagana 
wydajność agregatu hydraulicznego około 60 l/min dla ciśnienia około 210 bar (firma MARPOL projektuje i wykonuje 
agregaty hydrauliczne wg specyfikajci klienta). 
 
Żerdzie wiertnicze płuczkowe: Ø 45 mm x 50 cm, w zestawie podstawowym znajduje się 27 metrów. 
 
Pilot wiertniczy: Ø 75 mm x 60 cm. 
 
W zestawie podstawowym znajduje się mieszalnik płuczek polimerowych o wydajności 12 l/min. 
 
Zalecana średnica rozwiercania dla rury PE 250 mm wynosi 300 mm. 
 
Zalecana max. długość przewiertów do 100 m. 
 
Max. głębokość na trasie przewiertu zależy od klasy systemu lokalizacji HDD (zalecamy Falcon F1 firmy DCI USA albo 
SNS-200Pro firmy SENSE Rosja). 
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Wiertnice sterowane HDD hydrauliczne płuczkowe serii SP-200TER (wiertnice zasilane z koparki lub agregatu 
hydraulicznego) 
 

Urządzenia serii SP-200TER są podobne pod względem parametrów roboczych do wiertnicy serii SP-200EXC. Główna 
różnica polega na bardziej komfortowej kabinie dla operatora. Wymiary zewnętrzne urządzenia są zbliżone do 
wiertnoicy SP-200EXC. 
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Wiertnica UNIVERSAL 12x15-L (aktualnie w magazynie MARPOL – kwiecień 2018) 
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Mieszalniki (systemy płuczkowe) MARPOL przenośne na własnej ramie stalowej 
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Wiertnice serii MARPOL-D40x70TM i MARPOL-D40x70ETM 
(to urządzenie wiertnicze nie jest przedmiotem tej oferty, ale na życzenie klienta 
przygotujemy taką ofertę i prześlemy na maila; urządzenie znajduje się aktualnie  

w produkcji i jest dostępne w krótkim terminie) 
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Wiertnica horyzontalna sterowana 
MARPOL-D35x50TM 

 

 
 
Wiertnica MARPOL-D35x50TM to uniwersalne urządzenie 
wiertnicze do wykonywania szerokiej klasy zadań wiertniczych 
dla potrzeb telekomunikacji, energetyki, gazownictwa oraz 
wodociągów i kanalizacji. Uwzględniając potrzeby naszych 
klientów zaprojektowaliśmy wiertnicę klasy 150kN wyposażoną 
w pompę bentonitową o wydajności 200 l/min oraz pompę 
hydrauliczną 3-sekcyjną, która umożliwia uzyskanie w tym 
samym czasie max. wartości siły ciągu i momentu obrotowego. 
 
Wiertnica MARPOL-D35x50TM wyposażona jest w kosz na 50 sztuk 
żerdzi o długości jednostkowej 3.05 m (10 ft) wykonanych  
w technologii kucia z jednego kawałka stali (one-piece 
forged pipe) o promieniu gięcia 31 m ze standardowym gwintem 
amerykańskim FST-I, FST-II lub Ditch-Witch DW.  
 
Wiertnica posiada dwie niezależne podpory hydrauliczne 
tylne, automatyczny podajnik żerdzi, pięć reflektorów 
oświetlających miejsce pracy oraz hydrauliczny 2-punktowy 
system kotwienia z możliwością wykorzystania dwóch 
dodatkowych punktów. 
 
Wyposażenie dostępne w opcji: klimatyzowana i ogrzewana 
kabina, automatyczny system smarowania punktów smarnych, 
kablowy system nawigacji, zawór pneumatyczny do wiercenia  
w skałach metodą młotka sterowanego, współpraca z silnikiem 
płuczkowym i systemem oczyszczania płuczek, pompy tłokowe 
bentonitowe o dużej wydajności, systemy przeciwzamarzające. 
 

Producent i dostawca: 
 

 Wiertnice horyzontalne sterowane 
 

 Wiertnice płuczkowo-obrotowe: 

 Studnie głębinowe 

 Pompy ciepła 
 

 Wiertnice pionowe ślimakowe: 
 

 Geologia 

 Geotechnika 

 Sondowanie SPT 
 
 Wiertnice hydrauliczne poziome 

 

 Systemy płuczkowe 
 

 Systemy oczyszczania płuczek 
 

 Pompy tłokowe wysokociśnieniowe 
 

 Silniki płuczkowe do wiertnic HDD 
 

 Silniki płuczkowe do pomp ciepła  
 

 Silnik płuczkowe do gazu i nafty 
 

 Świdry i narzędzia wiertnicze 
 

 Rozwiertaki do wiertnic HDD 
 

 Rozwiertaki do skał do HDD 
 

 Młotki pneumatyczne dolne 
 

 Koronki wiertnicze do młotków 
 

 Agregaty iniekcyjne 
 

 Agregaty hydrauliczne 
 

 Pompy ogólnego przeznaczenia 
 

 Pompy szlamowe 
 

 Bentonity i polimery do wierceń 
 

 Zgrzewarki doczołowe 
 

 Zgrzewarki elektroporowe 
 

 Kraking wiertniczy pneumatyczny 
 

 Kraking hydrauliczny żerdziowy 
 

 Kraking hydrauliczny linowy 
 
 

Importer wiertnic, żerdzi, osprzętu HDD: 
 

 www.akkerman.com  

 www.barbco.com 

 www.brewisengineering.co.uk  

 www.digital-control.com 

 www.melfredborzall.com 

 www.sense-inc.ru 

 www.unihdd.com 
 

http://www.barbco.com/
http://www.brewisengineering.co.uk/
http://www.sense-inc.ru/
http://www.unihdd.com/
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http://www.barbco.com/europe/ USA 
 

 
 

 
 

http://www.barbco.com/europe/ HDD Drills & Auger Boring Machines (Europe) 
 

MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 
Dygasinskiego 1 

05-827 Grodzisk Mazowiecki 
POLAND 

 
Tel. +48227399230, +48227983490 

Cell +48506160094 
www.marpol.com.pl       marpol@marpol.com.pl  

 
MARPOL – autoryzowany wyłączny przedstawiciel BARBCO Inc. w Europie 

http://www.barbco.com/europe/
http://www.barbco.com/europe/
http://www.marpol.com.pl/
mailto:marpol@marpol.com.pl
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http://www.akkerman.com/ USA 
 
 

 
 
 

http://www.akkerman.com/ USA 
 

 Guided Boring Machines (wiertnice teloptyczne do budowy kanalizacji) 
 

 Microtunneling (maszyny mikrotunelowe na płuczkę) 
 

 Pipe Jacking & Tunneling (maszyny do budowy tuneli TBM od 1000 mm do 2500 mm) 
 

 Earth Pressure Balance System (maszyny do budowy tuneli do 4000 mm) 

 
 

MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 
Dygasinskiego 1 

05-827 Grodzisk Mazowiecki 
POLAND 

 
Tel. +48227399230, +48227983490 

Cell +48506160094 
www.marpol.com.pl       marpol@marpol.com.pl  

 
 

MARPOL – autoryzowany wyłączny przedstawiciel AKKERMAN Inc. 
w Europie, Turcji i Rosji 

 

http://www.akkerman.com/
http://www.akkerman.com/
http://www.marpol.com.pl/
mailto:marpol@marpol.com.pl
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http://www.sense-inc.ru ROSJA  

 
HDD GUIDANCE SYSTEMS from RUSSIA 

 

 
 

 
 

MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 
Dygasinskiego 1 

05-827 Grodzisk Mazowiecki 
POLAND 

 

Tel. +48227399230, +48227983490 
Cell +48506160094 

www.marpol.com.pl       marpol@marpol.com.pl  
 

MARPOL – autoryzowany wyłączny przedstawiciel SENSE Inc. w Europie 
MASTER EUROPEAN DISTRIBUTOR – już ponad 80 urządzeń w Polsce i ponad 500 w Europie 

http://www.sense-inc.ru/
http://www.marpol.com.pl/
mailto:marpol@marpol.com.pl
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Zgrzewarki doczołowe firmy MARPOL 
 

 ODSM-400H 
 

 ODSM-250H 
 

 ODSM-160H 
 

Wszystkie zgrzewarki doczołowe firmy MARPOL są standardowo przystosowane do 
współpracy z rejestratorem zgrzewów: 
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Do każdej wiertnicy oferujemy w promocyjnej cenie zgrzewarki doczołowe naszej 
produkcji  dostępne w kilku wielkościach do 160 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 
mm, 630 mm, 800 mm. Wszystkie zgrzewarki firmy MARPOL są przystosowane do 
współpracy z rejestratorem zgrzewów – wystarczy podpiąć nasz rejestatror, który 
można wypożyczyć. Wyniki można zapisywać na kluczu USB lub wydrukować za pomocą 
drukarki będącej na wyposażeniu rejestratora zgrzewów. Każda zgrzewarka ma na 
wyposażeniu tabele zgrzewów opracowane przez naszą firmę. 
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25 LAT DOŚWIADCZENIA WE WDRAŻANIU TECHNOLOGII PRZEWIERTÓW 
STEROWANYCH U KLIENTA ORAZ W SERWISIE MASZYN WIERTNICZYCH 
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MARPOL – Twój partner w technologiach bezwykopowych o 25-letnim doświadczeniu 

 

 Ogólnopolski serwis techniczny 
 

 Obsługa handlowa i administracyjna 
 

 Szkolenia 
 

 Części zamienne 


