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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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Wiertnica sterowana MARPOL-D35x50
TM

 
 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE I WAGA  
Długość: 5.8 m 

Szerokość: 200.0 cm 

Wysokość: 220.0 cm 

Waga (razem z żerdziami 152 m): 8,200.0 kg 

Waga z kabiną (razem z żerdziami 152 m ): 8,380.0 kg 
 

 

SILNIK 
Marka: Cummins 

Rodzaj paliwa: Diesel  

Max prędkość obrotowa: 2400 obr/min 

Max moc silnika: 140 hp (104 kW)  

Metoda chłodzenia: CAC, air-to-air  
 

 

OPERATIONAL  
Max Pullback: 80150.0 kN 

Max prędkość przesuwu wrzeciona: 73.2 m/min 

Max moment obrotowy (dla max. obrotów): 5000 Nm 

Max prędkość obrotowa wrzeciona: 150 obr/min 

Minimalna średnica pilota: 9.0 cm 

Max prędkość jazdy: 2.0 km/h 

Poziom hałasu: 82.9 dB(A) 

Poziom hałąsu w kabinie: 75.7 dB(A) 

Nachylenie stołu: 9-25° (24.9–46.6%) 

 

POJEMNOŚCI UKŁADÓW CIECZY 
Objętość zbiornika paliwa: 170.0 L 

Objętość zbiornika płynu hydraulicznego: 170.0 L 

Objętość układu hydraulicznego: 210.0 L 

Zbiornik płynu przeciwzamarzającego: opcja 

 

Inne modele wiertnic HDD MARPOL 
 

W ofercie produkcyjnej firma MARPOL posiada 

również wiertnice HDD klasy 180 i 250 kN. 

 

 

GENERAL DIMENSIONS AND WEIGHTS  
Min transport length: 5.8 m 

Min transport width: 200.0 cm 

Min transport height: 220.0 cm 

Weight (152.4 m drill rod): 8,200.0 kg 

Weight with cab (152.4 m drill rod): 8,380.0 kg 
 

 

ENGINE 
Make: Cummins 

Fuel type: Diesel  

Rated rpm: 2200 rpm  

Gross horsepower: 140 hp (104 kW)  

Cooling method: CAC, air-to-air  
 

 

OPERATIONAL  
Max. Pullback: 150 kN 

Max carriage speed at max engine rpm: 73.2 m/min 

Max spindle torque (at max engine rpm): 5000.0 Nm 

Max spindle speed at max engine rpm: 150 rpm 

Min bore diameter: 9.0 cm 

Max ground drive speed at max engine rpm: 2.0 km/h 

Noise level at operator’s ear: 82.9 dB(A) 

Noise level at operator’s ear (cab): 75.7 dB(A) 

Drill rack angle: 9-25° (24.9–46.6%) 

 

FLUID CAPACITIES  
Fuel tank: 170.0 L 

Hydraulic tank: 170.3 L 

Hydraulic system: 208.2 L 

Antifreeze tank for drilling fluid pump: option 

 

Other models of MARPOL HDD Drills 
 

MARPOL can manufacture other models of HDD 

drills including 180kN and 250kN drills. 
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OPCJE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 
Urządzenie wiertnicze dostępne jest w trzech 
kolorach 
 
- żółty 
- pomarańczowy 
- czerwony 
 

 
 
 
Systemy lokalizacji DCI lub SENSE 

 

 
DigiTrak Falcon F1, F2, F5 

 

 
Sense SNS-100, SNS-200, SNS-300, SNS-300t 

 
 

 
 

 
 

 
Prezentacja Wi-Fi na smartfonie i tablecie 
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Mieszalniki płuczek i systemy recyklingu  

 

 
 

 
 

 
 
Systemy płuczkowe: 2000L, 3000L, 5000L 
Systemy recyklingu: 5000L, 10000L 
 
 
 

Mixing and Mud Recycyling Systems 
 

 
 
Silniki do wiertnic sterowanych HDD 
 

- Cummins 
- John Deere 
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Żerdzie wiertnicze do każdej wiertnicy na rynku 
 

- kute z jednego kawałka stali (one piece forged) 
- kute z końcówkami zgrzewanymi tarciowo 
- gwint Vermeer lub Ditch-Witch 
- długość 10 ft (3.05 m) 
 

 
 

 
 

 
 

 Vermeer & DW 

 
 

Technologie produkcji żerdzi wiertniczych HDD 
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Rozwiertaki baryłkowe uniwersalne i beczkowe  
 

Rozwiertaki baryłkowe uniwersalne i beczkowe występują 
w kilku odmianach w zależności od zastosowań, 
rodzajów zębów, średnicy wałka oraz budowy narzędzia 
(bez krętlika lub z krętlikiem wewnętrznym). 
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Rozwiertaki baryłkowe do gruntów ciężkich 
 

Rozwiertaki baryłkowe do gruntów ciężkich występują  
w kilku odmianach w zależności od zastosowań, profilu, 
rodzajów i liczby zębów, średnicy wałka oraz budowy 
wewnętrznej (rozwiertaki nie posiadają krętlika 
wewnętrznego). 
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Rozwiertaki tnące 
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Głowice wiertnicze (pilotażowe) 
 

Oferta firmy Marpol na głowice wiertnicze obejmuje wiele 
różnych rozwiązań, które różnią się pod względem 
budowy zewnętrznej i wewnętrznej, metody łączenia 
obudowy z żerdzią wiertniczą i zastosowań. Głowice 
wiertnicze są dostępne dla każdej wiertnicy i żerdzi 
występującej na rynku i dla nadajników wszystkich 
rodzajów systemów nawigacji. 
 
Montaż głowicy wiertniczej bezpośrednio na żerdź: 
 

 
 
Montaż rozwiertaka bezpośrednio na żerdź: 

 

 
 
Montaż głowicy wiertniczej za pośrednictwem żerdzi 
startowej (element pośredni między żerdzią a głowicą): 
 

 

Głowice wiertnicze standardowe i obudowy uniwersalne: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Obudowy są kompatybilne z nadajnikami systemów 
nawigacji Sense, DCI i Subsite oraz płytami sterującymi 
(płetwami) od wiertnic różnych producentów. Głowice 
wiertnicze mogą mieć powierzchnie boczne wzmocnione 
węglikami spiekanymi co zwiększa trwałość narzędzia. 
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Głowice wiertnicze do gruntów spoistych 
 

Do gruntów ciężkich, w tym spoistych i zwartych lub z 
domieszką drobnych kamieni znajdują zastosowanie 
głowice wiertnicze o zwiększonej wytrzymałości 
mechanicznej. Głowica wiertnicza do gruntów spoistych 
składa się z trzech elementów: 
 

- wymiennego modułu wiertniczego do skał lub gruntów lekkich 
 

- obudowy nadajnika  
 

- adaptera  tylnego  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Obudowy uniwersalne mogą się łączyć z modułem 
przednim do gruntów skalistych bądź modułem przednim 
do gruntów lekkich. Konstrukcja modułu przedniego do 
gruntów lekkich umożliwia montaż płyt sterujących, które 
są bardziej odpowiednie do gruntów lekkich. 
 
Obudowa uniwersalna może być łączona bezpośrednio z 
żerdzią wiertniczą lub za pośrednictwem żerdzi startowej. 
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Budowa modułów roboczych do gruntów spoistych o 
gruntów lekkich 
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Moduły wiertnicze do gruntów spoistych 
 

Twoje nowoczesne narzędzie do ciężkich gruntów 
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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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Metody łączenia rozwiertaków i obudów nadajników  
z żerdziami wiertniczymi 

 
W zależności od budowy rozwiertaków i obudowy 
nadajnika oferujemy kilka metod łączenia tych narzędzi z 
żerdziami wiertniczymi.  
 
Dostępne metody montażu narzędzi z żerdziami można 
podzielić na dwie grupy – z montażem bezpośrednim na 
żerdź wiertniczą bądź montażem za pośrednictwem 
żerdzi startowej (łącznika elastycznego) i tulei 6- lub 8-
kątnej. Dodatkowe zróżnicowanie metod montażu wynika 
z konstrukcji rozwiertaków i obudów, które mogą mieć 
wymienne adaptery z gwintem lub takich wymiennych 
adapterów nie posiadają).  

 

 
 

 
 

 
 
Sposób montażu narzędzi za pośrednictwem żerdzi 
startowej (kolejność narzędzi): żerdź wiertnicza, żerdź 
startowa, adapter z szybkozłączem 6- lub 8-kątnym, 
tuleja 6- lub 8-kątna, śruba blokująca. 

 
 

 
 

 
Przykład standardowej głowicy wiertniczej 

 
Adapter do żerdzi startowej   Adapter na żerdź wiertniczą 
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Wciąganie rur bezpośrednio za pilotem (za głowicą 
wiertniczą).  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Ciągnij rury bezpiecznie, systemy samorozpinające 
pomogą ci w tym… 

 
 

 Uratuj narzędzia w krytycznej sytuacji… 



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia / since 1996 
www.marpol.com.pl,  marpol@marpol.com.pl NIP /VAT No. PL-571-136-46-44 

Tel./ Office Phone +48227399230, +48227983490; Kom. / Cell Phone +48506160094 

20 

Głowica wiertnicza do gruntów spoistych w roli 
rozwiertaka. Wciąganie rur bezpośrednio za pilotem. 

 

 
 
Głowica wiertnicza do wiertnic Ditch-Witch z 
obudową nadajnika lokalizatora DCI lub SENSE 
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Przykłady wyposażenia zestawów wiertniczych 
 
 

 
 

 
 

 
 
Wiertnice MARPOL mogą być wyposażone w 
silniki firmy Cummins typu RECON starszej 
generacji bądź w nowe silniki firmy John 
Deere. 
 
W opcji dostępne między innymi urządzenia 
do oczyszczania i separacji zwiercin, 
głowice do gruntów spoistych, systemy 
przewiertów w skałach, przystawki 
teleoptyczne do budowy kanalizacji, 

kablowe systemy lokalizacji i inne 
wyposażenie specjalistyczne. 
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Zestaw  wiertniczy nr 1.  Wiertnica 
MARPOL-D40x65ETM 

 

 urządzenie wiertnicze MARPOL-D40x65ETM 
na podwoziu na gąsienicach gumowych z 
następującymi dodatkowymi opcjami, 
które są uwzględnione w cenie 
urządzenia: 

o dodatkowe oświetlenie na kotwach 
urządzenia wiertniczego (razem 5 
reflektorów), 

o system przeciwzamarzający ze 
zbiornikiem stalowym o poj. 25 l, 

o dodatkowe wyjście dla myjki 
ciśnieniowej, 

o miernik ciśnienia płuczki wiertniczej 
umieszczony na panelu kontrolnym 
operatora wiertnicy, 

o zawór przyłączeniowy płuczki 
wiertniczej umieszczony z tyłu 
wiertnicy. 

 

 silnik spalinowy diesel Cummins recon 
180 KM, 6-cylindrowy (wersja 
ekonomiczna recon), 

 pompa bentonitowa o maksymalnej 
wydajności 200 l/min, 

 maksymalna siła ciągu 180 kN, 

 maksymalny moment obrotowy około 6200 
Nm, 

 wymiary zewnętrzne jednostki 
wiertniczej {L X S X H} = {6,00 X 2,00 
X 2,15 m}, 

 masa wiertnicy z pełnym koszem żerdzi 
na pokładzie około 8 500 kg (z 
żerdziami), 

 stół wiertniczy regulowany w zakresie 
około 10˚÷25˚,  

 dwie niezależne łapy hydrauliczne 
tylne, 

 automatyczny podajnik żerdzi,  

 automatyczny 2-punktowy ślimakowy 
hydrauliczny system kotwienia do 
gruntu, 

 dodatkowy system kotwienia na dwie 
szpile stalowe (stosowany w razie 
potrzeby), 

 manualny system odcięcia bentonitu 
podczas operacji wymiany żerdzi, 1 szt. 

 

 system lokalizacji SNS-200 z 
nadajnikiem 1-częstotliwościowym, 1 
kpl. (z walizką) 

 

 mieszalnik płuczek przepływowo-
wtryskowy 2-obwodowy SPPW-ZGW-3000R z 
pompą mieszającą  
o napędzie spalinowym, z pojedynczym 
zbiornikiem o pojemności 3000 l. 
Mieszalnik znajduje się na ramie 
stalowej, 1 kpl. (w opcji dostępne są 

systemy 5000 litrów oraz 2-zbiornikowe 
o łącznej pojemności 6000 l), 

 wąż przyłączeniowy o długości 15 m do 
połączenia z wiertnicą, 1 szt. 

 

 żerdzie wiertnicze kute z 1-go kawałka 
z gwintem amerykańskim stożkowym FS-1, 
ø 60 mm x 3,05 m; razem 30 szt. x 3,05 
m (razem 91.50 m); końcowa liczba 
żerdzi zależy od klienta, 

 

 głowica wiertnicza standardowa 
montowana bezpośrednio na żerdź 
wiertniczą, 1 szt. 

 płyta sterująca standardowa do ww. 
głowicy wiertniczej, 1 szt. 

 rozwiertak tnąco-baryłkowy standardowy 
o średnicy około 8”  / 200 mm, 1 szt. 

 rozwiertak tnący-baryłkowy standardowy 
o średnicy około 12” / 300 mm, 1 szt. 

 rozwiertak tnący-baryłkowy standardowy 
o średnicy około 16” / 400 mm, 1 szt. 

 żerdź startowa do łączenia rozwiertaków 
z żerdziami wiertniczymi, 1 kpl. 

 tuleja 8-kątna do ww. żerdzi startowej, 
1 szt. 

 łącznik do wciągania żerdzi 
wiertniczych za krętlikiem, 1 szt. 

 łącznik do wyciągania żerdzi 
wiertniczych z drugiej strony 
przewiertu, 1 szt.  

 krętlik zewnętrzny 20-tonowy 2-stronny, 
1 szt. 

 żerdź napędowa wrzeciona obrotowego, 1 
szt.  

 adapter żerdzi napędowej wrzeciona 
obrotowego, 1 szt. 

 

 guma czyszcząca do żerdzi, 1 szt. 

 smar miedziowy, 1 wiaderko 5 kg, 
 zestaw dwóch kluczy hakowych, 1 kpl.  

 lejek z kubkiem do pomiaru lepkości 
płuczek wiertniczych, 1 kpl. 

 waga polowa do pomiaru ciężaru 
właściwego błota bentonitowego, 1 kpl. 

 gwarancja 12 miesięcy (na warunkach 
zgodnych z kartą gwarancyjną wystawioną 
przez Marpol). Oferta ważna jest 30 dni 
lub do chwili sprzedaży wiertnicy 
znajdującej się w magazynie.  
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Zestaw  wiertniczy nr 2.  Wiertnica 
MARPOL-D40x65TM 

 

 urządzenie wiertnicze MARPOL-D40x65TM na 
podwoziu na gąsienicach gumowych z 
następującymi dodatkowymi opcjami, 
które są uwzględnione w cenie 
urządzenia: 

o dodatkowe oświetlenie na kotwach 
urządzenia wiertniczego (razem 5 
reflektorów), 

o system przeciwzamarzający ze 
zbiornikiem stalowym o poj. 25 l, 

o dodatkowe wyjście dla myjki 
ciśnieniowej z lancą do mycia 
maszyny, 

o miernik ciśnienia płuczki wiertniczej 
umieszczony na panelu kontrolnym 
operatora wiertnicy, 

o dodatkowy zawór elektryczny do 
zamykania przepływu płuczki na pompie 
bentonitowej, 

o zawór przyłączeniowy płuczki 
wiertniczej umieszczony z tyłu 
wiertnicy. 

 

 nowy silnik spalinowy diesel John Deere 
156 KM, 4-cylindrowy objęty gwarancją 
producenta firmą John Deere Francja, 

 pompa bentonitowa o maksymalnej 
wydajności 200 l/min, 

 maksymalna siła ciągu 180 kN, 
 maksymalny moment obrotowy około 6200 

Nm, 

 wymiary zewnętrzne jednostki 
wiertniczej {L X S X H} = {6,00 X 2,00 
X 2,15 m}, 

 masa wiertnicy z pełnym koszem żerdzi 
na pokładzie około 8 500 kg (z 
kompletem 50 sztuk żerdzi na 
pokładzie), 

 stół wiertniczy regulowany w zakresie 
około 10˚÷25˚,  

 dwie niezależne łapy hydrauliczne 
tylne, 

 automatyczny podajnik żerdzi,  

 automatyczny 2-punktowy ślimakowy 
hydrauliczny system kotwienia do 
gruntu, 

 dodatkowy system kotwienia na dwie 
szpile stalowe (stosowany w razie 
potrzeby), 

 manualny system odcięcia bentonitu 
podczas operacji wymiany żerdzi, 1 szt. 

 

 system lokalizacji SNS-300 z 
nadajnikiem 4-częstotliwościowym, 1 
kpl. (z walizką) 

 

 mieszalnik płuczek przepływowo-
wtryskowy 2-obwodowy SP-PW-ZGW-5000R z 
pompą mieszającą  

o napędzie spalinowym, dwoma 
zbiornikami o łącznej pojemności około 
6000 l. Mieszalnik znajduje się na 
ramie stalowej, 1 kpl. 

 wąż przyłączeniowy o długości 15 m do 
połączenia z wiertnicą, 1 szt. 

 

 żerdzie wiertnicze kute z 1-go kawałka 
z gwintem amerykańskim FS-1, ø 60 mm x 
3,05 m; razem 30 szt. x 3 m (razem 
91.50 m); końcowa liczba żerdzi zależy 
od klienta, 

 

 głowica wiertnicza standardowa 
montowana bezpośrednio na żerdź 
wiertniczą, 1 szt. 

 płyta sterująca standardowa do ww. 
głowicy wiertniczej, 1 szt. 

 rozwiertak tnąco-baryłkowy standardowy 
o średnicy około 8”  / 200 mm, 1 szt. 

 rozwiertak tnący-baryłkowy standardowy 
o średnicy około 12” / 300 mm, 1 szt. 

 rozwiertak tnący-baryłkowy standardowy 
o średnicy około 16” / 400 mm, 1 szt. 

 żerdź startowa do łączenia rozwiertaków 
z żerdziami wiertniczymi, 1 kpl. 

 tuleja 8-kątna do ww. żerdzi startowej, 
1 szt. 

 łącznik do wciągania żerdzi 
wiertniczych za krętlikiem, 1 szt. 

 łącznik do wyciągania żerdzi 
wiertniczych z drugiej strony 
przewiertu, 1 szt.  

 krętlik zewnętrzny 20-tonowy 2-stronny, 
1 szt. 

 żerdź napędowa wrzeciona obrotowego, 1 
szt.  

 adapter żerdzi napędowej wrzeciona 
obrotowego, 1 szt. 

 

 guma czyszcząca do żerdzi, 1 szt. 

 smar miedziowy, 1 wiaderko 5 kg, 

 zestaw dwóch kluczy hakowych, 1 kpl.  

 lejek z kubkiem do pomiaru lepkości 
płuczek wiertniczych, 1 kpl. 

 waga polowa do pomiaru ciężaru 
właściwego błota bentonitowego, 1 kpl. 

 gwarancja 12 miesięcy (na warunkach 
zgodnych z kartą gwarancyjną wystawioną 
przez Marpol). Oferta ważna jest 30 dni 
lub do chwili sprzedaży wiertnicy 
znajdującej się w magazynie.  
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Systemy lokalizacji z przekaźnikiem 
RETRANS-200 (przekaźnik dostępny w 

opcji) 
 

 
 

 
Systemy lokalizacji SENSE z przekaźnikiem 
RETRANS-200 są zalecane do pracy w terenach 
górzystych, gdzie często występuje taka 
sytuacja, że nie bezpośredniej widoczności 
między odbiornikiem a wiertnicą. Tradycyjne 
systemy lokalizacji nie zapewniają w takich 
warunkach bezpośredniej komunikacji między 
odbiornikiem a wiertnicą i przekaz informacji 
jest możliwy tylko drogą telefoniczną. 
Przekaźnik RETRANS-200 rozwiązuje ten problem. 

System umożliwia wykorzystanie nie jednego, 
ale nawet kilku przekaźników. 
 

W zależności od modelu systemu lokalizacji 
SENSE nadajniki (sondy) mogą pracować na 
jednej lub wielu częstotliwościach 
(maksymalnie 7 różnych częstotliwości). Każdy 
system lokalizacji SENSE może współpracować z 
nadajnikiem kablowym a wiertnice MARPOL są 
przystosowane do tego, aby od razu lub w 
przyszłości wdrożyć technologię kablowych 
systemów lokalizacji na wiertnicy. 
 

W ofercie cenowej uwzględniono system 
lokalizacji SNS-200 (1-częstotliwościowy) z 
jednym nadajnikiem bez przekaźnika RETRANS, 
który jest dostępny w opcji.  

Systemy lokalizacji występują w trzech 
wersjach jako urządzenia 1-, 4- lub  
7-częstotliwościowe. Każde z urządzeń 
różni się również nieco pod względem 
zawartości funkcji operacyjnych oraz 
możliwości współpracy z nadajnikami 
kablowymi. Każde  
z urządzeń może współpracować z 
przekaźnikiem RETRANS. 
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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) 

 

 
 

Głowice ciągnące dostępne są w 
wersji sandardowej, 

superszczelnej stalowej i 
superszczelnej dogrzewanej 
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Głowice ciągnące superszczelne 
stalowe wkręcane do rur PE 

(głowice chronione są patentem brytjskim) 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Głowice nie przepuszczają zarówno wody, jak i 
powietrza i dlatego mogą być wyposażone 
również do prób szczelności (po uzupełnieniu o 
głowicy z zaworem powietrznym). Firma Marpol 
posiada w magazynie kompletne zestawy, z 
którymi można się zapoznać w siedzibie firmy. 
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SYSTEMY SKALNE I POMPY BENTONITOWE O 
DUŻEJ WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 300 L/min 

 

Każda wiertnica sterowana MARPOL może być 
wyposażona w system skalny prezentowany na 
poniższych zdjęciach oparty na technologii 
silnika płuczkowego. Po uzupełnieniu o pompę 
bentonitową o odpowiednio dużej wydajności 
(pompy również naszej produkcji) użytkownik 
otrzymuje możliwość wiercenia w skałach.  

 

 
 

 
 

Marpol HPP Series High Pressure Mud 
Pump Systems 

 

Agregaty pompowe bentonitowe o dużej 
wydajności są produkowane przez naszą firmę od 
1996 roku (najczęściej na eksport). Dostępne 
są agregaty pompowe skonfigurowane na bazie 
pomp wysokociśnieniowych tłokowych lub 
nurnikowych, które są wyposażone w silnik 
spalinowe diesel albo motory elektryczne 
(wówczas na wyposażeniu znajduje się agregat 
prądotwórczy). 
 

Marpol pump systems are manufactured per order 
to meet the required capacity. They are 

available as stand-alone high pressure pumps, 
diesel driven with choice between direct 
driven with clutch & gearbox, fully 
hydraulically or electrically driven. 
 

Pump systems are available with several 
brands of Diesel engines (most popular are 
Cummins or John Deere engines) and if 
required electrical. All pumps systems are 
manufactured according to international 
standards and are designed for HDD 
drilling mud pumping applications. The 
systems can be modified to customer’s 
individual requirements and needs. 
 

HPP-170D-1000 Pump System 
 

This system can be partially or fully enclosed 
with sound attenuated engine area and air 
intake & discharge. Since each customer will 
require a certain flow capacity combined with 
pressure, these systems are always adapted to 
customer’s needs. In fact if a 900, 1000 or 
1100 system is required, we can build it. HPP-
170D-1000 is specially developed for HDD 
drilling rigs in the range 40-80 tons of 
pulling force. The pump capacity is up to 1000 
l/min. The pump unit consists of the two 
modules that are easy connected by spacer 
couplings. 
 
As a driver we use 170 kW engine with 3 speed 
gearbox and a chain reduction is installed as 
well. The pump in HPP-170D-100 is a 5”” stroke 
triplex piston pump with 4” liners. It is 
equipped with a forced lubrication system and 
has a liner wash system. The capacity under a 
pressure 70 bar is minimum 150 l/min and 
maximum 1000 l/min. 
 

Unit size: pump module dimensions 2.2 x 2.0 x 
1.6 m and dry weight is 3000 kg, engine module
 8 ft container 2.5 meters height with 
dry weight 3000 kg. Fuel tank is 350 liters. 
 

Option. Remote unit for the pump speed, on/off 
basic engine information: 
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Summary: 8 ft container+ triplex+ diesel  
170 kW+ gear box + chain box + piping + 
coupling + fuel tank + battery + exhaust + 
accessories. 
 

HPP-130D-1000 Pump System 
 

This self contained high pressure system 
is a cheaper and more simple version of 
the previous one. It is built on the open 
steel skid as showed below: 
 

 
 

HPP-130D-1000 under construction at Marpol 
Trenchless Technology Warsaw Poland 

 
Optionally it can be partially or fully 
enclosed with sound attenuated engine area 
and air intake & discharge. The standard 
version does not include any sound 
protection. The color of the engine cover 
can be made according to the customer’s 
order. 
 
HPP-130D-1000 pump system is specially 
developed for HDD drilling rigs in the 
range 40-60 tons of pulling force. The 
pump capacity is up to 1000 l/min. The 
pump unit consists of the two modules that 
are connected each other into one system. 
 
As a standard driver we use 130 kW USA REC 
Cummins engine mechanically controlled. 
The pump in HPP-170D-100 is a 6” stroke 
triplex piston pump with 5” liners. The 
capacity under a pressure 60 bar is 
maximum 1000 l/min and under a pressure 
120 bar is minimum 150 l/min (six 
different working ranges are available). 

 

Unit size: a complete system is mounted 
the steel skid with the following 
approximate dimensions 3650 x 1800 x 1550 
mm and the total approximate weight is 
4000 kg. 
 
The extreme duty, extremely reliable, easy 
to operate and maintain, compact 
structure, high output pressure, simple 
design and lower price are the main 
advantages of this unit. 
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KRAKING WIERTNICZY – NOWOCZESNA 
METODA WYMIANY SIECI WOD-KAN 

 

 
 

 
 

Wiertnice MARPOL mogą być przystosowane do 
współpracy z głowicami krakingowymi BURST  
i służyć do wymiany sieci wod-kan metodą 
krakingu wiertniczego. Pierwsza instalacja w 
kraju została wykonana tą metodą przez firmę 
MARPOL miała miejsce w 2006 roku w Białymstoku 
na zlecenie miejscowego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji. Każdy użytkownik wiertnicy 
MARPOL, który zakupił wiertnicę nową w firmie 
MARPOL jest objęty specjalnym programem 
wynajmu dozorowanego głowic krakingowych BURST 
i może profesjonalnie wykonywać wymianę 
kanalizacji metodą krakingu wiertniczego z 
wykorzystaniem naszych wiertnic. Ponadto dla 
takich klientów mamy ofertę dzierżawy innych 
maszyn krakingowych dostępnych w wersji 
wciągarek hydraulicznych żerdziowych o max, 
sile ciągu 125 ton. 
 
 
 
 

SYSTEMY OCZYSZCZANIA I 
RECYKLINGU PŁUCZEK WIERTNICZYCH 

 

 
 

 
 
 
 

Firma MARPOL posiada ponad 20-letnie doświadczenie 
w projektowaniu i wdrażaniu systemów oczyszczania  
i recyklingu płuczek wiertniczych. Jakkolwiek 
urządzenia są produkowane głównie na eksport, to 
również  
w kraju pracuje już kilka zestawów skonfigurowanych 
na bazie wiertnic MARPOL. Klient firmy MARPOL ma 
możliwość wynajmu systemu i wdrażania tej 
technologii z pomocą inżynierów firmy MARPOL z 
możliwością wykupienia urządzenia. 
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TRANSFER BŁOTA BENTONITOWEGO Z PLACU 
BUDOWY LUB DO SYSTEMU OCZYSZCZANIA  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZAMBIARKI DO TRANSPORTU BŁOTA 
BENTONITOWEGO 
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PRZYSTAWKI HYDRAULICZNE DO 
PRZEWIERTÓW POD DROGAMI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYSTAWKI HYDRAULICZNE 
TELEOPTYCZNE DO KANALIZACJI 
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Kablowo-radiowy system lokalizacji w technologii 
przewiertów sterowanych (opcja) 

Systemy kablowe do wiertnic sterowanych to specjalizacja 
firmy MARPOL od 1996 roku 

 

Zadaniem systemu lokalizacji jest pomiar podstawowych 

parametrów wiercenia, w tym dwóch najważniejszych, do 
jakich zaliczamy nachylenie głowicy wiertniczej w 
stosunku do płaszczyzny poziomej i położenie kątowe. 

Znajomość tych dwóch parametrów jest niezbędna dla 
zachowania kontroli kierunku wiercenia.  
 
W tradycyjnym radiowym systemie lokalizacji, jaki najczęściej występuje 

na wiertnicach sterowanych klasy 10-15 ton pomiar ww. parametrów 
polega na lokalizacji głowicy wiertniczej za pomocą urządzenia 
odbiorczego ustawiając odbiornik bezpośrednio nad głowicą a następnie 

odczycie wartości parametrów jednocześnie na odbiorniku i na 
monitorze systemu lokalizacji. Transmisja sygnału z głowicy wiertniczej 
do odbiornika i z odbiornika do monitora znajdującego się przy 
urządzeniu wiertniczym następuje drogą radiową. Nadajnik radiowego 

systemu lokalizacji jest umieszczony wewnętrz głowicy wiertniczej i 
wymaga zasilania za pomocą baterii. 
 

Inną odmianą systemu lokalizacji jest kablowo-radiowy system 

lokalizacji. W tym systemie nadajnik jest połączony z monitorem za 
pośrednictwem kabla elektrycznego biegnącego wewnątrz przewodu 
wiertniczego. Zarówno zasilanie nadajnika, jak i transmisja sygnału 
następują za pośrednictwem tegoż kabla. Kablowo-radiowy system 

lokalizacji (KRSL) posiada następujące zalety w stosunku do radiowego 
systemu lokalizacji: 
 

 KRSL umożliwa wykonanie przewiertu sterowanego 

pod przeszkodą bez konieczności wchodzenia na 
trasę przewiertu. Jest wiele sytuacji, gdzie ta cecha 
ma bardzo duże znaczenie, np. przy przewiercie 

pod zabudowaniami (brak możliwości wejścia z 
instrumentem pomiarowym), tunelem lub 
podziemnym przejściem dla pieszych, stawem lub 

rzeką (nie trzeba stosować łodzi z linami 
stalowymi), ruchliwą ulicą (eliminujemy 
niebezpieczeństwo wypadku drogowego i mamy 

możliwość wykonywania przewiertu w ciągu dnia 
przy dużym ruchu ulicznym), wysokim nasypem 
(ograniczona widoczność lub brak zasięgu w 

płaszczyźnie pionowej), pod terenem prywatnym 
przy braku zgody ze strony właściciela terenu. W 
każdym z wymienionym przykładów kablowo-

radiowy system lokalizacji ma bardzo dużą 
przewagę nad tradycyjnym systemem radiowym – 
ułatwia a niejednokrotnie jest jedynym, który 
umożliwia wykonanie zadania wiertniczego. System 

kablowo jest jedyną metodą pomiaru, która 
gwarantuje bezpieczeństwo pracy przy 
przewiertach pod ulicami i drogami o dużym ruchu 

ulicznym ponieważ odczyt parametrów, które 
opisują pozycję głowicy wiertniczej, nie wymaga 
wchodzenia na ulicę.  

 

 KRSL umożliwia wykonanie przewiertu w 
warunkach dużych zakłóceń radiowych. Zakłócenia 

radiowe, czyli zjawisko interferencji fal 
elektromagnetycznych (nakładanie się fal 
elektromagnetycznych pochodzących od źródeł 

zewnętrznych na fale elektromagnetyczne, na 
jakich pracują radiowe systemy lokalizacji) to 
poważna przeszkoda w realizacji przewiertów 
sterowanych w warunkach miejskich i pod torami 

kolejowymi i tramwajowymi. Źródłem zakłóceń 

radiowych są podziemne kable elektryczne, 
kablowe instalacje sterujące pracą świateł 

drogowych i urządzeń kolejowych i różnego 
rodzaju zewnętrzne linie energetyczne. Na każdym 
przewiercie należy liczyć się z tym, że nastąpi zanik 

sygnału albo wystąpią przekłamania w wartości 
mierzonych parametrów, które uniemożliwią lub 
znacząco utrudnią wykonanie przewiertu. Błędy 

pomiarowe związane z zakłóceniami radiowymi 
mają również wpływ na dokładność przewiertu i 
mogą być przyczyną uszkodzenia instalacji 
podziemnych, jakie znajdują się w pobliżu 

planowanej trasy przewiertu. W kablowo-radiowym 
systemie lokalizacji sygnał jest transmitowany po 
kablu i zewnętrzne pola grawitacyjne nie mają 

wpływu na pracę nadajnika kablowego.  
 

 KRSL umożliwia wykonywanie przewiertów na 

dużych głębokościach. Niektóre przewierty, np. 
pod rzekami, jeziorami, wysokimi nasypami bądź 
tunelami drogowymi i kolejowymi, wymagają 

zejścia przewiertem na duże głębokości rzędu 20-
40 m. Takie przewierty są poza zasięgiem 
nadajników radiowych, które mają zazwyczaj 
zasięg 10-15 m. Kablowy nadajnik kablowo-

radiowego systemu lokalizacji jest zasilany po 
kablu, posiada większą moc i pozwala na 
odczytywanie głębokości za pomocą odbiornika 

zewnętrznego do głębokości 40 m. 
 

 KRSL umożliwia wykonywanie przewiertów bez 

ograniczeń czasowych. Niektóre przewierty 
pilotażowe wymagają długiego czasu, 
niejednokrotnie kilka dnia. Taką sytuację możemy 

mieć w przypadku bardzo długich przewiertów, 
skomplikowanej geologii, występowania awarii i 
przestojów itp. Zasilanie nadajnika kablowego za 

pomocą kabla uwalnia system od sytuacji typowej 
dla nadajników radiowych, w której nadajnik 
przestanie funkcjonować ze względu na 

wyczerpanie się baterii zasilającej.  Ta cecha 
systemu lokalizacji nabiera szczególnie dużego 
znaczenia przy budowie kanalizacji grawitacyjnej 

(wykonanie pilota pod kanalizację grawitacyjną 
może trwać kilkadziesiąt a czasem nawet kilkaset 
godzin). Zasilanie nadajnika po kablu pozwala na 

spokojną pracę bez negatywnego wpływu na 
dokładność pilota. 

 

Jakie korzyści daje system kablowy? Są one wielorakie: 
możliwość przekraczania dróg i autostrad o dużym 
natężeniu ruchu ulicznego / drogowego bez konieczności 

wchodzenia na drogę przez operatora systemu lokalizacji, 
możliwość realizacji zadań wiertniczych w terenie 
miejskim o bardzo dużym zagęszczeniu mediami w 

warunkach silnej interferencji radiowej możliwość 
elektrycznego zasilania nadajnika bezpośrednio z 
akumulatorów urządzenia wiertniczego bez ponoszenia 

ryzyka, że bateria nadajnika ulegnie rozładowaniu, 
możliwość realizacji zadania wiertniczego w bardzo 
długim czasie, możliwość wykonywania przewiertów pod 

tunelami, budynkami i na bardzo dużych głębokościach, 
które znajdują się poza zasięgiem radiowych systemów 

lokalizacji.  



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia / since 1996 
www.marpol.com.pl,  marpol@marpol.com.pl NIP /VAT No. PL-571-136-46-44 

Tel./ Office Phone +48227399230, +48227983490; Kom. / Cell Phone +48506160094 

33 

New series of MARPOL butt fusion machines 
(from 160 to 1200 mm) 

 

 
ODSM-400H 

 

 
ODSM-315H 

 

 
ODSM-250H 

 

 
ODSM-160H 

Nowa seria zgrzewarek doczołowych do rur PE z 
elektroniką umożliwiającą rejestrację danych 

 
All MARPOL butt fusion machines are data 
logger ready: 

 

 
 
 

 
 

 
 

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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SZKOLENIA, SERWIS TECHNICZNY, 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

 
25 LAT DOŚWIADCZENIA WE 
WDRAŻANIU TECHNOLOGII 

PRZEWIERTÓW STEROWANYCH U 
KLIENTA ORAZ W SERWISIE MASZYN 

WIERTNICZYCH 
 

 
 

 
 

MARPOL – Twój partner w 
technologiach bezwykopowych o 25-

letnim doświadczeniu 
 

 Ogólnopolski serwis techniczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Obsługa handlowa a administracyjna 
 

 Szkolenia 
 

 

 Części zamienne z magazynu w Warszawie 


