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1. Wiertnica hydrauliczna VDM-RH12-11HP 
 

 
 

  
 

Wyposażenie: wiertarka hydrauliczna z silnikiem hydraulicznym 125 obr/min z uchwytem dla dwóch osób, agregat hydrauliczny  
z silnikiem benzynowym Honda o mocy o mocy 11 KM. 
 

Cena netto 
VAT 23% 
Zadatek przy zamówieniu  
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Wiertnica hydrauliczna VDM-RH12-11HP z uchwytem dla dwóch osób 
( pokaz wiercenia ślimakiem o średnicy 300 mm pod słupki do ogrodzeń ) 
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Wiertnica hydrauliczna VDM-RH12-11HP z uchwytem dla jednej osoby 
( pokaz wiercenia ślimakiem o średnicy 300 mm pod słupki do ogrodzeń ) 
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Wyposażenie dodatkowe do VDM-RH12-11HP (opcja dodatkowa) 
 

 

 

 
 

 
Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy statyw z kółkiem zwrotnym i wyciągarką linową (nr katalogowy tego pakietu to 

SWL-11), który ułatwia wyciąganie ślimaków z ziemi. 
 
Cena za zestaw SWL-11 netto 

VAT 23% 
Zadatek przy zamówieniu 
 

Dostępne ślimaki do tej wiertnicy: 100 mm x 90 cm, 150 mm x 90 cm, 200 mm x 90 cm, 250 mm x 90 cm, 300 mm x 
90 cm, 350 mm x 90 cm, 400 mm x 90 cm. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 
Producent wiertnic pionowych dla geologii i geotechniki i wierceń pod słupki od 1996 roku. Katalog I-2017. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

05-830 NADARZYN, Stara Wieś, ul. Grodziska 7 

Tel. +48227399230, +48227983490 NIP 571-136-46-44, REGON 130282489 
 

Strona internetowa: www.marpol.com.pl   E-mail: marpol@marpol.com.pl  
5 

1. Wiertnica hydrauliczna LM-G80 
 

 
 
Wyposażenie: urządzenie wiertnicze  LM z napędem hydraulicznym na łańcuch, agregat hydrauliczny z silnikiem benzynowym Honda  
o mocy 11 KM, komplet dwóch przewodów hydraulicznych. W cenie nie ujęto krętlika bentonitowego, który jest widoczny na zdjęciu 
powyżej (maszyna jest wówczas dostosowana do wiercenia na płuczkę) i kół (opcja). Inne opcje - koła, osprzęt do wiercenia na płuczkę. 
 

Cena netto 
VAT 23% 
Zadatek przy zamówieniu 

 

 System kotwienia urządzenia do gruntu za pomocą szpilek (opcja) 
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2. Wiertnica hydrauliczna VDM-G80 
 

 
 
Wyposażenie: urządzenie wiertnicze VDM z napędem hydraulicznym na śrubę, agregat hydrauliczny z silnikiem benzynowym Honda  
o mocy 11 KM, komplet dwóch przewodów hydraulicznych, drążek oporowy zapobiegający obracaniu się wiertnicy, wspornik tylny. 
Opcje -  regulacja w zakresie 15

o
, wysunięta głowica do wiercenia ślimakami o większej średnicy (max. 400 mm), koła na urządzeniu 

wiertniczym, osprzęt do SPT, osprzęt do wiercenia na płuczkę, montaż na samochód lub przyczepę. 
 

Cena netto 
VAT 23% 
Zadatek przy zamówieniu 
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3. Wiertnica hydrauliczna LM-G100 
 

 
 
Wyposażenie: urządzenie wiertnicze  LM z napędem hydraulicznym na łańcuch, agregat hydrauliczny z silnikiem benzynowym Honda  
o mocy 20 KM, komplet dwóch przewodów hydraulicznych. W cenie nie ujęto krętlika bentonitowego, który jest widoczny na zdjęciu 
powyżej (maszyna jest wówczas dostosowana do wiercenia na płuczkę) i kół (opcja). Inne opcje - koła, osprzęt do wiercenia na płuczkę. 
 

Cena netto 
VAT 23% 
Zadatek przy zamówieniu 

 

4.  System kotwienia urządzenia do gruntu za pomocą szpilek (opcja) 
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5. Wiertnica hydrauliczna VDM-G100 
 

 
 
Wyposażenie: urządzenie wiertnicze VDM z napędem hydraulicznym na śrubę, agregat hydrauliczny z silnikiem benzynowym Honda  
o mocy 20 KM, komplet dwóch przewodów hydraulicznych, drążek oporowy zapobiegający obracaniu się wiertnicy, wspornik tylny. 
Opcje -  regulacja w zakresie 15

o
, wysunięta głowica do wiercenia ślimakami o większej średnicy (max. 400 mm), koła na urządzeniu 

wiertniczym, osprzęt do SPT, osprzęt do wiercenia na płuczkę, montaż na samochód lub przyczepę. 
 

Cena netto 
VAT 23% 
Zadatek przy zamówieniu 

 

 W opcji dostępne są ślimaki przelotowe (rdzeniowe) 
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6. Wiertnica hydrauliczna VDM-G100-XL (na zdjęciu poniżej  
w wersji na przyczepie 1-osiowej) 

 

 
 
Wyposażenie: urządzenie wiertnicze VDM serii XL na przyczepie 1-osiowej stalowej ciężkiej z napędem hydraulicznym na śrubę, agregat 
hydrauliczny z silnikiem benzynowym Honda o mocy 20 KM, wsporniki mechaniczne (2 sztuki), koło zapasowe. Opcje -  
 

Cena netto 
VAT 23% 
Zadatek przy zamówieniu 
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Małe wiertnice pionowe o napędzie mechanicznym 
 

A. Wiertnica VDM-RM1-8HP o mocy 8 KM. 
 
 

 
 

 
 

Wyposażenie: wiertarka mechaniczna z uchwytem dla jednej osoby, jednostka napędowa mechaniczna z silnikiem benzynowym Honda  
o mocy 8 KM, przewód napędowy giętki stalowy w osłonie z tworzywa sztucznego, drążek oporowy czarny zapobiegający obracaniu się 
wiertnicy.  
 

Cena netto 
VAT 23% 
Zadatek przy zamówieniu 
 

Opcje – statyw z wyciągarką mechaniczną, ślimaki (szneki) o średnicy max. 400 mm (wszystkie długości 90 cm). 
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B. Wiertnica VDM-RM1-5HP o mocy 5 KM. 
 

 
 

 
 

Wyposażenie: wiertarka mechaniczna z uchwytem dla jednej osoby, jednostka napędowa mechaniczna z silnikiem  benzynowym Honda  
o mocy 5 KM, przewód napędowy giętki stalowy w osłonie z tworzywa sztucznego, drążek oporowy czarny zapobiegający obracaniu się 
wiertnicy.  
 

Cena netto 
VAT 23% 
Zadatek przy zamówieniu 
 

Opcje – statyw z wyciągarką mechaniczną, ślimaki (szneki) o średnicy max. 400 mm (wszystkie długości 90 cm). 
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Wiertnice hydrauliczne serii VDM-G100  
w wersji wolnostojącej i na przyczepach 

 

 VDM-G100 z agregatem hydr. 20 KM Honda 
 

 VDM-G100 z agregatem hydr. 20 KM Honda 
 

 VDM-G100XLT – wiercenie ślimakiem FI 400 mm 
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Wiertnice hydrauliczne na przyczepach 
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Podsumowanie: wiertnice hydrauliczne małogabarytowe MARPOL występują w kilku wersjach: 
 

 

     
 

Seria VDM          Seria VDM-R                 Seria LM  
 

A. Wiertnice hydrauliczne serii VDM oferowane są najczęściej w wersji wolnostojącej z agregatami hydraulicznymi 11 

KM albo 20 KM. Wiertnice tej serii należą do grupy najpopularniejszych wiertnic geologicznych małogabarytowych 
w Polsce. Wiertnica VDM może być wyposażona w dodatkowy osprzęt do badań SPT i pobierania próbek NNS. 

 

  
 

Wiertnica VDM z agregatem hydr. 20 KM             Wiertnica VDM z agregatem hydr. 11 KM 
 

B. Wiertnice hydrauliczne serii VDM-XL występują najczęściej w wersjach na samochodach i na przyczepach. 
Urządzenie wiertnicze jest wyższe od VDM o około 50 cm i ma masę większą o około 30 kg. 

 

  
 

Wiertnica VDM-XL postawiona NISSAN King              Wiertnica VDM-XL postawiona na przyczepie 1-osiowej 
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Wiertnica VDM na samochodzie NISSAN Navara            Wiertnica VDM na samochodzie FORD Ranger 
  

 Wiertnica VDM na standardowej przyczepie z osiami TANDEM 

 

 Wiertnica VDM-XLT (po lewej) i VDM (po prawej) 

 

 



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 
Producent wiertnic pionowych dla geologii i geotechniki i wierceń pod słupki od 1996 roku. Katalog I-2017. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

05-830 NADARZYN, Stara Wieś, ul. Grodziska 7 

Tel. +48227399230, +48227983490 NIP 571-136-46-44, REGON 130282489 
 

Strona internetowa: www.marpol.com.pl   E-mail: marpol@marpol.com.pl  
16 

Wiercenie w gruntach ciężkich wiertnicami małogabarytowymi 
 

Propozycja nr 1 – wykorzystanie zawiertaki zbrojonej zębami napawanymi 

węglikami spiekanymi. 
 
 

  
 

Propozycja nr 2  – wykorzystanie wiertnic serii LM i młotka pneumatycznego 
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Przyczepy stalowe do wiertnic serii VDM i LM 
 
 

  
 
 
  

 Wiertnica LM-165HTP na przyczepie stalowej TANDEM 
 

 Badania geotechniczne SPT z sondą 63.5 kg 
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Narzędzia wiertnicze do wierceń geologicznych i geotechniki 
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MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 
Producent wiertnic pionowych dla geologii i geotechniki i wierceń pod słupki od 1996 roku. Katalog I-2017. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

05-830 NADARZYN, Stara Wieś, ul. Grodziska 7 

Tel. +48227399230, +48227983490 NIP 571-136-46-44, REGON 130282489 
 

Strona internetowa: www.marpol.com.pl   E-mail: marpol@marpol.com.pl  
20 

Narzędzia ręczne do wierceń geologicznych 
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WIERTNICA GEOLOGICZNA SG-100-NNS MARPOL 

 

 
 

Firma MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane posiada w swojej ofercie produkcyjno-
handlowej nowoczesną wiertnicę geologicznę SG-100-NNS. Urządzenie służy do profesjonalnego pobierania 
próbek geologicznych NNS (próbek o nienaruszonej strukturze) w postaci rdzenia. 

 W wiertnicy geologicznej SG-100-NNS zastosowano nowoczesną i wygodną w stosowaniu metodę 
rdzeniowania (sondowania) gruntu za pomocą układu dwóch rur (tzw. system rdzeniowania 2-rurowego) - rury 
stalowej zewn?trznej i rury PVC wewnętrznej. Rura stalowa zakończona końcówką stożkowż (w ofercie mamy 
również końcówki do różnych warunków gruntu) jest zagłębiana w grunt metodą udarową (metodą 
wibracyjną). W trakcie zagłębiania się w grunt, w wyniku działania sił ścinających, próbka geologiczna gromadzi 
się w rurze wewnętrznej PVC w postaci rdzenia o nienaruszonej strukturze, czyli takiej, która spełnia warunki 
próby NNS. System pobierania próbek zastosowany w wiertnicy SG-100-NNS umożliwia pobór próbki 
geologicznej w postaci rdzenia o nienaruszonej strukturze z wybranego przedziału głębokości (np. między 3-
cim a 5-tym metrem) bądź na całej długości odcinka, czyli od powierzchni ziemi do maksymalnej głębokości, do 
jakiej przeprowadzamy sondowanie. 
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Wiertnica geologiczna SG-100-NNS składa się z następujących elementów: 
 
- maszt wiertniczy z systemem młota hydraulicznego 
- agregat hydrauliczny 
- węże hydrauliczne przyłączeniowe 
- zestaw rur zewnętrznych stalowych 
- zestaw rur wewnętrznych PVC 
- zestaw końcówek do różnych gruntów 
 

Urządzenie jest przenośne, ma nieduże wymiary zewnętrzne i łączną całkowitą masę (razem z agregatem 
hydraulicznym i zestawem rur zewnętrznych i wewnętrznych) około 700 kg. Wymiary zewnętrzne urządzenia 
wiertniczego - wysokość 185 cm, szerokość 80 cm, długość 80 cm.  
 

Zalety wiertnicy geologicznej SG-100-NNS: 
 
- wysoka wydajność przy pobieraniu próbek,  
- pobór prób o nienaruszonej strukturze NNS, 
- badanie gruntu,  
- badanie wody gruntowej,  
- badanie powietrza gruntowego,  
- instalacja piezometrów o średnicy do 80 mm,  
- profilowanie CPT,  
- duża mobilność,  
- zmniejszenie możliwości przemieszczania zanieczyszczeń w trakcie pobierania próbek,  
- instalowanie studni do napowietrzania i wentylacji gruntów,  
- punktowe iniekcje przy pracach remediacyjnych,  
- łatwa i prosta obsługa, 
- krótki czas wykonywania badań polowych, 
- małe wymiary zewnętrzne (mośliwość pracy w budynkach), 
- mała masa całkowita urządzenia (wystarczy pick-up), 
- rozsądna cena, 
- gwarancja techniczna producenta, 
- obsługa techniczna w kraju 
- dostęp do części zamiennych od krajowego producenta 
 
Zapraszamy zainteresowane firmy i osoby działające w branży geologiczno-geotechnicznej oraz firmy 
inżynierskie, budowlane, które w ramach swej działalnożci muszą mieć precyzyjną informację na temat 
geologii wzdłuż profilu na głębokości kilku-kilkunastu metrów, do zapoznania się z naszym urządzeniem 
i z naszą ofertą techniczno-handlową na wiertnicę geologiczną SG-100-NNS. Po uzgodnieniu terminu jest 
możliwość wykonania pokazu w siedzibie firmy MARPOL. 
 

Każdy klient firmy Marpol, który dokona zakupu wiertnicy geologicznej serii LM albo VDM nabywa również 
prawo do wynajmu dozorowanego wiertnicy geologicznej SG-100-NNS. 
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GEORADARY – usługa dzierżawy (ograniczona do klientów firmy Marpol) 

 

 

 Zdjęcie wykonane w technice georadarowej 
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