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centów światowych, którzy specjalizują się w produkcji ww. osprzętu.
Ponad 90% produkcji światowej w narzędziach wiertniczych pochodzi
właśnie od naszych dostawców.

O ﬁrmie
Firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku technologii bezwykopowych, największy krajowy i regionalny dostawca nowych i używanych wiertnic do horyzontalnych przewiertów sterowanych, maszyn do
krakingu statycznego, kretów do przecisków, wiertnic hydraulicznych
poziomych, elektroniki pomiarowej dla potrzeb technologii no-dig.
Ważną i bardzo dobrze rozwiniętą częścią działalności ﬁrmy MARPOL
jest obsługa rynku wiertnic sterowanych w zakresie narzędzi wiertniczych, materiałów eksploatacyjnych i innych elementów wyposażenia
niezbędnych na budowie.
Firma specjalizuje się zwłaszcza w dostawach narzędzi wiertniczych
do każdego typu wiertnic produkcji amerykańskiej (StraightLine, Astec,
Vermeer, Barbco, American Auger, Ditch-Witch, Tulsa, Case, LGBS)
i chińskiej.
Pełna oferta obejmuje żerdzie wiertnicze, rozwiertaki, krętliki, głowice wiertnicze, żerdzie napędowe (tzw. żerdzie momentowe) i startowe
(tzw. przewody giętkie), tuleje 6- i 8-kątne, płyty sterujące, szczęki
hydrauliczne, gumy czyszczące, smary miedziowe, kable HDD do lokalizacji rur instalowanych w technologii przewiertu sterowanego, silniki
płuczkowe (wgłębne), głowice ciągnące stalowe wkręcane, głowice
ciagnące dogrzewane, rolki pod rury, klucze hydrauliczne, zestawy Fann
do pomiaru reologii płuczek wiertniczych.
Wszystkie oferowane produkty pochodzą od kilku czołowych produ-

Technologie i produkty
• Żerdzie wiertnicze kute i dogrzewane – do każdej wiertnicy sterowanej .
• Głowice wiertnicze. Nawet najprostsze konstrukcje naszych głowic
wiertniczych są wyposażone w adaptery tylne, które po zużyciu się
gwintów mogą być wymienione na nowe, co tym samym wydłuża
wielokrotnie żywotność naszych głowic. Typowa konﬁguracja to obudowa głowicy, adapter tylny, żerdź startowa z tuleją 6- lub 8-kątną
i w końcu żerdź wiertnicza. Bardziej zaawansowane głowice wyposażone są dodatkowo w wymienny moduł przedni, który może
mieć formę modułu płytowego (do niego można przymocować płytę
sterującą) bądź formę końcówki roboczej do skał. Te uniwersalne głowice są wyposażone w nowoczesny mechanizm zegarowy i służą do
wykonywania przewiertów w gruntach spoistych. W Polsce głowice
uniwersalne znane są pod nazwą Pazura Krzysztofa – nazwa pochodzi od imienia pracownika ﬁrmy Marpol.
• Rozwiertaki. Narzędzia do rozwiercania oferowane przez ﬁrmę Marpol należą do najbardziej ekonomicznych i wygodnych w użyciu, jakie
można spotkać na europejskim rynku. Każdy rozwiertak zakończony
jest dwoma adapterami, których wymiana umożliwia przezbrojenie
urządzenia do współpracy z inną maszyną wiertniczą – idealne
rozwiązanie dla ﬁrmy posiadającej kilka wiertnic. Dodatkowo, większość rozwiertaków nie ma wbudowanego krętlika, co czyni nasze
narzędzia tańszymi w zakupie i jednocześnie pozwala na wykorzystanie jednego krętlika do kilka rozwiertaków. Naszą specjalnością są,
oprócz rozwiertaków baryłkowych i skrzydełkowych, rozwiertaki do
gruntów spoistych i twardych (tzw. jeże i twardziele) i rozwiertaki do
budowy kanalizacji grawitacyjnej.
• Głowice ciągnące (zaczepy do rur). Oferta - głowice standardowe
wkręcane do wnętrza rury, głowice superszczelne wkręcane do rury
(tzw. „głowice złote”) i głowice superszczelne wykonane z polietylenu, które trzeba łączyć z rurą metodą zgrzewania doczołowego.
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