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JT30 ALL TERRAIN HORYZONTALNA WIERTNICA KIERUNKOWA

Silnik Tier 4 o mocy brutto 160 KM (119 kW) jest 
najmocniejszy w swojej klasie i zapewnia  pełną 
moc wszystkim funkcjom maszyny, znacznie 
zwiększając wydajność pracy.
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Główna i tylna osłona podnoszona 
na zawiasach zapewniają łatwy 
dostęp do wszystkich punktów 
serwisowych silnika i pompy 
płuczkowej.
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Podwójne, niezależne stabilizatory 
tylne zapewniają stabilność
wiertnicy w nierównym terenie.
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Jedna z najcichszych wiertnic w swojej 
klasie – oznacza to mniejszy wpływ 
hałasu na środowisko naturalne oraz 
większy komfort pracy operatora.
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Technologia All Terrain firmy 
Ditch Witch® obejmuje  
opatentwany, wiodący w branży 
system wewnętrznej żerdzi, 
o zwiekszonym przepływie płuczki.
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Klucze imadłowe z otwartą 
częścią górną są 
nachylone w stronę 
operatora, zapewniając 
doskonałą widoczność 
złącza podczas łączenia 
i rozłączania rur.
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Nasi klienci  szukali  mocnej  
wiertnicy o kompaktowych 
rozmiarach, idealnej do prac 
w różnorodnych warunkach 
począwszy od twardego gruntu 
i otoczaków a skończywszy na 
litej skale. 
Potrzebny im był opatentowany 
system  wewnętrznej żerdzi 
o zwiększonym przepływie
płuczki, pozwalajcy zaoszczędzić
czas i pieniądze.
Wszystkie te zalety i wiele innych
posiada horyzontalna wiertnica
kierunkowa JT30 All Terrain.30



JT30 ALL TERRAIN HORYZONTALNA WIERTNICA KIERUNKOWA

Wyjątkowa w branży rama 
wiertnicza z podwójną osią 
przegubu umożliwia stosowanie 
ostrzejszych kątów wejścia bez 
podnoszenia gąsienic z podłoża.
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Sprawdzony w terenie, wytrzymały 
zębatkowy napęd nacisku/uciągu; 
przyspawane dwie listwy zębate 
pozwalają ograniczyć do minimum 
konserwację i zapewniają maksymalną 
niezawodność.
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Wytrzymały system kotwienia 
zapewnia bezpieczeństwo podczas 
nacisku/uciągu z pełną mocą 
maszyny niemal w każdych 
warunkach terenowych.
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System SaverLock® zapewnia  doskonałe połączenie 
i najlepszą ochronę przed uszkodzeniem gwintów rur 
oraz złącza napędowego wrzeciona, które jest łatwe do 
zainstalowania i wymiany; nie wymaga użycia 
specjalnych narzędzi.
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Wyjątkowa funkcja wspomagania 
łączenia i rozłączania rur pozwala 
ograniczyć zużycie gwintów rur 
oraz zmęczenie operatora.

Opcjonalny, bezprzewodowy 
sterownik układu jezdnego ułatwia 
wykonywanie manewrów, a także 
łatwiejszy załadunek/rozładunek  
i ustawienie maszyny do wiercenia.

Wyjątkowa cecha podajnika – 
możliwość dodawania z zewnątrz  
pojedyńczej rury podczas przewiertu  
eliminuje  konieczność dodawania rur 
do zasobnika od góry. 



D O N ’ T  L E T  A  LIT T L E  T HIN G  LIK E  R O C K 
SLOW YOU DOWN.

PRACA W KOMFORTOWYCH WARUNKACH JEST BARDZIEJ PRODUKTYWNA, DLATEGO TEŻ STANOWISKO 
OPERATORA WIERTNICY JT30AT ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE WEDŁUG NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH 
STANDARDÓW ERGONOMII I CECHUJE JE:

• Doskonała widoczność złącza podczas łączenia
i rozłączania rur; klucze imadłowe z otwartą częścią
górną są nachylone w stronę operatora.

• Wyjątkowa w branży rama wiertnicza z podwójną osią
przegubu umożliwia stosowanie ostrzejszych kątów
wejścia bez podnoszenia gąsienic z podłoża co
umożliwia utrzymanie stanowiska operatora w pozycji
poziomej.

• Opcjonalna, ogrzewana i klimatyzowana kabina, zapewniająca
wysoki komfort pracy operatora niezależnie od pogody.

• Stanowisko operatora zapewnia doskonałą widoczność na
wszystkie funkcje robocze i jest wyposażone w dżojstik do
sterowania funkcjami wiercenia, ergonomiczny fotel i  kolorowy
monitor LCD parametrów pracy silnika.

JT30 AT HORYZONTALNA WIERTNICA KIERUNKOWA SPECYFIKACJA

U.S. METRYCZNY
DANE ROBOCZE

Prędkość wrzeciona (max) 225 rpm

Prędkość wrzeciona AT (max) 400 rpm

Moment obrotowy wrzeciona (max) 4,000 ft·lb 5 420 N·m

Moment obrotowy wrzeciona AT (max)  800 ft·lb 1 080 N·m

Szybkość przesuwu wózka do przodu* 37 m/min

Szybkość przesuwu wózka do tyłu* 37 m/min

Siła nacisku (tryb AT) 24,800 lb 110 kN

Siła uciągu 30,000 lb 133 kN

Średnica otworu (AT, Rockmaster™ 822)             4.75 in 121 mm

Średnica otworu (AT, Rockmaster 86) 5.5 in 140 mm

Szybkość jazdy

Przód 2.4 mph 3,9 km/h

Tył 2.4 mph 3,9 km/h

ZASILANIE (TIER 3) kraje spoza EU
Silnik Cummins® QSB4.5
Paliwo Diesel

Czynnik chłodzący Ciecz

Wtrysk Bezpośredni

Zasysanie Turbodoładowanie chłodzonym powietrzem

Liczba cylindrów 4

Pojemność silnika 275 in3 4,5 l

Średnica cylindra 4.21 in 107 mm

Skok  4.88 in 124 mm

Całkowita moc brutto producenta 148 hp 110 kW

Obroty nominalne 2,300 rpm

Moc szczytowa brutto (2 200 obr/min)             156 hp 116 kW

Zgodność z emisjami EPA Tier 3 EU Stage IIIA

ZASILANIE (TIER 4) kraje EU
Silnik Cummins® QSB4.5

Paliwo Diesel

Czynnik chłodzący Ciecz

Wtrysk Bezpośredni

Zasysanie powietrza Turbodoładowanie chłodzonym powietrzem 

Liczba cylindrów 4

Pojemność silnika 275 in3 4,5 l

Średnica cylindra 4.21 in 107 mm

Skok   4.88 in 124 mm

Całkowita moc brutto producenta 160 hp 119 kW

Obroty nominalne 2,300 rpm

Moc szczytowa brutto (2 200 obr/min) 122 kW

Zgodność z emisjami EPA Tier 4 EU Stage IV

WYMIARY
Długość transportowa 221 in 5,61 m

Szerokość 80 in 2,03 m

Szerokość z kabiną 89 in 2,26 m

Wysokość transportowa 94 in 2,39 m

Masa bez kabiny** 17,660 lb 8 010 kg

Masa z kabiną** 18,560 lb 8 418 kg

Kąt wejściowy 10-16°

Kąt najazdu 19°

Kąt najazdu (z kabiną) 15°

Kąt zjazdu 18°

U.S. METRYCZNY

POMPA PŁUCZKOWA NA POKŁADZIE MASZYNY
Ciśnienie płuczki wiertniczej (max) 1,500 psi 103 bar 

50 gpm 189 l/min        Przepływ płuczki (max) 

ZBIORNIKI PŁYNÓW
Zbiornik hydrauliczny 27 gal 102 l

Zbiornik paliwa 48 gal 182 l

Olej silnikowy łącznie z filtrem 13.7 qt 13 l

Układ chłodzący silnika 24 qt 22,7 l

Zbiornik płynu niezamarzającego 8 gal 30 l

5 gal 18,9 l

Długość 118 in 3 m

Średnica łączenia (zwornika)  2.75 in 70 mm

Średnica rury 2.38 in 60 mm

Promień wygięcia (min) 155 ft 37,5 m

Masa rury z wyściółką 88 lb 40 kg

Masa dużego zasobnika z rurami 
(48 rur)

5,323 lb 2 415 kg

Masa małego zasobnika z rurami 
(24 rury) 

2,959 lb 1 342 kg

RURA KUTA (JT)
Długość 120 in 3,05 m

Średnica łączenia (zwornika) 2.63 in 66,7 mm

Średnica rury 2.38 in 60 mm

Promień wygięcia (min) 108.2 ft 33 m

Masa rury 73 lb 33 kg

RURA ALL TERRAIN
Długość 112 in 2,84 m

Średnica łączenia (zwornika) 3.25 in 83 mm

Średnica rury 2.23 in 57 mm

Promień wygięcia (min) 145 ft 44 m

Masa rury z żerdzią wewnętrzną 100 lb 45 kg

Masa dużego zasobnika z rurami 
(35 rur)

4,599 lb 2 086 kg

Masa małego zasobnika z rurami 
(20 rur) 2,847 lb 1 291 kg

RURA ALL TERRAIN (DO WIERCEŃ W OTOCZAKACH)  
Długość rury 112 in 2,84 m

Średnica łączenia (zwornika) 3.25 in 83 mm

Średnica rury 2.94 in 75 mm

Promień wygięcia (min) 210 ft 64 m

Masa rury z żerdzią wewnętrzną 127 lb 58 kg

Masa dużego zasobnika z rurami 
(35 rur) 5,544 lb 2 515 kg

Masa małego zasobnika z rurami 
(20 rur) 

3,387 lb 1 536 kg

AKUMULATORY (2 sztuki)
Pojemność wg SAE 195 min

950 amps SAE wskaźnik zimnego rozruchu (-18°C)           

POZIOM HAŁASU

Przy uchu operatora wg normy ISO 6394  

Przy uchu operatora (w kabinie) ISO 6393 < lub = 106 dBA

 120 fpm

120 fpm

225 obr./min

400 obr./min

163 hp

Przedstawione dane techniczne są zgodne z praktykami zalecanymi przez normy SAE. 
Dane techniczne są ogólne i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Jeżeli są wymagane dokładne pomiary, sprzęt należy zważyć i pomierzyć. 
Dostarczony sprzęt może różnić się od pokazanego w zależności od wybranych opcji.

* Bez rury i w trybie funkcji przyspieszenia przesuwu
** Bez zasobnika z ruram
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Zbiornik płynu AdBlue® (układ DEF)  

RURA POWER PIPE® HD (JT)

< lub = 81 dBA




