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Napęd obrotów  wrzeciona 
z płynną regulacją dostosowuje   
prędkość i moment obrotowy 
w zależności od warunków 
gruntowych.

JT100 HORYZONTALNA WIERTNICA KIERUNKOWA

Wysokowydajny chłodzony układ 
hydrauliczny używa znacznie mniej 
oleju hydraulicznego niż  konkurencyjne 
wiertnice, co umożliwia ograniczenie 
kosztów i wydajną pracę. 
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Pompa płuczkowa  o dużej 
wydajności wynoszącej 870 l/min 
i większa średnica przewodów 
oraz złączy umożliwiają szybszy 
przepływ płynu do otworu w celu 
uzyskania większej wydajności. 
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Silnik o mocy 160 KM (194 kW)  
zapewnia pełną moc wszystkim 
funkcjom maszyny, znacznie
zwiększając wydajność pracy.
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Specjalna rura Ditch Witch® 
została zaprojektowana tak, 
aby zapewnić większą 
wytrzymałość i elastyczność.

Wyjątkowa w branży rama
wiertnicza z podwójną osią
przegubu umożliwia 
stosowanie ostrzejszych 
kątów wejścia bez podnoszenia 
gąsienic z podłoża.
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Uciąg rzędu 100,000 lb (445 kN) 
oraz moment obrotowy 
wrzeciona 12,000 ft·lb 
(16 300 N·m) – to kombinacja 
odpowiedniej mocy, niezbędnej 
do uzyskania wysokiej 
produktywności przy dłużych 
projektach.
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Podwójny, zębatkowy napęd
nacisku/uciągu wózka wrzeciona
jest sprawdzony w terenie; został
zaprojektowany do wykonywania
długich i trudnych przewiertów.
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Opcjonalny dzwig oraz  wyjątkowo 
wytrzymały system kotwienia 
eliminuje potrzebę wykorzystywania 
dodatkowego, drogiego sprzętu.
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Wiertnica kierunkowa Ditch Witch® JT100 

dostarcza  moc wszystkim tym funkcjom, 

które konieczne są, aby wykonać przewiert 

w możliwie najbardziej efektywny sposób. 

To również wystarczająca moc do zasilania 

pokładowego dźwigu oraz systemu kotwienia, 

co eliminuje konieczność stosowania 

dodatkowych urządzeń i w konsekwencji 

sprawia, że JT100 zajmuje mniej miejsca na 

terenie wykonywanych robót.
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JT100 HORYZONTALNA WIERTNICA KIERUNKOWA - SPECYFIKACJA

SYSTEM PŁUCZKOWY NA MASZYNIE U.S. METRYCZNY
Ciśnienie płuczki wiertniczej (max) 1,000 psi 69 bar

230 gpm 870 l/minPrzepływ płuczki wiertniczej (max) 
ZBIORNIKI PŁYNÓW

Zbiornik hydrauliczny 47 gal 180 l
Zbiornik paliwa 97 gal 370 l

RURA POWER PIPE® HD
Długość nominalna rury 14.75 ft 4,5 m
Średnica zew. łączenia (zwornika) 4 in 102 mm
Średnica wew. łączenia (zwornika) 1.5 in 38,1 mm
Promień wygięcia (min) 205 ft 62,4 m
Masa rury 229 lb 104 kg

3,760 lb 1 710 kgMasa zasobnika z rurami (12 rur) 
RURA HIWS1

Długość nominalna rury 15 ft 4,57 m
Średnica zew. łączenia (zwornika) 3.63 in 92,2 mm
Średnica wew. łączenia (zwornika) 1.5 in 38,1 mm
Promień wygięcia (min) 197 ft 60,2 m
Masa rury 250 lb 113,4 kg

4,012 lb 1 819 kgMasa zasobnika z rurami (12rur) 
AKUMULATORY (2 sztuki)

Pojemność wg SAE 450 min
Rozruch na zimno wg SAE 0°F (-18°C) 1,400 amps

DANE ROBOCZE U.S. METRYCZNY
Prędkość wrzeciona (max) 210 rpm
Moment obrotowy wrzeciona ( max) 12,000 ft·lb 16 300 N·m
Szybkość przesuwu wózka do przodu* 150 fpm 46 m/min
Szybkość przesuwu wózka do tyłu* 150 fpm 46 m/min
Siła nacisku 70,000 lb 311 kN
Siła uciągu 100,000 lb 445 kN
Szybkość jazdy

3.6 mph 5,8 km/hDo przodu/do tyłu 
ZASILANIE

Silnik Cummins® QSB6.7
Paliwo Diesel
Czynnik chłodzący Ciecz
Wtrysk Bezpośredni

Zasysanie Turbodoładowanie chłodzonym powietrzem 

Liczba cylindrów 6
Pojemność silnika 409 in³ 6,7 l
Średnica cylindra 4.21 in 107 mm
Skok 4.88 in 124 mm
Całkowita moc producenta brutto 260 hp 194 kW
Obroty nominalne 2,200 rpm

WYMIARY
Długość 368 in 9,35 m
Szerokość 101 in 2,57 m
Wysokość 110 in 2,79 m
Masa operacyjna** 47,770 lb 21 668 kg
Kąt wejścia 10-15°
Kąt zjazdu 17°

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.

210 obr./min

2 200 obr./min

* Bez rury i w trybie funkcji przyspieszenia przesuwu
** Bez zasobnika z rurami
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