
JT60
A L L  T E R R A I N  W I E R T N I C A  H O R Y Z O N T A L N A



Nacisk/uciąg 267 kN oraz 
12 240 N·m momentu 
obrotowego wrzeciona – to 
wyjątkowe połączenie mocy, 
której potrzebujesz, aby 
wyróżnić się wydajnością przy 
wykonywaniu dużych zadań 
instalacyjnych.

Rama wiertnicza z podwójną osią 
przegubu umożliwia stosowanie 
ostrzejszych kątów wejścia bez 
podnoszenia gąsienic z podłoża. 

Funkcja podajnika – dodawanie
pojedynczej rury – eliminuje
załadunek rur do zasobnika od
góry oraz umożliwia dodawanie
rur podczas przewiertu.

Łatwa obsługa serwisowa – wszystkie 
punkty codziennej konserwacji znajdują 
się w dostępnych miejscach za otwieranymi
i zdejmowanymi osłonami.

Zamknięta pokładowa pompa 
płuczkowa o wydajności 150 gpm 
(560 l/min) umożliwia wydajne 
wiercenie na większe odległości; 
regulacji przepływu można używać 
jednocześnie z naciskiem/uciągiem 
i obrotami wrzeciona.

Technologia All Terrain 
firmy Ditch Witch® 
obejmuje opatentowany, 
wiodący w branży system 
wewnętrznej żerdzi
o zwiekszonym przepływie
płuczki.

Silnik diesel Tier 4 Cummins®

o mocy 200 KM (149 kW) zapewnia
wystarczającą moc do zasilenia
wszystkich funkcji roboczych
uruchomionych równocześnie:
nacisk/uciąg, moment obrotowy
wrzeciona i pompa płuczkowa.

Wysokiej klasy, wytrzymała  i sprawdzona w terenie rama oraz najbardziej zaawansowany 

w branży system wewnętrznej żerdzi do przewiertów w skale sprawiają, że wiertnica 

horyzontalna Ditch Witch® JT60 All Terrain wyróżnia się wyjątkową efektywnością podczas 

prac w różnorodnm gruncie. JT60AT cechuje niezwykle skuteczna kombinacja momentu 

obrotowego wrzeciona oraz nacisku/uciągu, a także klimatyzowana kabina, intuicyjny trybu 

wycinania gruntu i wiele innych rozwiązań, na które czekali użytkownicy wiertnic Ditch Witch.

Podwójny zębatkowy napęd nacisku/uciągu 
wózka wrzeciona jest sprawdzony w terenie; 
został zaprojektowany do wykonywania
długich i trudnych przewiertów.

W pełni obudowana, klimatyzowana 
kabina wyposażona w ergonomicznie 
rozmieszczone panele kontroli sterowania 
z czytelnie umieszczonymi kontrolkami 
zapewnia bardzo dobrą widoczność na 
klucze do skręcania/rozkręcania rur 
wiertniczych.

JT60ALL
TERRAIN
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SYSTEM PŁUCZKOWY METRIC
Ciśnienie płuczki (max) 1,300 psi 90 bar

Przepływ płuczki (max) 150 gpm 560 l/min

ZBIORNIKI PŁYNÓW
Zbiornik płynu AdBlue® (układu DEF) 3.6 gal 13,6 l

Zbiornik hydrauliczny 36 gal 1 36 l

Zbiornik paliwa 55 gal 208 l

Olej silnikowy łącznie z filtrem 19 qt 18 l

Układ chłodzenia silnika 31 qt 29 l

Zbiornik płynu niezamarzającego 16 gal 60 l

RURA POWER PIPE® HD (2.46-4)
Długość nominalna 180 in 4,57 m

Średnica łączenia (zwornika) 3.5 in 89 mm

Średnica rury 3.06 in 78 mm

Promień wygięcia (min) 170 ft 52 m

Masa rury z wyściółką 187 lb 85 kg

Masa dużego zasobnika z rurami (28 rur)      5,236 lb 2 375 kg

Masa małego zasobnika z rurami (16 rur)     2,992 lb 1 357 kg 

RURA ALL TERRAIN  (3.25-4)
Długość nominalna 171 in 4,34 m

Średnica łączenia (zwornika) 4.13 in 105 mm

Średnica rury 3.63 in 92 mm

Promień wygięcia 205 ft 62,5 m

Masa rury 268 lb 122 kg

Masa dużego zasobnika z rurami (18 rur) 4,824 lb 2 187 kg

Masa małego zasobnika z rurami (9 rur) 2,412 lb 1 093 kg 

AKUMULATORY (2 SZTUKI)
Pojemność wg SAE 195 min

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

POZIOM HAŁASU
Przy uchu operatora wg normy  ISO 6394 < lub = 81 dBA

Na zewnątrz wg normy ISO 6393 < lub = 106 dBA

POZIOM DRGAŃ
Średnia wartość drgań przenoszonych na rękę i całe ciało operatora podczas 
normalnego wiercenia nie przekracza odpowiednio 2,5 i 0,5 m/s2.

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

DANE ROBOCZE U.S. METRIC
Prędkość wrzeciona (max) 240 rpm

Prędkość wrzeciona AT (max) 250 rpm

Moment obrotowy wrzeciona (max) 9,000 ft ∙lb 12 200 N∙m

Moment obrotowy wrzeciona AT (max) 2,000 ft ∙lb 2 700 N∙m

Szybkość przesuwu wózka do przodu* 100 fpm 30,5 m/min

Szybkość przesuwu wózka do tyłu* 100 fpm 30,5 m/min

Siła nacisku 60,000 lb 267 kN

Siła uciągu 60,000 lb 267 kN

Średnica otworu (min) 6.5 in 165 mm

Średnica rozwiertaka Zależnie od gruntu

Szybkość jazdy

Do przodu/do tyłu 2.5 mph 4 km/h

ZASILANIE (TIER 3) kraje spoza EU
Silnik Cummins® QSB6.7

Paliwo Diesel

Czynnik chłodzący Ciecz

Wtrysk Bezpośredni

Zasysanie Turbodoładowanie chłodzonym powietrzem

Liczba cylindrów 6

Pojemność silnika 408 in3 6,7 l

Średnica cylindra 4.21 in 107 mm

Skok 4.88 in 124 mm

Całkowita moc producenta brutto 190 hp 142 kW

Obroty nominalne 2,200 rpm

EPA Tier 3 EU Stage IIIA      Zgodność z normami emisji spalin

ZASILANIE (TIER 4) kraje EU
Silnik Cummins QSB6.7

Paliwo Diesel

Czynnik chłodzący

Wtrysk Bezpośredni

Zasysanie Turbodoładowanie chłodzonym powietrzem

Liczba cylindrów 6

Pojemność silnika 409 in3 6,7 l

Średnica cylindara 4.21 in 107 mm

Skok 4.88 in 124 mm

Całkowita moc producenta brutto 200 hp 149 kW

Obroty nominalne 2,200 rpm

Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 EU Stage IV

WYMIARY
Długość 331 in 8,41 m

Szerokość 87 in 2,21 m

Wysokość 101 in 2,57 m

Masa operacyjna** 31,080 lb 1 4098 kg

Kąt wyjściowy 10-16°

Kąt wejścia 18°

Kąt wyjścia 13°

JT60 ALL TERRAIN
WIERTNICA HORYZONTALNA

U.S.
240 obr./min

250 obr./min

2 200 obr./min

2 200 obr./min

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




