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PRZEWIERTY HORYZONTALNE
stosujemy nowoczesną technologię sterowanych przewiertów horyzontalnych (HDD)
przewierty wykonujemy specjalistycznymi maszynami firmy:
VERMEER - D24x40
TORO - DD2024
realizujemy przewierty na krótkie dystanse jak i długie (do 210 metrów i średnicy 310
mm.), np. pod autostradami, torami kolejowymi, czy rzekami
posiadamy wykwalifikowanych operatorów
wykonujemy przewierty w gruntach kategorii od I do IV
stosujemy dobrze zgrzewalne rury RHDPEp
działamy na terenie całego kraju

DLACZEGO WARTO ?

oszczędzasz czas i pieniądze!
HDD to technologia przyjazna środowisku, nie niszczysz warstw gleby i korzeni
nie musisz zamykać drogi przy przewiertach
nie masz potrzeby odtwarzania pierwotnego wyglądu terenu
bezproblemowo pracujesz na terenach zurbanizowanych, nawet o dużym natężeniu
mediów i instalacji podziemnych,
masz zapewnioną precyzję wykonania i duże pole
manewru

CENA

Finalną cenę ustalamy indywidualnie, po rozpoznaniu:
docelowej średnicy,
sumy długości przewiertu,
warunków geologicznych podłoża,
uzbrojenia terenu na obszarze prac.
Poglądowy cennik:
przewierty o średnicy 140 – od 120 zł netto / mb
przewierty o średnicy 125 – od 110 zł netto / mb
przewierty o średnicy 110 – od 90 zł netto / mb
*Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, jest jedynie
zaproszeniem do negocjacji.
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JAK DZIAŁAMY?
I ETAP - PILOTAŻ
wykonujemy pilotażowe przewierty,
dostosowujemy wiertło i głowicę z sondą do
warunków glebowych oraz wymagań
projektowych,
w czasie przewiertu ciągle monitorujemy pracę,
urobek wydobywamy na zewnątrz przy pomocy
płuczki.

II ETAP - ROZWIERCENIE OTWORU
wymieniamy głowicę na rozwierającą,
dostosowaną do warunków glebowych,
rozwiercamy otwór do docelowej średnicy
podanej w projekcie.

III ETAP - PRZECIĄGANIE RUROCIĄGU
do przygotowanego przewiertu wciągamy
rurę osłonową,
łączymy elementy poprzez zastosowanie
specjalnych uchwytów.

FINALIZACJA - PROJEKT PROFILU PRZEWIERTU
Dzięki zaawansowanej technologii na podstawie parametrów zarejestrowanych
podczas prac, po ich zakończeniu przygotowujemy powykonawczy projekt profilu
przewiertu.
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