ERD34
PATLATMA DELGİ SONDAJ MAKİNASI

WAGON DRILL RIG

Hidrolik baskıya sahiptir ve delik dibi tabanca (DTH) ile çalışır. Paletleri sayesinde zor zemin koşullarında rahat
ilerler. Palet dengeleyici pistonları ile engelleri aşarken dengesini kaybetmez. Güçlü motoru sayesinde delik
delerken ve zorlu arazi tırmanışlarında yüksek performans gösterir. Yürüyüş sırasında kullanıcısı için platforma
sahiptir bu sayede kullanıcı delik değiştirirken makine ile beraber seyahat eder. Kuvvetli baskı ve rotasyon motorlarına sahiptir. Sahip olduğu geniş hacimli yağ tankı ve soğutucusu ile, uzun ömürlü ve verimli yağ kullanımı
sağlamaktadır. Kaliteli markalar kullanılarak üretildiği için arıza problemi en aza indirgenmiştir ve yedek parça
sıkıntısı yoktur. 2,5” - 4” çaplarında tabanca ile delme kapasitesine sahiptir. Zemine 22˚’den 90˚’ye kadar delgi
pozisyonu verebilme imkanı sağlamaktadır.
It has the hidrolic press and Works with(DTH). It can move easily with the help of it’s pallets. It doesn’t lose it’s
balance while overcoming the obstacles with the help of pallet balancing pistons. Thanks to the strong engine,
it has a high performance while making holes and climbing to the tough grounds. During the wailking, it has a
platform fort h user that halps him to move wiht the machine while changing the holes. It has got strong pressure and rotation engines. It gives the apportunity to we the oil effectively and long standing with the help of
wide capacity oil tank and cooler. It has the capasity of making holes with the diameters of 2,5” and 4”. It gives
the apportunity to give the holing position to the ground from 22° to 90°.

DÖNER ÜNİTE
ROTARY UNIT

Hızı / Speed

150 rpm

Torku / Torque

2000 Nm

Hareket Ünitesi / Movement Unit
YERE BASMA ELEMANLARI
SUPPORT JACKS

Kaldıraç Kolları / Leverages of Jacks

Track / max speed 2,5 km/h
2 units of, hydraulic leverages

Silindir / Clinder Stroke

HİDROLİK SİSTEM
HYDRAULIC SYSTEM

Birinci Pompa / First Pump (CASAPPA)

230 bar

27 cc / devir

İkinci Pompa / Second Pump (CASAPPA)

210 bar

19 cc / devir

Üçüncü Pompa / Third Pump (CASAPPA)

210 bar

190cc / devir

Hava / Air

2024 K- 0,110 kw

Hidrolik Yağ Soğutma / Hydraulic Oil Cooler
Tij Çapı / Diameter of Drill Rod
DELGİ KAPASİTESİ
DRILLING CAPACITY

2,5’’ - 4’’ / 63 mm - 102 mm

Derinlik (m) / Depth (m)

160 m

Derinlik (ft) / Depth (ft)

164 ft

Markası / Brand

DEUTZ

Modeli / Type

F4L912

Silindir Sayısı/ Number of Cylinder
GÜÇ ÜNİTESİ
POWER UNIT

150 mm

Silindir Hacmi / Cylinder Volume

4 Silindirli / 4 Cylinders
3.7 lt

Güç / Power

47 kW 64 Hp

Devir / Rev

2.300 rpm

Motor Tipi / Engine Type
Soğutma / Cooler

Dizel / Diesel
Hava / Air

24

