
O FIRMIE
Firma HEADS oferuje narzędzia i osprzęt wiertniczy re-

nomowanych fi rm, które zaprojektowane są specjalnie dla 
technologii kierunkowych wierceń horyzontalnych HDD. 
Nasza fi rma jest przedstawicielem amerykańskiego produ-
centa pomp płuczkowych FMC Technologies, a także euro-
pejskich producentów sprzętu wiertniczego: Prime Horizon-
tal, NOV, ColliDrill oraz AT Boretec. W naszej ofercie znajdą 
Państwo osprzęt do urządzeń Ditch Witch, Vermeer, Tracto 
Technik, Case, Toro oraz American Augers.

NARZĘDZIA
Firma HEADS posiada w swojej ofercie osprzęt wiertniczy 

produkowany i dostarczany przez renomowanych dostaw-
ców, takich jak: Prime Horizontal, NOV oraz AT-BORETEC. 
Dostarczamy dolny zestaw przewodu do wiercenia otworów 
pilotowych w konfi guracjach umożliwiających wiercenie 

w luźnych i twardych formacjach. Narzędzia do poszerzania 
otworów typu baryłka, fl ycutter oraz hole opener w zakresie 
średnic do 72” (1828,8 mm), krętliki wiertnicze oraz głowi-
ce do instalacji.

ŻERDZIE WIERTNICZE
Żerdzie wiertnicze produkowane są z wykorzystaniem 

materiałów najwyższej jakości oraz nowoczesnych technolo-
gii produkcyjnych. Przewód poddawany jest specjalistycznej 
inspekcji przez doświadczonych specjalistów na każdym 
etapie produkcji. Wspólnie z COLLI DRILL PIPE uzyskaliśmy 
reputację producenta i dostawcy żerdzi wiertniczych o do-
skonałych parametrach technicznych za umiarkowaną cenę.

WYSOKOCIŚNIENIOWE POMPY PŁUCZKOWE
Firma HEADS oferuje wysokociśnieniowe pompy amery-

kańskiej fi rmy FMC. Każda pompa przed wysyłką jest podda-
na wszechstronnym testom, aby odpowiadała standardom 
przemysłu i wymaganiom klienta.

OSPRZĘT DODATKOWY
Firma HEADS do każdego urządzenia wiertniczego jak 

w stanie dostarczyć dodatkowy osprzęt wiertniczy, taki jak: 
łączniki wiertnicze, klucze hydrauliczne do dokręcania/od-
kręcania elementów przewodu wiertniczego, ostrza wiertni-
cze, systemy do lokalizacji głowicy fi rmy DCI – F5, F2, a także 
osprzęt dla systemów Mark III-V i Eclipse oraz inne elementy 
niezbędne do wykonywania wierceń kierunkowych.
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O FIRMIE
HEADS jest dynamicznie rozwijającą się fi rmą działają-

cą na rynku europejskim od 1995 r. Od 1997 r. wspieramy 
i szeroko propagujemy rozwój technologii bezwykopowych 
w Polsce. W tym czasie dzięki indywidualnie wypracowanym 
oryginalnym technologiom osiągnęliśmy wiodącą pozycję 
na rynku kierunkowych przewiertów horyzontalnych i mikro-
tunelowania. Od początku istnienia fi rma oferuje produkty 
i usługi o niezmiennie wysokiej jakości. Stabilność, wiary-
godność i profesjonalizm fi rmy pozwoliły wspólnie z naszy-
mi zleceniodawcami zrealizować najtrudniejsze projekty na 
rynku technologii bezwykopowych.

SYSTEMY PŁUCZKOWE
HEADS dostarcza nowoczesną technologię z zakresu in-

żynierii wiertniczej, popartej wieloletnimi doświadczeniami 
na terenie całej Europy. Obejmuje ona nie tylko doradztwo 

w zakresie inżynierii płuczkowej, ale także produkcję i do-
stawę materiałów płuczkowych (bentonity, polimery, środki 
specjalne). HEADS jest producentem i dostawcą szerokiej 
gamy produktów bentonitowych, takich jak:
– TEQGEL HD – system jednoworkowy,
– BESTBORE – system jednoworkowy,
– TEQGEL Special – system do instalacji rurociągów wielko-
średnicowych na długich dystansach,

– PRIMEGELL – system płuczkowy MMH,
– GESO – system inhibitowany do wykonywania przewier-

tów w profi lu aktywnych warstw ilastych.

SYSTEMY OCZYSZCZANIA I SPORZĄDZANIA PŁYNÓW 
WIERTNICZYCH

Firma HEADS dostarcza urządzenia do oczyszczania pły-
nów wiertniczych dostosowane do specyfi ki technologii. Do-
starczamy kompletne systemy, jak i poszczególne podzespo-
ły, takie jak: sita wibracyjne, hydrocyklony, wirówki i stacje 
fl okulacyjne. Ponadto na potrzeby naszych klientów oferu-
jemy profesjonalne pompy wirowe dostosowane do ciężkich 
warunków pracy. 

Dostarczamy również systemy sporządzania płynów wiert-
niczych w zakresie objętości od 2 do 30 m3 z napędem elek-
trycznym lub spalinowym.

HEADS rozwija i unowocześnia swoje wyroby w oparciu 
o własne rozwiązania poparte długoletnimi doświadczenia-
mi oraz testami polowymi.
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