
O FIRMIE
JL Maskiner od 1992 r. zajmuje się dystrybucją maszyn 

i urządzeń dla fi rm wykonawczych, specjalizujących się w budo-
wie infrastruktury podziemnej. Od ponad 20 lat jesteśmy wy-
łącznym dealerem marki Ditch Witch® w Polsce, a od 2010 r. 
także dealerem fi rmy HammerHead®. Reprezentujemy również 
takie marki jak Baroid® oraz AMERICAN AUGERS® – TRENCOR®. 
Siedziba fi rmy mieści się w Starej Iwicznej koło Warszawy, gdzie 
znajduje się biuro, serwis techniczny oraz magazyn części.

TECHNOLOGIA HDD
Amerykańska fi rma Charles Machine Works, producent ma-

szyn Ditch Witch®, wprowadziła na rynek nowe wiertnice hory-
zontalne JT5, JT9, JT20, JT30, JT60 i JT100 o mocy silników od 
18,5 do 200 kW. JT5 i JT9 to kompaktowe wiertnice przezna-
czone do przewiertów w ograniczonych przestrzeniach. 

Modele JT20 i JT30 to średniej klasy urządzenia do wier-

ceń o długości od 30 do 300 m. Posiadają takie funkcje jak: 
wycinanie gruntu, asystent skręcania/rozkręcania rur, tempo-
mat i wiele innych. Opcjonalnym wyposażeniem dla JT20 jest 
ogrzewana kabina. Klimatyzowana i ogrzewana kabina jest 
natomiast standardem dla JT30.

JT60 i JT100 to mocne i wydajne wiertnice marki Ditch 
Witch® do realizacji zaawansowanych projektów z wykorzysta-
niem technologii HDD. Silnik Cummins® o mocy 194 KM, 27 
ton nacisku i uciągu, 12 202 Nm momentu obrotowego wrze-
ciona, pompa płuczki o wydajności 560 l/min to parametry, 
które predysponują JT60 do przewiertów o większych długo-
ściach i średnicach. JT100 posiada pompę płuczki o wydajno-
ści 870 l/min oraz własny dźwig, pozwalający szybko i łatwo 
zmieniać pojemniki z rurami podczas dłuższych wierceń.

W roku 1995 producent maszyn Ditch Witch® wprowadził 
opatentowaną technologię All Terrain. Dzięki specjalnym ru-
rom systemu AT, konstrukcjom głowic wiertniczych i silnie 
wzmocnionemu systemowi kotwienia można prowadzić prze-
wierty na terenach morenowych, kamienistych i w skale. 

Wyjątkowe połączenie młota pneumatycznego Air Hammer® 
i technologii All Terrain pozwala na jednoczesne wykonywanie 
wiercenia i kierowania. Jest to funkcja wyjątkowa dla All Terra-
in. Co więcej, wydajność w skale o twardości 5000 psi wynosi 
około 50 m w ciągu godziny. Młot Air Hammer jest łatwy w pod-
łączeniu do maszyn JT60 AT i JT100 AT. Nie wymaga stosowania 
smarownicy (jest smarowany wodą). Przy prawidłowym użyciu 
pozostawia on wyłącznie suche zwierciny i uwzględnia małą 
ilość piany służącej do usunięcia zwiercin z otworu.
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URZĄDZENIE DITCH WITCH® DLA KIERUNKOWYCH 
WIERCEŃ HORYZONTALNYCH – SERIA TK

System serii TK jest łatwy w użyciu i trwały. Dokładnie 
i niezawodnie wykrywa odchylenie, nachylenie i głębokość 
narzędzia wiertniczego, a następnie w czytelny sposób prze-
kazuje te informacje operatorowi wiertnicy. Dwie metody 
lokalizacji pozwalają wybrać preferowaną, a drugą wykorzy-
stywać do weryfi kacji uzyskanych wyników.

Czteroprzyciskowy panel jest przyjazny i wygodny w użyt-
kowaniu. Wyświetlacz o wysokim kontraście zapewnia wy-
raźny obraz przy każdym oświetleniu, a pionowa konstruk-
cja urządzenia eliminuje konieczności schylania się w celu 
odczytu danych.
Śledzenie przy posuwaniu się nad odwiertem do głębo-

kości 110 stóp (33,5 m) to więcej, niż może zapewnić jaki-
kolwiek inny system. Duża odległość – 2000 stóp (610 m) 
– pomiędzy urządzeniem śledzącym a operatorem maszyny 

przyczynia się do zwiększenia wydajności.
Co jeszcze charakteryzuje to urządzenie: do czterech czę-

stotliwości w jednym namiarze pozwala zapobiec zakłóce-
niom sygnału; do trzech mocy w jednym nadajniku (sondzie) 
umożliwia wybranie odpowiedniej głębokości przewiertu.

Zdalny wyświetlacz TD (lub TDR dla starszych modeli 
wiertnic) można zamontować zgodnie z preferencjami ope-
ratora w celu zwiększenia uniwersalności i wydajności pracy.

Sondy można naprawiać, co ogranicza wydatki i czas 
przestojów. 

Oprogramowanie TSR pozwala generować raporty z pra-
cy, wykorzystywane do sporządzania dokumentacji z wyko-
nanego przewiertu.

W trybie Drill-To™ urządzenie śledzące jest umieszczane 
przed narzędziem wiertniczym, na planowanym torze prze-
wiertu. Dostarcza w czasie rzeczywistym informacje nie-
zbędne do wykonywania bieżących korekcji. Służy także do 
unikania krzyżowania się mediów.

LOKALIZATOR – DITCH WITCH® UTILIGUARD™
System lokalizacji Ditch Witch® UtiliGuard™ jest ergono-

miczny, czytelny i precyzyjny. Wbudowana funkcja skano-
wania interferencji (AIM™) rekomenduje najbardziej odpo-
wiednie częstotliwości dla optymalnej lokalizacji. 12-watowy 
generator częstotliwości umożliwia lokalizację do większych 
głębokości i na dłuższych dystansach. UtiliGuard™ określa 
głębokość i horyzontalny dystans w trakcie lokalizacji. Za-
pewnia odbiór do 100 częstotliwości.
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SYSTEMY MIESZANIA PŁUCZKI WIERTNICZEJ
Nowatorska linia mieszalników płuczki wiertniczej usta-

nowiła standard dla wydajności w kierunkowych wierce-
niach horyzontalnych. Podczas wykonywania projektów 
z wykorzystaniem technologii HDD najważniejsze jest do-
kładne i szybkie przygotowanie płuczki. System mieszania 
marki Ditch Witch® spełnia te wymagania.

Płuczka wiertnicza to ważny element dla technologii HDD. 
Producent marki Ditch Witch® zaleca używanie renomowa-
nych komponentów fi rmy Baroid®.

FT5
To kompaktowy model zaprojektowany z myślą o obsłu-

dze mniejszych systemów do poziomego wiercenia kierun-
kowego. Pomaga wykonać pracę prawidłowo i na czas.

Mokry kosz zasypowy z układem Venturiego zapewnia 
doskonałe mieszanie płuczki, a strome ściany kosza przy-

spieszają cykl mieszania. Wąski zbiornik o pojemności 
200 gal. (757 l) można ustawić z boku wiertnicy na przy-
czepie.

FM13V
System ten został zaprojektowany z myślą o długotrwa-

łej, bezawaryjnej pracy. Pompa smaruje się sama podczas 
mieszania i działa tak wydajnie, że dostarcza o 20% więcej 
płuczki niż inne modele. FM13V posiada wbudowany nóż do 
worków. Dostępne są wersje z jedną lub dwiema pompami 
o wydajności mieszania 1020 l/min każda. Zbiorniki mogą 
mieć pojemność 1900 lub 4000 tys. l. Jednostką napędową 
pomp jest silnik diesel Hatz®.

URZĄDZENIE DO ODZYSKIWANIA PŁUCZKI WIERTNICZEJ 
DITCH WITCH® MR90

Proces odzyskiwania i ponownego użycia płuczki wiertni-
czej pozwala na znaczne oszczędności. Ditch Witch® MR90 
jest obecnie najbardziej zaawansowanym i wydajnym urzą-
dzeniem tego typu dostępnym na rynku. Umożliwia zarówno 
mieszanie, jak i odzysk zużytej płuczki wiertniczej. Może być 
transportowane wraz z zawartością.

Całkowicie automatyczny system kontroli pompy wyposa-
żony jest w czujnik pływakowy. Funkcja hydraulicznego po-
ziomowania sit i zmienna prędkość mieszania są najlepsze 
wśród maszyn tej klasy. Jeden punkt kontroli pozwala na 
pracę bez potrzeby przemieszczania urządzenia.

Zapraszamy do współpracy!
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PNEUMATYCZNE UDAROWE URZĄDZENIA PRZECISKOWE 
HAMMERHEAD MOLE®

Służą do bezwykopowej budowy różnego rodzaju pod-
ziemnych instalacji z minimalnym wpływem na obiekty, 
krajobraz i normalny ruch pieszych oraz pojazdów. W sytu-
acji, kiedy znaczny zakres prac należy zrealizować w terenie 
mocno zurbanizowanym, wykonanie przecisków z zastoso-
waniem „stitch boring” jest często najlepszą metodą insta-
lacji. Proces ten jest preferowany przez wielu wykonawców 
z powodu niskich kosztów za metr instalacji, niedużych na-
kładów inwestycyjnych oraz łatwości wyszkolenia załogi. 

HAMMERHEAD REPLACEABLE HEAD®

To urządzenia z wymienną głowicą – nieruchomą. W grun-
tach miękkich działają znacznie szybciej niż urządzenia 
z głowicą ruchomą, a ponadto są tańsze w utrzymaniu, gdyż 
posiadają mniej części ruchomych i takich, które się zużywa-

ją. Są to standardowe „krety” preferowane do pracy w śred-
nich warunkach gruntowych.

ACTIVE HEAD®

Urządzenia przeciskowe Active Head® posiadają najprost-
sze rozwiązanie głowicy ruchomej. Są preferowane do pra-
cy w gruntach twardych, gdzie prędkość pracy urządzeń ze 
stałą głowicą spada do 30 cm/min. Active Head® charakte-
ryzuje się głowicą typu pływającego, nie posiada systemu 
resetującego ustawienie.

CATAMOUNT®

Jest to najprostsze w obsłudze pneumatyczne urządzenie 
przeciskowe na świecie. Mocowanie tylne stożka umożliwia 
łatwą i szybką obsługę. Wymienne pierścienie eliminują 
kontakt metal–metal, zmniejszając zużycie elementów i wy-
dłużając żywotność urządzenia. Opatentowany Power Port® 
rewers poprzez obrót węża o 1/4 pneumatycznie blokuje 
narzędzie w reżimie „przód” lub „tył”, zabezpieczając przed 
samoistnymi zmianami kierunku pracy.

Catamount® może pracować w większości rodzajów grun-
tu, a technologia Smart Head redukuje schodzenie narzę-
dzia z trasy. Urządzenia HammerHead nie posiadają me-
chanicznej sprężyny, która zużywa się podczas pracy i jest 
najczęściej psującym się elementem w konkurencyjnych 
głowicach. Przekonstruowany cylinder zwiększa wytrzyma-
łość i solidność urządzenia, dając mu przewagę nad innymi 
narzędziami z aktywną głowicą dostępnymi na rynku.
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SYSTEMY KRAKINGU STATYCZNEGO FIRMY HAMMERHEAD®

Statyczny kraking rur stanowi zalecaną metodę wymiany 
rur kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych. Metoda ta 
pozwala na zachowanie istniejącej trasy instalacji. Po zasto-
sowaniu odpowiednich metod i osprzętu instalacja oraz od-
danie wodociągu do użytku odbywa się w ciągu jednego dnia. 
Pozwala to wyeliminować konieczność zastosowania tymcza-
sowych rurociągów obejściowych i poprawia bilans inwestycji.

HYDROBURST® HB3038 , HB5058
Te kompaktowe maszyny są proste w montażu i obsłudze 

oraz wymagają niewielkiego wykopu w celu ich ustawienia.
Posiadają szybko wymienne wkładki szczękowe, panelo-

we ciśnieniomierze oraz funkcję automatycznego chwytania 
i uwalniania żerdzi.

Osprzęt tnący rozcina i rozgina na boki najtwardsze rury, 
w tym z żeliwa sferoidalnego i stali.

HYDROBURST® HB100
Maszyna ta jest wystarczająco silna do wymiany rur o śred-

nicy 16” (400 mm), a jednocześnie na tyle kompaktowa, 
aby wymieniać rury o średnicy 4” (100 mm). Uniwersalność 
HB100 pozwala na realizację szerokiej gamy projektów ka-
nalizacyjnych, wodociągowych i gazociągowych z wykorzysta-
niem krakingu.

HYDROBURST® HB125
System krakingu statycznego HB125 to uniwersalna ma-

szyna do wymiany rurociągów o średnicy od 6” (150 mm) 
do 20” (500 mm). Osprzęt tnący z łatwością kruszy i rozcina 
najtwardsze rury oraz obejmy, m.in. z żeliwa sferoidalnego 
i stali.

HYDROBURST® HB175
Nowa maszyna HB175 posiada o 50 ton więcej siły uciągu 

niż poprzednia. Jest wystarczająco silna, aby z jej wykorzysta-
niem wymieniać rurociągi o średnicy nawet do 24” (600 mm) 
oraz na tyle uniwersalna, że radzi sobie z wymianą rur o śred-
nicy 8 cali (200 mm).

W przeciętnych warunkach gruntowych wymiana rur o dłu-
gości 400 stóp (120 m) zajmuje około 2 godz.

Imadło blokowania żerdzi zapobiega stratom w produkcji 
spowodowanym odbijaniem się żerdzi. Standardowa opcja 
obrotu żerdzi i możliwość przechowywania ich w urządzeniu 
sprawia, że kraking z użyciem maszyny HB175 jest zadaniem 
dla jednego operatora.
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