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Robert Osikowicz Engineering (ROE)

O FIRMIE
ROE to fi rma konsultingowa z długoletnim doświadczeniem, 

działająca w obszarze kierunkowych wierceń horyzontalnych 
HDD i mikrotunelowania. Jej specjalnością są technologia wier-
ceń, inżynieria płynów wiertniczych oraz serwis polowy. Firma 
reprezentuje w Polsce czołowych europejskich i amerykańskich 
dostawców sprzętu płuczkowego, narzędzi i osprzętu wgłębne-
go.  ROE współpracuje ze spółkami wiertniczymi, biurami pro-
jektowymi oraz generalnymi wykonawcami inwestycji. Firma jest 
członkiem Drilling Contractors Association (DCA-Europe).

PRODUKTY
COLLI EQUIPMENT (Włochy):

• przewód wiertniczy API; • łączniki wiertnicze wszystkich typów 
i stabilizatory; • wgłębne zawory zwrotne; • obudowy sondy i na-
rzędzia do wiercenia pilotowego; • poszerzacze konwencjonal-
ne typu Fly Cutter i Barrel Reamer; • poszerzacze skrawające 

typu Armored Heavy Duty; • krętliki HDD.
NORMAG (Holandia): 

• systemy przygotowania i kondycjonowania płuczki (sprzedaż 
– wynajem); • systemy separacji faz (sprzedaż – wynajem); 
• wysokociśnieniowe agregaty pompowe (Trinity, Weatherford); 
• części wymienne do pomp wysokociśnieniowych; • narzędzia 
wiertnicze Wombat PDC (Hard Metals Australia); • urządzenia 
wiertnicze.

NOV Fluid Control (USA):
• sita wibracyjne; • panele do sit wszystkich producentów; 
• hydrocyklony i leje płuczkowe; • pompy Mission Magnum 
i Supreme.

PRIME HORIZONTAL (Holandia):
• system nawigacji ParaTrack; • system monitoringu i zbiera-
nia danych ProData; • serwis kierunkowy; • silniki wgłębne 
(sprzedaż – wynajem); • narzędzia do poszerzania typu Rock 
Reamer i Transco Hole Opener; • świdry trójgryzowe wszyst-
kich typów; • przewód ze stopów niemagnetycznych.

USŁUGI
• analiza wykonalności i planowanie projektów; • konfi gu-

racja sprzętu wiertniczego; • wybór strategii postępowania 
i technologii wiercenia; • przygotowanie programów płuczko-
wych i hydrauliki otworowej; • estymacja ciśnień wgłębnych; 
• analizy obciążeń przewodu wiertniczego i sił instalacyjnych; 
• analizy jakościowe i kosztowe; • zarządzanie ryzykiem 
w projektach wiertniczych; • testy i badania laboratoryjne; 
• serwis polowy; • seminaria techniczne dla fi rm wiertniczych.

www.robertosikowicz.com roe@robertosikowicz.com


