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Grupa BAUER Maschinen
BAUER Maschinen Group

Grupa BAUER Maschinen jest światowym
liderem w projektowaniu i produkcji specjalistycznego sprzętu dla budownictwa podziemnego. Maszyny firmy Bauer są synonimem najwyższej jakości i wydajności oraz
podlegają ciągłym innowacjom od 1960 roku.
Duże zaangażowanie we własne, specjalistyczne roboty fundamentowe jest ważnym
aspektem świadczącym o wysokiej innowacyjności i zapewniającym pozycję lidera w
zakresie technologii.

4

The BAUER Maschinen Group is the
world market leader in the development
and manufacture of specialist foundation
engineering equipment. Bauer machines have
been tantamount to ultimate performance,
quality and ongoing innovation since the
1960´s. The equipment engineering works
closely with the company´s own specialist
foundation engineers business. This is a key
factor for creating great innovative strength
and ensures that the company remains the
technological leader in the market.
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Kamienie milowe w historii firmy
Milestones in the Company History

1790

1790
Założenie zakładu metaloplastyki w
Schrobenhausen
Foundation as a copper forge in
Schrobenhausen, Germany
1976
Pierwsza wiertnica wielkogabarytowa
BAUER BG 7
First hydraulic rotary drill rig
BAUER BG 7

1976

1984
Pierwszy frez do ścian szczelinowych
BC 30
First diaphragm wall trench
cutter BC 30
2001
BAUER Maschinen GmbH staje się
niezależnym przedsiębiorstwem w
grupie BAUER
BAUER Maschinen GmbH established
as independent company within the
BAUER Group

1984

2014
Dzięki EEP firma Bauer wyznacza
nowe standardy w zakresie wydajności
With EEP, Bauer sets new
standards for efficiency

2001

2014

Nasza pierwsza wiertnica BG 7
Our first BG 7
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Grupa BAUER Maschinen
BAUER Maschinen Group

Globalna sieć
Global Network

Nasza główna siedziba w Niemczech:
Our head office in Germany:
BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen,
Germany
P.O.Box 12 60
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-0
Faks: +49 8252 97-1359
e-mail: info@bauer.de
www.bauer.de
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Tutaj znajdziesz nasze międzynarodowe oddziały:
Our locations around the world:
www.bauer.de/bma/contact/
bauer-weltweit/
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Zakłady produkcyjne
Equipment production
locations
Odziały grupy BAUER
Maschinen
Locations of BAUER
Maschinen Group
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Grupa BAUER Maschinen
BAUER Maschinen Group

Nasze umiejętności miarą Twojego sukcesu
Our Skills for your Success

Globalność – dostępność zawsze i
wszędzie
International – always within reach

Doświadczenie
Know-How

?
Innowacje
Innovation

Kompetencje
Competence

Bliska współpraca z klientami
Customer Proximity

Solidność
Down-to-Earth Attitude

8
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Kreatywność, wieloletnie doświadczenie i ścisły związek z
praktyką stanowią podstawy efektywnego rozwoju urządzeń dla budownictwa podziemnego. To tradycja w Bauer
– nasi inżynierowie od 50 lat czerpią inspiracje i pomysły
z miejsc budowy i opracowują na ich podstawie urządzenia i metody, które przyczyniają się do dalszego rozwoju
budownictwa podziemnego.
Najnowocześniejsze metody projektowania, dobra znajomość procedur dotyczących różnych formacji geologicznych oraz opracowane we własnej firmie procesy
obliczeniowe – to wszystko tworzy solidną podstawę do
skutecznej realizacji wymogów panujących w rzeczywistości na miejscach budowy. Dzięki naszej doskonałej wiedzy
specjalistycznej w zakresie hydrauliki w połączeniu ze
zoptymalizowanymi programami sterowniczymi, urządzenia Bauer optymalnie wspierają naszych klientów podczas
projektów budowlanych. Do tego dochodzi sprawdzona
sensoryka i najnowocześniejsze systemy analizy i transferu
danych, które na bieżąco monitorują i dokumentują proces
budowy.
Dzięki doskonałej znajomości techniki budowlanej i eksploatacji maszyn inżynierowie Bauer opracowują nowe metody budowlane. Dużym uznaniem cieszy się proces mieszania gruntu i system pali przemieszczeniowych. Liczne
patenty i nagrody świadczą o innowacyjności inżynierów i
konstruktorów z firmy Bauer.

Creativity, long-standing and practical relevance are key to
the successful development of specialist foundation engineering equipment. That is something in which Bauer has
a long standing tradition. For fifty years, its engineers have
been gathering valuable experience and ideas on a huge
number of construction sites, utilizing that know-how to
develop equipment and techniques which have continually
advanced the specialist foundation engineering field.
In addition to state-of-the-art design methods and expert
knowledge of applicable techniques in a wide variety of
geological formations, the company has also devised its
own in-house calculation methods. All of this forms a
sound foundation for the successful implementation of
site-specific requirements. The company´s outstanding
hydraulics know-how, in conjunction with optimized control
programs, makes Bauer equipment a highly efficient and
reliable partner on the world´s construction sites. Tried-andtested sensor technology and state-of-the-art data analysis
and transfer systems also help to provide monitoring and
documentation of the construction process at all times.
Based on their extensive know-how in construction
engineering technology and machinery applications, Bauer
engineers also develop new construction techniques. The
company has enjoyed major success with its soil mixing
and displacement pile driving techniques in particular.
Numerous patents and innovations awards demonstrate
the innovative strength of Bauer´s development and design
engineers.

Nasz zespół dbający o Twój sukces
Our team to ensure your success
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Linie produktów BAUER Maschinen GmbH
Product Lines of BAUER Maschinen GmbH

Firma BAUER Maschinen GmbH jest kompleksowym dostawcą palownic, urządzeń do ścian
szczelinowych i wzmacniania gruntu, a także
wszelkiego niezbędnego sprzętu i narzędzi.
Nasi pracownicy serwisu i doradcy pomogą
klientom w realizacji projektów i osiągnięciu
sukcesu.
BAUER Maschinen GmbH supplies rotary
drilling rigs, diaphragm wall and ground improvement equipment, as well as accessories
and all of the necessary tools from a single
source. Combined with our service and consultation, we ensure successful projects with
our customers.

PremiumLine....................................12
ValueLine..........................................20
Osprzęt do palownic
Accessories for
Rotary Drilling Rigs.........................24
Systemy frezów
Cutter Systems................................30
Systemy chwytaków
Grab Systems...................................42
Koparki linowe
Duty-Cycle Cranes..........................46
Urządzenia do miksowania i
produkowania zawiesin
Slurry Handling Systems.................50
Pozostałe linie produktów
Other Product Lines........................58
B-Tronic ...........................................64
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BAUER BG PremiumLine

Linia BG PremiumLine obejmuje zarówno
najnowocześniejsze wiertnice z graniatkami,
jak i urządzenia wielofunkcyjne przeznaczone
do różnych, specjalistycznych robót fundamentowych. Dzięki dwóm seriom modeli klient
może optymalnie dobierać produkty do różnych
wymogów projektowych lub transportowych.

The BG Premium Line stands, for the one part,
for very modern Kelly drilling rigs and on the
other hand for multifunction equipment for a
variety of foundation construction systems.
The selection between two model ranges
allows an optimum choice for differing project
or transportation requirements.

BG PremiumLine wyróżnia się przede wszystkim następującymi cechami:
–– Najwyższe standardy bezpieczeństwa
–– Ekologia, efektywność i wydajność
–– Łatwy transport i krótki czas zbrojenia urządzenia
–– Najwyższy standard bezpieczeństwa
–– Długa żywotność i wysoka wartość w przypadku odsprzedaży

Specific highlights of the BG PremiumLine
are:
–– High safety standards
–– Environmental sustainability, economic
efficiency and performance
–– Easy to transport and short rigging time
–– High quality standard
–– Long lifetime and excellent resale value

BG PremiumLine
Urządzenia serii H
The H-Model Line
–– BG 23 H BT 65
–– BG 23 H BT 75
–– BG 28 H BT 75
–– BG 28 H BT 85
–– BG 33 H BT 85
–– BG 36 H BS 95

Urządzenia serii V
The V-Model Line
–– BG 28 BS 80
–– BG 33 BT 85
–– BG 36 BS 95
–– BG 45 BS 95
–– BG 55 BS 115
–– BG 72 BT 180

12
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Najważniejsze cechy
Systemy wspomagające Bauer
–– Rozszerzone systemy wspomagające i systemy automatyczne oferują wiele korzyści
dla różnych technik wiertniczych
–– Ograniczenie zużycia urządzeń i narzędzi
–– Wzrost produktywności

Bauer Assistant Systems
–– Extended assistant and automatic systems
offer numerous advantages for many
different drilling techniques
–– Reduction in wear on both machine and
drilling tool
–– Increase in productivity

Technika komunikacyjna
–– System Bauer B-Tronic z ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości służący do
wyświetlania najważniejszych parametrów
–– Tablet ze standardowym modemem internetowym zapewniający dostęp do wiertnicy.
Na tablecie w czasie rzeczywistym pokazywany jest ekran widziany przez operatora, a
dodatkowo operator może uzyskać dostęp
do instrukcji, opcji zarządzania urządzeniami
i wielu innych funkcji
–– Dzięki łączności urządzeń z siecią można odczytywać dane produkcyjne, lokalizacje i szczegółowe raporty dotyczące procesów wiercenia z poszczególnych urządzeń oraz całej floty urządzeń

Communication Technology
–– Bauer B-Tronic system with high-resolution
touch screen for display of main parameters
–– Tablet with standard Internet connection
for accessing the drilling rig. The operator’s
screen can be mirrored live on the tablet
and the operator has the option to access
manuals, machine management data and
more
–– Due to machine networking, production
data, locations and detailed reports of
drilling operations can be retrieved from
isolated machines as well as the entire
machine fleet

Wyposażenie bezpieczeństwa
–– Zdalne sterowanie umożliwiające zbrojenie
maszyny poza strefą zagrożenia
–– Zabezpieczenia przed upadkiem, pomosty z
poręczami i zintegrowane platformy serwisowe zapewniające bezpieczne poruszanie się
po wiertnicy
–– Kamery rozmieszczone w różnych miejscach na całej wiertnicy umożliwiające
monitorowanie strefy zagrożenia

Safety Equipment
–– Remote control for rigging the machine
outside the hazard area
–– Fall arrest systems, walkways with railings
and integrated service platforms for safe
movement around the drilling rig
–– Cameras all over the drilling rig for monitoring the hazard area

Energy-Efficient Power EEP
–– Obniżenie zużycia paliwa nawet o 30%
–– Większa produktywność dzięki poprawionej
sprawności
–– Znacznie mniejsza emisja hałasu

Energy-Efficient Power EEP
–– Reduction in fuel consumption by up
to 30 %
–– Increased productivity due to improved
efficiency
–– Significantly reduced noise emission

Dodatkowe zalety linii BAUER BG PremiumLine
–– Premium Line jest idealną platformą dla specyficznych wymagań klienta
–– System posuwu wciągarki zoptymalizowany
dla pełnego skoku przez całą długość masztu
w przypadku procedury Single Passe
–– 1-warstwowa wciągarka główna zapewnia minimalne zużycie liny i stałą siłę ciągnącą (opcja)

Further Advantages with our
BAUER BG PremiumLine
–– PremiumLine is the perfect platform for
customer-specific requirements
–– Crowd winch system optimized for full travel over
the entire mast length with single-pass method
–– Single layer main winch for minimum rope
wear and constant rope pulling force (optional)

Program urządzeń - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019
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BAUER BG PremiumLine

Urządzenia serii H | The H-Model Line

Do charakterystycznych cech urządzeń serii H
należą:
–– Szybki załadunek na pojazdy transportowe
–– Łatwy montaż na miejscu budowy dzięki kompaktowej konstrukcji
–– Szybkie ustawianie w nowej pozycji roboczej na
budowie z tunelami lub niskimi mostami
Special Features of the H-Model Line are:
–– Fast loading onto transport vehicles
–– Easy rigging on-site due to compact design
–– Rapid shifting to new working positions at
construction sites with underpasses or
below low bridges

BG 23 H BT 65

BG 23 H BT 75

22,2 m

22,5 m

235 kNm

235 kNm

Wciągarka główna efektywna
Main winch effective

170 kN

170 kN

Siła posuwu wciągarki efektywnej
Crowd force – winch effective

260 kN

260 kN

Maks. skok sań
Max. crowd stroke

15,6 m

15,6 m

1.500 mm

f1.500 mm

Głębokość wiercenia
Drilling depth

53,9 m

53,2 m

Masa bez osprzętu
Weight without attachment

61,5 t

67,8 t

Stage III A - Tier 3

186 kW @
1.850 obr./min | rpm

280 kW @
1.850 obr./min | rpm

Stage V - Tier 4 final

225 kW @
1.850 obr./min | rpm

298 kW @
1.850 obr./min | rpm *





Wysokość całkowita
Overall height
Moment obrotowy
Torque

Średnica otworu (nieorurowany)
Drilling diameter (uncased)

Moc silnika
Engine power

Energy-Efficient Power (EEP)

Dane techniczne mogą odnosić się do wyposażenia dodatkowego. | Techn. specifications may be based on optional equipment.
Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
* Stage IV - Tier 4 final
14
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BG 28 H BT 75

BG 28 H BT 85

BG 33 H BT 85

BG 36 H BS 95

21,8 – 25,2 m

21,8 – 25,2 m

25,4 – 27,7 m

25,6 – 27,3 m

277 kNm

277 kNm

342 kNm

385 kNm

200 kN

200 kN

250 kN

290 kN

330 kN

330 kN

330 kN

400 kN

18,7 m

18,7 m

20,4 m

20,1 m

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

65,7 m

65,7 m

68,4 m

68,0 m

73,6 t

74,8 t

87,1 t

98,3 t

280 kW @
1.850 obr./min | rpm

354 kW @
1.850 obr./min | rpm

354 kW @
1.850 obr./min | rpm

403 kW @
1.850 obr./min | rpm
(433 kW power package)

310 kW @
1.850 obr./min | rpm

354 kW @
1.850 obr./min | rpm

354 kW @
1.850 obr./min | rpm

403 kW @
1.850 obr./min | rpm
(433 kW power package)
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BAUER BG PremiumLine

Urządzenia serii V | The V-Model Line

Do charakterystycznych cech urządzeń serii V należą:
–– Duża średnica wiercenia
–– Duże głębokości wiercenia
–– Wydłużone okresy konserwacji i przenoszenie mocy bez
wibracji dzięki wytrzymałej konstrukcji systemu kinematycznego
Special features of the V-Model Line are:
–– Big borehole diameters
–– Large drilling depths
–– Extended service intervals and power transmission with
low vibrations due to the robust design of the kinematic
system

BG 28 BS 80

BG 33 BT 85

26,5 m

26,4 – 30,3 m

Moment obrotowy
Torque

273 kNm

342 kNm

Wciągarka główna
Main winch

250 kN

265 kN
274 kN (opcja)

Siła posuwu wciągarki
Crowd force – winch

330 kN

330 kN

Maks. skok sań
Max. crowd stroke

19,3 m

23,0 m

2.500 mm

2.500 mm

Głębokość wiercenia
Drilling depth

70,7 m

72,4 m

Masa bez osprzętu
Weight without attachment

85,3 t

89,2 t

354 kW @
1.800 obr./min | rpm

354 kW @
1.850 obr./min | rpm

Wysokość całkowita.
Overall height

Średnica otworu
Drilling diameter

Moc silnika
Engine power

Stage II - Tier 2
Stage III A - Tier 3

Stage V - Tier 4 final

Energy-Efficient Power (EEP)

354 kW @
1.850 obr./min | rpm
-



Dane techniczne mogą odnosić się do wyposażenia dodatkowego. | Techn. specifications may be based on optional equipment.
Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.

16

Program urządzeń - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

BG 36 BS 95

BG 45 BS 95

BG 55 BS 115

BG 72 BT 180

26,0 – 30,2 m

28,5 – 42,0 m

33,1 – 36,6 m

29,9 – 38,5 m

385 kNm

461 kNm

553 kNm

721 kNm

287 kN
320 kN (opcja)

380 kN

420 kN
450 kN (opcja)

600 kN

400 kN

464 kN

530 kN

600 kN

22,8 m

32,5 m

26,3 m

27,5 m

2.500 mm

3.700 mm

3.700 mm

4.600 mm

80,0 m

100,0 m

126,1 m *

150,2 m *

100,0 t

135,2 t

159,5 t

236,0 t

570 kW @
1.850 obr./min | rpm

709 kW @
1.850 obr./min | rpm

403 kW @
1.850 obr./min | rpm
(433 kW power package)

433 kW @
1.850 obr./min | rpm

403 kW @
1.850 obr./min | rpm
(433 kW power package)

433 kW @
1.850 obr./min | rpm

563 kW @
1.850 obr./min | rpm **







-

* 5-częściowa graniatka | 5-part Kelly bar
** Stage IV - Tier 4 final
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BAUER BG PremiumLine

Urządzenia wielofunkcyjne do różnych zastosowań | Multi-function Equipment for Different Construction Methods
Linia BG PremiumLine obejmuje zarówno najnowocześniejsze wiertnice z graniatkami, jak i urządzenia wielofunkcyjne.
Możliwe zastosowania wiertnic serii PremiumLine:

PremiumLine rigs are characterized by their multi-functional
capability and also with their very modern Kelly drilling rigs.
Possible drilling methods for PremiumLine drilling rigs:

Wiercenie graniatką
Kelly Drilling

Wiercenie graniatką z
orurowaniem
Montaż rury za pomocą BTM
Cased Kelly Drilling
Casing Installation with BTM

Wiercenie graniatką z
orurowaniem
Montaż rury za pomocą BV
Cased Kelly Drilling
Casing Installation with Oscillator

BC
Frez do ścian
szczelinowych
Trench Cutter

CSM
Cutter Soil Mixing –
mieszanie gruntu

Wybór metody zależy od urządzenia. | Application depends on the equipment used.

18
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CCFA

SOB
Wiercenie wiertłem
ciągłym CFA
CFA
Continuous Flight
Auger Method

CCFA
Wiercenie świdrem ciągłym z
orurowaniem (KDK + BTM)
Cased CFA
with KDK + BTM /
Double Rotary System

SCM
Mieszanie przy pomocy
mieszadła z kolumną
pojedynczą
Single Column Mixing

SCM-DH
Mieszanie przy pomocy
mieszadła z kolumną
pojedynczą
Single Column Mixing

TR
Wibrator wgłębny
Deep Vibrator

Palowanie
za pomocą młotu hydraulicznego lub młotu spalinowego
Pile Driving
with Hydraulic or Diesel
Hammer

FDP
Wiercenie osprzętem do
pali przemieszczeniowych
(Standard lub Lost Bit)
Full Displacement Pile
(Standard or Lost Bit)

CSM

SOB/CFA

HDI
Iniekcja wysokociśnieniowa
Jet Grouting
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BAUER BG ValueLine

Głębokie otwory nieorurowane, stabilizowane za pomocą obiegu płuczki lub wiercenie
otworów orurowanych za pomocą zamontowanej przekładni obrotu albo hydraulicznego
układu orurowania z wierceniem graniatką.
Jeśli te prace należą do głównych zadań
klienta, rozwiązaniem jest seria BG ValueLine.
Urządzenia serii ValueLine zostały stworzone
specjalnie w tym celu, dlatego idealnie nadają
się do wiercenia graniatką.
Gwarantujemy niezrównaną moc i wytrzymałość Bauer w korzystnej cenie zakupu i
eksploatacji. Jak to robimy? Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej techniki, która
koncentruje się na tym, co najważniejsze.

Drilling uncased deep boreholes stabilized
by drilling fluid, or drilling cased boreholes
with installing casings by the rotary drive or
by a hydraulic casing oscillator. If Kelly
drilling is your task, then the BG ValueLine is our solution. The machines of the
ValueLine are specifically adapted to no
other purpose than Kelly drilling – and that
perfectly.
You can expect superior Bauer performance
and customary Bauer durability at affordable costs for acquisition and operation.
How we do it? By applying cutting-edge
technology, reduced to nothing less than
the essentials.

BG ValueLine
––
––
––
––
––

20

BG
BG
BG
BG
BG

15
20
26
30
38

H BT 50
H BT 50
BT 70
BT 80
BS 80
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Najważniejsze cechy

Specjalne urządzenie do wiercenia graniatką
–– Urządzenia serii ValueLine są prawdziwymi
„specjalistami” zajmującymi się tym, co
najważniejsze – dzięki mniejszym stratom
mocy zapewniają większą produktywność.

Special Kelly Drilling Rig
–– ValueLine rigs are “specialists” and are thus
reduced to the essentials – lower power
consomtion results in increased productivity.

Układ kinematyczny
–– Układy kinematyczne i systemy masztów
firmy Bauer zapewniają maksymalną stabilność i elastyczność.
–– Niezrównana trwałość, nawet w najtrudniejszych warunkach

Kinematic System
–– Bauer kinematic and mast systems ensure
optimum stability and maximum flexibility.
–– Extreme service life, even under the most
challenging conditions

Optymalny kształt nadwozia
–– Udoskonalona koncepcja obsługi wiertnicy
z graniatką
–– Nowy poziom bezpieczeństwa dzięki zintegrowanej platformie serwisowej
–– Większy komfort podczas prac konserwacyjnych i serwisowych

Optimally designed Uppercarriage
–– Perfected operating concept for Kelly
drilling
–– New safety level as result of integrated
service platform
–– Maximum comfort for maintenance and
service

Dodatkowe zalety linii BAUER BG ValueLine
–– Łatwiejszy proces zbrojenia
–– Elastyczne jednostki transportowe
–– Wstępnie skonfigurowane wersje wyposażenia

Further Advantages with our
BAUER BG ValueLine
–– Simplified rigging process
–– Flexible transport units
–– Preconfigured equipment variants
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BAUER BG ValueLine

Urządzenia serii BG ValueLine | BG ValueLine

Bohrtiefe (m) wiercenia
/ Drilling depth
Głębokość
(m) (m)
| Drilling depth (m)

Bohrdurchmesser
(mm) |/ Drilling
diameter (mm)
(mm)
Średnica
otworu (mm)
Drill diameter
500
0

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

20
40
60
BG 15 H

80

BG 20 H
BG 26

100

BG 30
BG 38

120

BG 15 H
Urządzenie bazowe
Base carrier

BT 50

Wysokość całkowita
Overall height

18,2 m

Moment obrotowy
Torque

150 kNm

Średnica otworu
Drilling diameter

1.500 mm

Głębokość wiercenia
Drilling depth

55 m

Moc silnika
Engine power

Stage III A - Tier 3

186 kW @ 1.800 obr./min | rpm

Stage V - Tier 4 final

186 kW @ 1.800 obr./min | rpm

Masa transportowa
Transport weight

45,0 t

Masa bez osprzętu
Weight without attachment

41,8 t
3.300 mm
16.890 mm
2.500 mm

X
Y
Z

Wymiary transportowe
Transport width, overall

X

Transport (model typ H) | Transportation (H-Model)

Y

Z

Dane techniczne mogą odnosić się do wyposażenia dodatkowego. | Techn. specifications may be based on optional equipment.
Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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BG 20 H

BG 26

BG 30

BG 38

BT 50

BT 70

BT 80

BS 80

18,0 m

25,1 m

26,9 m

32,6 m

200 kNm

264 kNm

300 kNm

380 kNm

1.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

3.000 mm

40 m

77 m

87 m

105 m

186 kW @ 1.800 obr./min | rpm

261 kW @ 1800 obr./min | rpm 310 kW @ 1.800 obr./min | rpm 354 kW @ 1.800 obr./min | rpm

186 kW @ 1.800 obr./min | rpm 280 kW @ 1.800 obr./min | rpm 310 kW @ 1.800 obr./min | rpm
51,5 t
48,0 t
3.300 mm
17.160 mm
2.500 mm

–

52,0 t

57,8 t

74,1 t

68,1 t

91,4 t

131,1 t

3.400 mm
16.860 mm
2.880 mm

3.500 mm
17.800 mm
3.270 mm

3.500 mm
18.850 mm
3.400 mm

X

Transport (model typ V) bez górnej części masztu | Transportation (V-Model) without upper mast section

Z

Y
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Osprzęt do palownic
Accessories for Rotary Drilling Rigs

Pełen wachlarz rozwiązań z jednego źródła: do
wszystkich naszych metod budownictwa podziemnego oferujemy odpowiednie narzędzia i
idealnie dopasowane części eksploatacyjne. Ta
kombinacja gwarantuje osiągnięcie maksymalnego sukcesu na miejscu budowy. Wieloletnie
doświadczenie w pracy na budowie stanowi
podstawę podczas projektowania naszych
narzędzi wiertniczych i części eksploatacyjnych oraz pozwala nam zaoferować optymalne
narzędzia do realizacji każdego wyzwania.

One-stop shop: For all processes of specialist foundation engineering, we have the
right components, tools and wear parts,
which are perfectly matched. When used in
combination they promise optimum success
on the construction site. Years of construction experience also flows into the design of
our drilling tools and wear parts, enabling us
to provide you with optimal tools for every
challenge.

Osprzęt do palownic
Accessories for
Rotary Drilling Rigs
–– Urządzenia do wiercenia
obrotowego
Drilling Tools
• Wiertło ślimakowe.
Drilling Augers
• Świder wkrętny skrzynkowy
Drilling Buckets
• Rury do rdzeniowania
Core Barrels
• Specjalne narzędzia wiertnicze i udoskonalenia
Special Drilling Tools and
Upgrades

–– Oscylatory do rur
Casing Oscillators
–– Rury prowadzące "but"
Casing Shoes
–– Adaptery do rur
Casing Drive Adapters
–– Części eksploatacyjne i
akcesoria
Wear Parts and Accessories

–– Rury wiertnicze
Casings
–– Żerdzie
Kelly Bars

24
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Najważniejsze cechy

Doradztwo
Oprócz szkolenia z obsługi palownicy oferujemy indywidualne doradztwo, które pozwoli
zwiększyć produktywność na miejscu budowy.

Application Support and Advice
In addition to induction training in the operation
of the rotary drilling rig, we offer you individual
application support and advice to increase your
productivity on site.

Kluczowa technologia
Wieloletnie doświadczenie w pracy na budowie pomaga nam w optymalnym dopasowaniu wiertnic do określonych wymogów oraz
w zwiększeniu mocy skrawania i wydajności
wiercenia.

Cutting Edge Technology
Extensive experience gained from working
on construction sites has helped us optimize
our drilling tools to fulfill various requirements
and, as a result, increase the cutting rate and
maximize drilling capacity.

Jakość materiałów i technologii
Pracujemy nad zwiększeniem wytrzymałości i
produktywności, aby pomóc Ci w osiągnięciu
sukcesu od ustawiania kąta naszych części
eksploatacyjnych, poprzez zoptymalizowany wybór materiału i udoskonaloną ochronę
przed zużyciem, po innowacyjny system
wymiany zębów.

Quality in Terms of Materials and Technology
From dimensioning the suction channel of a
drilling bucket, through to all of the materials
used and optimized wear protection, right up to
the innovative tooth replacement system – we
concentrate on longevity and productivity for
your success.

Wszystko od jednego producenta
Oferujemy rozwiązania systemowe, które
pomagają naszym klientom w osiągnięciu
sukcesu – od samego urządzenia z żerdzią,
poprzez odpowiednie narzędzia wiertnicze,
po części eksploatacyjne.

One-Stop Shop
From the rig itself with the Kelly bar and the
appropriate drilling tools to the wear parts, we
offer the complete system solution for your
success.
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Osprzęt do palownic
Accessories for Rotary Drilling Rigs

Obrotowe narzędzia wiertnicze | Drilling Tools
Oznaczenia narzędzi wiertniczych Bauer
Nomenclature for Bauer drilling tools

SB    Wiertło ślimakowe | Drilling auger
KB    Świder wkrętny skrzynkowy | Drilling bucket
Wersja do wiercenia w skałach | Designed for rock

SBF - K2
KBF - K2
K
P
Z
L
WL

Podwójna krawędź tnąca (do centrowania) | Double start (for centrically work)

Kalibrowana krawędź tnąca | Collar fitted
Wersja progresywna | Progressive shape
Bez pilota centralnego | No central pilot
Z listwą zgarniającą | With cleaning ledge
Wymienna listwa zgarniająca | Changeable cleaning edge

KR    Rura do rdzeniowania | Core barrel
KS    Wiertło do rdzeniowania | Cross cutter

KR - WS
KS - R
S
WS
R
RM-HF

26

Zęby trzpieniowe | Pin teeth
Zęby wymienne | Replaceable teeth
Zęby okrągłe do skał | Round shank chisel
Rolki tnące ze zmiennym płukaniem | Roller bits with helix flush
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Zakres zastosowania
Range of Applications
Ił pyłowy / glina
Silt / Clay

Wiertło ślimakowe
Drilling Augers

             miękkie.
             soft

sztywne
stiff

Piach / żwir
Sand / Gravel
twarde
hard

SB

luźne
lose

średnio gęste gęste
mediumdense dense

Skała (MPa)
Rock (MPa)
bardzo gęste
very dense

0 – 50

50 – 100

>100

SB
SB-K

SB-K

SBF-K

SBF-K
SBF-P

Rury do rdzeniowania
Core Barrels

Świder wkrętny skrzynkowy | Drilling Buckets

SBF-Z2

KB

KB
KB-K

KB-P

KB-K

KB-P

KBF-K

KBF-K
KBF-P

KR-WS
KR-R
KR-RM-HF

Niniejszy schemat umożliwia ogólną ocenę obszarów zastosowania różnych narzędzi wiertniczych.
The chart is a non-binding assessment of ranges of applications of various drilling tools.
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Osprzęt do palownic
Accessories for Rotary Drilling Rigs

Rury wiertnicze | Casings
Rury wiertnicze Bauer są używane do stabilizacji otworów w gruntach niespoistych.
Służą one przede wszystkim do przenoszenia
wysokich momentów obrotowych i sił posuwu
z wiertnic BG i układów orurowania BV firmy
Bauer.

Bauer casings are used for stabilizing boreholes in unstable soil formations. They are
designed specifically for the transmission of
high torques and crowd forces generated by
BG rotary drilling rigs and Bauer BV casing
oscillators.

Rury wiertnicze są produkowane standardowo
w wersji dwuściennej. Powoduje to dodatkowe
wzmocnienie i utworzenie gładkiej powierzchni
przewodu wiertniczego (co zapobiega zakleszczeniu się narzędzia wiertniczego podczas
wsuwania i wysuwania).

Casings are produced in double-walled
construction as standard. This gives casings
additional rigidity and strength and provides
a continuous flush drill string (preventing
jamming of drilling tools during insertion and
extraction).

Żerdzie graniatki | Kelly Bars
Możliwość 2- do 8-krotnego wysunięcia
teleskopu do głębokości wiercenia sięgającej
150 m przy przeniesieniu momentu obrotowego .
od 120 – 480 kNm.
–– Blokada lub system zaciskania do dużych
głębokości
–– System amortyzatorów sprężynowych
–– Standardowy, czworokątny łącznik żerdzi
do wszystkich narzędzi wiertniczych
–– Pojedyncza graniatka

2 – 8 fold telescopic Kelly bars for drilling
depths of up to 150 m at a torque transfer
capacity of 120 - 480 kNm.
–– Lockable type or friction type for big depths
–– Spring type shock absorber
–– Standardized square Kelly drive stub for all
types of drilling tools
–– Mono Kelly

Układy orurowania | Casing Oscillators
–– Wciskarki hydrauliczne do montażu na
urządzeniach Bauer
–– Zasilanie hydrauliczne z urządzenia bazowego
–– Mechaniczne podłączanie sprzęgła do podwozia
.
BV 1180 (1000 kNm) do BV 2000 (2780 kNm)
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–– Hydraulic casing oscillator as attachment to
the undercarriage of BG rigs
–– Hydraulic power supply by the main hydraulic system of the base rig
–– Mechanical connection to the undercarriage
BV 1180 (1,000 kNm) to BV 2000 (2,780 kNm)
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Rury prowadzące "but" | Casing Shoes
Rury prowadzące "but" można wyposażyć
w zęby wymienne (system WS) lub w zęby
spawane. .
Rury prowadzące "but" Bauer wyróżniają się
następującymi cechami:
–– Optymalny ruch obrotowy
–– Pełnościenna, całkowicie przyspawana rura
pośrednia na odcinku od łącznika do pierścienia tnącego
–– Pierścień tnący można w razie potrzeby
zdemontować i wymienić.
W przypadku zwiększonego obciążenia i długich narzędzi wiertniczych zaleca się zastosowanie dłuższej wersji rury prowadzącej "but",
ponieważ wewnętrzne ściany rury wiertniczej
są najintensywniej eksploatowane w zakresie
roboczym narzędzia wiertniczego. Wersja pełnościenna rury prowadzącej "but" gwarantuje
większą wytrzymałość całego odcinka rury.

Casing shoes can be fitted with replaceable
teeth (WS System) or weld-on teeth.
Bauer casing shoes feature in particular:
–– Optimal concentricity
–– Solid-walled and fully-welded intermediate
rasing section between casing joint and
cutting ring
–– Cutting ring can be removed and replaced
when necessary.
With increased operational demands and for
long drilling tools, use of the long version of
the casing shoe is recommended as the most
intense strain occurs on the inner surface of
the casing shoe in the area of drilling tool
action. At this point, the solid-walled construction of the casing shoe ensures a long
service life for the entire drill string.

Adapter do rur | Casing Drive Adapter
Ręczny adapter do rur – dostępna średnica
od 600 do 2500 mm
Automatyczny adapter do rur – dostępna
średnica od 880 do 2000 mm

Manual casing drive adapter – available
diameters 600 to 2,500 mm
Automatic casing drive adapter – available
diameters 880 to 2,000 mm

Modyfikacje wiertnicy niezbędne do montażu automatycznego adaptera do rur:
–– Układ hamulcowy
–– Wyposażenie mechaniczne, hydrauliczne
i elektryczne

Required modifications to drilling rig for
mounting automatic casing drive adapter:
–– Brake mechanism
–– Mechanical, hydraulic and electric
preparation

Części eksploatacyjne i akcesoria | Wear Parts and Accessories
Oryginalne części gwarantują najwyższą
jakość. Obiecujemy optymalną żywotność
nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Original parts offer you maximum quality.
Our promise: optimum service life even
under the most challenging conditions.
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Systemy frezów
Cutter Systems

System frezów do ścian szczelinowych Bauer
to dopracowany i niezawodny produkt. Od
1984 roku nasze doświadczenia w projektowaniu frezów niezawodnie przyczyniają się do
ekonomicznego sukcesu naszych klientów.

By using the Bauer trench cutting system you can
be assured of a proven and reliable product. Our
experience in the construction of cutting systems
has contributed to the success of our customers in
terms of efficiency and reliability since 1984.

Frezy do ścian szczelinowych umożliwiają bezpieczne i ekonomiczne realizowanie różnych
zadań budowlanych, nawet w wąskich miejscach, na dużych głębokościach i w twardych
podłożach.

The range of available cutter systems is now so
varied and technically advanced that diaphragm
walls can provide structurally sound and costeffective solutions for the most diverse construction projects even in restricted site conditions, at
great depths and in hard soil formations.

Frezy serii BC można montować w różnych
urządzeniach bazowych.
Najlepiej dopasowanymi i zoptymalizowanymi urządzeniami bazowymi są koparki linowe
Bauer MC 86, MC 96 i MC 128. Poza tym frezy
można montować również w palownicach BG.

All trench cutters of the BC series can be mounted on a wide variety of different base machine
systems.
The Bauer duty-cycle cranes MC 86, MC 96 and
MC 128 are ideal and optimized base machines. In
addition, the cutting systems can also be fitted to
BG rotary drilling rigs.

System frezów BAUER
BAUER Cutter Systems
–– Frezy do ścian szczelinowych
Trench Cutters
• BC 32
• BC 35
• BC 40
• BC 48
• BC 50
• MBC 30
–– Systemy prowadzenia węży.
Hose Guide Systems
• System napinania węży (HTS).
Hose Tensioning System
HTS
• System nawijania węży (HDS).
Hose Drum System HDS
• System synchronizacji węży
(HSS).
Hose Synchronizing
System HSS
–– Kompaktowe jednostki CBC.
Compact Units CBC
• CBC 30 Silent Cutter
• CBC 45 Silent Cutter
–– Systemy CSM.
CSM-Systems

• Jednostki frezujące/mieszające BCM.
BCM Cutting/Mixing Units
- BCM 5
- BCM 10
• Jednostki CSM z prowadnicą graniatki.
Kelly-guided CSM Units
• Jednostki CSM z prowadnicą liny.
Rope-suspended CSM Units
- Quattro Cutter.
- Tandem Cutter
–– Kompaktowe jednostki CSM
Compact CSM Systems
• Compact Standard Cutter
• Compact Side Cutter
• Low Headroom CSM z Tandem Cutter
Low Headroom CSM with
Tandem Cutter
–– Urządzenia specjalne
Special Devices
• CSM 35 *
• BCS 40 *

* Regionalna dostępność na podstawie specyfikacji technicznych | regional availability based on technical specifications
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Najważniejsze cechy

Sterowanie frezami
Opracowany przez firmę Bauer Maschinen system B-Tronic
to zintegrowany system służący do sterowania funkcjami
frezów i wyświetlania aktualnych parametrów roboczych w
czasie rzeczywistym. Systemy wspomagające wspierają
operatora i zwiększają produktywność urządzeń.

Cutting Control System
The B-Tronic system that has been developed by Bauer
Maschinen is an integrated system that is used to control the cutting functions and display the current working
parameters in real-time. Assistance systems support the
operator and increase the productivity of the equipment.

Układ skrętny *
W celu wykonania ścian szczelinowych w narożnikach wykopów budowlanych lub wąskich nasypach frez
musi zostać obrócony w stronę nośnika bazowego. Jest to idealne rozwiązanie na miejscu
budowy dla systemów frezów Bauer.

Turning Device *
When constructing corner wall panels for excavation pits
or when operating on narrow embankments, the
cutter has to be rotated and
aligned with the base
machine. The Bauer cutting
systems offer the perfect
solution for a successful
construction site.

Tarcze frezujące

Cutter Wheels

Standardowa tarcza frezująca
Obszar zastosowania: grunty mieszane

Standard Cutter Wheel
Area of application: Mixed soils

Tarcza frezująca z zębami okrągłymi do skał
Obszar zastosowania: tarcze RSM są wyposażone w specjalne dłuta obrotowe. Są one
stosowane głównie do frezowania scementowanego piachu, konglomeratów, kamieni i
zwietrzałej skały.

Round Shank Chisel Cutter Wheel
Area of application: These cutter wheels
are equipped with special round shank
chisels. They are primarily designed for
cutting cemented sands, conglomerates,
cobbles and weathered rock.

Tarcza frezująca z zębami obrotowymi
Obszar zastosowania: ekstremalnie twarde
warstwy skalne (qu > 120 MPa).

Roller Bit Cutter Wheel
Area of application: Extremely hard rock
formations (qu > 120 MPa).

Hybrydowa tarcza frezująca
Obszar zastosowania: hybrydowa tarcza
frezująca jest wyposażona w kombinację dłut
obrotowych i zębów płaskich. Umożliwia ona
przedostanie się przez niespoiste lub spoiste
warstwy w celu dostania się do bardzo twardych podłoży lub skał.

Hybrid Cutter Wheel
Area of application: The hybrid cutter
wheel is equipped with a combination
of round shank chisels and flat teeth. Its
main use is cutting through non-cohesive
or cohesive overburden soil followed by
socketing into hard soil or rock.

* MC 96 + HDS-T, MC 96 + HTS
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Systemy frezów
Cutter Systems

Frezy do ścian szczelinowych | Trench Cutters

BC 35

BC 48

MBC 30

BC 32

BC 35

BC 40

BC 48

BC 50

MBC 30

Przekładnia frezu
Gearbox

2 x BCF 9

2 x BCF 9

2 x BCF 10

2 x BCF 11

2 x BCF 12

2 x BCF 9

Moment obrotowy
Torque

91 kNm

91 kNm

100 kNm

112 kNm

120 kNm

91 kNm

Liczba obrotów
Speed of rotation

0 – 25
0 – 25
0 – 25
0 – 25
0 – 25
0 – 25
obr./min | rpm obr./min | rpm obr./min | rpm obr./min | rpm obr./min | rpm obr./min | rpm

Długość sekcji
Trench length

2.800 –
3.200 mm

2.800 –
3.200 mm

2.800 –
3.200 mm

2.800 –
3.200 mm

2.800 –
3.200 mm

2.800 mm

Szerokość sekcji
Trench width

640 –
1.200 mm

640 –
1.500 mm

800 –
1.800 mm

800 –
2.000 mm

1.200 –
2.000 mm

640 –
1.500 mm

9,3 m

12,6 m

12,6 m

12,6 m

12,7 m

4,4 m

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

Ø 152 mm

Ø 152 mm

Ø 152 mm

ø 152 mm

Ø 152 mm

Ø 152 mm

25 – 37 t

31 – 41 t

36 – 50 t

34 – 53 t

48 – 70 t

20 – 30 t

Wysokość całkowita
Overall height
Wydajność tłoczenia pompy
Delivery rate of mud pump
Przewód wyciągowy
Delivery pipe
Masa
Weight

Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Systemy prowadzenia węży | Hose Guide Systems
System napinania węży (HTS)
Wąż wyciągowy i węże hydrauliczne są wprowadzane w
szczelinę za pośrednictwem rolek zwrotnych.

Hose Tensioning System (HTS)
The mud hose and the hydraulic hoses are lowered into the
trench by guide wheels.

System nawijania węży (HDS)
Węże wyciągowe i hydrauliczne są nawijane na dwa duże,
napędzane hydraulicznie bębny, co zmniejsza wysokość
wysięgnika i niezbędną pojemność nośnika bazowego.
Dostępne są też systemy do głębokości frezowania 250 m.

Hose Drum System (HDS)
Coiling mud and hydraulic hoses onto two large hydraulically operated hose drums reduces the boom height and
thus the required capacity of the base machine. Systems
for cutting depths up to 250 m are available.

System synchronizacji węży (HSS)
System synchronizacji węży HSS jest wykorzystywany podczas montażu frezu na
palownicy BG.

Hose Synchronization System (HSS)
The HSS hose synchronization system is used when the
cutter is mounted on a BG drilling rig.

HTS

HDS

HSS

Montaż na...
Attachment to...

Koparka linowa
Crawler Crane

Koparka linowa lub BG
Crawler Crane or BG

BG
BG

Wysokość całkowita
Overall height

33 – 45 m

24 – 26 m

25 – 32 m

Głębokość frezowania
Cutting depth

38 – 70 m

80 – 150 m

36 – 48 m

570 – 709 kW

563 – 709 kW

403 – 570 kW

Moc zainstalowana
Installed power
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Systemy frezów
Cutter Systems

Kompaktowe jednostki CBC | Compact Units CBC

Mimo kompaktowej budowy urządzenie przekonuje wydajnością. Kolejną ważną cechą jest niska emisja hałasu nowo
zaprojektowanego agregatu hydraulicznego, stosowanego
już w innych urządzeniach serii CBC. Tutaj stosowany jest
również sprawdzony frez MBC 30, znany z różnych projektów tuneli i niskiego prześwitu.

Despite the compact design, the device excels with its
impressive performance. Another outstanding feature is the
low noise emission of the newly developed hydraulic power
pack, which is already used in other equipment of the CBC
series. The MBC 30 cutter, well known and established from
various tunnelling and low-headroom projects, is also used
here.

6770

8870

CBC 30 Silent Cutter
The CBC 30 Silent Cutter is mounted on the cutter base
machine MT 130 designed for Low Headroom application.
In combination with the HD 1400 and the HDS hose reel
system, it ensures a high degree of flexibility with regard to
different set-up variations. Each variant is also available in
three different height configurations.

5000-6000

CBC 30 Silent Cutter
CBC 30 Silent Cutter jest zbudowany na nośniku frezów MT
130, przeznaczonym do urządzeń do niskiego prześwitu.
W połączeniu z systemem nawijania węży HD 1400 i HDS
gwarantuje on wysoką elastyczność w różnych wersjach
konstrukcyjnych. Każda wersja oferuje trzy konfiguracje
wysokości.

5130

5690

7060

8930

12190

Nośnik bazowy
Base carrier

MT 130

Podwozie | Undercarriage

UW 95 DB

Rozstaw gąsienic | Track width

2.570 – 3.670 mm

Płyty | Track shoes

800 mm (900 mm)
HD 1400

Agregat hydrauliczny | Hydraulic power pack
Moc silnika | Engine power

570 kW

Poziom mocy akustycznej LWA | Sound power level LWA

103 dB(A)

HDS | HDS
Głębokość robocza | Cutting depth
Siła uciągu | Retraction force

HDS 60

HDS 80

60 m

80 m

300 kN (440 kN)

Frez do ścian szczelinowych | Trench cutter

300 kN (440 kN)

MBC 30

Długość sekcji | Trench length

2.800 mm

Szerokość sekcji | Trench width

640 – 1.500 mm

Moment obrotowy | Torque

91 kNm (BCF 9)

Pompa wydobywcza | Mud pump

6“

Wydajność tłoczenia | Flow rate

450 m³/h

Przepustnice | Steering flaps

6 sztuk | No.

Agregat pomocniczy (opcja) | Auxiliary power pack (optional)

HD 155

Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy.
Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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CBC 45 Silent Cutter
The CBC 45 Silent Cutter is a further improvement of
former CBC Systems. One of the characteristic features
is the low noise emission of the hydraulic power pack HD
1400. This base carrier is especially developed for confined
jobsite conditions. The CBC 45 uses a Bauer standard HDS
system for up to 120 m working depth and can be equipped
with the established Bauer trench cutters BC 35 and BC 40.

R 5550

71,5°-81

3500-5500

,9°

10120

R 5550

3500-5500

Nośnik bazowy
Base carrier
6630

MT 160

Podwozie
Undercarriage
Rozstaw gąsienic
Track width

,9°

6630

71,5°-81

1000

18280

1000

18280

CBC 45 Silent Cutter
CBC 45 Silent Cutter to zaawansowana wersja dostępnych
systemów CBC. Jedną z kluczowych cech jest niska emisja hałasu agregatu hydraulicznego HD 1400. Nośnik bazowy został
skonstruowany do placów budowy o ograniczonych warunkach
przestrzennych. CBC 45 jest wyposażony w standardowy
system HDS firmy Bauer do głębokości roboczej sięgającej
120 m i można go stosować ze sprawdzonymi frezami do ścian
szczelinowych BC 35 i BC 40.

10120

UW 130
2.700 – 4.000 mm

Płyty
Track shoes

1.000 mm

Agregat hydrauliczny
Power Pack

HD 1400

Moc silnika
Engine power
Poziom mocy akustycznej LWA
Sound power level LWA
HDS
HDS
Głębokość robocza
Panel depth
Masa frezu
Cutter weight
Obciążenie podczas kopania
Recovery load
Masa całkowita (ok.)
Total weight (approx.)

570 kW
103 dB (A)
HDS 120
120 m
45 t
600 kN
160 t
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Systemy CSM | CSM-Systems
Mieszanie zawiesin samoutwardzalnych z dostępnym materiałem gruntowym przy zastosowaniu zmodyfikowanej techniki frezowania
ścian szczelinowych (CSM) jest nową, efektywną metodą służącą do konstrukcji ścian szczelnych i podpierających oraz wzmacniania gruntu
lub produkcji elementów fundamentowych.
Mieszanina jest wykorzystywana głównie do
stabilizacji miękkiego lub luźnego materiału
gruntowego (niekohezyjnego i kohezyjnego).
Jednak dzięki stosowaniu maszyn wykorzystujących technologię frezowania firmy Bauer
można rozszerzyć zakres przydatności tej
metody na wiele twardszych warstw w porównaniu z innymi technikami mieszania gruntu.
Do głównych zalet tej metody należą:
–– Wysoka wydajność
–– Wykorzystanie dostępnego materiału gruntowego jako materiału budowlanego
–– Bardzo mała ilość odprowadzanego podłoża (istotny aspekt w przypadku skażonych
powierzchni)
–– Brak wstrząsów podczas budowy
–– Możliwość osiągania dużych głębokości (do
80 m) – w przypadku stosowania jednostek
z prowadnicą liny
Jednostki frezujące/mieszające BCM
Jednostka mieszająca wykorzystuje technologię frezowania ścian szczelinowych firmy
Bauer. Tarcze są napędzane przez dwie przekładnie frezów BC. Silniki napędowe znajdują
się wewnątrz wodoszczelnej skrzyni, w której
umieszczone są również sensory. Pojemność i
kształt skrzyni są dopasowane tak, aby umożliwić bezproblemowe przekazywanie zmieszanego gruntu.

Soil mixing is used mainly for stabilizing soft
or loose soils (non cohesive and cohesive),
however the machinery used, derived from
Bauer’s cutter technology, extends the
applicability of the method to much harder
strata when compared to other methods of
soil mixing. Main advantages of the method
are:
–– High productivity
–– The in-situ soil is used as a construction
material
–– Very little generation of spoil (important
factor in contaminated areas)
–– No vibrations induced during construction
–– Extended depths (up to 80 m) can be
reached – when using the rope suspended
units

Cutting and Mixing Unit BCM
The mixing unit is based on the Bauer trench
cutter technology. Wheels are driven by
two BC cutter gear boxes. The drive motors
are located inside of a watertight box that
also incorporates the instrumentation. The
volume and shape of the box is designed to
enable the unhindered passage of mixed soil
around it.

BCM 5

BCM 10

Moment obrotowy
Torque

0 – 57 kNm

0 – 100 kNm

Liczba obrotów
Speed of rotation

0 – 35 obr./min | rpm

0 – 30 obr./min | rpm

Wysokość całkowita
Overall height

2,35 m

2,8 m

Długość elementu L
Panel length L

2,4 m

2,8 m

550 – 1000 mm

640 – 1.200 mm

5,2 t

8,2 t

Grubość elementu
Panel width
L

Mixing of self-hardening slurries with native soils
by using a modified trench cutter technique is
a new and effective method for constructing
cut-off walls, earth retaining walls and soil
improvement or for constructing foundation
elements.

Masa z kołami *
Weight with wheels *

* W przypadku min. grubości elementu | at min. panel width
Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Jednostki CSM z prowadnicą graniatki
Frez mieszany BCM jest utrzymywany przez
pojedynczą graniatkę, która jest zamontowana
na urządzeniu bazowym BG lub RG. Dwie pary
sań utrzymują graniatkę przy maszcie urządzenia bazowego, zapewniają wysoką stabilność kierunkową, a także przenoszą siły posuwu i siły ciągnące. Węże hydrauliczne oraz
przewody zaczynu cementowego i sprężonego
powietrza są poprowadzone we wnętrzu rury
graniatki do BCM.
W przypadku „mniejszych” urządzeń bazowych (takich jak RG) i głębokości roboczej ok.
20 m stosowana jest rura okrągła.
Do większych głębokości roboczych przeznaczona jest rura prostokątna . Składa się
ona z kilku segmentów i można ją przedłużyć o
długość masztu urządzenia bazowego.

Kelly-guided CSM Rigs
The BCM is supported by a Monokelly system
that is mounted on a BG or RG base carrier.
Two guide sledges connect the Kelly bar to
the drilling rig’s mast, they provide alignement, crowd and extraction forces and
rotational movement. Hydraulic hoses, slurry
pipes and air hose are located inside of the
hollow Kelly bar.
For smaller rigs (as RG) and for maximum
depth of approx. 20 m, a round Kelly bar is
used.
For greater treatment depth the BCM is held
and guided by a Monokelly with rectangular
crosssection. The full string length is made
of sectional pipes. The Kelly string can be
extended above the height of the BG mast.

Jednostki CSM z prowadnicą liny

Rope-suspended CSM Units

Quattro Cutter składa się z ramy z dolną i górną jednostką BCM 5. Ułożenie dwóch głowic
mieszających gwarantuje zarówno intensywne,
jednolite mieszanie, jak również wysoką stabilność kierunkową na dużych głębokościach.

The Quattro Cutter consists of a frame and
two BCM 5 units – one at the bottom and one
at the top of the frame. Mounting two mixing
heads ensures intensive and homogeneous
mixing as well as high directional accuracy
particularly at greater depths.
Quattro Cutter

Wysokość jednostki mieszającej
Height of mixing unit

4,8 m

Jednostka mieszająca | Mixing unit

2 x BCM 5

Moment obrotowy | Torque

4 x 57 kNm

Długość jednostki mieszającej | Panel length
Szerokość jednostki mieszającej | Panel width

Tandem Cutter składa się z jednostki BCM 10
(znanej z jednostki CSM z prowadnicą graniatki), którą wyposażono w ramę prowadniczą i
przepustnice w celu zapewnienia wysokiej stabilności kierunkowej na dużych głębokościach.

2.400 mm
550 – 1.000 mm

The Tandem Cutter consists of a BCM 10 unit
(known from the Kelly-guided CSM process)
which has been equipped with a guide frame
and steering plates to ensure high directional
accuracy particularly at greater depths.
Tandem Cutter

Wysokość jednostki mieszającej
Height of mixing unit

4,8 m

Jednostka mieszająca | Mixing unit

1 x BCM 10

Moment obrotowy | Torque

2 x 100 kNm

Długość jednostki mieszającej | Panel length

2.800 mm

Szerokość jednostki mieszającej | Panel width

640 – 1.200 mm
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Kompaktowe jednostki CSM | Compact CSM Systems
Compact Standard Cutter
The Compact Standard Cutter is a base carrier (MT 75)
for rope suspended CSM Soil Mixing systems. It can be
equipped with either a Tandem Cutter or a Quattro Cutter
mixing unit. The hydraulic hoses and the hoist ropes are
spooled onto one hose winding drum. The Standard Cutter
can reach mixing depths of 60 m even in limited headroom
conditions of just 6.6 m.

8140

Compact Standard Cutter
Compact Standard Cutter to nośnik bazowy (MT 75) przeznaczony do systemów CSM Soil Mixing z prowadnicą liny.
Może być on wyposażony w mieszadło Tandem Cutter lub
Quattro Cutter. Węże hydrauliczne i liny nośne są nawijane na bęben węża. Nawet przy ograniczonej wysokości
roboczej wynoszącej zaledwie 6,6 m Standard Cutter może
osiągać maksymalne głębokości mieszania wynoszące 60 m.

3800-4850

5720
8000

4200

Nośnik bazowy
Base carrier
Głębokość robocza
Panel depth

MT 75
60 m

Moc silnika
Engine power

2 x 205 kW

Wysokość całkowita
Overall height

6,1 – 8,1 m

Całkowita masa robocza (ok.)
Total operating weight (approx.)

80 t

Masa transportowa nośnika bazowego
(bez gąsienicowego układu jezdnego) (ok.)
Transport weight base carrier (without crawlers) (approx.)

25 t

Siła uciągu
Retraction force

450 kN

Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Compact Side Cutter
The Compact Side Cutter is a further development based
on the Standard Cutter. The entire unit, including hydraulic
hoses, hoist ropes, drum and boom, has been raised
and mounted on a slewing gear. The unit can be turned
sideways allowing the cutter to work at the side of the
base machine. The Side Cutter can also be equipped with
either a Tandem Cutter or a Quattro Cutter. The technical
specifications match the table above. The overall height is
8.6 m and can be adapted for customer needs.

8580

Compact Side Cutter
Der Compact Side Cutter jest udoskonaloną wersją Standard Cutter. Cała jednostka, włącznie z wężami hydraulicznymi, linami nośnymi, bębnem i wysięgnikiem została podniesiona i zamontowana na wieńcu obrotowym. Jednostkę
można obracać na boki, aby frez mógł pracować obok
nośnika bazowego. Side Cutter może być wyposażony w
Tandem Cutter lub Quattro Cutter. .
Specyfikacje techniczne znajdują się w powyższej tabeli.
Wysokość całkowita wynosi 8,6 m i można ją dopasować
do wymogów klienta.

3280
2680-2880
4500

Nośnik bazowy
Base carrier
Głębokość mieszania
Panel depth

MT 75
60 m

Moc silnika
Engine power

2 x 205 kW

Wysokość całkowita
Overall height

5,7 – 6,4 m

Masa całkowita
Total operating weight
Siła uciągu
Retraction force

86 t
450 kN
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Low Headroom CSM with Tandem Cutter
The Low Headroom CSM with Tandem Cutter is a standard
MC 86 is equipped with the HWS, known from the Compact Units. By mounting the Hose Winch System instead of
the counterweight of the MC, a machine with very limited
height is created. The rope guided Tandem Cutter consists
of a BCM 10 unit, which can optionally be equipped with a
guide frame and steering plates to ensure high directional
accuracy particularly at greater depth.

Konfiguracja o najmniejszej wysokości bez systemu sterującego jednostki BCM (z bębnem do węża 60 m)
Lowest configuration, without steering system of BCM unit
(with 60 m hose drum)

Konfiguracja z systemem sterującym jednostki BCM
(z bębnem do węża 80 m)
Configuration with steering system of BCM unit (with 80 m
hose drum)

6370

6910

Nośnik bazowy
Base carrier
Gąsienicowy układ jezdny
Crawler type
Moc silnika
Engine power

5290

6910
13490

UW 120 BC (B8B)
CAT C 18 – Stage II & Tier 2: 570 kW @ 1.850 obr./min | rpm
Stage IV & Tier 4 final: 563 kW @ 1.850 obr./min | rpm
112 dB (A)

Głębokość robocza
Panel depth

60 / 80 m

Obciążenie podczas kopania
Recovery load

8200

MC 86

Poziom mocy akustycznej LWA
Sound power level LWA

Masa frezu
Cutter weight

40

14170

7800

160

300

5700

7000

Low Headroom CSM z Tandem Cutter
Low Headroom CSM z Tandem Cutter jest standardową
wersją MC 86 z systemem wciągania węży HWS znanym z
jednostek kompaktowych. Zamontowanie systemu wciągania węży w miejscu przeciwwagi MC umożliwiło stworzenie
bardzo niskiej maszyny. Tandem Cutter z prowadnicą liny
składa się z jednostki BCM 10, którą można wyposażyć
opcjonalnie w korpus prowadzący i przepustnice, aby
zapewnić wysoką stabilność kierunkową zwłaszcza na
dużych głębokościach.

20 t
250 (450) kN

Frez mieszany
Mixing unit

BCM 10

Szerokość całkowita
Overall width

5,10 m

Masa całkowita (ok.)
Total weight (approx.)

115 t
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Urządzenia specjalne | Special Devices
CSM 35 *
CSM 35 * to urządzenie specjalne przeznaczone głównie do techniki CSM. Rozbudowana wersja prostokątnej, pojedynczej graniatki
umożliwia osiąganie głębokości mieszania do
35 m.

CSM 35 *
The CSM 35 * is a special rig that is focused
on the CSM process. A mixing depth of up
to 35 m can be achieved with a rectangular
Monokelly in the upgraded version.

CSM 35
Nośnik bazowy.
Base carrier

MT 120

Frez mieszany.
Mixing unit

BCM 10

Długość elementu.
Panel length
Głębokość mieszania (z funkcją blokady).
Mixing depth (with interlocking function)
Pojedyncza graniatka o przekroju prostokątnym.
Monokelly with rectangular cross section

BCS 40 - Bauer Cutter System *
BCS 40 to urządzenie specjalne przeznaczone
do frezowania ścian szczelinowych. Doskonałe
połączenie trzech sprawdzonych systemów –
frezu do ścian szczelinowych BC 32, systemu
do synchronizacji węży HSS 40 oraz urządzenia bazowego MT 120 – uwypukla największą
zaletę efektywności i niezawodności.

2.800 mm
35 m
600 x 340 mm

BCS 40 - Bauer Cutter System *
The BCS 40 is a special rig, focused on the
trench cutter method. As a perfect combination
of three long established systems – the trench
cutter BC 32, the hose handling system HSS
40 and the base carrier MT 120 – its main
advantages are efficiency and reliability.

BCS 40
Głębokość frezowania
Cutting depth
Maks. moment obrotowy
Max. Torque
Moc silnika
Engine power

40 m
81 kNm
354 kW @ 1.800 obr./min | rpm

* Regionalna dostępność na podstawie specyfikacji technicznych | regional availability based on technical specifications
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Systemom chwytaków firmy Bauer stawiane
są wysokie wymagania w odniesieniu do
wydajności i efektywności. Po połączeniu
urządzeń bazowych serii GB z chwytakami
hydraulicznymi do ścian szczelinowych i
systemami nawijania węży powstaje optymalny system do placu budowy. Poszczególne elementy idealnie ze sobą współpracują.

Bauer grab systems fulfill high requirements
in terms of efficiency and cost effectiveness.
By combining our GB series base machines
with our hydraulic diaphragm wall grabs and
hose drum systems, you can be assured of an
optimum system for your construction site.
The components complement one another
perfectly.

System chwytaków BAUER
BAUER Grab Systems
–– Systemy bazowe GB do chwytaków
hydraulicznych
Carrier System for Hydraulic Grabs
• GB 40
• GB 50
• GB 80 S
–– Systemy koparek linowych MC do
chwytaków hydraulicznych
Duty-Cycle Crane Attachment for
Hydraulic Grab
–– Chwytaki hydrauliczne do ścian
szczelinowych
Hydraulic Diaphragm Wall Grabs
• DHG V
• DHG AS
• DHG B Vario
–– Systemy nawijania węży
Hose Drum Systems
• HDSG
• MDSG

42
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Najważniejsze cechy

System sterowania chwytakiem (B-Tronic)
–– Transfer danych online z instalacji chwytaka do kabiny
operatora urządzenia za pośrednictwem wydajnego
przewodu elektrycznego.
–– Możliwość bezpośredniego dopasowania chwytaka
–– Stałe monitorowanie pionowego ustawienia ściany
szczelinowej podczas wykopu
–– Gromadzenie, przetwarzanie i wizualizacja odpowiednich danych
–– Diagnoza błędów i prace serwisowe

Grab Control System (B-Tronic)
–– Online data transfer from grab to the operators cabin by
heavy-duty electrical cable
–– Possibility of direct grab adjustments
–– Continuous monitoring the verticality of trench wall
during excavation
–– Collection, processing and
visualization of relevant data
–– Failure diagnostics and
maintenance service

Podwozie
–– Solidna konstrukcja Bauer z promieniem roboczym 360°
–– Przedłużany hydraulicznie rozstaw gąsienic
–– Duża powierzchnia ustawienia zapewniająca stabilną pracę
–– Wysokie siły ciągnące

Undercarriage
–– Solid Bauer design for 360° working radius
–– Hydraulically extendable tracks
–– Large footprint for a stable operation
–– High traction forces
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Systemy bazowe GB do chwytaków hydraulicznych | GB Carrier System for Hydraulic Grabs

GB 40

GB 50

GB 80 S

0,3 – 1,2 m

0,4 – 1,5 m

0,4 – 1,8 m

Głębokość ściany
Wall depth

60 m

80 m

80 m

Siła podnosząca
Hoisting force

340 kN

500 kN
(2 x 250 kN)

550 kN
(2 x 275 kN)

Obciążenie haka
(z urobkiem)
Hook load
(incl. soil filling)

24 t

27 t

32 t

Masa (bez chwytaka)
Weight (without grab)

57 t

71 – 83 t

100 t

CUMMINS QSC 8.3-C275 –
Stage III A & Tier 3:
213 kW @
1.900 obr./min | rpm

CAT C 9 – Stage III A &
Tier 3 / CAT C 9.3 – Stage IV &
Tier 4 final: 261 kW @
1.800 obr./min | rpm

CAT C 9 – Stage III A &
Tier 3: 280 kW @
1.800 obr./min | rpm

Grubość ściany
Wall thickness

Moc silnika
Engine power

Systemy koparek linowych MC z chwytakami hydraulicznymi | Duty-Cycle Crane Attachment for Hydraulic Grab
W celu eksploatacji chwytaków hydraulicznych
do ścian szczelinowych należy doprowadzić moc
hydrauliczną z urządzenia bazowego do chwytaka. Za to w koparkach linowych serii MC firmy
Bauer odpowiada HDSG, czyli system do nawijania węży hydraulicznych zamontowany w wysięgniku. Aktualnie jest on oferowany dla chwytaków
o głębokości roboczej 50 m i 80 m.
Zadaniem HDSG jest również nawijanie przewodu
elektrycznego służącego do przekazywania zarejestrowanych online danych chwytaka, które są następnie wyświetlane w systemie operacyjnym B-Tronic.
Funkcję spadku swobodnego można stosować
również w połączeniu z HDSG i chwytakiem hydraulicznym z uzębionym dłutem i układem skrętnym.

For the use of a hydraulic diaphragm wall
grab on a duty-cycle crane the hydraulic
power hast to be supported to the grab.
For the cranes of the Bauer MC-Series this
is done by the HDSG, a hose drum system
that is mounted to the boom. This HDSG
works for excavation depth of 50 m or 80 m.
Also a winding system for an electric cable
is part of the HDSG. This cable provides
the operation data of the grab just in time
to the B-Tronic, where they are shown
to the operator. It’s also possible to use
the freefall function in combination with
the HDSG and an hydraulic grab with
chisseling and turning device.

Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.

44

Program urządzeń - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

Chwytaki hydrauliczne do ścian szczelinowych | Hydraulic Diaphragm Wall Grabs

DHG V

DHG AS

DHG B Vario

2.400 – 4.200 mm

2.800 mm

2.400 – 3.200 mm

Szerokość sekcji
Panel width

600 – 1.500 mm

300 – 600 mm

600 – 1.200 mm

Moc siłownika
Cylinder force

1.200, 1.800 kN

800 kN

1.200 kN

Przepustnice
Steering flaps

4, 8, 12

–

4 (opcja)

TD 4 (opcja)

–

TD 4 (opcja)

15 – 35 t

9 – 13 t

12 – 23 t

Długość sekcji
Panel length

Urządzenie odwijające
Turning device
Masa
Weight

Nasz system chwytaków jest dostępny w różnych rozmiarach i konfiguracjach, które spełniają szeroką paletę zastosowań i wyzwań, z jakimi muszą zmagać się klienci na całym
świecie. Cechą charakterystyczną jest DHG V – chwytak
stworzony przez firmę Bauer, który cechuje dokładność
chwytaka hydraulicznego i wytrzymałość oraz charakterystyka spadku swobodnego chwytaka mechanicznego.

Our grab system is available in a range of sizes and configurations to satisfy the wide range of applications and
challenges our customers on the front lines are facing
worldwide. A highlight is the DHG V, a grab which Bauer
designed with the accuracy of a hydraulic grab and the
strength and freefall abilities of a mechanical grab.

Systemy nawijania węży | Hose Drum Systems
–– MDSG (mechaniczny system nawijania) *
• Głębokość sekcji do 30 m
• Nawijanie z wstępnie naprężonymi sprężynami zamontowanymi na standardowej koparce linowej

–– MDSG (Mechanical Hose Drum System) *
• Max. excavation depth 30 m
• Hose winding with prestressed springs can be
mounted on standard crawler cranes

–– HDSG (hydrauliczny system nawijania) **
• Głębokość sekcji do 80 m
• Hydrauliczne sterowanie nawijaniem węży i synchronizacją wciągarki

–– HDSG (Hydraulic Hose Drum System) **
• Max. excavation depth 80 m
• Hydraulic control of hose winding and synchronisation of winch

* 	 do GB 40 | at GB 40
** do GB 50, GB 60, MC 76, MC 86, MC 96 | at GB 50, GB 60, MC 76, MC 86, MC 96
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Koparka linowa
Duty-Cycle Cranes

Podczas projektowania i produkcji koparek
linowych Bauer staramy się łączyć kompetencje bazujące na wieloletnim doświadczeniu w
budownictwie podziemnym z innowacyjnością
i staranną obróbką w najnowocześniejszych
zakładach produkcyjnych – na korzyść naszych klientów.
Główną zaletą koparek linowych MC firmy
Bauer jest konsekwentne dopasowanie do wymogów budownictwa podziemnego. Przejawia
się ono zarówno w zasadniczej charakterystyce, jak i w dużej ilości detali konstrukcyjnych.

Competence based on decades of experience
in specialist foundation engineering, coupled
with innovative design capability and meticulous
workmanship in state-of-the-art production
facilities, that is what we in Bauer consistently
apply to the development and fabrication of
our duty-cycle cranes – for the benefit of our
customers.
The exceptional strength of the MC dutycycle cranes lies in a systematic focus on
the requirements of specialist foundation
engineering construction. This manifests itself
in both their basic design and a wealth of
structural details.

Koparka linowa
Duty-Cycle Cranes
––
––
––
––
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MC
MC
MC
MC

76
86
96
128
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Najważniejsze cechy
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Oprócz produktywności bardzo ważne jest dla nas również
bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Sensory monitorujące różne funkcje (np. rejestrujące kąt obrotu), komfortowa kabina, intuicyjny system sterowania,
opcjonalny zestaw do izolacji dźwiękowej,
a także technologia EEP obniżająca
zużycie paliwa nawet o 30% przy
jednoczesnym zapewnieniu większej produktywności i znacznym
zmniejszeniu emisji hałasu są najważniejszymi elementami każdego
HSE-Manager.

Safety and Environmental Protection
In addition to productivity, our top priority is safety and
environmental protection. Sensors for monitoring various
functions (such as swivel angle detection), a comfortable
cab, user-friendly control systems, an optional
noise protection kit, as well as EEP (EnergyEfficient Power), which reduces fuel consumption by up to 30 %, are highlights
for any HSE manager.

System ochrony osób do pomostu wysięgnika (złożony wniosek patentowy)
Working at-height safety system for boom
assembling (patent pending)

Jakość i wydajność
Doskonałe dopasowanie komponentów do określonych zadań w połączeniu z wytrzymałością i stabilnością
całego systemu wzbudzają szacunek klientów na całym świecie.
Od systemu nawijania węży, który
doskonale nadaje się do stosowania
z urządzeniami MC ze sprzętem do
specjalistycznych robót fundamentowych Bauer, aż po wciągarki i cały układ hydrauliczny – oferujemy urządzenia MC w jakości,
z której słynie firma Bauer.

Quality and Performance
Perfect coordination of our components for the task at
hand, in combination with the robustness and stability
offered by the overall system, are factors which impress
our customers worldwide. From the hose drum system,
which is perfectly coordinated for use on MC rigs with
Bauer specialist foundation equipment, to the winches and
the entire hydraulic system, our MC equipment exhibits the
high quality expected of Bauer.

Transport
Możliwość rozłożenia urządzenia na poszczególne komponenty gwarantuje optymalny transport. Montaż i demontaż
przebiega szybko i bezpiecznie. Doskonałymi komponentami są zwłaszcza osadzane hydraulicznie przeciwwagi
oraz szybko regulowany hydraulicznie lub demontowany za
pomocą środków pokładowych gąsienicowy układ jezdny.

Transport
Optimum transport is ensured by dismantling the rigs into
their individual components. The rigging and derigging
processes are conducted quickly and safely. The counterweights, which can be lowered hydraulically, as well as
the crawlers, which can be adjusted or removed quickly by
using on-board hydraulic systems, are exceptional components.
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Koparka linowa
Duty-Cycle Cranes

Typ | Type

MC 76

Moc silnika
Engine power

MC 86

MC 96

MC 128

CAT C 18 – Tier 2:
CAT C 18 – Tier 2:
CAT C 18 – Tier 2:
CAT C 27 – Tier 2:
570 kW
570 kW
570 kW
709 kW
CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 27 – Tier 4 final /
Stage V: 563 kW
Stage V: 563 kW
Stage V: 563 kW
Stage V: 709 kW
CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final /
Stage IV: 470 kW
Stage IV: 470 kW
Stage IV: 470 kW

Wciągarki główne
Main winches

2 x 300 kN

2 x 300 kN

2 x 350 kN

2 x 350 kN

42,4 m

48,4 m

45,4 m

54,4 m

Obciążenie graniczne
Lifting capacity

90 t

110 t

130 t

200 t

Masa robocza (ok.)
Operating weight (approx.)

99 t

105 t

120 t

172 t

Długość wysięgnika
Boom length

1

2

3

4

5

6

Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Obszary zastosowania
Applications in Foundation Engineering
Urządzenie bazowe ...

Base machine ...

1

... do systemów frezów Bauer w połączeniu z różnymi systemami nawijania węży Bauer

1

... for Bauer cutter systems in combination with different Bauer hose rewinding systems

2

... do prac z użyciem żurawi i podnoszenia

2

... for liftcrane operation

3

... do mechanicznych lub hydraulicznych chwytaków
do ścian szczelinowych z różnymi systemami nawijania węży Bauer

3

... for mechanically or hydraulically operated diaphragm
wall grabs with various Bauer hose rewinding systems

4

... do mechanicznych chwytaków dwulinowych przeznaczonych do wykopów lub przeładunku

4

... mechanically operated two-rope clamshell grabs for
digging work or material handling

5

... do dynamicznego zagęszczania gruntu (BDC)

5

... for dynamic compaction (BDC)

6

... do wiszącej prowadnicy służącej do montażu
wibratorów w różnych wersjach

6

... with hanging leader for mounting different types of
vibrators

7

... do wiszącej prowadnicy służącej do montażu
wiertnic, w różnych wersjach

7

... with hanging leader for mounting different types of
rotary drives

8

... do wiszącej prowadnicy służącej do montażu
instalacji hydraulicznej i wiertnic do palowania, w
różnych wersjach

8

... with hanging leader for mounting different types of
hydraulic or diesel hammers

9

... for suspended Bauer deep vibrators

9

... do swobodnie wiszących wibratorów wgłębnych
Bauer

10 ... do techniki wiertniczej Fly Drill

10 ... for Fly Drill piling
11 ... for Bauer casing oscillator with hammer grab

11 ... do wciskarki Bauer z chwytakiem wiertniczym

7

8

9

10

11
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Urządzenia do miksowania i produkowania zawiesin
Slurry Handling Systems

Produkty do miksowania i produkowania
zawiesin pozwalają wykonywać istotne czynności na placu budowy w zakresie separacji i
mieszania. Do separatorów należą wszystkie
produkty, które służą do separacji składników
stałych z płynów, zwłaszcza w budownictwie
podziemnym. Technika mieszania i technika
pompowa dostarcza produkty stosowane do
produkcji i mieszania. Oprócz budownictwa
podziemnego znajduje ona zastosowanie w
dalszych obszarach zastosowania, jak budowie tuneli, górnictwie i żwirowniach.

The product group ‘Slurry Handling Systems’
deals with important construction site activities in the field of separation and mixing. The
separation technology covers all products
which are used for separating solids and
liquids, in particular in specialist civil engineering applications. The mixing and pumping
technology provides products that are used in
processing and mixing. In addition to specialist foundation engineering, further applications
can be found in tunnelling and mining, as well
as sand and gravel processing.

Urządzenia do miksowania i produkowania zawiesin | Slurry Handling Systems
–– Separacja | Separation
• Odpiaszczacze.
Desanding Plants
- BE 100-60 L
- BE 170-60
- BE 250-60
- BE 275-60
- BE 425-60
• Separatory drobne.
Desilter
- BDS 125-20 - BDS 250-20
- BDS 85-20 K - BDS 125-20 K
- BDS 250-20 K
• Sita wstępne i odwadniające.
Pre-screeners and Dewatering
Screens
- GS 425 V
- GS 500
- GS 500 V
- GS 850
- ES 100 T
- ES 250 W
- ES 250 T
• Wirówka dekantacyjna BD 90.
Decanter Centrifuge BD 90
- BD 90/75
• Stacja środka flokującego.
Flocculent Station
- FA 5000/02
• Separatory
Separation Plants
- BE 500
- BE 550
- BE 850
- BE 2550
–– Mieszanie | Mixing
• Mieszacze pojedyncze
Single Mixing Units
- SC-20
- SC-150
- SC-250
- SC-750
- SC-1000
- SC-1500
- SC-2500
• Betoniarki
Batch Mixing Plants
- SCA-20
- SCA-30
- SCA-40
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• Mieszalniki o pracy ciągłej.
Continuous Mixing Plants
- SKC-30-K
- SKC-60-K
- SKA-30-K
- SKA-60-K

• Pompy wirowe jednowirnikowe.
Eccentric Screw Pumps
- EP-3-600
- EP-3-1200
- EP-12-400
- EP-12-600
- EP-14-400

–– Instalacje iniekcyjne
–– Osprzęt | Accessories
Injection Plants
• Zbiornik zawiesiny.
• Instalacje IPC.
Slurry Tank
IPC-Plants
• Stacja opróżniania Big-Bag .
- IPC-60
- IPC-100
Big-Bag Discharging Station
- IPC-180
- SCC 12
• Przenośniki ślimakowe.
• Geotermalne instalacje iniekcyjne.
Screw Conveyors
Geothermal Injection Plants
• Zbiornik wody.
- IEC-40-H
Water Tank
• System rejestracji danych.
–– Pompy | Pumps
Data Logging System
• Pompy wirnikowe.
• Urządzenie dozujące.
Centrifugal Pumps
Batching System
- BP 50
- BP 85
- BP 125
- BP 250
• Pompy nurnikowe.
Plunger Pumps
- PP-60-S
- PP-100-S
- PP-180-S
• Pompy wężowe.
Hose Pumps
- HP-15-E
- HP-30-E
- HP-15-V
- HP-30-V
- HP-50-E
- HP-70-E
- HP-50-V
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Najważniejsze cechy

BAUER MAT Slurry Handling Systems
BAUER MAT Slurry Handling Systems - druga filia BAUER
Maschinen GmbH - jest specjalistą w zakresie rozwoju
i produkcji najnowocześniejszych instalacji w obszarze techniki mieszania i separacji. Tej średniej wielkości
przedsiębiorstwo z siedzibą w Allgäu oferuje ekonomiczne
rozwiązania doskonale sprawdzające się w wymagających
profesjonalizmu projektach budownictwa podziemnego i
tunelowego. Przekonuje zwłaszcza zastosowanie indywidualnie zestawionych systemów kompletnych. Firma BAUER
MAT oferuje modułowe instalacje do separacji i odpiaszczania zawiesin, w których w zależności od potrzeb może
pracować więcej lub
mniej modułów. Elektronicznie sterowane
instalacje o mniejszych
rozmiarach mogą być
obsługiwane na miejscu
budowy bezpośrednio
przez operatora urządzeń.

BAUER MAT Slurry Handling Systems
As a subsidiary of BAUER Maschinen GmbH, BAUER MAT
Slurry Handling Systems is the specialist for the design,
development and manufacture of state-of-the-art plant systems in the field of mixing and separation technology. This
mid-size company, based in the Allgäu, offers economic
solutions from its extensive product range for all challenging
specialist foundation engineering and tunnelling projects.
The operation of customized integrated systems is particularly impressive. For the separation technology and desanding of slurries, BAUER MAT offers individual plant modules
that can be linked up to ‘multi-units’ as required and can
also be disassembled
again and used as single stand-alone units.
Electronically controlled
smaller capacity plant
systems can be operated
directly by the machine
operator.

Rozwój, projektowanie i produkcja
Wieloletnie doświadczenie zdobyte dzięki stosowaniu
naszych produktów na całym świecie czyni z nas niezawodnego i kompetentnego partnera w zakresie ekonomicznych rozwiązań związanych z przygotowaniem i obróbką
wszelkiego rodzaju zawiesin.

Development, Design, Manufacturing
With many years of experience in the worldwide use of our
products have enabled us to become a reliable and competent partner to our customers for economical solutions
regarding the processing and application of all kinds of
slurries.

Jakość produktów
Chcemy zawsze oferować klientom to, co najlepsze.
–– Doskonała separacja cząstek stałych
–– Doskonałe rezultaty separacji
–– Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
–– Łatwa obsługa
–– Niskie zużycie
–– Doskonała efektywność

Quality of Products
To give our customers the best is always
our aim.
–– Huge solids discharge
–– Outstanding separation results
–– High operating reliability
–– Simple operation
–– Little wear
–– Outstanding operating efficiency

–– Duża wydajność mieszania przy zapewnieniu optymalnej
jakości
–– Łatwa obsługa i serwisowanie
–– Wysoka efektywność
–– Kompaktowa konstrukcja i różne możliwości zastosowania

––
––
––
––

High mixing rates with optimal quality
Easy operation and maintenance
High efficiency
Compact design and multiple applications
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Urządzenia do miksowania i produkowania zawiesin
Slurry Handling Systems

Separacja | Separation
Odpiaszczacze
Odpiaszczaczy używa się do separacji cząstek
gruntu z urobku i zawiesin używanych w inżynierii fundamentowej. Odpiaszczacze znajdują
również zastosowanie w żwirowniach, przemyśle górniczym i budownictwie tuneli.

Desanding Plants
Desanding plants are used to remove soil
particles from drilling mud and support
slurries used in foundation engineering.
Further areas of application include
quarries, the mining industry and tunneling
projects.

Maksymalna możliwa ilość pobieranej zawiesiny zależy od wielu parametrów. Jest ona
podawana w m3/h, przy czym podane wartości
odnoszą się do przepustowości wody.

The maximum capacity depends on various
parameters. It is defined in m3/h, whereby
the specified values are based on water flow.

Dokładność separacji „d” wskazuje najmniejszą średnicę ziarna, których co najmniej 50%
może być usuniętych z zawiesiny. Określa się
ją w mikronach (1/1000 mm).

The cut-point “d” indicates the smallest
particle size of which at least 50 % can be
removed from the slurry. This is expressed in
microns (1/1000 mm).

BE 100-60L

BE 170-60

BE 250-60

BE 275-60

BE 425-60

100 m3/h

170 m3/h

250 m3/h

275 m3/h

425 m3/h

19 kW

34 kW

59 kW

69 kW

89 kW

12 "

15 "

18 "

18 "

2 x 18 "

0,06 mm

0,06 mm

0,06 mm

0,06 mm

0,06 mm

Wydajność
Capacity
Moc zainstalowana
Installed power
Cyklony
Cyclones
Dokładność separacji d50
Cut-point d50

Separatory dokładne
Separatory dokładne są stosowane do dokładnego oczyszczania wstępnie oczyszczonej
zawiesiny. Mogą być stosowane jako instalacje
samodzielne lub dodatkowe. Oferowanych jest
5 modeli, które pobierają od 85 do 250 m³/h zawiesiny i oferują dokładność separacji d50 20 μ.

Wydajność
Capacity
Cyklony
Cyclones
Dokładność
separacji d50 .
Cut-point d50

Desilter
Used to remove the finer fractions from desanded slurries. Can be used as stand alone units or
as add-ons. 5 models with capacities from 85 to
250 m³/h and cut points from d50 20 μ are
available.

BDS
125-20

BDS
250-20

BDS
85-20 K

BDS
125-20 K

BDS
250-20 K

125 m³/h

250 m³/h

85 m³/h

125 m³/h

250 m³/h

6

12

4

6

12

0,02 mm

0,02 mm

0,02 mm

0,02 mm

0,02 mm

Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy.
Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Sita wstępne i odwadniające
Sita wstępne GS 425 V, GS 500, GS 500 V i
GS 850 są stosowane główne jako separatory
wstępne w łączonych instalacjach wielkogabarytowych w budownictwie tuneli i w projektach
z zastosowaniem frezów. W celu czyszczenia
wstępnego cały napływający strumień objętości jest przeprowadzany przez sito wstępne.
Sito wstępne wersji V można regulować w
stopniach co 25° malejąco do 0°. Nachylenie
jest zależne od materiału podłoża przeznaczonego do czyszczenia. Wstępnie oczyszczona
zawiesina jest następnie dzielona za pomocą
podziałki na 2 instalacje standardowe BE 250,
BE 275 lub BE 425. Instalacje można także
stosować jako instalacje pojedyncze do separacji wstępnej (np. z zastosowaniem wielkości
oczek 5 mm).

Pre-screeners and Dewatering Screens
The coarse screen units GS 425 V, GS 500,
GS 500 V and GS 850 are used primarily as
pre-screener units in combined large-scale
desanding plants on tunneling and cutter
diaphragm wall projects. The entire volume of
the slurry intake is pre-screened by a coarse
screen. The V-type coarse screen is adjustable in increments from a 25° downward to a
0° horizontal incline. The incline of the coarse
screen is dependent on the type of soil material to be treated. The pre-treated slurry is then
distributed equally via a flow controller unit to
two standard desanding plants BE 250, BE 275
or BE 425 for further treatment. The coarse
screen units can also be deployed as standalone units for coarse screening (e.g. 5 mm
mesh size).

Wirówka dekantacyjna
Wirówka dekantacyjna BD 90/75 służy do wydzielania drobnych i najdrobniejszych cząstek
stałych z zawiesin.

Decanter Centrifuge
The BD 90/75 decanter centrifuge has been
developed for the separation of fine and very
fine solids from slurries.

Typ | Type:
–– GS 425 V
–– GS 500
–– GS 500 V
–– GS 850
–– ES 100 T
–– ES 250 W
–– ES 250 T

BD 90/75
Moc napędowa
Installed power

75 kW

Maks. przepustowość
Max. capacity

90 m3/h

Maks. separacja cząstek stałych
Max. output of solids

18,0 t/h

Masa
Weight

Stacja środka flokującego
Stacja środka flokującego FA 5000/02 została
skonstruowana, aby zapewnić optymalne
przygotowanie środka flokującego do domieszania do wirówki dekantacyjnej BD 90/75. Instalacja może przygotowywać środki flokujące
zarówno o konsystencji stałej, jak i płynnej

12,5 t

Flocculent Station
The flocculent station FA 5000/02 is designed
specifically to ensure optimal processing of
the flocculent agent prior to adding it to the
decanter centrifuge BD 90/75. The unit can
batch and process both solid and optionally
also liquid flocculants.
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Urządzenia do miksowania i produkowania zawiesin
Slurry Handling Systems

Separatory
Odpiaszczacze serii BE można łączyć za pomocą przyłączonego sita wstępnego lub skrzynki rozdzielaczowej
w duże instalacje o pojemności 500 – 2.550 m3/h. Dzięki
mechanicznej podziałce dwa równie duże strumienie objętościowe są doprowadzane do pojedynczych instalacji.
Zastosowanie jednostek o tej samej konstrukcji znacząco
poprawia bezpieczeństwo eksploatacji.

Separation Plants
Desander modules of the BE-series can be connected
to „multi-units“ with a capacity of 500 – 2,550 m3/h. The
distribution of the slurry takes place in the discharge
chamber of a pre-screener unit or in a volume distributor.
The slurry is then gravity feeded in two equal volume
streams to each of the BE units. Operational safety is
ensured by the use of identical modules.

W razie awarii części instalacji istnieje możliwość kontynuowania pracy całej instalacji ze zredukowaną mocą. Po
zastosowaniu jako komponenty dużej instalacji, pojedyncze jednostki można ponownie stosować jako pojedyncze
instalacje.

In case of a breakdown of one module the system
remains operational with reduced capacity. The individual
components can be used as single stand-alone units after
disassembling a „multi-unit“.

Wielkość poboru  
Capacity
Moc zainstalowana.
Installed power
Napięcie / częstotliwość (alternatywnie).
Voltage / Frequency (alternative)
Masa (ok.).
Weight (approx.)
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BE 500

BE 550

BE 850

BE 2550

500 m3/h

550 m3/h

850 m3/h

2.550 m3/h

125 kW

192 kW

308 kW

1.016 kW

400 V / 50 Hz
(460 V / 60 Hz)

400 V / 50 Hz
(460 V / 60 Hz)

400 V / 50 Hz
(460 V / 60 Hz)

400 V / 50 Hz

24 t

30 t

50 t

190 t
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Mieszanie | Mixing
Mieszacze pojedyncze
Mieszacze pojedyncze są w szczególności przeznaczone
do produkcji zawiesin z wielu komponentów ciał stałych
i cieczy w różnorodnych zastosowaniach. Sam mieszacz
jest dostępny w różnych rozmiarach i składa się przede
wszystkim ze zbiornika mieszacza, koryta z narzędziami
mieszacza, napędu, ramy głównej i sterownika elektrycznego.

Single Mixing Units
Single Mixing Units are particularly suitable for production
of suspensions from several solid and liquid components in
various applications. The mixer itself is available in different
sizes and mainly made up of a mixing vessel, a chamber
equipped with mixing paddles, a mot or drive, a steel
frame, and an electrical control system.

SC-20

SC-150

SC-250

SC-750

SC-1000

SC-1500

SC-2500

Pojemność miksera.
Volume Mixer

dm3

20

150

250

750

1.000

1.500

2.500

Moc napędowa mieszacza 1).
Power Input Mixer 1)

kW

5,5

5,5

7,5

22

22

22

30

Masa
Weight

kg

200

370

850

1.400

1.600

1.900

3.200

1) Wymagana moc silnika zależy przede wszystkim od gęstości i lepkości
mieszanego materiału. Podane wartości mocy silnika stanowią standardowe
wyposażenie określonych typów silnika. Zwykle są one wystarczające do zawiesin o gęstości do 1,8 kg/dm³. W zależności od wymagań można instalować
napędy zarówno o niższej, jak i wyższej mocy.

1) The required motor power is primarily dependent upon the density and the
viscosity of the mixture. The stated power input values refer to the standard
equipped version the respective mixer types. These are normally sufficient for
slurry densities of up to 1.8 kg/dm³. Depending on the requirement, both lower
and higher power inputs can be installed.

Mieszadła
Mieszadła są optymalnie dostosowane do produkcji zawiesin zawierających ciała stałe złożone z szeregu komponentów ciał stałych i cieczy, a także do różnorodnych zastosowań budownictwa podziemnego.

Batch Mixing Plants
Batch Mixers are optimally soiled for manufacturing of
slurries with a solid content from several solid and liquid
components and also for a very wide range of applications
in specialist foundation engineering.

SCA-20

SCA-30

SCA-40

m3/h

20

30

40

Moc napędowa całej instalacji 2).
Power Input Total System 2)

kW

43

43

63

Pojemność miksera
Volume Mixer

dm3

1.000

1.500

2.500

kg

2.800

2.900

4.700

Wydajność mieszania
Mixing Capacity 1)

Masa
Weight

1)

1) Mieszanina zależy od czasu napełniania, mieszania i opróżniania każdego
okresu.. Podane parametry są wartościami teoretycznymi, które zostały określone
na podstawie standardowego wyposażenia instalacji przy wartości W/Z 1.

2) Wymagana moc silnika zależy przede wszystkim od gęstości i lepkości mieszanego materiału. Podane wartości mocy silnika stanowią standardowe wyposażenie określonych typów silnika. Zwykle są one wystarczające do zawiesin o
gęstości do 1,8 kg/dm³. W zależności od wymagań można instalować napędy
zarówno o niższej, jak i wyższej mocy.

1) The mixing capacity depends on the batching, mixing and
discharging time of each individual batch. The stated capacities are theoretical
values that have been determined on the basis of a typically equipped plant and a
water-cement ratio of 1.
2) The required motor power is primarily dependent upon the density and the
viscosity of the mixture. The stated power input values refer to the standard
equipped version the respective mixer types. These are normally sufficient for
slurry densities of up to 1.8 kg/dm³. Depending on the requirement, both lower
and higher power inputs can be installed.
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Urządzenia do miksowania i produkowania zawiesin
Slurry Handling Systems

Mieszadła do pracy ciągłej
Mieszadła do pracy ciagłej są optymalnie dostosowane do produkcji zawiesin złożonych z
szeregu komponentów ciał stałych i cieczy, a
także do różnorodnych zastosowań budownictwa podziemnego.

Continuous Mixing Plants
Continuous Mixing Plants are optimally suited
for manufacturing of slurries from a solid component and a liquid component and also for a
very wide range of applications in special civil
engineering.

Typ | Type:
–– SKC-30-K
–– SKC-60-K
–– SKA-30-K
–– SKA-60-K

Zestawy iniekcyjne | Injection Plants
Instalacje IPC
Kompaktowe zestawy iniekcyjne są wykorzystywane do produkcji i iniekcji zawiesin
koloidalnych w iniekcji kotew, iniekcji skał,
iniekcji dna, wypełnianiu pustych przestrzeni i
wierceniu z płuczką.

IPC-Plants
The compact injection plants are applied
for colloidal mixing and injection of slurries
for anchor injection, rock injection, bottom
injection, cavity filling and jet drilling.

Geotermalne zestawy iniekcyjne
IEC-40-H to czyli kompaktowa instalacja do obróbki
zawiesin, mieszania i iniekcji, składająca się z mieszalnika
koloidalnego i zbiornika ze zintegrowaną pompą iniekcyjną
oraz zewnętrznym napędem hydraulicznym. Uniwersalna
instalacja do mieszania i iniekcji została skonstruowana
w szczególności do zastosowania w obszarze geotermii,
m.in. do tłoczenia otworów sond gruntowych i wypełniania
pustych przestrzeni specjalnymi materiałami budowlanymi.
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Typ | Type:
–– IPC-60
–– IPC-100
–– IPC-180
–– SCC 12

Geothermal Injection Plants
The IEC-40-H is a compact slurry mixing and injection
plant, comprising colloidal mixer and storage tank with integrated injection pump and externally-powered hydraulic
drive. The universal mixing and injection plant was specially developed for the application in the geothermal area,
including for grouting geothermal probe bores and cavity
filling using the related special construction materials.
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Pompy | Pumps
Pompy wirnikowe
Pompy BP 50 do BP 500 są standardowo wykorzystywane do napełniania różnych separatorów.
Można je stosować we wszystkich innych obszarach zastosowania, w których wykorzystywane są
pompy odśrodkowe. Moduły pomp są wyposażone
w ramę ochronną i ramę główną. Moduły pomp
są napędzane za pomocą silnika elektrycznego i
paska klinowego. Cały moduł można sterować za
pomocą szafy elektrycznej.

Centrifugal Pumps
The pumps BP 50 to BP 500 are standardly
employed for charging various desilter units.
They can additionally be applied in all fields of
works which require centrifugal pumps. The
pump units are provided with a protective frame
and a base frame. They are powered by an
electric motor and a V-belt. The overall unit can
be controlled by a control box.

Pompy nurnikowe
Napędzana hydraulicznie, podwójna pompa
nurnikowa jest przeznaczona do przepompowywania, wstępnego napełniania i tłoczenia
zawierających cząstki stałe płynów agresywnych, stosowanych w iniekcji kotew, iniekcji
skał, iniekcji dna, wypełnianiu pustych przestrzeni i wierceniu z płuczką.

Plunger Pumps
The hydraulic duplex plunger pump for delivery,
filling and pressure grouting of solids-bearing,
abrasive liquids for the following construction
methods anchor, rock, base grouting, cavity
filling and jet drilling.

Pompy wężowe
Idealna pompa do odsysania i tłoczenia zawierających cząstki stałe cieczy abrazyjnych o
dużej lepkości, takich jak woda zanieczyszczona, płuczki, zawiesiny i rozdrobnione zwierciny
z wodą.

Hose Pumps
The ideal pump for removing and/or delivering
solids-bearing, abrasive and highly viscous
liquids: waste water, drilling fluids, slurries,
suspensions and sludges.

Pompy śrubowe jednowirnikowe
Możliwość zastosowania jako pompa transferowa i tłocząca do różnych zastosowań w
budownictwie podziemnym m.in. mieszania
gruntu, wykonywania ścian szczelinowych, a
także jako regulowane pompy wydobywcze do
napełniania wirówek dekantacyjnych.

Eccentric Screw Pumps
Can be used as a transfer and delivery pump for
a very wide range of applications in specialist
foundation engineering, including for soil
mixing processes, slurry wall technology and as
regulated delivery pump for loading decanters.

Typ | Type:
–– BP 50
–– BP 85
–– BP 125
–– BP 250
–– BP 500

Typ | Type:
–– PP-60-S
–– PP-100-S
–– PP-180-S

Typ | Type:
–– HP-15-E
–– HP-15-V
–– HP-30-E
–– HP-30-V
–– HP-50-E
–– HP-50-V
–– HP-70-E

Typ | Type:
–– EP-3-600
–– EP-3-1200
–– EP-12-400
–– EP-12-600
–– EP-14-400

Osprzęt | Accessories
Zindywidualizowany osprzęt zwiększa produktywność i optymalizuje przebieg procesu.
Zbiornik zawiesiny to zbiornik z mieszadłem
do tymczasowego magazynowania zawiesin
zawierających składniki stałe. Stacje opróżniania Big-Bag, przenośniki ślimakowe i zbiorniki
wody wspierają doskonałą obsługę w obrębie
procesów roboczych. System gromadzenia
danych – MATlog – to kompaktowe urządzenie
rejestrujące służące do gromadzenia, zapisywania i analizy danych procesowych dotyczących wszystkich standardowych prac związanych z iniekcją, napełnianiem i tłoczeniem
oraz budownictwem podziemnym. Przydatne
są ponadto funkcje urządzenia dozującego –
MATdos.

The product-specific accessories increase
productivity and improve workflows and
processes. The slurry tank is an agitator
tank for temporary storage of solids-bearing
slurries. Big-bag discharging stations, screw
conveyors and water tanks ensure perfect
operation within work processes. The data
logging system - MATlog - is a compact
recording device for the acquisition, storage
and analysis of process data for all customary
injection, filling and grouting operations in
specialist foundation engineering. Particularly
useful are also the features of the batching
system - MATdos.

Typ | Type:
–– Zbiornik zawiesiny
Slurry Tank
–– Stacja opróżniania
Big-Bag
Big-Bag Discharging
Station
–– Przenośniki ślimakowe
Screw Conveyors
–– Zbiornik wody
Water Tank
–– System rejestracji
danych
Data Logging System
–– Urządzenie dozujące
Batching System
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Pozostałe linie produktów
Other Product Lines

Oprócz klasycznych produktów do budownictwa podziemnego firma BAUER Maschinen
GmbH oferuje szeroki asortyment produktów specjalnych. Te produkty Bauer zostały
stworzone z myślą o wymagających zastosowaniach i są wykorzystywane m.in. do wzmacniania gruntu, w obszarze Offshore lub trudno
dostępnych miejscach. Często są to rozwiązania opracowane indywidualnie dla klienta,
które zapewniają doskonałe rezultaty i uzupełniają naszą klasyczną linię produktów.

BAUER Maschinen GmbH offers a wide range
of special products in addition to the classic
products for specialist foundation engineering. Designed for challenging applications,
these products are used by Bauer for ground
improvement, offshore operations or in poorly
accessible areas. They are often customer-specific and offer outstanding performance
to support our classic product line for a particular challenge.

Pozostałe linie produktów
Other Product Lines
–– Wibratory wgłębne
Deep Vibro Techniques
• TR 17
• TR 75
–– Agregaty hydrauliczne
Hydraulic Power Packs
• HD 250
• HD 470
• HD 640
• HD 1400
• HE 400
–– Technologie morskie
Maritime Technologies
• Bauer Seabed Drill BSD 3000
• MIDOS
• MeBo 200
• Dive Drill
–– Fly Drill
• BFD 1500
• BFD 2000
• BFD 3500
–– Pompa pogłębiarki
Slurry Pump
• KBKT 150/400

58

Program urządzeń - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

Najważniejsze cechy

Specyfikacja klienta wyznacznikiem sukcesu
Nawet standardowe produkty Bauer nigdy nie
są dostępne od ręki. Metody i specyfikacje
techniczne można zawsze dopasować do potrzeb klienta. Poza tym dostępna jest również
szeroka oferta akcesoriów przeznaczonych
do różnych zastosowań. Specjalizujemy się w
budownictwie podziemnym, budowie maszyn i
metodach procesowych. Dzięki temu możemy
reagować na indywidualne życzenia klientów
i wdrażać nowe projekty. W razie potrzeby
prosimy o kontakt.

Customer Specifications for Success
Even Bauer’s standard products are never “off
the shelf”. Processes and technical specifications can always be adapted to customer
requirements. In addition, a wide range of accessories is also available for various requirements. Our areas of expertise include specialist
foundation engineering, machine construction
and process competence. This allows us to
respond to individual customers and to implement new customer requirements or new
projects. Contact us for further information.

Dive Drill
Dive Drill to system wwiercania obrotowego
stosowany we wnętrzu wbijanych rur stalowych.
Metoda ta zapewnia wsparcie podczas wbijania
pali i można ją zastosować jako alternatywną metodę instalacji pali w twardych i miękkich gruntach
różnych instalacji fundamentowych w obszarze
morskim. Do popularnych obszarów zastosowania zalicza się instalacje fundamentowe z palami
pojedynczymi i fundamenty trójnożne o średnicy
sięgającej 3,5 m.

Dive Drill
The Dive Drill is a rotary drilling system intended
to operate from the inside of driven steel tubes
to support the pile-driving method and possibly
as an alternative pile installation method in
hard to soft soils for many offshore foundation
construction, in particular for monopiles or
tripod foundations in the diameter range up to
3.5 m.

The Dive Drill is used to clean out the soil plug
inside of the casing, which is an effective means
Dive Drill usuwa materiał podłoża w rurze, aby
to reduce driving resistance. It can also be used
zredukować opór podczas wbijania pali. System
to predrill in hard strata that impede the further
jest ponadto stosowany do wiercenia wstępnego, driving of the pile and also for milling glacial
gdy twarde warstwy lub głazy narzutowe utruderratics that might be found, which would
niają kontynuację wbijania pali i uniemożliwiają
obstruct proper pile installation.
ich prawidłową instalację.
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Pozostałe linie produktów
Other Product Lines

Wibratory wgłębne | Deep Vibro Techniques
Drgania promieniowe wibratorów wgłębnych są wytwarzane
przez napędzane hydraulicznie niewyważenie w końcówce
wibratora. Długość jednostki można dopasować za pomocą
nasadzanych rur do warunków panujących na miejscu budowy. Przygotowane urządzenia bazowe Bauer zapewniają
niezbędną moc hydrauliczną bez dodatkowych agregatów.
Do stosowania z urządzeniami zewnętrznymi zalecany jest
agregat hydrauliczny Bauer o odpowiedniej wielkości włącznie z jednostką sterującą.

The horizontal vibrations of the vibrator are generated by
a hydraulic motor driving an eccentric weight, housed
inside the vibrator section. The length of the vibrator can
be adjusted to suit the prevailing site conditions by the
addition of follower tubes. Fully customized Bauer base
machines provide the necessary hydraulic power without
the need for auxiliary power packs. For use with external
base machines, a suitably sized Bauer hydraulic power
pack is recommended.

Typ | Type

TR 17

TR 75

Siła uderzeniowa
Centrifugal force

193 kN

313 kN

Moment mimośrodowy
Eccentric moment

17 Nm

75 Nm

Częstotliwość
Frequency

0 – 53 Hz

0 – 32 Hz

Moc wyjściowa
Engine output

96 kW

224 kW

Agregat hydrauliczny *
Hydraulic power pack *

HD 250

HD 470

Systemy i typowe urządzenia
Systems and Typical Rigs
Wibroflotacja RDV
Zagęszczanie niespoistych
lub słabo spoistych gruntów tj. piach i żwir

Vibro Flotation VF
Deep compaction of non
cohesive or slighly cohesive
soil like sand, gravel

Wibrozagęszczanie RSV
Wykonywanie kolumn
tłuczniowych w spoistych
gruntach poprzez zabudowę grubego żwiru przy
pomocy wibratora ze śluzą

Vibro Displacement VD
Stone columns in cohesive
soil, installing coarse gravel
with bottom feed vibrator

Wibrokolumny betonowe
ROB
Wykonywanie kolumn
palopodobnych poprzez
zabudowę betonu przy pomocy wibratora wgłębnego

Vibro Concrete Columns
VCC
Installation of pile-like
columns, installing concrete
with vibrator

MC Line
TR 17 – TR 75

MC 96
BFV 75

BG 15 – BG 45
TR 17 – TR 75

T = zmienne | variable

T= 35 m

T = 10 – 22 m

RDV
VF

RSV
VD

RSV / ROB
VD / VCC

* Dla urządzeń bazowych innych producentów | for non-Bauer base carriers
Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Agregaty hydrauliczne | Hydraulic Power Packs
Agregaty hydrauliczne HD są optymalnym źródłem napędu dla specjalistycznych robót fundamentowych i innych
zastosowań.

Typ | Type
Moc silnika
Engine output

HD 250

HD hydraulic power packs represent an optimal power
source for a diverse range of specialist foundation
engineering tasks and numerous other applications.

HD 470 / HD 640

Deutz TCD 2013 L06 –
CAT C 9 – Stage III A & Tier 3:
Stage III A & Tier 3 /
261 kW @ 1.850 obr./min | rpm
Deutz TCD 6.1 L6 - Stage IV
/ CAT C 9.3 - Stage IV &
& Tier 4 final: 176 kW @
Tier 4 final: 298 kW @
1.900 obr./min | rpm
1.850 obr./min | rpm

Pojemność zbiornika oleju
napędowego (ok.)
Volume of diesel tank (approx.)

500 l

700 l

HD 1400
CAT C 18 – Stage II & Tier 2:
570 kW @ 1.850 obr./min |
rpm / Stage IV & Tier 4 final:
563 kW @ 1.850 obr./min |
rpm
1.300 l

System hydrauliczny
Hydraulic system
Wydajność | Flow rate
- układ otwarty.
  open circuit
- układ zamknięty.
  closed circuit
Ciśnienie robocze
Operating pressure
Pojemność zbiornika hydraulicznego (ok.)
Volume of hydraulic tank (approx.)

–

470 + (170 *) /
2 x 230 l/min

250 l/min

470 + (170 *) /
2 x 320 l/min

3 x 435 + 1 x
100 (1 x 325 *) l/min

–

2 x 125 l/min

–

320 (350 *) bar

320 (350 *) bar

320 (350 *) bar

400 l

650 l

1.350 l

24 V

24 V

24 V

3.000 / 1.800 mm

4.550 / 2.200 mm

6.000 / 2.400 mm

2.350 mm
(z przepustnicą) .
(with rain cover)

2.390 mm
(z przepustnicą) .
(with rain cover)

-20°C – +48°C

-20°C – +48°C

-20°C – +48°C

103 dB(A) **

106 dB(A) **

108 (106 *) dB(A) **

4,2 t

8,4 t

13,2 t

Instalacja elektryczna
Electrical system
Napięcie | Voltage
Wymiary
Dimensions
Długość / szerokość
Length / width
Wysokość (ok.)
Height (approx.)

2.600 mm

Inne
Miscellaneous
Temperatura robocza
Operating temperature
Poziom mocy akustycznej
Sound power level
Masa całkowita (ok.)
Total weight (approx.)

HE 400
Napędzany elektrycznie agregat hydrauliczny HE 400 został
stworzony z myślą o frezowaniu we wrażliwych ekologicznie
obszarach i stanowi doskonałą alternatywę dla agregatów
wysokoprężnych. Moc silnika elektrycznego wynosi 250 kW.

HE 400
The electrically operated hydraulic power pack HE 400 is a
good alternative to power units operated via diesel engines –
particularly for cutting applications in environmentally sensitive
areas. The rated power output of the electric motor is 250 kW.

* opcjonalnie | optional
** zgodnie z dyrektywą dotyczącą emisji hałasu 2000/14 WE | according to Outdoor Noise Directive 2000/14 EC

Program urządzeń - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

61

Pozostałe linie produktów
Other Product Lines

Technologie morskie | Maritime Technologies
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BSD 3000
Bauer Seabed Drill BSD 3000 to głębinowe urządzenie wiertnicze, wykorzystujące
czołową głowicę wiertniczą z rolkami tnącymi
w układzie sprężonego powietrza. Jest ona
przeznaczona głównie do drążenia w skałach.

BSD 3000
The Bauer Seabed Drill BSD 3000 is a reverse
circulation drill with a full face roller-bit with
heavy weights. It is specifically designed for
drilling in rock.

MIDOS
MIDOS to nowoczesny pal Offshore-Mixed-in-Place, przeznaczony do spoistych gruntów,
w które nie można wbijać pali ,np. do piasku
wapiennego.

MIDOS
The MIDOS is a novel offshore mixed-in-place
pile suitable where pile driving in granular soils
is not possible, such as calcareous sands.

MeBo 200
MeBo 200 to zdalnie sterowane urządzenie do
penetracji gruntu morskiego, które jest przeznaczone do pracy w wodzie na głębokości do
4000 m i wiercenia rdzeniowego do głębokości
200 m poniżej dna morskiego.

MeBo 200
The MeBo 200 is a remotely operated seabed
exploration drill rig, suitable for water depths
to 4,000 m and for core drilling depths of up
to 200 meter under sea floor.

Dive Drill
Dive Drill to system palownic służący do
wwiercania się we wnętrze wbijanej rury
stalowej w celu wsparcia procesu palowania
lub montażu standardowej rury przy wcześniejszym osiągnięciu za wysokiego oporu
zagłębiania.

Dive Drill
The Dive Drill is a rotary drilling system intended to operate from the inside of driven steel
tubes to support the pile-driving or conductor
pipe installation when early refusal is reached.
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Fly Drill | Fly Drill
System Fly Drill to koncepcja palowania wykorzystująca
wiercenie obrotowe. Jednostka wiertnicza, składająca
się z napędu obrotowego, żerdzi graniatki i narzędzia
wiertniczego, jest zawieszona na linie głównej urządzenia bazowego (żuraw lub koparka linowa).

The Fly Drill system is a new concept for the construction
of bored piles by the rotary drilling technique. The drill,
which comprises a rotary drive, Kelly bar, drilling tool and
hydraulic clamping unit, is suspended on the main hoist
rope of the base carrier (MC foundation crane or similar
crawler crane).

Podczas wiercenia jednostka wiertnicza jest zamocowana na rurze wiertniczej z systemem zaciskania sterowanym hydraulicznie. Aby opróżnić urządzenie wiertnicze,
szczęki zaciskowe otwierają się i cała jednostka jest
odsuwana na bok.

During the drilling process, the drilling unit is clamped
to the top of the tubular pile or drill casing by way of an
hydraulically operated clamping unit. To empty the drilling bucket and dump the drill spoil on site, the hydraulic
clamps are released from the top of the pile, allowing the
entire unit to be lifted off and swung sideways.

Typ | Type

BFD 1500

BFD 2000

BFD 3500

Moment obrotowy
Torque

147 kNm

200 kNm

360 kNm

Siła posuwu (pchanie/wyciąganie)
Crowd force (push/pull)

2 x 70 kN

2 x 70 kN

2 x 120 kN

1.000 – 1.500 mm

1.000 – 2.000 mm

1.850 – 3.500 mm

Moc silnika
Engine power

150 – 200 kW

150 – 200 kW

250 – 300 kW

Wciągarki
Winches

200 – 300 kN

250 – 350 kN

400 – 500 kN

Średnica rury wiertniczej
Casing diameter

Pompa do zawiesin | Slurry Pump
KBKT 150/400
The slurry pump KBKT 150/400 is a one-stage impeller
pump for handling bentonite-solid slurries. The pump can
be used as standard slurry pump as well as an intermediate
booster pump. The pump can be controlled directly at the
switch box or by remote control or operated in automatic
mode.

1890

KBKT 150/400
Pompa do zawiesin KBKT 150/400 to jednostopniowa
pompa wirnikowa do tłoczenia mieszanin bentonitu i ciał
stałych. Można ją stosować jako standardową pompę
tłoczącą i przyłączaną pompę Booster (pompę do podnoszenia ciśnienia). Pompę można obsługiwać w trybie
automatycznym z szafy rozdzielczej lub za pomocą modułu
zdalnego sterowania.

4010
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B-Tronic

Na podstawie wieloletniego doświadczenia i
ciągłego rozwoju stworzyliśmy kompleksowy
system Bauer B-Tronic, który wykracza poza
elektroniczne sterowanie maszyną. Za pomocą systemu B-Tronic można niezawodnie
i dokładnie realizować zadania na miejscu
budowy, nawet w ekstremalnych warunkach
eksploatacyjnych.
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The Bauer B-Tronic, which is based on many
years of experience and continuous development, delivers a complete system that goes far
beyond the electronic control of a machine.
With the B-Tronic system you complete your
construction activities reliably and accurately,
even under extreme operational conditions.

Umożliwia on efektywne serwisowanie i zarządzanie pojedynczymi maszynami oraz całą
flotą. Dzięki stałemu monitorowaniu i analizie
projektów oraz postępu prac klienci zyskają
decydującą przewagę.

It enables you to maintain and administer
individual machines as well as entire
fleets efficiently. Continuous monitoring
and evaluation of your projects and work
processes gives you a definitive competitive
advantage.

Podstawę wydajnego systemu B-Tronic stanowią liczne czujniki. Na bieżąco monitorują
one wszystkie najistotniejsze punkty maszyny.
Dane są zbierane gromadzone i przetwarzane centralnie. Ekran dotykowy o wysokiej
rozdzielczości z różnymi trybami wskazań
informuje operatora o stanie urządzenia i dostarcza informacje na temat optymalnej eksploatacji. Za pomocą systemów do transmisji
danych, takich jak WLAN, USB lub jednostka
komunikacyjna DTR firmy Bauer, można lokalnie i globalnie zarządzać danymi dotyczącymi
maszyny i produkcji w dowolnym miejscu na
świecie.

The high-performance B-Tronic system is
based on dozens of sensors. Positioned at
all critical points in the machine, these sensors
continuously collect data which are centrally logged and processed. A high-resolution
touch screen with a range of different display
modes informs the machine operator about
the status of his machine and provides details for its optimum use. Data transmission
systems, such as WLAN, USB or the Bauer
specific DTR communications module, allow
machine and production data to be transmitted locally and globally to any point via the
internet.
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Operate!
Nasz system B-Tronic wspiera podczas procesu roboczego dzięki dostosowanym do procesu
wskazaniom wyświetlanym na nowoczesnym ekranie dotykowym w kabinie operatora urządzenia.
Operator urządzenia jest dzięki temu stale informowany o stanie urządzenia i otrzymuje wskazania
dotyczące efektywnego wykorzystania maszyny.
Wyświetlacz B-Tronic firmy Bauer pomaga w ekonomicznym wykorzystaniu urządzenia.

Operate!
Our B-Tronic system supports you during the
work with process-specific displays on the
modern touch screen in the operator’s cab.
This keeps the machine operator constantly
informed about the status of his machine and
provides him with details for its efficient use.
With the Bauer B-Tronic display, the cost-effective operation of your machines is improved.

Assist!
Systemy wspomagające odciążają operatora
urządzenia, ponieważ umożliwiają automatyzację
monotonnych lub powtarzających się procesów
za pośrednictwem systemu B-Tronic. Zapobiegają one nieprawidłowej obsłudze urządzenia,
chroniąc w ten sposób zarówno je, jak i człowieka. Szybkie, automatyczne procesy regulacji
i sterowania zwiększają wydajność wiercenia, a
poza tym ograniczają zużycie urządzenia i narzędzia wiertniczego. Dlatego systemy wspomagające zapewniają stale wysoką jakość produkcji.
.
Przegląd systemów wspomagających (wybór):
–– Adaptacyjny asystent wsuwania graniatki
–– Asystent wiercenia graniatką
–– Regulacja siły docisku graniatki
–– Asystent strącania
–– Asystent wyciągania rur wiertniczych
–– Wyłączanie liny zwolnionej
–– Asystent zagęszczania
–– Automatyczny układ odwiercania i ciągnięcia
dla procedury Single Pass
–– Asystent mieszania SCM
–– Sterowanie HDS (Hose Drum System)
–– Asystent chwytaka
–– Automatyczny układ dłuta
–– BDC (Bauer Dynamic Compaction)
–– Automatyczny układ masztu

Assist!
Assistance systems relieve the machine operator by automating monotonous or repetitive
operations with the B-Tronic system. They
help to prevent faulty operation of the machine
and therefore protect both man and machine.
Automatic, fast control processes increase
the drilling performance and reduce wear of
both the machine and drilling tools. Assistance
systems thereby ensure a consistently high
production quality.

Manage!
WEB-BGM zapewnia stały dostęp do (chronionej hasłem) sieci internetowej (stacjonarny lub
mobilny) i umożliwia wyświetlanie informacji
o aktualnym stanie urządzeń w przeglądarce
internetowej – z każdego miejsca na świecie.
Wszystkie dane są zapisywane na zabezpieczonym serwerze sieciowym i dostępne do
dalszych analiz. Połączenie urządzenia z Internetem za pośrednictwem naszego modułu DTR
pozwala dodatkowo na utworzenie lokalnego,
zabezpieczonego hasłem hotspotu WLAN na
miejscu budowy i wymianę danych między
urządzeniem, tabletem oraz siecią.
Dzięki WEB-BGM uzyskasz informacje na temat
pozycji i stanu urządzeń, kontrolek, czasów pracy i
obciążenia. Tworzenie raportów, korzystanie z funkcji wyświetlania i wielu innych możliwości tabletu.

Overview of assistance systems (Selection):
–– Adaptive Kelly speed assistant
–– Kelly drilling assistant
–– Automatic crowd control
–– Bi-directional spoil discharge assistant
–– Casing extraction assistant
–– Slack rope prevention
–– Automatic compaction control
–– Automatic drilling and extraction control single pass
–– Soil mixing assistant SCM
–– HDS (Hose Drum System) control
–– Grab assistant
–– Automated chisel control
–– BDC (Bauer Dynamic Compaction)
–– Automatic mast alignment
Manage!
provides you with information relating to the
current status of your equipment - anywhere in
the world - via (secure) Internet access (stationary or mobile). All of the relevant data is stored
on a secure web server and is made available
for further analysis. The equipment’s internet
connection via our DTR module also allows
you to operate a local, password-protected
WLAN hotspot on the construction site and to
exchange data between the equipment, tablet
and Internet.
The WEB-BGM platform provides you with
information about the positions of your equipment, as well as status records, operating
times and utilization and it also allows you to
generate various reports. You can also use the
display functions and numerous other features
of the tablet.
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Dzięki RTG Rammtechnik GmbH firma Bauer
posiada centrum kompetencji z zakresu prowadnic i wibratorów wysokiej częstotliwości.

In RTG Rammtechnik GmbH, Bauer has at
its disposal a center of competence in piling
leader rigs and high-frequency vibrators for
driving of sheet piles.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH jest specjalistą w zakresie urządzeń przeznaczonych do
budowania studni, odwiertów geotermalnych i
wiercenia poszukiwawczego w grupie BAUER
Maschinen.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH is the specialist
within the BAUER Maschinen Group for water
well, geothermal and exploratory drilling rigs.

KLEMM Bohrtechnik GmbH specjalizuje
się w technice wiercenia małych otworów, kotwiarkach, osprzęcie wiertniczym i systemach
iniekcji wysokociśnieniowej.

KLEMM Bohrtechnik GmbH, specializes in
small-diameter drilling rigs, anchor drilling
rigs, and accessories and high-pressure injection systems.

HAUSHERR System Bohrtechnik projektuje
i produkuje urządzenia do wiercenia otworów
strzałowych, stosowanych w kopalniach odkrywkowych.

HAUSHERR System Bohrtechnik, is a company with a long tradition in the development
and manufacture of blast-hole drilling rigs for
open-cast mining.

Przedsiębiorstwo EURODRILL GmbH jest
specjalistą w zakresie napędów obrotowych i
młotów hydraulicznych wysokiej częstotliwości.

EURODRILL GmbH, is a specialist in rotary
drives and high-frequency hydraulic hammers.

Przedsiębiorstwo TracMec Srl z siedzibą w
miejscowości Imola w północnych Włoszech
specjalizuje się w produkcji małej i średniej
wielkości podwozi.

TracMec Srl in Imola, Northern Italy, is the
Group´s specialist for small and medium-sized
undercarriages.

NEORig dzięki szerokiej gamie produktów do
robót fundamentowych oferuje innowacyjne i
idealnie dopasowane rozwiązania spełniające
wymagania klientów w zakresie olejów, gazów
i energii.

With its deep drilling technology products,
NEORig offers innovative, reliable and tailor-made solutions to meet the requirements
of the oil, gas and energy industry customers.

Olbersdorfer Guß GmbH wykonuje wysokiej
jakości, precyzyjne odlewy o różnej wielkości
zarówno dla firmy Bauer, jak i dla klientów i
partnerów zewnętrznych.

Olbersdorfer Guß GmbH produces a wide
range of high-quality and high-precision castings of various sizes for Bauer, as well as for
external customers and partners.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH,
specjalista w zakresie techniki mocowania
i kotwienia, prezentuje kompleksową ofertę
produktów geotechnicznych.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH,
the specialist in post-tensioning and anchor
technology, is a competent partner for a comprehensive range of geotechnical products.
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RTG Rammtechnik GmbH

RTG Rammtechnik GmbH została założona w
1996 roku jako 100-procentowa spółka zależna firmy BAUER AG, a obecnie należy do firmy
BAUER Maschinen GmbH.

RTG Rammtechnik GmbH was founded in
1996 as a wholly owned subsidiary of BAUER AG and, today, forms part of the BAUER
Maschinen GmbH.

Dzięki innowacjom, doświadczeniu, wiedzy
technicznej i zastosowaniu najnowocześniejszych technologii produkuje ona urządzenia
o wydajności, która po dziś dzień wyznacza
wysokie standardy w sektorze palownic do
specjalistycznych robót fundamentowych.

Based on innovation, experience, technical
know-how and deployment of the most
advanced technology, RTG has developed
powerful plant and equipment which today
is clearly setting high standards for the
pile driving sector in specialist foundation
construction.

Wszystkie urządzenia RG są projektowanie w
dziale konstrukcyjnym firmy Bauer Maschinen
we współpracy ze specjalistami RTG, a ich
produkcja odbywa się w zakładzie w Schrobenhausen.

All RG-rigs are designed in the design department of Bauer Maschinen in cooperation with
RTG specialists and assembled in Schrobenhausen factory.

RTG Rammtechnik GmbH
–– Maszyny z masztem
teleskopowym
Telescopic Leaders
• RG 14 T
• RG 16 T
• RG 19 T
• RG 21 T
–– Maszyny z masztem
stałym
Fixed Leaders
• RG 18 S
• RG 22 S
• RG 27 S

AVM (Active Vibrator
Management).
- MR 85 AVM
- MR 130 AVM
- MR 150 AVM
–– Młoty hydrauliczne
HRS z napędem
HRS Accelerated
Hydraulic Hammers
• HRS 4
• HRS 5
• HRS 6

–– Młoty hydrauliczne
(FAMBO)
Hydraulic Hammers
(FAMBO)
–– Elementy dodatkowe
• HR 500
Attachments
• HR 1000
• Wibratory MR ze .
• HR 1500
zmiennym niewywa• HR 2000
żeniem .
• HR 2750
MR Vibrators with
• HR 3000
Variable Eccentric
• HR 4000
Moment
• HR 5000
- MR 75 V
• HR 7000
- MR 105 V
• HR 10000
- MR 125 V
- MR 145 V
–– Prowadnice montowane
• Wibratory MR z AVM
(FAMBO)
(aktywne przestaLeaders
wianie wibratora) .
(FAMBO)
MR Vibrators with
• PR 1100
–– Palownica RM 20
Piling Rig RM 20
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Najważniejsze cechy
Różnorodne zastosowania
Maszyny RG służą do przenoszenia wysokich sił ciągnących i sił
nacisku oraz przejmowania momentów obrotowych. W połączeniu z silnikiem o dużej mocy idealnie nadają się jako urządzenia
bazowe do różnych zastosowań.

Variety of Applications
The RG Pile drivers with telescopic or fixed leaders are
designed for transferring high crowd forces and torque.
In combination with high engine power they are ideally
suitable for various applications.

Urządzenia dodatkowe można wymieniać w ramach serii.
–– Wibrowanie: wibromłot, wibrator wgłębny, wąska ściana,
pal przemieszczeniowy
–– Wbijanie pali: wiertnica do palowania, młot hydrauliczny
–– Zaciskanie
–– Wiercenie: wiercenie wyprzedzające, wiercenie podwójną głowicą VdW, wiercenie SOB, system pali przemieszczeniowych
FDP, wiercenie graniatką, wiercenie młotem wgłębnym DTH
–– Proces mieszania gruntu: CSM (proces mieszania frezem), SMW (mieszanie przy pomocy mieszadła z kolumną potrójną), SCM (mieszanie przy pomocy mieszadła
z kolumną pojedynczą z MB), SCM-DH (mieszanie przy
pomocy mieszadła z kolumną pojedynczą z VdW)

Attachment units are interchangeable between the
different RG rigs.
–– Vibratory systems: Driving with vibrohammers, Depth
vibrators, VIB walls, Displacement piles
–– Impact driving systems: Driving with diesel hammers,
Driving with hydraulic hammers
–– Pressing
–– Rotary drilling: Predrilling, double rotary systems
(FoW), CFA piling, displacement piling FDP, Kelly drilling, down-the-hole hammer
–– Soil mixing systems: CSM (Cutter Soil Mixing), SMW
(Soil Mix Wall), SCM (Single Column Mixing with MB),
SCM-DH (Single Column Mixing with FoW)

Inne procesy
Further Methods

Możliwości zastosowania | Applications
Wibrowanie
Vibration

Palowanie
Impact driving

Wibrowanie z wąską
ścianą i VIPAC
Vibrating incl.
VIB wall and VIPAC

Wiertnica do palowania/młot hydrauliczny
Diesel-/Hydraulic
hammer

–– Wibrowanie
wgłębne za pomocą wibratora ze
śluzą.
Depth vibrator
with bottom feed

Wciskanie
Pressing

Prasa do wciskania
ścianek szczelnych  
Sheet pile press

Wiercenie
Rotary drilling

Proces mieszania
gruntu | Soil mixing

VdW (wiercenie przy
ścianie)
FoW (Front of Wall
System)

SCM (mieszanie przy
pomocy mieszadła z
kolumną pojedynczą)
SCM (Single Column
Mixing)

–– Wiercenie graniatką. –– SCM-DH: Mieszanie przy pomocy
Kelly drilling
mieszadła z kolumną
–– Wiercenie SOB,
pojedynczą (napęd
wiercenie wyprzepodwójny głowicy).
dzające, wiercenie
SCM-DH: Single Comłotem wgłębnym.
lumn Mixing (double
CFA, Predrilling,
rotary head)
Down the hole (DTH)
–– SMW (Soil Mix Wall)
–– FDP, FDP z.
–– CSM (Cutter-Soilprzedł. końcem.
Mixing)
FDP, FDP with lost bit
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RTG Rammtechnik GmbH
Maszyny z masztem teleskopowym | Telescopic Leaders

Typ | Type

RG 14 T

Wysokość całkowita
19,1 m
Overall height
Długość pala | Length of pile
14 m
Obrót prowadnicy (w prawo/w lewo)
100°/100°
Mast turning angle (right/left)
Dop. moment obrotowy
60 kNm
Allowable torque
Siła naprężenia wstępnego sań (wyciąganie)
170 kN
Crowd force at sledge (pull)
Siła naprężenia wstępnego sań (pchanie)
100 kN
Crowd force at sledge (push)
Siła ciągnąca wciągarki pomocniczej
40 kN
Line pull turnable auxiliary winch
MR 75 V /
Wibrator hydrauliczny
MR 85 AVM
Hydraulic vibrator
Siła odśrodkowa
750 / 650 –
Centrifugal force
850 kN
Liczba obrotów
2.300 – 2.600
Rotation speed
obr./min | rpm
Maks. moment statyczny
0 – 19 kgm
Max. eccentric moment
Masa | Weight
3,4 / 3,6 t
Nośnik bazowy
BT 45 R
Base carrier
Moc silnika
Engine power

Masa transportowa (bez przeciwwagi)
Transport weight (without counterweight)
X
Wymiary transportowe
Y
Transport width, overall
Z

RG 16 T

RG 19 T

RG 21 T

21,6 m

24,7 m

27,7 m

16 m

19 m

21 m

95°/95°

95°/95°

90°/90°

80 kNm

80 kNm

150 kNm

200 kN

200 kN

260 kN

140 kN

140 kN

140 kN

40/55/60 kN

40/55/60 kN

40/55/60 kN

MR 105 V –
MR 150 AVM

MR 105 V –
MR 150 AVM

MR 105 V –
MR 150 AVM

1.050 – 1.500 kN

1.050 – 1.500 kN

1.050 – 1.500 kN

2.300 – 2.500
obr./min | rpm

2.300 – 2.500
obr./min | rpm

2.300 – 2.500
obr./min | rpm

18,2 – 28,4 kgm

18,2 – 28,4 kgm

18,2 – 28,4 kgm

ok. 5,0 t

ok. 5,0 t

ok. 5,0 t

BS 65 RS

BS 65 RS

BS 65 RS

CAT C 11 –
CAT C 18 – US Tier CAT C 18 – US Tier CAT C 18 – US Tier
2: 570 kW @ 1.800
Stage III A &
2: 570 kW @ 1.800
2: 570 kW @ 1.800
obr./min | rpm /
Tier 3: 311 kW
obr./min | rpm /
obr./min | rpm /
@ 1.800 obr./
US Tier 4 final /
US Tier 4 final /
US Tier 4 final /
EU Stage V: 563 kW EU Stage V: 563 kW EU Stage V: 563 kW
min | rpm
@ 1.800 obr.U/min
@ 1.800 obr.U/min
@ 1.800 obr.U/min
| rpm
| rpm
| rpm
35,0 t

43,5 t

51,5 t

3.300 mm
11.890 mm
3.000 mm

3.200 mm
10.640 mm
3.000 mm

59,0 t
3.400 mm
15.360 mm
3.000 mm

3.400 mm
13.540 mm
3.000 mm
Z

Transport maszyn z masztem teleskopowym
Transportation Telescopic Leaders

X

X

Y

Dane dotyczące masy przedstawiają wartości przybliżone, osprzęt dodatkowy może zmienić masę całkowitą. Dokładne
informacje o wymiarach transportowych są podawane na zapytanie. | Weights shown are approximate values; optional
equipment may change the overall weight. Exact transport weights have to be inquired at your local dealer.
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Maszyny z masztem stałym | Fixed Leaders

Typ | Type

RG 18 S

RG 22 S

RG 27 S

Wysokość całkowita
22,1 m
26,0 m
32,7 m
Overall height
Długość pala | Length of pile
18 m
22 m
27 m
Obrót prowadnicy (w prawo/w lewo)
90°/90°
90°/90°
90°/90°
Mast turning angle (right/left)
Dop. moment obrotowy
200 kNm
200 kNm
275 kNm
Allowable torque
Siła naprężenia wstępnego sań (wyciąganie)
400 kN
400 kN
400 kN
Crowd force at sledge (pull)
Siła naprężenia wstępnego sań (pchanie)
400 kN
400 kN
400 kN
Crowd force at sledge (push)
Siła naprężenia wstępnego sań (wyciąganie) z wyposażeniem dodatkowym
570 kN
400 kN
800 kN
Crowd force at sledge (pull) with optional equipment
Siła ciągnąca wciągarki pomocniczej
60 kN
60 kN
100 kN
Line pull turnable auxiliary winch
MR 105 V –
MR 105 V –
MR 105 V –
Wibrator hydrauliczny
MR 150 AVM
MR 150 AVM
MR 150 AVM
Hydraulic vibrator
Siła odśrodkowa | Centrifugal force
1.050 – 1.500 kN
1.050 – 1.500 kN
1.050 – 1.500 kN
Liczba obrotów
2.300 – 2.500
2.300 – 2.500
2.300 – 2.500
Rotation speed
obr./min | rpm
obr./min | rpm
obr./min | rpm
Maks. moment statyczny
18,2 – 28,4 kgm
18,2 – 28,4 kgm
18,2 – 28,4 kgm
Max. eccentric moment
Masa | Weight
ok. 5,0 t
ok. 5,0 t
ok. 5,0 t
Nośnik bazowy
BS 65 RS
BS 65 RS
BS 90 RS
Base carrier
Moc silnika
CAT C 18 – US Tier 2:
CAT C 18 – US Tier 2:
CAT C 18 – US Tier 2:
Engine power
570 kW @ 1.800 obr./min | 570 kW @ 1.800 obr./min | 570 kW @ 1.800 obr./min |
rpm / US Tier 4 final /
rpm / US Tier 4 final /
rpm / US Tier 4 final /
EU Stage V: 597 kW @
EU Stage V: 563 kW @
EU Stage V: 563 kW @
1.800 obr./min | rpm
1.800 obr./min | rpm
1.800 obr./min | rpm
Masa transportowa (bez przeciwwagi)
Transport weight (without counterweight)
X
Wymiary transportowe
Y
Transport width, overall
Z

61,5 t

60,5 t

73,0 t

3.600 mm
20.200 mm
3.000 mm

3.600 mm
19.190 mm
3.000 mm

3.600 mm
22.940 mm
3.300 mm

Transport maszyn z masztem stałym
Transportation Fixed Leaders
Szerokość transportowa
Width for transport = z

X
Y

Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy.
Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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RTG Rammtechnik GmbH

Palownica RM 20 – BT 55 H | Piling Rig RM 20 – BT 55 H
RM 20 to urządzenie stworzone specjalnie do
pracy z młotem hydraulicznym, które oferuje
–– niską masę transportową
–– przesuwany maszt którą można pochylać
we wszystkich kierunkach
–– opatentowane urządzenie do napinania liny.

The RM 20 is a new rig, designed specially for
hydraulic hammer applications characterized by
–– a light transport weight
–– a sliding mast which can be tilted in all
directions
–– a patented rope tensioner.

Wysokość całkowita | Total height

25,7 m

Długość pala * | Length of pile *

20,0 m

Wciągarka młota | Hammer winch

100 kN

Wciągarka pala | Pile winch

80 kN

Moc silnika | Engine power

201 kW

Wielkość młota | Hammer size

HR 10000

Długość transportowa | Transport length

20,0 m

Wysokość transportowa (bez młota)
Height for transport (without hammer)

3,2 m

Szerokość transportowa | Width of transport

3,2 m

Elementy dodatkowe | Attachments
Wibrator MR ze zmiennym
niewyważeniem
MR Hydraulic Vibrators with
variable eccentric moment

MR 75 V

MR 105 V

MR 125 V

MR 145 V

750 kN

1.050 kN

1.250 kN

1.450 kN

0 – 13 kgm

0 – 18,2 kgm

0 – 21,6 kgm

0 – 28,4 kgm

Siła odśrodkowa
Centrifugal force
Moment statyczny
Eccentric moment
Liczba obrotów
Rotation speed

2.300
2.300
2.300
2.160
obr./min | rpm obr./min | rpm obr./min | rpm obr./min | rpm

Wydajność hydrauliczna
Hydraulic power
Masa
Weight

250 kW

380 kW

460 kW

460 kW

3,5 t

4,7 t

4,8 t

5,0 t

Wibrator MR z AVM (aktywne przestawianie wibratora)
MR Hydraulic Vibrators with AVM (Active vibrator management)

MR 85 AVM

MR 130 AVM

MR 150 AVM

Siła odśrodkowa
Centrifugal force

650 – 850 kN

1.050 – 1.300 kN

1.250 – 1.500 kN

0 – 13 kgm
19 kgm
9 kgm

0 – 18,2 kgm
25 kgm
15,4 kgm

0 – 21,6 kgm
28,4 kgm
18,2 kgm

2.020 – 2.600
obr./min | rpm

2.180 – 2.500
obr./min | rpm

2.200 – 2.500
obr./min | rpm

296 kW

380 kW

480 kW

3,6 t

4,8 t

5,1 t

Moment statyczny | Eccentric moment
Tryb standardowy ** | Standard mode **
Tryb amplitudy | High amplitude mode
Tryb prędkości obrotowej | High speed mode
Liczba obrotów
Rotation speed
Wydajność hydrauliczna
Hydraulic power
Masa
Weight

* 	 w zależności od typu młota | depends on type of hammer
** niewyważenie jest ustawiane bezstopniowo. | Eccentric moment is infinitely variable.
Wartości podane w tabeli dotyczą maksymalnych poziomów rozbudowy. | Indicated values refer to the maximal
upgraded version.
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Młot hydrauliczny HRS z napędem | HRS Accelerated Hydraulic Hammer
HRS 4

HRS 5

HRS 6

1,2 m

1,2 m

1,2 m

58 kNm

72 kNm

86 kNm

40 – 180 1/min

40 – 180 1/min

40 – 180 1/min

4,0 t

5,0 t

6,0 t

Ciśnienie hydrauliczne
Hydraulic pressure

180 bar

220 bar

260 bar

Wydajność hydrauliczna
Hydraulic power

100 kW

120 kW

140 kW

6.000 mm

6.000 mm

6.000 mm

8,6 t

9,6 t

10,9 t

Wysokość odrzutu
Drop height
Energia
Energy
Ilość uderzeń na minutę
Blows per minute
Masa pala
Piston weight

Wysokość
Height
Masa
Weight

Młoty hydrauliczne | Hydraulic Hammers
Młoty
Hammers

HR 500 * HR 1000 HR 1500 HR 2000 HR 2750 HR 3000 HR 4000 HR 5000 HR 7000 HR 10000

Masa tłoka
Piston weight

0,5 t

1,0 t

1,5 t

2,0 t

2,8 t

3,0 t

4,0 t

5,0 t

7,0 t

10,0 t

Masa całkowita
Total weight

1,3 t

1,8 t

2,3 t

2,8 t

3,7 t

5,3 t

6,1 t

6,9 t

9,8 t

12,9 t

Energia uderzenia
Energy/blow

4.800
Nm

11.770
Nm

17.650
Nm

23.500
Nm

32.500
Nm

35.300
Nm

47.000
Nm

58.800
Nm

84.200
Nm

117.000
Nm

Masa pala
Pile weight

1,2 t

1,8 t

2,7 t

3,0 t

3,5 t

3,8 t

4,4 t

6,5 t

8,5 t

13,0 t

Długość młota
Length of hammer

3.250
mm

3.250
mm

3.250
mm

3.300
mm

3.400
mm

3.400
mm

3.500
mm

3.600
mm

3.800
mm

4.600
mm

Maszty montowane | Leaders
Dzięki układowi szybkiej wymiany maszty PR
można montować w punktach mocowania
koparek hydraulicznych dostępnych w handlu.
Maszty doskonale nadają się do stosowania w
następujących warunkach:
–– Miejsca o ograniczonej wysokości roboczej
–– Trudno dostępne obszary narożne
–– Nasypy

PR leaders fit onto the bucket attachment of
the tool carrier with a quick-coupling head.
The leader design makes it ideal for difficult-to-reach sites such as:
–– limited headroom conditions
–– difficult corners
–– driving works on embankments or in shafts

Typ | Type

PR 1100

Długość masztu | Length of mast

5.500 mm

Siła ciągnąca wciągarki pomocniczej | Auxiliary winch

15 kN

Masa | Weight

1,3 t

Długość pala ** | Pile length **

10 m

* 	 na zamówienie | on request
Częstotliwość uderzeń wszystkich typów młotów: 0 – 100 1/min · Wymiary i masy ze standardową nasadą ochronną
variable blow frequency for all hammer types: 0 – 100 blows/min · dimensions and weight with standard pile cap
** 	w zależności od urządzenia bazowego | depends on type of carrier
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PRAKLA Bohrtechnik GmbH

Firma PRAKLA Bohrtechnik jest producentem
mobilnego, uniwersalnego osprzętu wiertniczego, stosowanego głównie do budowy studni i
wiercenia badawczego. Zwłaszcza w trudnych
warunkach – czyli tam, gdzie muszą być osiągane duże głębokości lub średnice wiercenia
– urządzenia firmy PRAKLA spełniają optymalne warunki techniczne do efektywnej realizacji
prac wiertniczych. Pozwala to na stosowanie
różnych technik wiertniczych, takich jak np.
wiercenie płuczkowe, wiercenie z płuczką odwróconą w układzie sprężonego powietrza, wiercenie udarowe, wiercenie drutem rdzeniowym.
Technika wiercenia PRAKLA jest również
wykorzystywana do szeregu nowych zadań,
np.: eksploracja surowców w ekstremalnych
warunkach klimatycznych, wiercenie szybów
ratunkowych, wiercenie szybów mrożonych
w górnictwie, wiercenie średniej głębokości
otworów geotermalnych i zadania wymagające
efektywnego wiercenia, aby wymienić tylko
kilka z nich.

PRAKLA Bohrtechnik is the manufacturer of
mobile multi-purpose drilling rigs, that are
pre-dominantly employed in water well and
exploration drilling. PRAKLA drilling rigs offer
perfect technical solutions for successful
drilling projects, especially under difficult
conditions – such as drilling large diameters or
reaching deep drilling depths. All this can be
achieved by choosing from different applicable
drilling methods, such as mud rotary direct
circulation, mud rotary reverse circulation airlift, DTH hammer drilling, wire-line coring, etc.
Drilling technology made by PRAKLA is relied
on in various fields, as for example the exploration of resources under extreme climatic
conditions, drilling mine rescue shafts, drilling
freezing bore for shaft construction, medium
and deep geothermal wells for power generation, and performance drilling applications,
just to name a few.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH
–– PRAKLA
• RB 15 / RB 20
• RB 40 / RB 50
• RB 65
• RB-T 100
• RB-T 135		
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Produkty | Products

Typ | Type

RB 15

RB 20

RB 40

RB 50

RB 65

Maks. obciążenie haka *
Max. hook load *

160 kN

220 kN

400 kN

500 kN

630 kN

Maks. głębokość wiercenia przy
Ø 123 mm
Max. drilling depth at Ø 123 mm

700 m

950 m

1.730 m

2.060 m

2.600 m

Maks. głębokość wiercenia przy
Ø 445 mm
Max. drilling depth at Ø 445 mm

200 m

300 m

600 m

900 m

1.300 m

Typ | Type

RB-T 100

RB-T 135

Maks. obciążenie haka * | Max. hook load *

1.070 kN

1.420 kN

Maks. głębokość wiercenia przy Ø 165 mm
Max. drilling depth at Ø 165 mm

3.000 m

4.000 m

Maks. głębokość wiercenia przy Ø 445 mm
Max. drilling depth at Ø 445 mm

2.130 m

3.040 m

* Wyjątek | Permissible load
Drążenie pionowe w zależności od wielkości i masy narzędzia wiertniczego oraz geologii.
Depth depending on tool string size and weights and of geology to be drilled.
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KLEMM Bohrtechnik GmbH

Firma KLEMM Bohrtechnik z siedzibą w
miejscowości Drolshagen w Sauerland jest
centrum kompetencji grupy BAUER Maschinen, jeśli chodzi o kompaktowe wiertnice do
specjalistycznych robót fundamentowych.
Kotwiarki firmy KLEMM są wykorzystywane na całym świecie i wyróżniają się dużą
elastycznością oraz licznymi możliwościami
zastosowania. Na całym świecie stosowanych jest ponad 1800 urządzeń wiertniczych
firmy KLEMM.
Oprócz różnej wielkości kotwiarek w ofercie
urządzeń można znaleźć również sprzęt do
iniekcji, młoty hydrauliczne i bogaty asortyment osprzętu wiertniczego.

The KLEMM Bohrtechnik company in Drolshagen, in the Sauerland region of Germany, is the
centre of competence for anchor drilling rigs
and small-diameter drilling within the BAUER
Maschinen Group. KLEMM anchor drilling rigs
are deployed all over the world, and are characterized by high levels of mobility and versatility of use. Well over 1,800 KLEMM drilling rigs
are in operation worldwide.
The product range comprises anchor drilling
rigs in various sizes, jet grouting equipment
and hydraulic hammers, as well as an extensive
range of drilling accessories.

Oferta firmy KLEMM
The KLEMM Product Range
–– Wiertnice o masie roboczej od 2 t do 32 t
–– Systemy iniekcji wysokociśnieniowej .
(seria KR) .
Systemy pojedyncze, podwójne i potrójne.
Drill Rigs with total operating weight ranging
High Pressure Grout Injection Systems
from 2 t to 32 t (KR series)
one-phase, two-phase and three-phase
systems
–– Agregaty hydrauliczne z silnikiem wysokoprężnym lub elektrycznym o mocy od 37 kW –– Osprzęt wiertniczy do wiercenia geotermaldo 220 kW (seria PP).
nego, kotwienia, iniekcji i mikropali.
Hydraulic Power Packs with diesel or electric
Drilling Accessories for geothermal drilling,
power unit from 37 kW to 220 kW (PP series)
anchoring, grout injections and micropiling
–– Maszty wiertnicze montowane do koparek –– Gromadzenie danych dotyczących wierce(seria KA).
nia, analiza i dokumentacja (seria MBS).
Excavator Attachment Systems (KA series)
Drilling-data Recording System (MBS
series)
–– Młoty hydrauliczne z tłokiem o masie od
3,5 kg do 28 kg (seria KD).
Hydraulic Drifters with piston weight from
3.5 kg to 28 kg (KD series)
–– Hydrauliczne napędy obrotowe z momentem obrotowym do 61,5 kNm (seria KH).
Hydraulic Rotary Heads with torque
up to 61.5 kNm (KH series)
–– Rozwiązania do obsługi pojedynczych i
podwójnych rur wiertniczych .
(seria MAG i HBR).
Solutions for Handling
Casings and Casings with
Inner Rods (MAG and
HBR series)
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Najważniejsze cechy

Systemy z DYNAMIC POWER
Wiertnice firmy KLEMM oferują nowoczesne, udoskonalone technologie wiertnicze Made in Germany. W związku z
tym, że każdy detal jest przemyślany i niezwykle wytrzymały, systemy tej firmy są synonimem niepowtarzalnej, niepohamowanej DYNAMIC POWER! Klienci odnoszą liczne
korzyści dzięki ponadprzeciętnej niezawodności i wydajności przy najniższym TCO (całkowity koszt posiadania).

Systems with DYNAMIC POWER
KLEMM drilling equipment stands for the latest, most
sophisticated drilling technologies made in Germany.
Because every detail is thought through and designed in
a particularly robust way our systems stand for a unique,
unstoppable DYNAMIC POWER! Benefit from excellent
reliability and performance with the lowest total cost of
ownership (TCO).

Co wyróżnia firmę KLEMM:

What makes KLEMM

Niezawodność
Klienci mogą polegać na pracownikach i przemyślanych,
kompleksowych, wysokiej jakości rozwiązaniach, które są
sprawdzone, solidne i efektywne, a przy tym stworzone na
podstawie zdobytego doświadczenia i know-how.

Reliability
Customers can rely on our employees as well as on our
well-thought-out complete solutions, which on the basis of
our experience and our know-how are proven, high quality,
robust and permanently powerful.

Zorientowanie na klienta
Firma KLEMM postrzega siebie jako partnera dla swoich
klientów, dlatego dba o ścisły kontakt z nimi. Zawsze staje
po stronie klienta i przejmuje na siebie odpowiedzialność.

Customer Focus
KLEMM sees itself as a partner to its customers and
always maintains close contact with them. We support our
customers and assume the responsibility.

Efektywność
Dzięki najnowocześniejszym technologiom firma KLEMM
może zaoferować osprzęt wiertniczy, który cechuje najwyższa jakość, trwałość i efektywność – głównym celem jest:
osiągnięcie większej mocy przy mniejszej ilości energii i
mniejszym zanieczyszczeniu środowiska.

Efficiency
Using state-of-the-art technology KLEMM produces drill
rigs which are extremely sustainable and highly efficient
even at high performance levels. The general requirement
is: to offer more power with less energy and pollution.

Skoncentrowanie się na rozwiązaniu
Dzięki elastycznemu sposobowi myślenia i pracy firma
KLEMM dopasowuje osprzęt wiertniczy do warunków
panujących u klienta – a gdy standardowe rozwiązania są
niewystarczające, z zaangażowaniem i kreatywnością twory
nowe, innowacyjne i produktywne rozwiązania.

Solutions
With a flexible way of thinking and working KLEMM adapts
drill rigs to the drilling conditions of its customers –
wherever the standard does not apply, innovative and
productive solutions are created through engagement
and ideas.

Beststeller firmy KLEMM
A Best-seller from KLEMM

KLEMM KR 806-3G
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HAUSHERR System Bohrtechnik

Firma HAUSHERR System Bohrtechnik jest
dostawcą urządzeń do wiercenia otworów
strzałowych i osprzętu do wiercenia otworów
w kamieniołomach, kopalniach odkrywkowych,
specjalistycznych robotach fundamentowych i
eksploracji surowców.
Ponad 70-letnie doświadczenie i stały rozwój
w tych dziedzinach świadczą o jej doskonałych kompetencjach technicznych.

HAUSHERR System Bohrtechnik supplies
blast hole drilling rigs and drilling equipment for drilling in quarries, opencast mines,
specialist foundation engineering and for the
exploration of raw materials.
More than 70 years of experience and continuous innovation in this field emphasize the
technical competence.

Oferta firmy HAUSHERR
The HAUSHERR Product Range
–– Hydrauliczne palownice i wiertnice z
dolnym młotkiem (seria HBM) o masie
roboczej od 18 t do 42,5 t.
Hydraulic Rotary Drill Rigs and Down
the Hole Hammer Machines (HBM-series) with total operating weight ranging
from 18 t to 42,5 t
–– Hydrauliczne wiertnice z dolnym młotkiem (seria HSB) o masie własnej od 7 t
do 25 t.
Hydraulic Down the Hole Hammer
Machines (HSB-series) with total operating weight ranging from 7 t to 25 t
–– Osprzęt wiertniczy rury wiertnicze, narzędzia wiertnicze, urządzenia odcinające.
Drilling Accessories casings, drilling
tools, breaking devices
–– Sprężarki moduły sprężające do 30 bar i
36 m³/min.
Compressors on-board modules up to
435 psi and 1270 cfm		
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EURODRILL GmbH

Założone w 1995 roku przedsiębiorstwo
dzięki ciągłemu rozwojowi i wykwalifikowanym pracownikom stworzyło warunki do
stosowania najnowocześniejszych technik
konstrukcyjnych CAD i najnowszych technik
produkcyjnych w obszarze produkcji pojedynczych części, montażu i lakierowania oraz
umożliwiła elastyczną produkcję najwyższej
jakości wyrobów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu przekładni, doskonałemu know-how i rozwojowi innowacyjnych rozwiązań
firma EURODRILL możesz oferować klientom
na całym świecie koncepcyjne wiertnice
spełniające wszystkie wymogi budownictwa
podziemnego.

Founded in 1995 EURODRILL with all their
skilled employees have never stopped to
develop and have become more and more
flexible due to working with up-to-date
CAD design, high-tech production of single
components, of assembling and painting so
EURODRILL products are manufactured at a
high quality level.
Many years of experience in producing
hydraulic drill heads is the solid basis for the
know-how and development of innovative
solutions for all kinds of applications needed in special civil engineering by customers
worldwide.

Oferta firmy EURODRILL
The EURODRILL Product Range
–– Młoty hydrauliczne
Hydraulic Drifters
–– Napędy wibracyjne
Vibration Heads
–– Napędy obrotowe serii X
Rotary Heads of the X-Series
–– Napędy obrotowe do kotwiarek
Rotary Heads for Anchor Drill Rigs
–– Napędy rurowe
Coring Heads
–– Instalacje wiertnicze z podwójną głowicą
Double Head Drilling Systems
–– Napędy obrotowe do palownic
Rotary Heads for Pile Rigs
–– Systemy wiertnicze VdW
Front of Wall Drilling Systems
–– Osprzęt wiertniczy
Drilling Accessories
–– Konstrukcje specjalne
Special Designs		
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TracMec Srl

Od wielu lat podwozia teleskopowe należą do
głównych kompetencji firmy Bauer Maschinen.
Duży rozstaw kół gwarantuje niezbędną stateczność urządzeń do specjalistycznych robót
fundamentowych, a siłowniki teleskopowe
zapewniają niewielkie wymiary transportowe.
Przedsiębiorstwo TracMec z siedzibą w
miejscowości Imola w północnych Włoszech,
oddaloną o 40 km od Bolonii, produkuje
podwozia koparek do małej i średniej wielkości urządzeń do specjalistycznych robót
fundamentowych o masie do 250 t, a także
specjalne konstrukcje dla mobilnych urządzeń
rozdrabniających, żurawi i maszyn przeznaczonych dla przemysłu drzewnego.

Telescopic undercarriages have been integral
to the core competency of Bauer Maschinen
for many years. The essential stability required
by specialist foundation engineering equipment demands a wide track; the telescopic
design then enables compact dimensions for
transportation.
The TracMec company, based in Imola,
Northern Italy, forty kilometres from Bologna,
manufactures excavator undercarriages for
small and medium-sized manchines till to
250 t, special foundation engineering equipment, as well as special structures for mobile
crushing plants, cranes and machinery used in
the timber industry.

Oferta firmy TracMec
The TracMec Product Range
–– Podwozie ze stałym rozst• Pantograf
awem kół
Pantograph
Fixed Undercarriage
–– Zastosowania specjalne
Special Applications
–– Podwozie wysuwane
Expandable Undercarriage –– Przenośniki
• Możliwość wysuwania
Feeders
teleskopu
Telescopic
–– Górnictwo
• Równolegle
Mining
Parallel
• Wersja H
–– Leśnictwo
H-Frame
Forestry
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NEORig

Firma NEORig jest wiodącym producentem
zautomatyzowanych systemów wiertniczych
przeznaczonych dla sektora gospodarki olejowej, gazowej i energetycznej.
Łączy ona przyszłościowe technologie, produkty,
usługi i know-how w celu rozwoju, produkcji i
dostawy całkowicie zintegrowanych i wysoce
zmechanizowanych systemów oraz komponentów wiertniczych.
Aktywnie współpracuje z klientami, aby stworzyć innowacyjne, konkurencyjne i niezawodne
rozwiązania spełniające najwyższe standardy
QHSE i wspiera ich przez cały okres eksploatacji produktów.
–– Projektowanie instalacji zgodnie z aktualnym
stanem techniki
–– Optymalna efektywność i niezawodność
–– Wysoki komfort serwisowania
–– Bezpieczny, szybki i łatwy transport i montaż
–– Kompaktowa powierzchnia ustawiania
–– Zwiększona ekologia

NEORig is an industry leader in manufacturing
of automated rig systems for the oil, gas and
energy industry.
We combine technologies, products, services
and know-how to develop manufacture and
supply fully-integrated and highly-mechanized
well construction systems and components
that mobilize the future in land drilling.
We actively partner with our customers to
achieve innovative, competitive and reliable rig
solutions with the highest QHSE standards and
provide support through the entire product life
cycle.
––
––
––
––
––
––

State-of-the-art rig design
Optimized efficiency and reliability
High maintenance comfort
Safe, fast and easy transport and rig-up
Compact footprint
Reduced environmental impact
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Olbersdorfer Guß GmbH

Firma Olbersdorfer Guß GmbH pochodząca
ze Wschodniej Saksonii specjalizuje się w odlewnictwie. Może poszczycić się ona ponad
90-letnią tradycją odlewniczą. Nasi klienci
mogą korzystać z naszego wieloletniego doświadczenia. Większość produktów powstaje
na automatycznej linii formierskiej. Dzięki
niej oferujemy szeroki asortyment wysokiej
jakości i idealnie dopasowanych produktów.
Praca zgodnie z systemem zarządzania jakością według normy DIN EN ISO 9001:2015
stanowi ważną podstawę kierowania przedsiębiorstwem.

Olbersdorfer Guß GmbH is a foundry in
Eastern Saxony. The tradition of the company
includes more than 90 years of foundry work.
Our customers can rely on this extensive
experience. The majority of the production
program is produced with an automatic mold
system. This system is used to manufacture a
broad assortment with a high level of quality
and dimensional precision. Work according to
the quality assurance system set forth in ISO
9001:2015 is a major basis of the company’s
management policy.

Oferta firmy Olbersdorfer Guß
The Olbersdorfer Guß
Product Range
–– Zajmujemy się głównie ekonomiczną i małoseryjną produkcją odlewów.
We produce reasonably priced, primarily small
cast parts.
• Odlew ze stali niestopowej
Non-Alloyed Steel Casting
• Odlew ze stali niskostopowej
Low-Alloy Steel Casting
• Żeliwo z grafitem sferoidalnym
Cast Iron with Nodular Graphite
• Odlew odporny na zużycie
Wear-Resistant Castings
–– Usługi
Services
• Mechaniczna obróbka wstępna lub końcowa
odlewów
Mechanical Pre-Machining or Finish Machining of Cast Parts
• Nadawanie kolorów
Coloring
• Wydajna konstrukcja modeli z drewna, tworzywa sztucznego
High-Performance Model Construction for
Wood and Plastic
• Uszlachetnianie i utwardzanie odlewów żeliwnych
Tempering and Hardening of Cast Parts
• Nieniszczące badanie tworzyw
Non-Destructive Material Testing
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SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH to
wyspecjalizowane przedsiębiorstwo oferujące
kompletny asortyment produktów geotechnicznych. Są one poddawane stałej optymalizacji i udoskonalaniu oraz dystrybuowane na
całym świecie. Paleta produktów obejmuje nie
tylko różnorodne systemy kotew, świdrów i
pali, lecz również odpowiedni osprzęt mocujący i pomiarowy.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH is
a special full range supplier of geotechnical
products. Our products are continually enhanced, expanded and delivered throughout
the world. The product range includes not only
the anchor, nail and pile system but also the
corresponding stressing and measurement
equipment.

Oferta firmy SPANTEC
The SPANTEC Product Range
–– Mikropale złożone z walcowanych na ciepło prętów gwintowanych
Micropiles consist of hot-rolled thread bars
–– Gwoździe gruntowe, sworznie do skał i kotwy SN
Soil nails, Rock bolts and SN-anchor
–– Kotwy prętowe
Bar anchor
–– Kotwy z linką
Strand anchor
–– Kotwy składane
Folding anchor
–– Systemy samowiercące do gwoździ, pali i kotew
Self drilling systems for nails, piles and anchors
–– Obsady kotew
Anchor socks
–– Węże tulejowe Bullflex® do pali wierconych
Bullflex®-sleeve hose for bored piles
–– Konstrukcje spawane do absorpcji siły w obszarze głowicy kotwy lub pala
Welded constructions for anchor and pile heads
–– Urządzenia do odwijania kotew
Anchor unwinding appliance for strands
–– Kleszcze zaciskowe
Injection tongs
–– Praski smarowe
Grease pumps
–– Cylindry CFK – cylindry zaciskowe ze zbrojeniem
z włókien węglowych
CFRP Cylinder – Carbon fiber reinforced stressing cylinder
–– Agregaty hydrauliczne
Power units
–– Urządzenia klinujące
Wedging device
–– Siłomierze puszkowe
Load cells
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BAUER Training Center GmbH
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Szkolenia i seminaria

Trainings and Seminars

W serwisie można znaleźć nie tylko części zamienne i akcesoria, lecz również odpowiednie
szkolenia dla naszych klientów i partnerów.

Service includes not only equipment and
accessories, but also customized trainings for
our customers and business partners.

Co oferujemy?
Szkolenia dla operatorów urządzeń i mechaników
– na poziomie początkującym i zaawansowanym
Nasze seminaria bazują na stanie wiedzy
uczestników i można je dopasować w sposób
elastyczny.

What do we provide?
Trainings for operators and technicians –
for beginners and specialists
Our seminars are based on participants’
current knowledge levels and can be flexibly
adapted as required.

Większa wiedza ogólna
Nasi trenerzy przekazują ugruntowaną wiedzę
podstawową na temat obsługi urządzeń firmy
Bauer.
Praktyka przy maszynach
Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat obsługi, serwisowania i konserwacji maszyn Bauer.

More background knowledge
Our trainers provide sound basic know-how in
the use of drilling rigs and the application of
drilling and construction methods.
Practical experience on the machinery
You will learn how to operate, service and
maintain Bauer equipment.

NASZYM celem jest WASZE zadowolenie!
Chętnie przygotujemy dla Ciebie indywidualną
ofertę szkoleń.

YOUR satisfaction is OUR motivation!
If our standard offer does not meet your
training needs, we would be pleased to design
“YOUR” training.

Szczegółowe informacje odnośnie tematów
seminariów, aktualnych terminów itp. można
znaleźć na naszej stronie internetowej lub pod
adresem: btc@bauer.de

You can find detailed information on the contents of our seminars, current course offerings
and much more on our website. Or contact us
directly: btc@bauer.de

BAUER Training Center GmbH
Sukces dzięki kompetencjom i jakości.
Success through competence and quality
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Części i serwis BAUER
BAUER Parts & Service
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Decydując się na zakup urządzenia firmy
Bauer wybierasz najlepszy sprzęt do specjalistycznych robót fundamentowych na rynku.
Umożliwia on realizację projektów na najwyższym poziomie technicznym i z maksymalną
możliwą efektywnością. Aby zapewnić Ci
długoterminowe korzyści, dział Części i serwis
firmy BAUER Maschinen GmbH stale pracuje
nad rozwiązaniami zapewniającymi wsparcie
w codziennej pracy i gwarantującymi doskonałą jakość urządzeń Bauer przez cały okres
ich eksploatacji.

By purchasing a Bauer machine you have
chosen the best specialist foundation engineering equipment available on the market.
As a result you are able to execute your
projects both to the highest technical standard and with greatest possible efficiency.
To benefit from these advantages also in the
long term, the Parts & Service business unit
of BAUER Maschinen GmbH is constantly
striving to assist you in your daily operations
and to maintain the quality of your Bauer
machines throughout their entire service life.

Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszego stanu maszyny i jak najszybsza pomoc
w sytuacji, gdy coś działa nieprawidłowo.
Oferujemy oryginalne części zamienne,
międzynarodową sieć składającą się z ponad
50 certyfikowanych partnerów serwisowych,
całodobową infolinię techniczną oraz najlepiej wyszkolonych pracowników i doradców
serwisowych.

Our aim is to keep your machine in the best
possible working condition and to assist you
as quickly as possible in the event of there
being a mal-function. We offer you original spare parts, a global network with over
50 certified Service Partners, a technical
hotline around the clock, as well as highly
experienced service engineers and Service
Consultants.

Nasz serwis pomoże Ci w bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń firmy Bauer.
Twój sukces jest naszą siłą napędową – wykorzystaj nasze doświadczenie i pasję, aby osiągnąć sukces dzięki najlepszym urządzeniom.
Nasi specjaliści ds. części zamiennych i usług
serwisowych w każdej chwili służą pomocą.

Our one-stop service assists you in operating your Bauer machines safely and economically. We are driven by your success
– benefit from our experience and enthusiasm to achieve a top result with the best
equipment. Our specialists in the Parts and
Service Departments are always available to
assist and advise you.

Dzięki współpracy z ponad 50 certyfikowanymi partnerami serwisowymi
jesteśmy zawsze w pobliżu.
With more than 50 certified Service
Partners, we are always close at
hand.

Międzynarodowa infolinia serwisu
+800 1000 1200 * (numer bezpłatny)
+49 8252 97-2888
BMA-Service@bauer.de
* Jeśli dostępna

24/7
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2019 / 2020
Rozwiązania konstrukcyjne i usprawnienia procesów mogą wymagać
dokonania aktualizacji i zmian specyfikacji i materiałów bez wcześniejszego powiadomienia lub poręczenia..
Ilustracje mogą zawierać ewentualne wyposażenie opcjonalne i nie
muszą przedstawiać wszystkich możliwych konfiguracji. .
Te informacje i dane techniczne mają wyłącznie charakter informacyjny. Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłek i błędów w
druku.

Design developments and process improvements may require the
specification and materials to be updated and changed without
prior notice or liability. Illustrations may include optional equipment
and not show all possible configurations.
These and the technical data are provided as indicative information
only, with any errors and misprints reserved.

905.500.10+2
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BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Germany
Tel.: +49 8252 97-0
bma@bauer.de
www.bauer.de

