
W62
RIGG FÖR BRUNNS- och ENERGIBORRNING

ORNUNGA MASKIN & TEKNIK AB

WELLDRILL



  

SÄKERHET och ERGONOMI

Ökad säkerhet genom maskinens extra skydd och nödstopp 
enligt EN16228. Operatörerna kan hitta sin egen ergono-
miska arbetsposition genom att de använder den flexibla 
fjärranslutna kontrollpa-
nelen. Som tillval finns 
kabelansluten borrpanel.
Kontrollerat utsläpp av tryck-
satt luft minskar bullret och 
håller arbetsmiljön ren.
Automatiska funktioner samt 
hydraulisk övre borrnyckel 
ger en snabb och säker han-
tering av borrör.

IDEALISK ÄVEN I BEGRÄNSADE UTRYMMEN

Vår Welldrill W62 har ett larvbandsdrivet underrede med hög 
markfrigång och 360° rotation. Riggen är idealisk för arbete på 
smala och känsliga borrplatser. 
Operatören fjärrstyr maskinen via en fjärransluten kontrollpa-
nel, vilket ger en enkel och säker justering av borrprestandan.

LÅGA SERVICE- och DRIFTKOSTNADER

Även den bästa utrustningen måste underhållas och genomgå service 
för att upprätthålla maximal prestanda.
Vår Welldrill W62 är servicevänlig och lätt åtkomlig vid underhåll.
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Ornunga Maskin & Teknik AB
Krangatan 22, 441 38 ALINGSÅS

Tel: +46 (0)322 66 10 50
Epost: info@ornungamaskinteknik.se
Webb: www.ornungamaskinteknik.se

Tekniska data

Vikt Motor

Standardutformning 6750 kg Dieselmotor Deutz, 55,4 kW TD3.6L4 Stage V

Rotationsenhet Elsystem

DHR6ED, serie-/parallellfunktion 24V

Varvtal 0-140/0-70 rpm Styrsystem Sauer Danfoss PLUS+1/Scanreco

Max. vridmoment 2,7/5,4 kNm Kommunikation CAN-buss

Bärare Kaxavledare

Underrede med gummilarvband Monterad på släde, hydr. frammatning

Spårbredd 400 mm Foderrörsstorlek 139/168 mm

2 åkhastigheter 2,5-4,8 km/h Tillval 193 mm

Markfrigång 370 mm

Vinsch Volymer

Komplett med kabel, säkerhets- Hydraultank 110,0 l

krok och kronblock Hydrauloljesystem totalt 165 l

Lyftkapacitet max. 500 kg Bränsletank 108,0 l

Åkväxel 1,3 l

Borrmatning Smörjoljetank 25,0 l

Matningsskraft (borrmatn.) 30 kN Dieselmotor 10,0 l

Tillbakadragn.kraft 60 kN Rotation 11,0 l

Rörmagasin Smörjutrustning

Hydraulisk lyft och förskjutning används även som Trycksatt smörjning för DTH-hammare

stödben, rymmer 66 borrör (198 m).  Diam. 76 mm

Tillval 83 rör (249 m)

Urval av tillbehör

• Fjärrstyrd hydraulisk vinsch med bogserögla och vajerstyrning
• Kabelansluten borrpanel            
• Kronhållare för 6 st borrkronor
• Foderrörsadapter för diameter 193 mm
• Tvätthandtag för vattenpump
• Hållare för stödbensplattor (fram/bak)
• Vattenpumpens flöde 30 l/min, 200 bar
• Kedjetänger
• Hydrauldriven svetsenhet, 380V 3-fas
• Löstagbar förlängning rörmagasin (för totalt 83 rör, 249 m)
• Löstagbar förlängning hållare för hammare
• Dragkrok

Omtanke och personlig service 

Våra medarbetare har en gedigen och bred erfarenhet inom många tekniska om-
råden, och du får alltid en personlig service av högsta kvalitet!
”Kunskap och erfarenhet tillsammans med en flexibel inställning och en bra 
laganda gör oss till det självklara valet för dig som kund”.

         

OM&T AB


