
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

PERFORMANȚĂ PREMIUMĂ. Cu 40.000 lb. VARIETĂȚI DE OPȚIUNI PENTRU TIGĂ. D40x55 S3 este TIMPURILE CICLULUI PRIN CLASĂ. D40x55 S3 

(177,9 kN) de tracțiune / retragere și 5500 ft-lb (7457 Nm) de 

cuplu de rotație, D40x55 S3 oferă o creștere de 10% a tracțiunii 

și rotației față de predecesorul său, seria D36x50 II - contribuind 

la maximizarea productivității. 

disponibil cu o gamă de opțiuni de tijă de găurit, inclusiv o lungime de 

10 '(3 m) în 2,38 "(6 cm) sau un 2,63" (6,7 cm) diametru și o lungime de 

15' (4,6 m) într-o 

Diametru de 2,63 "(6,7 cm). O varietate de opțiuni ale tijei permite 

ca burghiul să fie configurat în funcție de nevoile specifice ale 

antreprenorului. 

are o viteză de transport de 188 fpm (57,3 m / min) - care este cu 7% 

mai rapidă decât predecesorul său, seria D36x50 II - ajutând 

antreprenorii să instaleze mai multe picioare liniare pe zi. 

 

   

REDUCERE SUNETICĂ SEMNIFICATIVĂ. Cu CABINA COMODĂ. Cabina în stil excavator oferă AURORA ™ AFIȘARE TOUCHSCREEN. Interactiv 

104 dB (A) nivel de putere sonor garantat și un rating de ureche de 

operator de 82,9 dB (A) [rating în cabină de 

75,7 dB (A)], D40x55 S3 este semnificativ mai silențios decât 

predecesorul său - contribuind la un mediu de lucru mai liniștit, 

cu mai puține perturbări de vecinătate și o comunicare mai 

ușoară între echipaj. 

 
 

 
 
 

 
VERMEER.COM 

operatorilor mai mult spațiu pentru picioare și un confort mai 

mare. 

afișajul cu ecran tactil color oferă informații de localizare în timp 

real, ușor de vizualizat, planuri de foraj și multe altele, care pot 

ajuta la creșterea productivității. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
D40x55 S3 NAVIGATOR ® 

Burghiu direcțional orizontal 



D40x55 S3 NAVIGATOR ® Burghiu direcțional orizontal 

GREUTĂȚI ȘI DIMENSIUNI GENERALE SISTEM FLUID DE FORAT OPȚIUNEA UNUI 

Lățimea minimă de transport: 89 "(226,1 cm) 

 
 

Înălțime (cu cabină): 92 "(233,7 cm) 

Presiunea maxima: 10,2 psi (7,2 MPa) 

 

 
SISTEM FLUID DE FORAT OPȚIUNEA DOUĂ 

  
Greutate maxima: 11,843,3 kg (26,110 lb) Presiunea maxima: 1100 psi (7,6 MPa) 

 

OPȚIUNEA UNULUI MOTOR CARACTERISTICI 

  
Tipul combustibilului: Motorină cu conținut scăzut de sulf Lămpi de foraj: Standard 

  
Putere brută: 140 CP (104 kW) Sistem de eliminare: Standard 

  
 

OPȚIUNEA MOTORULUI DOUA 

  Marcă și model: 4045. John Deere  

 
Tipul combustibilului: Motorină 

Putere brută: 140 CP (104 kW) 

Blocare la distanță: Standard 

 

 
OPERATIA UNEI TUBURI DE FORAT 

 

 
Lungime: 10 m (3 m) 

 
  Diametrul tijei: 2,38 "(6 cm)  

 
Greutate: 80 lb (36,3 kg) 

 

 
OPERAȚIONAL  

Capacitate de transport: 500 '(152,4 m) 

 
 

Viteza maximă a căruciorului la rpm maxime ale motorului 188 ft / min (57,3 m / min) OPȚIUNEA DOUĂ A TUBULUI DE FORAT  

  
Turația maximă a axului la rotația maximă a motorului: 227 rpm 

 

 

 
Viteza maximă la sol la rotația maximă a motorului (fwd): 3.3 mph 

(5,3 km / h) 

 
 

Nivelul de zgomot la urechea operatorului (cabină): 75,7 dB (A) 

Lungime: 10 m (3 m) 

 
  Diametrul tijei: 2,63 "(7 cm)  

 
Greutate: 59,4 kg (131 lb) 

 

 
Capacitate de transport: 450 '(137,2 m) 

 
 

OPȚIUNEA TUBURI DE FORAT TREI 
 

 
Unghiul raftului de găurire [tija de 4,6 m]: 12,5-17,5 ° (22,2-31,5%) 

Lungime: 15,6 (4,6 m) 

CAPACITĂȚI FLUIDE 
Diametrul tijei: 2,63 "(6,7 cm)  

Greutate: 165 lb (74,9 kg) 

 

Capacitate rezervor antigel: 6 galoane (1,6 gal) 

Capacitate de transport: 525 '(160 m) 

Tip: Tija de gaurit Firestick 

Raza de indoire: 145,2 (44,2 m) 

Tip: Tija de gaurit Firestick 
Cuplul maxim al axului (scăzut la tura•ia maximă a motorului): 5500 ft-lb (7457 Nm) 

Raza de indoire: 108 '(32,9 m) 

Tip: Firestick ® tija de foraj 

Alertă de grevă: Standard Evaluarea emisiilor: Tier 4 Final (Etapa IV a UE) 

Indicator de debit: Standard Turația maximă a motorului: 2400 rpm 

Sistem de detaliere: Menghină hidraulică standard Marcă și model: 4045. John Deere 

Debit maxim: 70 gpm (265 L / min) 
Greutate minima: 22.180 lb (10.151,4 kg) 

Lungimea minima de transport: 20,1 '(6,1 m) Debit maxim: 50 gpm (189,3 L / min) 

Turația maximă a motorului: 2400 rpm 

PN 296431556 04 / 17.3.5k 

 
 
 
 

Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în inginerie, proiectare și specificații; adăugarea de îmbunătăț iri; sau să întrerupă fabricarea în orice moment, fără notificare sau obligație.  

Echipamentul prezentat are doar scop ilustrativ și poate afișa accesorii sau componente opționale. Vă rugăm să contactați dis tribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații despre specificațiile mașinii.  

Vemeer, logo-ul Vermeer, Echipate to Do More, Firestick ș i Navigator sunt mărci comerciale ale Vermeer Manufacturing Company în SUA și/sau  în alte țări. Kohler este o marcă comercială a Kohler Co.  

© 2018 Vermeer Corporation. Toate drepturile rezervate. Tipărite în Statele Unite ale Americ ii Vă rugăm să reciclați.  

Raza de indoire: 145,2 (44,2 m) 

Rezervor de combustibil: 44 gal (166,6 L) 

Unghiul grătarului [tija de 10 m (3 ')]: 15,5-20,5 ° (27,7-37,4%) 

Nivelul de zgomot la urechea operatorului: 82,9 dB (A) 

Diametrul minim al alezajului: 4 "(10,2 cm) 

Tracțiune / retragere: 40.000 lb (177,9 kN) 

Evaluarea emisiilor: Nivelul 3 (EU Etapa IIIA) 

Înălțimea minimă de transport: 76 "(193 cm) 
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