
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

RAPORT IMPRESIONANT DE MĂRIME-PUTERE. PUTEREA CRESTA. D60x90 S3 se mândrește cu o creștere SEMNIFICATIV DE LINIȘTE. D60x90 S3 are un 

D60x90 S3 se mândrește cu o tracțiune / tracțiune de până la 

60.000 lb (267 kN) și un cuplu de rotație de 9.000 ft-lb (12.202,4 

Nm) la doar 100 "(254 cm) lățime și 26 'lungime (7,9 m), deci este 

calificat pentru gama de specificașii de instalare chiar și pe locurile 

de muncă urbane aglomerate. 

considerabilă de 17 CP (12,7 kW) față de predecesorul său, 

D60x90, oferind operatorilor mai multă putere pentru găurire în 

condiții dificile de sol. 

puterea sonoră garantată este de doar 107 dBA - 12 dBA mai mică decât 

predecesorul său D60x90 - rezultând un zgomot redus la urechea 

operatorului [83 dBA], confort sporit al operatorului și mai puține 

perturbări de zgomot în zonele rezidențiale sau urbane. 

 

   
 

PROIECTARE LARGE OPEN-TOP VISE. The ÎNCĂRCARE CONVENIENTĂ DE BAGĂ. Ușor de operat AURORA ™ AFIȘARE TOUCHSCREEN. 

D60x90 S3 are un design mare cu menghină deschisă, cu 

scopul de a scoate și adăuga scule. 

și încărcătorul cu tije de încredere este inspirat de designul popular și 

dovedit din seria II D24x40. 

Afișajul interactiv, color, oferă informații despre locație în timp real, 

plus instrumente pentru a finaliza activitățile de forare mai eficient și 

poate înlocui necesitatea planurilor de alezare pe hârtie. 

 
 
 
 

 
 

 

VERMEER.COM 

D60x90 S3 NAVIGATOR ® 

Burghiu direcțional orizontal 



Tip: Firestick ® tija de foraj 

Sistem de detaliere: Menghină hidraulică cu sarcină superioară standard 

D60x90 S3 NAVIGATOR ® Burghiu direcțional orizontal 

GREUTĂȚI  ȘI DIMENSIUNI GENERALE SISTEM FLUID DE FORAT 

Lățimea minimă de transport: 100 "(254 cm) Presiunea maxima: 900 psi (6,2 MPa) 

 
Greutate: 39.000 lb (17.690,1 kg) 

CARACTERISTICI
 

 

MOTOR Lămpi de foraj: Standard 

Tipul combustibilului: Motorină cu conținut scăzut de sulf Sistem de eliminare: Opțional 

  
Putere brută: 202 CP (151 kW) Blocare la distanță: Standard 

 

 
Deplasare: 433,3 cu-in (7,1 L) 

OPERATIA UNEI TUBURI DE FORAT
 

 
Aspiraţie: Turbo încărcat 

Lungime: 15,6 (4,6 m) 

 
  Diametrul tijei: 7,8 cm (2,875 ")  

 
Greutate: 180 lb (81,7 kg) 

 

OPERAȚIONAL  

Capacitate la bord: 600 '(182,9 m) 

 

Viteza maximă a căruciorului la rpm maxime ale motorului 175 fpm (53,34 m / min)  
OPȚIUNEA DOUĂ A TUBULUI DE FORAT  

 

 
Turația maximă a axului la rotația maximă a motorului: 200 rpm 

Lungime: 15,6 (4,6 m) 

 

Viteza maximă la sol la rotația maximă a motorului (fwd): 6 km / h 

 

 
Unghiul grătarului: 12 ° -15 ° (21,3% -26,8%) 

 
Greutate: 250 lb (113,5 kg) 

 

  Raza de indoire: 60,7 m  

Capacitate la bord: 360 '(109,7 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE:  

 

 

 

 

Tip: Tija de gaurit Firestick 

Metoda de răcire: Lichid 

Cuplu maxim: 642 lb-ft (870 Nm) 

Alertă de grevă: Standard Turația maximă a motorului: 2200 rpm 

Înălțimea minimă de transport: 104 "(264,2 cm) 

PN 296431552 05.16 / 2.5k 

 
 
 
 

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 distribuitorul 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.  

Nivelul de zgomot la urechea operatorului: 83 dBA 

Diametrul tijei: 3,5 "(8,9 cm) 
Diametrul minim al alezajului: 6 "(15 cm) 

Cuplul maxim al axului (scăzut la tura•ia maximă a motorului): 12.204 Nm (9000 ft-lb) 

Tracțiune / retragere: 60.000 lb (266,9 kN) 

Raza de indoire: 51 m 168,7 ' 

Evaluarea emisiilor: Tier 4 Final (Etapa IV a UE) 

Lungimea minima de transport: 29,5 '(9 m) Debit maxim: 150 gpm (567 L / min) 

Fa model: CAT 7.1 Indicator de debit: Standard 
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