
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

CONTROLURI STRAIGHTFORWARD. Controale AMPRENTĂ ÎNGUSTĂ. Acest burghiu este de 8,5 " NIVELURI SUNETE MIC. Nivelurile reduse de emisii de zgomot la 

cu componente electrice minime, aducându-vă înapoi la 

elementele de bază cu tehnologia modernă. 

(21,6 cm) lățime mai îngustă decât burghiul de dimensiuni 

următoare din linie și poate trece printr-un 36 " 

(91,4 cm) poartă sau se potrivește pe o remorcă îngustă cu alte 

elemente esențiale ale șantierului. 

urechea operatorului de 85 dBa și o putere sonoră garantată de 104 

dBa fac ca acest burghiu să fie perfect pentru instalarea unor utilităși 

mici într-un mediu urban cu întreruperi minime. 

 
 

 

   
 

MAI MULTĂ PUTERE. Echipată cu un motor Kohler de 

48 CP (35,8 kW), această burghie oferă un cuplu al axului 

de 1200 ft-lb (1627 Nm) și o împingere / retragere de 3550,9 kg (7850 

lb). 
PISTE. Pistele oferă o tracțiune ideală pentru funcționare, oferind în același 

timp o perturbare minimă a solului. Acest design al sistemului de cale permite 



o viteză de deplasare la sol înainte de 4,5 km / h, care este 

cu 45% mai rapidă decât principalul concurent. 
OPȚIUNI PENTRU TIGĂ MULTIPLE. Echipați-vă burghiul 

fie un 6 '(1,8 m), 1,66 "sau 1,31" (4,2 cm sau 

3,3 cm) Firestick ® bara de găurit și economisiți timp 

la lucru cu o capacitate de încărcare a tijei de 180 

'(54,9 m). 

 
 
 

 
 

 

VERMEER.COM 

 
D8x12 NAVIGATOR ® 

Burghiu directional orizontal 



D8x12 NAVIGATOR ® Burghiu direcțional orizontal 

GREUTĂȚI ȘI DIMENSIUNI GENERALE CAPACITĂȚI FLUIDE 

  
Lățimea minimă de transport: 35,5 "(90,2 cm) Sistem hidraulic: 25 gal (94,6 L) 

 

 
Greutate minima: 6000 lb (2721,6 cm) 

SISTEM FLUID DE FORAT 

 

 
Unghiul de abordare: 18 grade 

Presiunea maxima: 50,2 bari 750 psi 

 

 
 

MOTOR 

 

 
Tipul combustibilului: Motorină ultra-scăzută cu sulf 

 
 

Putere brută: 48 CP (35,8 kW) 

 

 
Consum maxim de combustibil: 2,5 gph (9,4 lph) 

 

 

Unghiul maxim de funcționare (înainte / spate): 25 grade 

Capacitatea rezervorului la bord: 25 gal 

 
 

CARACTERISTICI 
 

 
Lămpi de foraj: Opțional 

 
  Sistem de eliminare: Standard  

 
Alertă de grevă: Standard 

 

 
Ungător de tije: Opțional 

 

 

 
 

OPERAȚIONAL  

OPERATIA UNEI TUBURI DE FORAT 
 

 
Lungime: 6 "(1,8 m) 

Tija de retragere: 7863 lb (3563,9 kg) Diametrul tijei: 1,31 "(3,3  cm)  

Diametrul interior al articulației:. 8 "(2 cm) 

 
Cuplul maxim al axului (rpm maxim al motorului) - ft-lb (Nm): 1200 ft-lb 

(1627 Nm) 
Greutate: 18,2 kg (8,2 kg) 

 
 
 

Viteza maximă a axului la rpm maxime ale motorului - (rpm): 182 rpm 

 

 

Viteza maximă de deplasare la sol la turația maximă a motorului - mph: 2.8 mph 

(4,5 km / h) 

 

 

Motor de putere sonor garantat: 104 dB (A) 

Capacitatea totală a tijei mașinii: 180 '(54,9 m) 

 
 
 

OPȚIUNEA DOUĂ A TUBULUI DE FORAT  
 

 
Lungime: 6 '(1,8 m) 

 
  Diametrul tijei: 1,66 "(4,2 cm)  

 
Diametrul interior al articulației:. 8 "(2 cm) 

 

 
Greutate: 26 lb (11,8 kg) 

Capacitatea totală a tijei mașinii: 180 '(54,9 m) 

Diametrul exterior al articula•iei: 1,88 "(4,8 cm) 

Tipul firului: Tija de gaurit Firestick (# 200) 

Diametrul exterior al articula•iei: 1,88 "(4,8 cm) 

Tipul firului: Tija de gaurit Firestick (# 200) 

Unghiul maxim de func•ionare (stânga / dreapta): 25 grade 

Bagheta de spălat: Op•ional 

Control de blocare de la distan•ă: Standard 

Sistem de detaliere: Menghină hidraulică standard 

Unghiul de plecare: 20 grade 

Greutate maxima: 6600 lb (2993,7 cm) 

Rezervor de combustibil: 15 gal (56,7 L) Lungimea minima de transport: 139 "(353,1 cm) 

PN 296431615 06 / 18.2k 

 
 
 
 
 

Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în inginerie, proiectare și specificații; adăugarea de îmbunătățiri; 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 mașini i. 
Vemeer, logo-ul Vermeer, Echipate to Do More, Firestick și 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 Americii Vă rugăm să reciclați.  

Nivelul de zgomot la urechea operatorului: 85 dB (A) 

Diametrul minim al alezajului: 2,5 "(6,4 cm) 

Cuplul maxim al axului - op•iune de tijă mai mică (rpm maxim al motorului) - ft-lb 

(Nm): 900 ft-lb (1220 Nm) 

Raza de indoire: 57 '(17,4 m) 

Viteza maximă a căruciorului la rpm maxime ale motorului - fpm (m / min): 159 fpm 

(48,5 m / min) 

Tija de împingere: 7863 lb (3563,9 kg) 

Evaluarea emisiilor: Tier 4 Final (Etapa IV) 

Aspirație la încărcarea maximă a motorului: Turboalimentat 

Turația maximă a motorului: 2200 rpm 

Marcă și model: Kohler KDI1903 

Marca: FMC 

Debit maxim: 9 gpm (34,1 L / min) 

Înălțimea minimă de transport: 65 "(165,1 cm) 

Raza de indoire: 95,1 '(29,1 m) 
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