
                                                        
urządzenia ● osprz ęt ● narzędzia 

opróbowanie gruntu ●  geotechnika  

  
GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul. Modra 30, PL-71-220  SZCZECIN, 

tel/fax: +48 91 482 60 87   e-mail: geomor@geomor.c om.pl    Internet: www.geomor.com.pl  
Nordmeyer Geotool GmbH, Wolfener Str. 32-34, Haus B, 12681 Berlin/Niemcy,  

tel.: +49-30-934-905-200, Fax: +49-30-934-905-222, info@ngdgeo.de 
 

1 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
  

KATALOG 
 

2013 



                                                        
urządzenia ● osprz ęt ● narzędzia 

opróbowanie gruntu ●  geotechnika  

  
GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul. Modra 30, PL-71-220  SZCZECIN, 

tel/fax: +48 91 482 60 87   e-mail: geomor@geomor.c om.pl    Internet: www.geomor.com.pl  
Nordmeyer Geotool GmbH, Wolfener Str. 32-34, Haus B, 12681 Berlin/Niemcy,  

tel.: +49-30-934-905-200, Fax: +49-30-934-905-222, info@ngdgeo.de 
 

2 

 
Sondowanie dynamiczne, opróbowanie  

wg norm  DPL/ DPM /DPH / DPSH/ SPT lub AFNOR   
� na kołach 
� na gumowych gąsienicach 
� róŜne rodzaje napędu 
      (4 suwy spalinowe, elektryczne, hydrauliczne)  
� Ŝerdzie 22, 32, 36 mm 
� próbniki od 36 do 150 mm 
� młoty hydrauliczne 
� wiercenia obrotowe 
� rdzeniówki diamentowe 

  
� Wyci ągarki  10 - 190 kN 
� ręczne                      
� hydrauliczne     
� ściski  do Ŝerdzi i próbników 
� ściski  kulowe od 22 do 135 mm 
 
� Urządzenia wiertnicze  (obrotowo/udarowe) 
� wersje kompaktowe (szer. 800 mm) 
� maszty sztywne lub teleskopowe 
� silne i odporne 
� moment obrotowy do 1500 Nm  
� konstrukcje modułowe 
� świdry spiralne (szneki) 
� ślimaki z przelotem HBS 
�  próbniki udarowe 
� młotki wgłębne           
 

RóŜne 
� narzędzia 
� wyposaŜenie 
� próbniki 
� wyposaŜenie BHP 
� mierniki głębokości  
� próbniki do wody 
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GTR780  WIERTNICA GĄSIENICOWA UNIWERSALNA  
 

Jest to kompaktowa jednostka wiertnicza do sondowań 
dynamicznych zgodnie z normą DIN oraz SPT/AFNOR jak 
równieŜ do pobierania prób metodą udarową. Dzięki 
gąsienicom wiertnica jest zdolna pokonywać 30º 
nachylenie stoku oraz moŜe się przemieszczać po bardzo 
trudnym terenie. Wszelkie operacje prowadzone są z 
uŜyciem wydajnego systemu hydraulicznego co pozwala 
na obsługę jednoosobową. Dwa wzdłuŜ  burtowe 
pojemniki słuŜą do transportu Ŝerdzi, próbników i 
akcesoriów  co pozwala na rezygnację z dodatkowego 
transportu i oszczędza czas. Kładziony maszt ułatwia  
znacznie transport i pozwala na uŜycie samochodu 
dostawczego średniej wielkości  (np. WV Van Transporter) 
lub małej przyczepy transportowej.  
 
 
 
Kompletne wyposaŜenie i łatwa obsługa pozwala na pracę jednoosobową!  
WyposaŜenie opcjonalne: 
Głowica do wierceń obrotowych, moŜliwość stosowania rdzeniówek diamentowych      
 
  
 Masa całkowita ok.: 550 - 730 kg, zaleŜnie od wersji i wyposaŜenia 
 
 Podwozie: 
  Mini pojazd g ąsienicowy na gumowych g ąsienicach nap ędzany 2 silnikami hydraulicznymi  
 1-cylindrowy silnik Diesla lub benzynowy napędzający 2 pompy hydrauliczne 
 Szerokość 780 mm; wys. transportowa  ok.1250 mm, dług. transportowa ok. 2100 mmm 
 

System hydrauliczny:  
Zbiornik oleju: 20 l oleju hydraulicznego typu  bio - przyjaznego dla środowiska 
Pompy   160 bar 
Złącza hydrauliczne do przenośnej wyciągarki hydraulicznej. 
   
Konstrukcja : 
Zakresy pochylenia masztu pozwalają na jego pionowe ustawienie w nierównym terenie 
Boczne    15º 
Do przodu  30º 
Do tyłu  35º  
Masa młota  podstawowa  10 kg + 2 x 20 kg + 13,5 kg 
Wysokość spadu   500 i 750 mm 
Uderzeń/min  5 - 40 
Pojedyncza  energia  uderzenia  50 - 475 Nm 
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Wiertnica uniwersalna GTR780 RHB do badania gruntu 

do sondowania, poboru prób próbnikami wbijanymi, do wierceń obrotowych, 

rdzeniowych a takŜe do prac specjalnych 

 

Wielofunkcyjna wiertnica do geologicznych i geotechnicznych prac rozpoznawczych: 
sondowanie dynamiczne, wiercenie udarowe, wiercenie obrotowe, rdzeniowanie koronką diamentową. 
Ta niewielka, kompaktowa wiertnica gąsienicowa została zaprojektowana do wykonywania licznych prac 
róŜnymi metodami wiertniczymi. Zbudowana na przemysłowym podwoziu gąsienicowym z własnym 
napędem porusza się na gumowych gąsienicach po róŜnym i trudnym terenie. MoŜe pokonywać stoki o 
nachyleniu do 30º. Wszystkie operacje obsługiwane są przez bardzo wydajny i łatwy w obsłudze system 
hydrauliczny. WyposaŜona jest w hydrauliczną wyciągarkę Ŝerdzi i próbników, pochylany maszt. boczne 
pojemniki transportowe, zaciski do Ŝerdzi oraz stół wiertniczy ze szczękami  
 
 
 

 
     Spełnia normy: 

• DIN 4094, SPT, ISO 22476  
 DP-L, DP-M, DP-H, DP-SH/SPT: 
 młot 10, 30, 50 i 63,5 kg; spad: 500 i 750 mm 

• Sondowania dynamiczne wg normy AFNOR A      
 młot: 32, 64, 96 I 128 kg; spad: 750 mm   
 

• Wiercenie udarowe z u Ŝyciem młota DP 
 

• Wiercenie udarowe z u Ŝyciem młota 
 hydraulicznego 

     
• Wiercenie obrotowe   

 świdrami spiralnymi ("szneki") oraz  
            obrotowe  z obiegiem płuczki 
 

• Wiercenie koronk ą diamentow ą  
 

• Specjalne zastosowania  
 wiercenia rdzeniowe 
 

• Wyposa Ŝenie do szybkiej obsługi trzonu 
           wiertniczego  

   z wysięgnikiem  i wciągarką linową 
 
 

Optymalny wybór dla Twoich potrzeb!  
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Dane techniczne: 
 
podwozie na gumowych gąsienicach napędzany 2 silnikami hydraulicznymi 

• 2 cylindrowy silnik Diesla  chłodzony wodą napędzający 2 pompy hydrauliczne, maks. ciśnienie 160 bar 
• szerokość  800 mm  (1020 mm przy rozsuniętych gąsienicach), dł. transportowa ok. 2 350 mm; 
• masa własna   ok: 950 kg 
• zbiornik oleju: 20 l oleju hydraulicznego typu  bio – przyjaznego dla środowiska 
• hydrauliczny system wyciągania Ŝerdzi i próbników z auto rewersem           
• zakresy pochylenia masztu pozwalają na jego pionowe ustawienie w nierównym terenie 

boczne   20º 
do przodu 30º 
do tyłu 35º  

• masa młota:    podstawowa  10 kg + 20 kg + 20kg + 13,5 kg lub 
32 g + 32 kg + 32 kg + 32 kg  

• wysokość spadu:   500  i 750 mm 
• częstotliwość uderzeń/min                     10 – 30 
• pojedyncza  energia  uderzenia  50 - 940 Nm 

 
 

 

 
           z głowic ą obrotow ą           z młotem hydraulicznym                z modułem do rdzeniowania 
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SONDY DYNAMICZNE LMSR - wypróbowana alternatywa  
         do lekkich, średnich i ci ęŜkich sondowa ń zgodnie z norm ą DIN ISO 22476 

 
 

LMSR – na kołach  
Sondy dynamiczne są dostępne w kilku róŜnych wersjach 
LMSR-Vk -  napęd silnikiem spalinowym 4 suwowy z łamanym masztem  
 
LMSR-Ek -  napęd silnikiem elektrycznym do stosowania wewnątrz 
 budynków a takŜe na zewnątrz, maszt łamany 
  
LMSR-Hk   napęd hydrauliczny (moŜna stosować w 
   miejscach zagroŜonych wybuchem łatwo palnych 
  gazów, maszt łamany    
 
 
LMSR – Vk  Sonda uniwersalna DPL, DPM i DPH 
LMSR/SPT-Vk   Sonda uniwersalna DPL, DPM, DPH i DPSH 
 
 
 
 
 
Sonda moŜe być przetaczana ręcznie. Pneumatyczne koła pozwalają na operowanie nawet w dość trudnym terenie. W 
miejscu wykonywania sondowania maszt z pozycji transportowej zostaje podniesiony, zablokowany bolcami i ustawiony 
w pozycji pionowej co ułatwia poziomica pudełkowa. 
W sondzie moŜna stosować róŜne Ŝerdzie zaleŜnie od przyjętego standardu. Licznik uderzeń młota ułatwia 
wykonywanie pomiaru. 
Sonda moŜe być łatwo przezbrojona na lekką,  średnią, lub cięŜką poprzez dodanie lub ujmowanie stosownych 
obciąŜników młota. Młot podnoszony jest do pozycji startowej przy pomocy ręcznej wciągarki linowej.  
 
Dla ułatwienia transportu sondy zaleca się złamać maszt.  
 
Sonda moŜe być stosowana takŜe do pobierania prób próbnikami  
okienkowymi o średnicy do 80 mm. Stosować naleŜy młot 50 kg 
oraz ustawić swobodny spad 50 cm. 
 
MoŜna stosować zwykłe Ŝerdzie sondaŜowe (Ø 22 , 32 mm) 
 
  
 
 

                                                    LMSR- Vk w pozycji transportowej, ze  
                                                    złamanym masztem  
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SONDA DYNAMICZNA LMSR-Vk     
 

do sondowa ń lekkich (DPL), średnich (DPM) oraz ci ęŜkich (DPH) - nap ęd spalinowy           
 

Sonda napędzana jest niezawodnym silnikiem spalinowym,  4 suwowym Honda. Napęd przenoszony jest za 
pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i skrzyni przekładniowej na koło napędowe łańcucha z chwytakiem 
młota. System łańcuchowy zintegrowany jest z masztem. 
Takie rozwiązanie daje zupełną niezaleŜność sondy od innych źródeł zasilania i umoŜliwia operowanie 
praktycznie wszędzie. 
Ilość uderzeń młota na minutę (15 do 30) jest regulowana poprzez ustawienie prędkości obrotowej silnika 
(dźwignią gazu)                     
 
 Dane techniczne: 
 
 masa podstawowa ok.  125 kg   
 wysokość całkowita  2 340 mm 
 szerokość   780 mm 
 długość      785 mm 
 przestrzeń robocza  1 200 mm maksymalnie 
 
 regulacja pionu masztu:        
 odchylenie boczne    10 º 
 odchylenie czołowe      10 º  
 
 ilość uderzeń /min:  ok. 25 
 
 masa obciąŜników : 
  obciąŜnik podstawowy 10 kg - DPL 
  plus 20 kg  30 kg - DPM 
  plus 20 kg  50 kg - DPH 
 
 wysokość spadu:  500 mm 

       
 
 

            Sonda dynamiczna   LMSR- Vk   z łamanym masztem                                         
 

Silnik Honda  
 typ GX100 
 1- cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, pojemność 
 97 cm³ , moc 1,9 kW, pojemność, zbiornika 1,4 l,     

głośność  75 dB(A) przy 3600 obr/min          
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SONDA DYNAMICZNA LMSR-Ek     
 

do sondowa ń lekkich (DPL), średnich (DPM) oraz ci ęŜkich (DPH) - nap ęd elektryczny  
 
Ta wersja napędzana jest silnikiem elektrycznym 230 Volt. 1,1 kW. Pozostałe dane są jak w sondzie z 
napędem spalinowym. Do uruchomienia sondy konieczne jest zewnętrzne zasilanie sieciowe lub z agregatu 
prądotwórczego 230 V. 
 
 
 Dane techniczne: 
 
 masa podstawowa ok.  125 kg 
 wysokość całkowita  2 340 mm 
 szerokość   780 mm 
 długość      785 mm 
 przestrzeń robocza  1 200 mm max. 
 
 regulacja pionu masztu:        
 odchylenie boczne    10 º 
 odchylenie czołowe      10 º  
 
 ilość uderzeń /min:  15 - 30, regulowana 
     obrotami silnika 
 
 masa obciąŜników : 
  obciąŜnik podstawowy 10 kg 
  plus 20 kg  30 kg 
  plus 20 kg  50 kg 
 
 wysokość spadu:  500 mm 
  
 Silnik elektryczny pr ądu przemiennego:  
 230 V  moc 1,1 kW ,  2810  obr./min, 50 Hz 

             
 
 *  wymagany generator 
    230V,  moc ok. 3,0 kVA 
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SONDA DYNAMICZNA LMSR-Hk     
do sondowa ń lekkich (DPL), średnich (DPM) oraz ci ęŜkich (DPH) - nap ęd hydrauliczny  

 
 

Ta wersja napędzana jest silnikiem hydraulicznym. Pozostałe dane są jak w sondzie z napędem spalinowym. 
Do uruchomienia sondy konieczne jest zewnętrzne zasilanie z agregatu hydraulicznego. Agregat ten moŜe 
słuŜyć takŜe do zasilania wyciągarki do Ŝerdzi i próbników. MoŜna wykorzystać pompę hydrauliczną z innych 
urządzeń (np. pojazdu, koparki itp.) W tej wersji sondy brak jest wciągarki linowej gdyŜ młot podnoszony jest 
przez system hydrauliczny.  
 
 
 
 
   
 Dane techniczne: 
 
 masa podstawowa ok.  110 kg 
 wysokość całkowita  2 340 mm 
 szerokość   780 mm 
 długość      785 mm 
 przestrzeń robocza  1 200 mm max. 
 
 regulacja pionu masztu:        
 odchylenie boczne    10 º 
 odchylenie czołowe      10 º  
 
 ilość uderzeń /min:  w zaleŜności od  
     źródła napędu 
 
 masa obciąŜników : 
  obciąŜnik podstawowy 10 kg 
  plus 20 kg  30 kg 
  plus 20 kg  50 kg 
 
 wysokość spadu:  500 mm 
 

silnik hydrauliczny   
 wymaga zewnętrznego zasilania z pompy hydraulicznej (120 – 150 bar): 
 
  

         Sonda dynamiczna   LMSR-Hk  z łamanym masz tem, silnik hydrauliczny.  
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SONDA DYNAMICZNA LMSR-SPT/Vk   (DPSH) 
 do sondowania SPT  

 
Sonda napędzana jest niezawodnym silnikiem spalinowym, 4 suwowym Honda. Napęd przenoszony jest za 
pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i skrzyni przekładniowej na koło napędowe łańcucha z chwytakiem 
młota. Takie rozwiązanie daje zupełną niezaleŜność sondy od innych źródeł zasilania. Ilość uderzeń młota 
na minutę (15 do 25) jest regulowana poprzez ustawienie prędkości obrotowej silnika (dźwignią gazu).   
Łamany maszt ułatwia transport i magazynowanie. Jedna osoba jest w stanie obsłuŜyć sondę dzięki 
dobremu rozłoŜeniu masy. 3 nogi wsporcze o regulowanej długości ułatwiają prawidłowe ustawienie 
urządzenia na punkcie i jego stabilną pracę.  
Sonda umoŜliwia pobieranie prób próbnikami okienkowymi (Ø do 90 mm) lub szczelinowymi bez 
konieczności przesuwania zestawu.    
 
 Dane techniczne: 
 
 masa podstawowa ok.  135g 
 wysokość całkowita  2 600 
 szerokość   780 mm 
 długość      785 mm 
 przestrzeń robocza  1 200 mm  
 
 regulacja pionu masztu:        
 odchylenie boczne    10 º 
 odchylenie czołowe      10 º  
 
 ilość uderzeń /min:  15 – 25 regulowana 
 
 masa obciąŜników : 
  obciąŜnik podstawowy 10 kg 
  plus 20 kg  30 kg 
  plus 20 kg  50 kg 
  plus 13,5 kg  63,5 kg 
 
 wysokość spadu:  750/500 mm 
 
 Silnik Honda  
 typ GX100, 4 suwowy 
 chłodzony powietrzem, pojemność cylindra  
 97 cm³ , moc 1,9 kW , 
 pojemność zbiornika paliwa 1,4 l, etylina 95 
 poziom hałasu 75 dB(A) przy  3.600 o/min         
 
 

Sonda dynamiczna   LMSR-SPT/Vk  z łamanym masztem i  silnikiem Honda .  

 
 
 
 
 
 

 
Sonda SPT w pozycji pracy 

 



                                                        
urządzenia ● osprz ęt ● narzędzia 

opróbowanie gruntu ●  geotechnika  

  
GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul. Modra 30, PL-71-220  SZCZECIN, 

tel/fax: +48 91 482 60 87   e-mail: geomor@geomor.c om.pl    Internet: www.geomor.com.pl  
Nordmeyer Geotool GmbH, Wolfener Str. 32-34, Haus B, 12681 Berlin/Niemcy,  

tel.: +49-30-934-905-200, Fax: +49-30-934-905-222, info@ngdgeo.de 
 

12 

SONDA DYNAMICZNA LMSR-SPT/Hk   (DPSH) 
 do sondowania SPT  

 
Ta wersja napędzana jest silnikiem hydraulicznym. Do uruchomienia sondy konieczne jest zewnętrzne 
zasilanie z agregatu hydraulicznego. Agregat ten moŜe słuŜyć takŜe do zasilania wyciągarki do Ŝerdzi i 
próbników. MoŜna wykorzystać pompę hydrauliczną z innych urządzeń (np. pojazdu, koparki itp.) W tej 
wersji sondy brak jest wciągarki linowej gdyŜ młot podnoszony jest przez system hydrauliczny.   
Łamany maszt ułatwia transport i magazynowanie. Jedna osoba jest w stanie obsłuŜyć sondę dzięki dobrze 
rozłoŜonym cięŜarom. 3 nogi wsporcze o regulowanej długości ułatwiają prawidłowe ustawienie urządzenia 
na punkcie i jego stabilną pracę.  
Sonda umoŜliwia pobieranie prób próbnikami okienkowymi (Ø do 90 mm) lub szczelinowymi bez 
konieczności przesuwania zestawu.    
 
   

Dane techniczne: 
 
 masa podstawowa ok.  130 kg 
 wysokość całkowita  2 600 mm 
 szerokość   780 mm 
 długość      785 mm 
 przestrzeń robocza  1 200 mm  
 
 regulacja pionu masztu:        
 odchylenie boczne    10 º 
 odchylenie czołowe      10 º  
 
 ilość uderzeń /min:  w zaleŜności od  
     źródła napędu 
 
 masa obciąŜników : 
  obciąŜnik podstawowy 10 kg 
  plus 20 kg  30 kg 
  plus 20 kg  50 kg 
  plus 13,5 kg  63,5 kg 
 
 wysokość spadu:  750/500 mm 
 
  

Sonda dynamiczna   LMSR-Hk SPT  z łamanym masztem i   silnikiem hydraulicznym .  
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Sonda pneumatyczna PR10 / PR13 

DIN EN ISO 22476-2 

 
• do sondowań lekkich i średnich 

(PR10 tylko  DPL,   PR13 DPL  i  DPM) 

• napęd pneumatyczny , ciśnienie robocze < 2 bar 
(konieczny kompresor  VD14) 

• tłoczysko z gł ębokim gniazdem do Ŝerdzi , bardzo stabilne 

• dodatkowy obciąŜnik 20 kg do sondowań DPM                            
(opcja tylko dla  PR13 )  

• wygodne nosidło do transportu  

• łatwy montaŜ na miejscu stosowania 
 
typy sond PR10 PR13  

rodzaj sondowania DPL (lekkie) 
DPL / DPM (lekkie / 
średniocięŜkie) 

masa młota 10 kg 10 kg / 30 kg (z cięŜarem dodatkowym) 

nosidło do 
transportu w cenie urządzenia w cenie urządzenia 

 

 

 
Kompresor VD14-B (spalinowy)  

 

 

Kompresor VD14 - B / E 
Kompresor  VD14 jest optymalnym i zalecanym napędem sondy PR 10/ PR13: 
Bardzo wydajny kompresor VD14 dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych cechuje się trwałością i 
duŜą Ŝywotnością. 

Napęd kompresora realizowany jest silnikiem spalinowym Honda lub silnikiem elektrycznym Seva  

Obje jednostki posiadają wystarczający zapas mocy do ciągłej pracy. 

Ergonomiczny uchwyt do noszenia agregatu i jego relatywnie mała masa ułatwiają transport w terenie.  

Do stosowania w terenie przewidziany jest dodatkowo na Ŝyczenie kosz ochronny. 
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  Sonda r ęczna wbijana DPL 
 

• prowadnica młota 
• młot (babka) 
• podbabnik (kowadło) 
• płyta podstawy wyciągarki 
• wyciągarka z zaciskiem 1 T  
• skrzynia do transportu 
• 6 szt. Ŝerdzi 22 x 1 000 mm 
• 1 stoŜek  90°; 10 cm² 
• 5 łączników z gwintem M16 
• 1 klucz imbus 8 mm do łączników 
• 2 klucze płaskie 19 mm do Ŝerdzi 
• 1 szczotka druciana 
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ELEKTRONICZNY SYSTEM AKWIZYCJI DANYCH  - EDAS  
do sond dynamicznych i sond stopnia zagęszczenia     

 
 
EDAS został zaprojektowany dla zliczania ilości 
uderzeń młota i wielkości wpędu  Ŝerdzi przy 
sondowaniach dynamicznych lub dla rejestracji 
parametrów zagęszczania. Urządzenie posiada pamięć 
wewnętrzną  a zarejestrowane wartości mogą być 
przesłane do komputera. 
EDAS jest zaprojektowany do współpracy z sondami 
dynamicznymi o nap ędzie hydraulicznym . 
 
Opis urządzenia 
 
System składa  się z trzech głównych elementów: 
 
1. Czujnik  
Czujnik sumujący jest montowany na wiertnicy lub 
maszcie sondy i zlicza kaŜde uderzenie młota w formie 
impulsu. 
  
2. Skrzynka podłączeniowa " Little Box"  
SłuŜy do podłączenia czujnika i kabli kontroli silnika. 
Jest wyposaŜona w złącze kablowe do rejestratora.  
Skrzynka jest montowana w zabezpieczonym od  
uszkodzeń miejscu. 
 
3. Jednostka kontrolna „BigBox ”: 
Metalowa silna konsola (szczelność IP65) z podświetlanym  wyświetlaczem LCD i klawiaturą        
mieści system rejestracji danych.   
 
Dane badanego otworu (Nr, data), dane wiertnicy lub sondy (rodzaj sondowania, waga młota, 
wysokość spadu itd.) jak równieŜ inne waŜne dane podczas wykonywania sondowania (np. zmiana 
Ŝerdzi) są wprowadzane przy pomocy  klawiatury i przycisków funkcyjnych. 
 
Funkcja  automatycznego zatrzymania silnika sondy (autostop) uruchamia się bądź po osiągnięciu 
zaprogramowanej głębokości sondowania lub po naciśnięciu przycisku awaryjnego zatrzymania 
 
Zestaw jest transportowany w specjalnej walizeczce, która mieści jednostkę kontrolną, kable i 
zasilacz. 
 
Wszystkie złącza są typu "plug&play" tzn. posiadają mechaniczny system kodowania aby ich źle nie 
podłączyć. 
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Na fotografii poniŜej pokazano jednostkę rejestrującą "BigBox", kabel z interfejsem do PC oraz  
ładowarkę do akumulatorka zasilającego 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Kabel do połączenia rejestratora 
 "BigBox" ze skrzynką  podłączeniową  

 "LittleBox" dla rejestrowania 
 parametrów sondowania. 
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HYDRAULICZNE WYCIĄGARKI DO śERDZI 
 

 
                                
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyciągarka przeno śna lub 
przewo źna 

Nasze wyciągarki są zwartej budowy i 
w wersji podstawowej wyposaŜone są 
w uchwyty do noszenia. 

Jeśli chcecie Państwo wyciągarkę 
przewoźną  dysponujemy opcjonalnie 
kompletem kół lub alternatywnie 
praktycznym wózkiem  z  pojemnikiem i 
zabezpieczeniem w czasie transportu. 

Siła wyci ągająca od 7 do 19 ton 

Nasze bardzo stabilne wyciągarki dysponują 
w zaleŜności od jej rodzaju siłą ciągu 7 do 19 
ton przy prędkości wyciągania 2 m/min. 

Automatyczny przeł ącznik zaworu 

Automatyka przełączania zaworu 
(opcjonalnie) ma za zadanie zmieniać  
kierunek posuwu siłownika w punktach 
krańcowych w trakcie wyciągania.  

 

Szczególna konstrukcja płyty oporowej 
siłowników 

Spód siłownika uformowany wypukle 
(konvex) idealnie pasuje we wklęsłe 
(konkav) gniazdo płyty oporowej lub 
wyrównuje ukośność Ŝerdzi w terenie 
pochyłym. W terenie o powierzchni mało 
stabilnej proponujemy dodatkowe 
stosowanie naszych płyt podbudowy z PE. 
 

 

Mały ale silny 

ciągnie siłą do 190 kN 

 



                                                        
urządzenia ● osprz ęt ● narzędzia 

opróbowanie gruntu ●  geotechnika  

  
GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul. Modra 30, PL-71-220  SZCZECIN, 

tel/fax: +48 91 482 60 87   e-mail: geomor@geomor.c om.pl    Internet: www.geomor.com.pl  
Nordmeyer Geotool GmbH, Wolfener Str. 32-34, Haus B, 12681 Berlin/Niemcy,  

tel.: +49-30-934-905-200, Fax: +49-30-934-905-222, info@ngdgeo.de 
 

18 

typy ZGM ZGE ZGS 

moc  (silnik spalinowy B) 3 PS / 2,2 kW 6,5 PS / 4,8 kW 6,5 PS / 4,8 kW 

moc (silnik elektryczny E) 1,5 kW / 230 V 2,2 kW / 230 V oder 400 V 3 kW / 400 V 

maks. posuw 7t (E) lub 8t (B) 14t (B) / 8t (E) 14t lub 19t (B / E) 

maks. szybko ść posuwu / 
min 0,6m 1m (B) / 1m (E) 2,1m (14t) / 1,5m (19t) 

system hydrauliki  1-obiegowy 1- obiegowy 2- obiegowy 

masa agregatu 
hydraulicznego 25 kg 41 kg (B) / 46 kg (E) 44 kg (B) / 49 kg (E) 

masa roboczy siłownika 22 kg 26 kg (B) / 22 kg (E) 26 kg (14t) / 29 kg (19t) 

kpl.kół / wózek  (opcja)  nie tak tak 

 
 
 

             
 
 

ZGM-B przeno śny     ZGE-B (opcja:  z kpl.  kół)     ZGM-E przeno śny      ZGS-B z kpl kół 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Wózek do transportu wyci ągarki 
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RĘCZNE WYCIĄGARKI DŹWIGNIOWE 

 
Wyci ągarka jedno d źwigniowa 20 kN (2 t)  
 
 

 
 Dane techniczne: 
masa wyciągarki:  14 kg 
masa dźwigni:       8 kg 
przelot Ŝerdzi :    55 mm 
 
  
 

 
 
 
Ściski rolkowe do 
wyci ągania Ŝerdzi 
 – Ø 22 mm 
    

 
 
 
Wyci ągarka dwu d źwigniowa 60 kN  (6 t) 
 
wytrzymała konstrukcja, łoŜyska z brązu, dźwignie 
dzielone dla łatwiejszego transportu 
 
Dane techniczne: 
masa wyciągarki:  23 kg 
masa dźwigni:       8 kg 
przelot Ŝerdzi :    85 mm 
 
 
 
Do wyciągarek stosuje się dwa rodzaje uchwytów 
do Ŝerdzi:                                               
 

a) ściski szczękowe ze stoŜkowymi                                           Kompletna wyci ągarka      
  zaciskami i tuleją 

b) ściski kulowe   
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ŚCISKI KULOWE  

 
Ściski kulowe firmy Nordmeyer GEOTOOL wyposaŜone są w dwa rzędy kul co znacznie przedłuŜa 
Ŝywotność uchwytu i zwiększa skuteczność działania zacisku. 
Boczne uchwyty ułatwiają operowanie uchwytem. Konstrukcja uchwytów jest bardzo solidna i jest 
dostosowana do przenoszenia znacznych obciąŜeń. 
 
 
 
 
           Średnica Ŝerdzi        Masa               
 
 22 - 36 mm  8,0 kg   
 36 - 50 mm  9,3 kg   
 78 - 88 mm 14,8 kg  
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ŚCISKI SZCZĘKOWE  

 
Ściski szczękowe są "przyjazne" dla Ŝerdzi. Zaprojektowane zostały w taki sposób aby jedna tuleja 
stoŜkowa mogła być uŜywana przez wszystkie dostępne zespoły szczękowe, które pokrywają 
średnice Ŝerdzi i próbników okienkowych (od 22 do 88 mm). 
 
Zespoły szcz ękowe mo Ŝna dobra ć w zaleŜności od posiadanych średnic Ŝerdzi i próbników: 
  
   jedna tuleja stoŜkowa       
 
   zespół szczękowy do Ŝerdzi 22 mm    
   zespół szczękowy do Ŝerdzi 32/36 mm   
   zespół szczękowy do Ŝerdzi 36/46 mm   
   zespół szczękowy do Ŝerdzi 50/54 mm   
   zespół szczękowy do Ŝerdzi 60/64 mm   
   zespół szczękowy do Ŝerdzi 78/88 mm   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Inne średnice i gabaryty s ą dost ępne na specjalne zamówienie  
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śERDZIE I WYPOSAśENIE       

 
 
Dostarczane przez firmę Nordmeyer GEOTOOL Ŝerdzie 
charakteryzują się lekkością a zarazem duŜą 
wytrzymałością. 
Produkowane są z grubościennych rur ze stali gatunkowej 
C60 precyzyjnie obrabianych. 
To gwarantuje doskonałą osiowość Ŝerdzi i gwintowanych 
łączników a takŜe prostopadłość powierzchni styku kaŜdej 
Ŝerdzi. śerdzie są znaczone rowkowo co 10 cm dla 
ułatwienia obliczania wpędu sondy. Po obu końcach 
Ŝerdzie posiadają płaskie frezowanie do klucza 19 mm lub 
27 mm.  
Łączniki gwintowane są wykonywane z wysoko gatunkowej 
stali i posiadają wytłoczenia wewnętrzne do klucza 
imbusowego. 
 
Nordmeyer GEOTOOL dostarcza wszelkie stosowne akcesoria I narzędzia potrzebne przy pracy z 
Ŝerdziami sondaŜowymi: stoŜki sondaŜowe stałe i gubione, łączniki, klucze itd. 
 
                
śerdź sondaŜowa  22 mm        
 masa ok. 3,5 kg, złącze gwintowane M 16  
 frezowanie na klucz  19 mm,  
 łącznik M 16 x 50 mm           
 klucz 19 mm, długi, wzmocniony       
 klucz imbusowy  8 mm do łączników M16/M20/M22     
  
śerdź sondaŜowa  32 mm ,          

masa ok. 4,8 kg, złącze gwintowane M 20  
 frezowanie na klucz  27 mm,  

łącznik M 20 x 60 mm           
 klucz  27 mm, długi, wzmocniony       
 klucz imbusowy  8 mm do łączników M16/M20/M22     
  
śerdź sondaŜowa  36 m,          

masa ok. 4,8 kg, złącze gwintowane M 22  
 frezowanie na klucz  32 mm,   

łącznik M 22 x 70 mm           
 klucz  32 mm, długi, wzmocniony       
 klucz imbusowy  8 mm do łączników M16/M20/M22     
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STOśKI DO SONDOWAŃ DYNAMICZNYCH     

 
 
sto Ŝki z wewnętrznym gwintem  
toczone i utwardzane, kąt stoŜka 90° 
 
Powierzchnia   gwint 
5 cm²   M16   
10 cm²   M16   
10 cm²   M20   
15 cm²   M20   
 
 
 
 
 
 

 
 

 sto Ŝki tracone 90° , 
 nie wymagają łącznika (Ŝerdź dopasowana jest do gniazda w 
  stoŜku) 
 
 10 cm²   dla Ŝerdzi 22 mm    
 15 cm²   dla Ŝerdzi 32 mm   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
łączniki gwintowane 
 
gwint  dług.       klucz imbus  
 
M 16  50 mm  8 mm   
M 20  60 mm  8 mm   
M 22  60 mm  8 mm   
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śERDZIE SYSTEMU RAMBO  

 
 
 
 
Nordmeyer GEOTOOL oferuje bardzo wytrzymały system Ŝerdzi i łączników  Rambo System.  
Jest to system oparty na gwintach stoŜkowych owalnych o duŜym skoku. System cechuje: 
1. szybkie, łatwe i pewne łączenie poszczególnych Ŝerdzi (jedynie ok. 2 obrotów)  
2. podwyŜszona wytrzymałość złączy (łączniki są rzadziej wymieniane).  
3. grubo-zwojowy gwint jest znacznie mniej wraŜliwy na zanieczyszczenie I piasek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordmeyer GEOTOOL dostarcza wszelkie akcesoria i na rzędzia niezb ędne przy pracy z 

Ŝerdziami sonda Ŝowymi:  sto Ŝki sonda Ŝowe stałe i gubione, ł ączniki, klucze itd. 
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Próbniki otwarte (okienkowe) tzw. RKS          
   
składają się z następujących elementów::                                                                                     
   

• łącznik z gwintem M20 lub  M22                                       
• urywak rdzenia, ze stali 
• nóŜ (but) gładki odkręcany 
• rura próbnika ze stali narzędziowej 
• głowica z łącznikiem do Ŝerdzi  

 
 

Ø zewn. dł. próby  Ø 
rdzenia 

36 mm 

40 mm 

50 mm 

60 mm 

*80 mm 

**100 mm 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

1 i 1,5 m 

27 mm 

24 mm 

40 mm 

48 mm 

68 mm 

88 mm 

 
* równieŜ z gwintem M33 
**  tylko z gwintem M33 
Próbniki o dł.>2m na Ŝyczenie 
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Sondy szczelinowe zamkni ęte i otwarte 
 
Ø zewn.  dł. próby szczelina 

szer. x  gł. w mm 
22 mm 

25 mm 

32 mm 

36 mm 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

14 x 15 

14 x 15 

20 x 18 

20 x 18 
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Próbniki zamkni ęte (wkładkowe) 
 
składają się z następujących elementów:                                                                                      
  

• łącznik z gwintem  M22                                       
• urywak rdzenia, stalowy 
• nóŜ (but) gładki odkręcany 
• rura próbnika ze stali narzędziowej 
• wkładka na próbę z rury PCV 
• głowica sondy odkręcana 
• O-ring 
 
 

Ø zewn.  dł. próby Ø wkładu x 
grub. ścianki 

53 mm 

63 mm 

*75 mm 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

40 x 2,0 mm 

50 x 1,8 mm 

63 x 1,8 mm 

 

* równieŜ z gwintem M33 
 

 

śerdzie do sondowania i opróbowania 
 

Ø zewn. dł.próby z podziałk ą 
100mm 

22 mm 

25 mm 

32 mm 

35,5 mm* 

36 mm 

1 m 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

1 i 2 m 

tak 

tak 

tak 

nie 

nie 

*  Ŝerdzie do próbników o Ø wewn. 19 mm 
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ŁĄCZNIKI DO MŁOTÓW  

 
 

Łączniki do ró Ŝnego rodzaju młotów  stosowanych do wbijania próbni ków   
 
   

Głowica łącznika posiada gwint wewnętrzny M 16, M 20 lub M 22 
 

    Typ młota:                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cobra     148/149 

Wacker   BH/EH 23 

Makita     HM 1400 

Bosch     USH27 
Makita HM 1810 


