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WYCIĄGARAKA HYDRAULICZNA NORDMEYER GEOTOOL 
ZGM-9B 

 
Wstęp 
Wyciągarka hydrauliczna 90 kN firmy Nordmeyer Geotool występuje w dwóch 
wersjach: z pompą hydrauliczną napędzaną silnikiem spalinowym lub z pompą 
napędzaną silnikiem elektrycznym. 
Zestaw tworzą następujące elementy: 

1. Pompa hydrauliczna z rozdzielaczem automatycznym (auto rewersem) i 
napędem spalinowym. Zespół hydrauliczny ZGM-9B jest napędzany  silnikiem 
spalinowym Honda GX 100. Wymiary zespołu: dł. 60 cm, szer. 36 cm, wys. 62 
cm. Waga zespołu 27 kg. Pompa hydrauliczna daje ciśnienie  maks. 230 bar. 

2. Zespół siłowników hydraulicznych z podłączeniami do węŜy i płaską płytą 
podstawy, waga 21 kg. Skok roboczy siłowników wynosi 15 cm a prędkość 
wyciągania ok. 1,1 m/min 

3. Dwa węŜe ciśnieniowe dł. 2,0 m z szybko złączami są podłączone na stałe do 
zespołu siłowników. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskazówki do bezpiecznego u Ŝytkowania 
Wyciągarka przeznaczona jest wył ącznie  do wyciągania Ŝerdzi sondaŜowych i 
próbników cylindrycznych (okienkowych) i nie moŜe być stosowana do innych celów. 
Obsługę sytemu naleŜy powierzać przeszkolonej w tym zakresie  obsłudze. 
NaleŜy pamiętać aby nie zmieniać ustawionych fabrycznie parametrów urządzenia 
gdyŜ grozi to trwałym uszkodzeniem sprzętu oraz utratą gwarancji. 
Nigdy nie naleŜy obsługiwać urządzenia jeśli miejsce pracy nie jest naleŜycie 
oświetlone. 
Jeśli stosujemy pompę hydrauliczną napędzaną silnikiem spalinowym, pod Ŝadnym 
pozorem nie uruchamiajmy silnika w zamkniętym pomieszczeniu gdyŜ wydzielające 
się spaliny groŜą śmiertelnym niebezpieczeństwem. 
Pamiętaj, Ŝe kaŜda nieszczelność połączeń hydraulicznych grozi wypadkiem i 
powaŜnym zanieczyszczeniem środowiska. Zwracaj baczną uwagę by szybko złącza 
i węŜe ciśnieniowe aby nie uległy uszkodzeniu. 
Zanim uruchomisz system sprawdź dokładnie następujące elementy: 

- stan węŜy ciśnieniowych i szybko złączy 
- poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku pompy 
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- wszystkie elementy układu hydraulicznego czy nie przeciekają 
- wkręty i nakrętki mocujące czy nie poluzowały się  
- w przypadku silnika spalinowego sprawdź czy nie ma wycieków paliwa oraz 

skontroluj stan oleju i paliwa. Przestrzegaj ściśle instrukcji obsługi silnika. 
- w przypadku silnika elektrycznego sprawdź stan kabla zasilającego i wtyczek 
- skontroluj czy drewniana płyta oporowa siłownika (jeśli jest w zestawie) nie 

jest uszkodzona 
Jeśli stwierdziłe ś jakie ś usterki nie uruchamiaj systemu lecz skieruj urz ądzenie 
do fachowej naprawy. 

 
 

Jeśli w trakcie u Ŝytkowania systemu 
stwierdzisz jakiekolwiek nieprawidłowo ści w 
pracy urz ądzenia natychmiast je zatrzymaj 
ustawiaj ąc dźwigni ę rozdzielacza w pozycji 
neutralnej (STOP), a nast ępnie wył ącz silnik 
(w silniku elektrycznym wył ącz zasilanie – 
"0", w silniku spalinowym ustaw wył ącznik w 
pozycji OFF). 
Stosuj uchwyty kulowe lub szczękowe do Ŝerdzi i 
próbników pasujące do 
siłownika. Przed uŜyciem 
sprawdź czy średnica próbnika 

jaki zamierzasz uŜyć jest zgodna ze średnicą otworu w płycie 
wyciągającej. 
 
 
 
UŜytkowanie wyci ągarki 
Po dokładnym sprawdzeniu systemu i próbnym uruchomieniu moŜna przystąpić do 
pracy. 
W miejscu, w którym został wbity trzon Ŝerdzi połóŜ drewnianą płytę oporową 
siłownika tak aby  Ŝerdzie znajdowały się po środku otworu. Sprawdź czy płyta leŜy 
stabilnie na gruncie i czy jest prostopadła do trzonu Ŝerdzi. NałóŜ siłownik na Ŝerdź i 
sprawdź czy wystaje ponad siłownik minimum 30 cm. Jeśli nie – dokręć dodatkową 
Ŝerdź.  Teraz  załóŜ uchwyt kulowy, szczękowy lub rolkowy (w zaleŜności od 
dostarczonego w zestawie). Upewnij się czy wyciągając Ŝerdzie będzie dość miejsca 
ponad urządzeniem aby kaŜdy odcinek Ŝerdzi odkręcić. 
Podłącz węŜe ciśnieniowe. Zwróć uwagę aby ko ńcówki przed podł ączeniem były 
czyste. Dobrze jest mi ęć pod r ęką czyst ą szmatę i przed ka Ŝdym poł ączeniem 
szybko zł ączy dokładnie je wytrze ć z kurzu, piasku czy wody. 
 
 
Uwaga:  zanim uruchomisz silnik pompy sprawd ź czy d źwignia rozdzielacza jest 
w pozycji neutralnej - STOP i czy oba szybko zł ącza są dokładnie wci śnięte w 
blok rozdzielacza. 
Uruchomienie systemu bez prawidłowego podł ączenia szybko zł ączy grozi 
zniszczeniem siłownika lub pompy. 
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Uruchom silnik zgodnie z instrukcją. Zanim ustawisz rozdzielacz w pozycji praca, 
sprawdź raz jeszcze czy wszystkie elementy systemu znajdują się na swoim miejscu. 
Staraj się pracować w dwie osoby  gdyŜ to ułatwi sprawne odkręcanie Ŝerdzi. W 
trakcie operacji wyciągania Ŝerdzi koncentruj się na wykonywanych czynnościach 
aby w porę zareagować na mogące się pojawić trudności. 
Po wyciągnięciu całej Ŝerdzi zatrzymaj ruch siłownika ustawiając dźwignię 
rozdzielacza  w pozycji neutralnej i odkręć Ŝerdź. Następnie kontynuuj wyciąganie 
kolejnej Ŝerdzi. 
Pamiętaj ile Ŝerdzi zostało juŜ wyciągniętych aby ostatnią Ŝerdź lub Ŝerdź z 
próbnikiem wyciągać bardzo ostroŜnie.  
JeŜeli wykonywaliśmy sondowanie dynamiczne (bez próbnika) ostatnia Ŝerdź, gdy jej 
środek minie uchwyt wyciągający, moŜe spowodować przewrócenie się siłownika na 
skutek utraty stabilności. 
Jeśli uŜywaliśmy próbnika cylindrycznego uwaŜajmy aby po jego dojściu do uchwytu 
kulowego lub szczękowego nie spowodować jego zablokowania podczas powrotu 
tłoczyska w dolne połoŜenie. 
Podczas wyci ągania Ŝerdzi nigdy nie pozwalaj aby wi ęcej ni Ŝ jedna Ŝerdź 
wystawała ponad uchwyt na siłowniku. 
Gdy proces wyciągania Ŝerdzi i próbnika został zakończony  ustaw tłoczysko 
siłownika w dolnym połoŜeniu aby jego chromowana gładź nie uległa zniszczeniu 
podczas transportu. 
Gdy tłoczysko siłownika jest w dolnym połoŜeniu, dźwignia rozdzielacza jest w 
pozycji neutralnej (pionowej) teraz wyłącz silnik pompy. Odłącz węŜe zasilające 
siłownik pociągając za ruchomy pierścień na złączu i nałóŜ kapturki ochronne na 
szybko złącza. Wytrzyj elementy urządzenia jeśli zostały pobrudzone olejem podczas 
rozłączania złączy. 
 
Utrzymywanie i serwis 
Jeśli chcesz przenieść urządzenie lub je tylko przesunąć zawsze wyłączaj silnik 
pompy. Uruchamiaj system w  miejscu, które nie zagraŜa osobom postronnym. Jeśli 
wykonujesz prace na terenie ogólno dostępnym ogranicz dostęp do miejsca twej 
pracy zakładając odpowiednie taśmy ostrzegawcze. 
 
Siłownik: po zakończeniu pracy, w danym dniu, wytrzyj siłownik z brudu i kurzu. 

Przesuń tłoczysko w górne połoŜenie. Przetrzyj chromowaną część 
siłownika szmatką lekko nasączoną olejem. Przesuń tłoczysko w dolne 
połoŜenie. Wyłącz pompę i rozłącz szybko złącza. 

 
Zbiornik:  przed uruchomieniem systemu w danym dniu sprawdź poziom oleju w 

zbiorniku odkręcając korek wlewu 
umieszczony na zbiorniku. W tym celu 
ustaw zespół pompowy na równej 
powierzchni. Podłącz siłownik i sprawdź 
czy tłoczysko jest w dolnym połoŜeniu. Po 
odkręceniu korka wlewu skontroluj czy 
poziom oleju znajduje się ok. 1 – 2 cm 
poniŜej sklepienia zbiornika tj. poniŜej 
podstawy króćca wlewu oleju. Nie 
napełniaj nigdy zbiornika całkowicie 
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(olej nie mo Ŝe się znajdowa ć w rurze kró ćca). Podczas pracy pompy 
olej rozgrzewa się nawet do ok. 80 ºC, co powoduje zwiększenie jego 
objętości. W takim przypadku moŜe nastąpić jego wylanie się na 
zewnątrz lub w skrajnym przypadku - uszkodzenie zbiornika. 

 W systemie zastosowano olej hydrauliczny biodegrad acyjny  firmy 
BP typ BioHyd 46 SE lub inny hydrauliczny olej orga niczny i tylko 
tego typu olej mo Ŝe być stosowany. Nie wolno miesza ć go z 
innymi olejami hydraulicznymi pochodzenia mineralne go. 

 Pojemność zbiornika wynosi ok. 6,5 l. Olej powinien być zmieniany raz 
w roku. Jeśli w okresie zimowym nie są prowadzone prace olej powinno 
się zmienić po zakończeniu prac w miesiącach jesiennych. 

 Korek spustowy znajduje się od spodu zbiornika. 
 
System  
hydrauliczny : jest ustawiony i wyregulowany fabrycznie. Wszelkie zmiany i 

ustawienia zaworów mogą być wykonywane jedynie przez 
wykwalifikowany, upowaŜniony przez producenta personel. 

 
Silnik 
elektryczny : nie wymaga czynności obsługowych jedynie osłona wentylatora 

wymaga kontroli i okresowego oczyszczenia  z kurzu i trawy. 
 
Silnik  
spalinowy : naleŜy stosować się do dołączonej instrukcji obsługi do silnika 

napędowego 
 
 


