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آیا می توان شما را مشتاق به چیزی کرد که نمی بینید ؟
 ما می توانیم

معرفی شرکت

شــرکت TRACTO-TECHNIKدر ســال 1962 تاســیس گردیــد.  
ــرم  ــر ف ــب و روش تغیی ــردن نص ــی ک ــا تخصص ــه 70 ب ــل ده در اوای
ــتگاه ــتفاده از دس ــا اس ــعه داده و ب ــش را توس ــن دو بخ ــه ،  ای لول

 ،  (soil displacement hammers)  GROUNDOMAT 
شــرکت TRACTO-TECHNIK پیشــرو بــازار جهانــی گردیــد. 
 500 داری  جهــان  سراســر  شــرکت TRACTO-TECHNIK در 
ــود  ــادرات دارد.وج ــان ص ــور جه ــش از 70 کش ــه بی ــوده و ب ــد ب کارمن
ــوئیس،  ــورهای س ــته درکش ــرکتهای وابس ــدی و ش ــه تولی 5 کارخان
ــن  ــکا و همچنی ــده آمری ــت متح ــترالیا و ایال ــه ، اس ــا ، فرانس بریتانی
ــر  ــروش در سراس ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــکاران ف ــبکه ای از هم ش
ــازد.  ــن میس ــریع را مطمئ ــی س ــت دسترس ــتیبانی و قابلی ــان ، پش جه
اختــراع   350 از  بیــش  دارای   TRACTO-TECHNIK شــرکت 
ــت  ــوآوری دریاف ــرای ن ــددی را ب ــز متع ــوده و جوای ــده ب ــت ش ثب
کــرده اســت کــه میتــوان  بــه جوایــزOP100 و AXIA اشــاره نمــود.

داستان موش کور

ــت  ــازار صنع ــکار در ب ــروع ب ــگام ش ــه هن ــال 1970 و ب در س
ــای  ــرکت آق ــن  ش ــس ای ــاری ،  موس ــدون حف ــی ب ــه کش لول
ــه  ــادی ک ــن نم ــرای یافت ــود را ب ــتجوی خ ــمیت ، جس ــل اش پ
آغــاز  باشــد   GRUNDOMAT دســتگاه  دقیــق  بیانگــر 
نمــود. بســرعت مــوش کــور کــه یــک حیــوان باهــوش ، 
قابــل اعتمــاد و ســخت کــوش میباشــد بعنــوان ســمبل 
ــام ــهور بن ــت مش ــک کاریکاتوریس ــد. ی ــاب ش ــاری انتخ تج
 Sep Arnemann عالمــت تجــاری شــرکت را طراحــی نمــود و 
)Tracto-Technik بدیــن ترتیــب مــوش کــور )عالمــت تجــاری
گســترش زیــادی در سراســر جهــان یافــت و محبوبیــت فراوانــی
 کســب کــرد و در حــال حاضــر عالوه بــر شــهرت جهانــی ، اعتماد 
ــدگان  ــخ دهن ــد از پاس ــد.91 درص ــز دارا میباش ــتریان را نی مش
ــتند. ــنا هس ــور آش ــوش ک ــاری م ــا آرم تج ــارت ب ــن تج در ای

صنعت حفاری بدون ترانشه

ــته  ــترده ای در رش ــور گس ــه ط ــه ب ــدون ترانش ــاری ب ــاوری حف فن
ــل کشــی شــهری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد  ــه کشــی و کاب لول
ــزون و  ــاز روز اف ــاری ب ــا حف ــه ب ــاوری در مقایس ــن فن ــهم ای . س
ــی و  ــدازی زیرزمین ــب و راه ان ــرا نص ــد زی ــترش میباش ــه گس رو ب
ــای فنــی و اقتصــادی بزرگــی را  جایگزینــی لوله هــای فرســوده مزای
ــده کاری  ــاز ، کن ــاری ب ــا حف ــال در مقایســه ب ــر دارد . بطــور مث در ب
ــت و  ــفالت یکدس ــب آس ــن تخری ــدد و  همچنی ــردن مج ــر ک و پ
آســفالت کاری مجــدد حــذف شــده و  نصــب لوله هــا در کوتاهتریــن 
ــژه  ــه وی ــا  ب ــن مزای ــد . ای ــتم میباش ــن سیس ــای ای ــان از مزای زم
ــالک  ــه ام ــی ب ــل کش ــی و کاب ــه کش ــات لول ــه خدم ــگام ارائ بهن
ــد ــهود میباش ــال مش ــد کام ــت و آم ــر رف ــای پ ــن مکانه و همچنی

:)nodig(نوع محصوالت برای رسیدن به هدف حفاری بدون ترانشه    

         GRUNDOMAT: دستگاه کابل کشی و لوله گذاری در زیرمعابر و ارائه 
                                        خدمات به منازل

         GRUNDORAM: دستگاه نصب افقی لوله در زیرمسیرقطارها ،  
                                         مسیرهای آب  و  ساخت گذرگاه  زیر معابر

           GRUNDOPIT: سکوهای کوتاه حفاری برای نصب لوله و 
                                        کابل کشی در فضاهای محدود 

      GRUNDODRILL: دستگاه حفاری ، نصب و راه اندازی خط 
HDD لوله به روش                                        

     GTUNDOBURST: دستگاه برش لوله های فرسوده و قدیمی 
                                        و نصب لوله های جدید به روش ایستا 

)static(                                        
       GRUNDOCRAC: دستگاه برش لوله های فرسوده و قدیمی و  

                                        نصب لوله های جدید به روش پویا
)dynamic(                                        

       GRUNDOBORE: دستگاه حفاریهای زیرزمینی خاص
              GEODRILL: دستگاه حفاری برای نصب تجهیزات استخراج 

                                        گرمای زمین وحفر چاه
              



PROPERTY 
CONNECTION

AIMING
ACCURACY

GRUNDOMAT
کالسی برتر در حفاری زیرزمینی

طرز کار دستگاه

دســتگاه GRUNDMAT توســط هــوای فشــرده و بــر اســاس اصــل هدایــت دو زمانــه بــودن عمــل میکنــد.در هــر مرحلــه، پیســتون 
ــه  ــا ایــن عمــل متــه ب ــا دایــره ای شــکل ) multi-cutter  ( وارد میکنــد . ب ــه یــک متــه چنــد الیــه مخروطــی ی ــه اول را ب ضرب
ســمت جلــو حرکــت و موانــع موجــود را تخریــب و بــا فشــار بــه اطــراف میرانــد و بدیــن ترتیــب حفــره ای ایجــاد میشــود . ســپس 
بــا وارد شــدن ضربــه دوم توســط پیســتون ، لولــه و یــا کابــل متصــل شــده بــه انتهــای مخــروط بســمت جلــو کشــیده میشــود . ایــن 
عمــل تــا رســیدن بــه محــل مــورد نظــر ادامــه میابــد . بــرای انجــام ایــن کار یکدســتگاه کمپرســور بــا فشــار عملیاتــی 6 تــا 7 بــار 
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد بعــالوه در کانــال زیرزمینــی بوجــود آمــده میتــوان کابلهــا و یــا لوله هــای بلنــد و  کوتــاه بــا ســطح 
صــاف و بــدون اتصاالتــی ماننــد بوشــن تــا OD 160 ســاخته شــده از PE , PVC و یــاPE-X را نصــب نمــود ) در صــورت اســتفاده 
ــا 25 متــر را میتــوان  ــوع زمیــن ، کابلهــا و لوله هــای ت ــه ن ــا توجــه ب از تجهیــزات خــاص لوله هــای فلــزی نیــز نصــب میشــود( . ب

نصــب نمــود . عملکــرد ایــن دســتگاه در زمینهــای ســنگی کامــال موفقیت آمیــز میباشــد.

a) chisel

b) casing

piston

piston impacts a) chisel b) casing

کاربرد
• کابل کشی و لوله گذاری در زیر معابر

• ارائه خدمات لوله کشی آب و فاضالب و گاز و کابل برق و فیبر نوری به منازل
• ایجاد حفره برای پی ساختمانها و تابلوهای راهنمائی و رانندگی و تابلوهای تبلیغاتی

THE 2-STROKE PRINCIPLE: A TRACTO-TECHNIK CONCEPT
© TRACTO-TECHNIK

مهمترین ویژگی ها
• راه اندازی دستگاه در زمان کم

• دقت باال در ایجاد مسیر مورد نظر
• امکان نصب لوله های جدید در مسیر لوله های قدیمی

• عملکرد و نفوذ پذیری خوب در زمینهای سخت ) با بکارگیری
    تجهیزات مناسب( 

• انطباق مطلوب و بهینه با توجه به نوع زمین ) در صورت عدم  استفاده 
   از تجهیزات  مناسب  دستگاه بطور اتوماتیک به عقب رانده  میشود(

• امکان شروع کار از داخل ساختمانها
• عدم تخریب فضای سبز و محوطه منازل

• کنترل ساده و آسان دستگاه
• استفاده از فوالد با کیفیت بسیار باال و پرداخت چند مرحله ای

• طراحی مناسب برای کاربردهای بسیار حساس 
• نگهداری و حمل آسان 

• امنیت باالی اپراتور بهنگام استفاده
• لوازم جانبی با کیفیت باال جهت ارتقاء قدرت

• تامین فوری قطعات یدکی

ابعاد بر اساس مدل

قطر حفره : 45 تا 180 میلیمتر

طول : 875 تا 2280 میلیمتر

وزن : 8 تا 260کیلو گرم

هوای مصرفی : 0.35 تا 4.5 متر مکعب

قطر لوله : 40 تا 160 میلیمتر
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GRUNDORAM
TRACTO-TECHNIK قدرت برتر

POSITIONAL 
ACCURACY

ROBUST 
DESIGN

طرز کار دستگاه
دســتگاه GRUNDORAM توســط هــوای فشــرده عمــل میکنــد . هــوای فشــرده پیســتون را بــه ســمت جلــو حرکــت داده 
ــو دســتگاه  ــزات جل ــب آنهــا  توســط تجهی ــع و تخری ــه موان ــه ب ــرژی الزم جهــت وارد نمــودن  ضرب ــن ترتیــب ان شــده و بدی
ــا قــدری  ــاد و بمنظــور حفاظــت از تجهیــزات ب ــا مقاومــت زی ــد . دســتگاه  در صــورت مواجــه ب )rammers(  ، بوجــود می آی
تاخیــر زمانــی تخریــب موانــع را انجــام میدهــد . بدیــن طریــق بــا اســتفاده از نیــروی بهینــه منتشــر شــده ، لولــه بــه میــزان 
زیــاد بجلــو حرکــت داده میشــود . دســتگاه GRUNDORAM مــواد تخریــب شــده را بــه داخــل لولــه منتقــل میکنــد و ایــن 
روش  باعــث حرکــت لولــه بــا دقــت بــاال در مســیر مــورد نظــر میشــود . پــس از نصــب لولــه  بــا اســتفاده از هــوای فشــرده و 

آب ، خــاک و مــواد داخــل لولــه بــه خــارج از لولــه منتقــل میگــردد .
ــا بهره گیــری از نیــروی عملکــردی تــاNm  40،000 بــرای نصــب لوله هــای فلــزی بطــول 80 متــر  دســتگاه GRUNDORAM ب
ــای  ــرد. لوله ه ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس ــا در کالس 6( م ــا 5 )بعض ــا کالس 1 ت ــی ب ــر( در زمینهای ــر )4مت ــر 4000میلی مت ــا قط ت

ــق کاری شــده را نصــب نمــود .  ــدون درز و لوله هــای عای ــد لوله هــای جوشــکاری شــده ، ب نصــب شــده میتوانن

© TRACTO-TECHNIK

کاربرد
• نصب افقی لوله بطول 80 متر در زیر مسیر قطارها ، زیر ساختمانها ، زیر مسیرهای آب ، زیر فضای  پارکها و سایر مکانها 

• نصب لوله های سقف تونلها ، 
• ساخت گذرگاههای زیر معابر

• امکان استفاده بصورت عمودی برای کندن پی ، حفر چاه و کوبیدن ورقه های حائل فوالدی در زمین 

مهمترین ویژگی ها
• قوی

• انعطاف پذیر
• قابل اطمینان

• کمترین تخریب سطح زمین و حفظ ارزشهای آن و عدم نیاز به ترمیم مجدد زمین
• صرف هزینه کم 

• حفظ خاک ، عدم ورود آب در برخورد با رودخانه ها و محلهایی که سطح آب باال میباشد
• مناسب برای لوله های با اندازه های مختلف

• پذیرفته شده بعنوان روشی ساده و مطمئن
• راه اندازی در مدت زمان کوتاه
• کیفیت بسیار باالی تجهیزات

ابعاد بر اساس مدل

قطر دستگاه :  95 تا 800 میلیمتر

طول : 946 تا 4400 میلیمتر

وزن : 59 تا 11500 کیلو گرم

هوای مصرفی : 1.2 تا 100 متر مکعب
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SPACES

EASY 
HANDLING

GRUNDOPIT
حفاری با کمترین کنده کاری

نحوه کار دستگاه
GRUNDOPIT یک  دکل کوچک حفاری با کاربردی آسان و راحت برای ایجاد حفره های زیر زمینی میباشد . با توجه به گودال مورد 

نیاز  ، قطر لوله ، نوع خاک و سختی زمین یکی از مدلهای Power و یا Manhole  و یا  Keyhole مورد استفاده قرار می گیرد. از این 
دستگاه برای خدمات رسانی به امالک استفاده میشود . تجهیزات دستگاه GRUNDOPIT هدایت شونده بوده و در مسیرهای سخت 
داخل منازل کاربرد منحصر بفردی داشته و میتوان حفره هایی تا طول 50 متر را حفر نمود . این دستگاه میتواند در مسیرهای شیبدار ، 

زیرزمین منازل ، زیر دیوارها و راه پله ها مورد استفاده قرار گیرد. بسته به نوع دستگاه GRUNDOPIT میتوان آنرا در گودالی  به قطر 65 
سانتی متر )keyhole( و یا به قطر 1 متر )Manhole( قرار داده و لوله ها و کابلها را در مسیر مورد نظر نصب نمود . کاربرد این دستگاه 

آسان بوده و تجهیزات از سطح زمین به داخل آن فرستاده میشود . مته های چکشی این دستگاه در مواجه با زمینهای سخت و محکم 
)تکه های سنگ بزرگ ، سنگ سخت ، مواد ته نشین شده و یا آجرکاری( بطور اتوماتیک بکار انداخته میشود و میتواند با استفاده از آب 
برای حفاری زمینهای نرم مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه به سه بخش مجزا  تقسیم شده و میتواند به آسانی با یک تریلر کوچک حمل 

شود . دستگاه GRUNDOPIT دارای 3 مدل K و K و K میباشد.
مدل  P: در زیرزمین منازل و یا در محوطه قرار گرفته و نصب لوله ها و کابلها از آن محل انجام میشود

مدل  S: در داخل Manhole  )گودالی که یک نفر میتواند داخل آن شود( قرار میگیرد و نصب لوله ها و کابلها از داخل آن انجام میشود.

مدل  K : در داخل گودالی به قطر 65 سانتیمتر قرار میگیرد و با کنترل دستگاه به روشE-mobility نصب لوله ها و کابلها انجام میشود .

GRUNDOPITP

for bores out of a 
construction pit or the 
basement

GRUNDOPITS

for bores out of a 
manhole

GRUNDOPITK

for bores out of 
a circular bore 
hole (Keyhole)
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کاربرد
• برای نصب لوله های فاضالب ، لوله های آب ، کابلهای برق ، کابلهای انتقال اطالعات و فیبر نوری

• برای ایجاد حفره های زیرزمینی کنترل شده و هدایت شده
• برای فضاهای محدود و دقت باال

• خدمات رسانی به امالک در طبقات پایین ، راه پله ها ، دیوارها ، زمینهای شیبدار  ، زمینهای بازی ، 
   پارکها و غیره )بطور کلی در جاهایی که دستگاه GRUNDOMAT نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد(

• ایجاد حفره بطول 50 متر
• برای ایجاد حفره زیرزمینی و رسیدن به نقطه دقیق مورد نظر

• اتصال لوله گاز منازل به لوله اصلی گاز بدون قطع گاز در لوله اصلی 

مهمترین ویژگی ها
• انجام کار دقیق در کمترین زمان و با  کمترین هزینه

• کنترل از راه دور مسیر حرکت مته ها
• انجام کار در فضای بسیار محدود

• رسیدن به نقطه مورد نظر بدون تخریب 
• انجام کار در هوای سرد و برفی

• نصب و راه اندازی آسان 
• حمل آسان و ایمن توسط یک یدک کش 

• ایمنی کامل اپراتور
• اتصال لوله ها بیکدیگر توسط دستگاه

• عدم تخریب معابر عمومی و عدم نیاز به صرف هزینه و بازسازی مجدد معبر 
• انجام کار در سطوح شیبدار

• عدم تخریب فضای داخلی منازل ، پارکها و سایر مکانهایی که نیاز به حفاری دارند

طول : 430 تا 2800 میلیمتر

عرض : 480 تا 930 میلیمتر

ارتفاع : 450 تا 480 میلیمتر

وزن : 250 تا 650 کیلوگرم 

قطر لوله : 63 تا 160 میلیمتر

      ابعاد بر اساس مدل

                       



LOW 
CONSUMPTION

LONG 
LIFE CYCLE

GRUNDODRILL
با هوش و قدرتمند

طرز کار دستگاه
دستگاه GRUNDODRILL در تکنولوژی HDD مورد استفاده قرار میگیرد.
نصب و راه اندازی خط لوله به روش HDD به مراحل کاری زیر تقسیم میگردد :

• ایجاد یک حفره کنترلی.
• افزایش قطر حفره بمیزان مورد نیاز .

• به عقب کشیدن تجهیزات حفاری و کشیدن همزمان لوله جدید
مایع حفاری ) آب / بتونیت ( نقش مهمی در نصب و راه اندازی موفقیت آمیز دارد و برای استخراج خاک و انتقال مواد تخریب شده به بیرون کمک 

کرده و حرکت لوله را آسان می کند.

© TRACTO-TECHNIK

کاربرد
ــب  ــامیدنی ، نص ــن آب آش ــای تامی ــب لوله ه ــزی ، نص ــرارت مرک ــای گاز ، ح ــب لوله ه ــوارد نص ــتگاه در م ــن دس ــرد ای کارب
ــتم  ــاط از راه دور ، سیس ــن ارتب ــت و همچنی ــه اینترن ــرای عرض ــل ب ــظ کاب ــای محاف ــالب، لوله ه ــار  فاض ــت فش ــای تح لوله ه
ــل کشــی سیســتمهای هشــدار دهنــده ، نصــب کابلهــای زیرزمینــی دوربینهــای مــدار بســته ،  هــای مدیریــت ترافیــک ، کاب
کابل هــای کــم و متوســط  و فشــار قــوی ، کابــل فیبــر نــوری، نصــب همزمــان ، گذرگاههــا، عبــور از زیــر آب و ســایر گذرگاههــا 

و در زمینهــای صخــره ای میباشــد.
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مهمترین ویژگی ها
• انعطاف پذیر و هدایت شونده و بطور کلی قابل اجرا در انواع زمین

• دارای کاربردهای متنوع و مناسب برای ایجاد حفره در سنگ
• نمایش اطالعات مربوط به حفره ایجاد شده  بر اساس آخرین استانداردها 

• انجام هوشندانه کارها بمنظور کمک به اپراتور برای انجام حفاری ، ایجاد حفره
   در زمان کم ، به عقب کشیدن آرام و مطلوب  تجهیزات 

• عیب یابی سریع از طریق اطالعات دریافت شده )توسط مودم( 
• کابین جادار و چرخشی با دید کامل اطراف ، صندلی راحت ، دسته کنترلی

   چند منظوره ، کنترل عملکرد دستگاه از طریق نمایشگر ال سی دی
• تکنولوژی باالی موتور

• بارسنجش هیدرولیکی  
• داده های عالی مراحل کار ) نیرو ، کشش ، فشار موتور (

• استحکام باال به علت داشتن شاسی محکم و قوی 
• طراحی مطلوب و باریک و صرفه جویی در فضای کاری 

ابعاد بر اساس مدل

طول : 3500 تا 7300 میلیمتر

عرض : 1200 تا 2530 میلیمتر

ارتفاع : 1860 تا 2900 میلیمتر

وزن : 2140 تا 19000 کیلو گرم

حراکثر توان خروجی موتور : 28 تا 224 کیلووات
                       



EASY 
HANDLING

PIPE 
RENEWAL

GRUNDOBURST
بهترین انتخاب برای جایگزینی لوله ها

طرز کار دستگاه
ــه  ) pipe bursting ( بــرای نوســازی لوله هــای قدیمــی توســعه فراوانــی  در 30 ســال گدشــته روش بــرش و از هــم پاشــیدن لول
یافتــه و در سراســر جهــان بعنــوان روشــی مطلــوب مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت و دســتگاه GRUNDOBURST  بــا تــوان 
باالیــی بــرای انجــام ایــن روش مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد . روش کار بدیــن ترتیــب اســت کــه دســتگاه در ابتــدا تجهیــزات بــرش 
ــزات  ــای تجهی ــه انته ــه ب ــد ک ــای جدی ــی ، لوله ه ــای قدیم ــرش لوله ه ــس از ب ــتاده و پ ــی فرس ــای قدیم ــل لوله ه ــده را بداخ دهن
متصــل شــده اســت بداخــل کشــیده میشــود . در ایــن روش لوله هــای جدیــد بــا قطــر مســاوی یــا بزرگتــر یــا کوچکتــر جایگزیــن 
ــل لوله هــای قدیمــی  ــر را در داخ ــا قطــر کمت ــد ب ــوان لوله هــای جدی ــن دســتگاه میت ــا ای ــد. ب لوله هــای فرســوده قدیمــی میگردن
ــا قطــر 1200  ــدون حفــاری حفــره ای بطــول 300 متــر را بدســت آورده و لوله هــای ت نصــب نمــود .  توســط ایــن دســتگاه میتــوان ب
ــی  ــا روش ــر ب ــذاری بیکدیگ ــه گ ــزات لول ــال تجهی ــم GRUNDOBURST اتص ــای مه ــی از مزیته ــود. یک ــب نم ــر را نص میلی مت
ســاده و محکــم میباشــد کــه ایــن امــر باعــث ســرعت و ســهولت انجــام کار بــوده و کار بــا دســتگاه را در محــل بســیار آســان میکنــد 

. دســتگاههای GRUNDOBURST دارای 40 تــا 250 تــن نیــروی کششــی میباشــند
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کاربرد
 •  برش لوله قدیمی و نصب لوله جدید با قطر مساوی یا بزرگتر .

 • روش کاهش : امکان کاهش سطح مقطع لوله بهنگام کشیدن لوله جدید.
 • روش TIP: لوله های جدید به داخل لوله های قدیمی کشیده میشوند.

 • پوشش مجدد لوله با کاهش اندکی از سطح مقطع لوله .

مهمترین ویژگی ها
• قابل اجرا برای انواع لوله های قدیمی.

• نصب انواع مختلف لوله های جدید.
• امکان کاهش سطح مقطع لوله.

• نصب و راه اندازی آسان دستگاه در کمترین زمان. 
• تعویض لوله های قدیمی با لوله های جدید با طول عمر 80 تا 100 سال. 

.1200 ND  نصب لوله ها تا قطر •
• تعویض طول تا 300 متر.

• کاهش هزینه ها تا 40 درصد  در مقایسه با حفاری باز.
• اتصال ساده و امن تجهیزات.

• عدم نیاز به حفره جدید .
• حداقل اختالل در رفت و آمد و محیط زیست.

• بوجود نیامدن خسارت بلند مدت با توجه به نشست خاک ، تداخل آب زمین یا آسیب جاده.
• روش بی خطر بوده و با توجه به آخرین استانداردهای فنی و مقررات مورد تایید قرار گرفته  است.

طول : 600 تا 2950 میلیمتر

عرض : 490 تا 1600 میلیمتر

ارتفاع : 340 تا 1500 میلیمتر

وزن : 200 تا 4070 کیلو گرم

        ابعاد بر اساس مدل
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POSITIONAL 
ACCURACY

PIPE 
RENEWAL

GRUNDOBORE200S in use

ROBUST 
DESIGN

GRUNDOCRACK
با توانایی پویا

GRUNDOBORE
راه حلی موثر

طرز کار دستگاه
بوســیله دســتگاه   GRUNDOCRACK لوله هــای قدیمــی ســاخته شــده از ســرامیک ، آزبســت ، چــدن ، پالســتیک و یــا ســیمانی 
ــان  ــود. در هم ــده میش ــراف ران ــه اط ــده ب ــرد ش ــات خ ــو ، قطع ــمت جل ــت بس ــال حرک ــده و در ح ــی ش ــته و متالش ــم شکس دره
زمــان ســوراخ بوجــود آمــده توســط متــه بــرای نصــب لولــه  افزایــش میابــد . نیــروی کششــی یــک دســتگاه کشــنده ، دســتگاه را 
ــی بعنــوان نقــاط خــروج  و شــروع  ــرا در مســیر مــورد نظــر تضمیــن مــی کنــد. از حفره هــای کنترل پشــتیبانی کــرده و حرکــت آن
ــه  ــه هــای بلنــد و کوتــاه( و یــا لول لوله گــذاری اســتفاده میگــردد . ســپس توســط دســتگاه کشــنده لوله هــای HDPE جدیــد ) لول
ــم  ــرای خ ــق ب ــط عمی ــای متوس ــد. حفره ه ــی میگردن ــای قدیم ــن لوله ه ــده و جایگزی ــیده ش ــره کش ــل حف ــای PVC-U بداخ ه

کــردن و ایجــاد انشــعابات مــورد نیــاز اســت.. 
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کاربرد
• در صورت اختالل لوله های قدیمی

• در صورت انحراف و ترک لوله
• در صورت نشست قسمتهایی از لوله 

مهمترین ویژگی ها
• سازگار با محیط زیست

• خالقانه
• سریع

• محاسبات آسان و مطمئن قبل از شروع کار 
• کاربرد ساده و امن 

• بدون هزینه های اضافی

طول : 946 تا 3645 میلیمتر

وزن : 60 تا 4800 کیلوگرم

180 تا 580 ضربه در دقیقه

هوای مصرفی : 1.7 تا 50 متر مکعب در دقیقه

         ابعاد بر اساس مدل

طرز کار دستگاه
روش auger boring یــک تکنولــوژی امــن بــدون حفــاری بــرای نصــب لوله هــا در مکانهــای خــاص ماننــد ســاخت مجــرای فاضــالب و 
لولــه زیــر خطــوط راه آهــن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و دســتگاه GRUNDOBORE  ایــن وظیفــه را بــه نحــو خوبــی انجــام میدهد. 
حرکــت متــه توســط ایــن دســتگاه در زوایــای مختلــف و بــا دقــت بــاال قابــل هدایــت و کنتــرل میباشــد . ایــن دســتگاه دارای متــه قــوی 
و نیــروی محرکــه قدرتمنــد میباشــد . دســتگاه GRUNDOBORE در داخــل حفــره شــروع و یــا در داخــل manhole قــرار میگیــرد 
و توســط یــک دســتگاه هیدرولیکــی بیرونــی بــکار انداختــه میشــود. مــواد تخریــب شــده توســط ایــن دســتگاه بــه حفــره ایجــاده شــده 
انتقــال داده میشــود. بــا توجــه بــه مــدل دســتگاه )مــدل 200 یــا 400( میتــوان لوله هایــی بــه قطــر 280 میلیمتــر و یــا 406 میلیمتــر را 

نصــب نمــود . 
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کاربرد
• خطوط لوله فاضالب و لوله های زیر ریل

   راه آهن  و  زیر کانالهای آب 
• نصب لوله های محافظ

مهمترین ویژگی ها
• اتصال لوله ها به یکدیگر توسط دستگاه

• فضای کم جهت بکارگیری دستگاه
• نصب و راه اندازی آسان با توجه به اجزای از هم جدای دستگاه

•  انتقال ضایعات به داخل حفره
•  دقت موضعی باال

•  وارد آوردن فشار تا حدود 50 متر
 optical-theodolite و یا laser-mirror :سیستم تشخیص  •

طول : 960 تا 2100 میلیمتر

وزن : 395 تا 1095 گیلوگرم

حداکثر فشار هیدرولیک : 250 بار

قطر لوله : 280 تا 406 میلیمتر

ابعاد بر اساس مدل



CONFINED 
SPACES

EASY 
HANDLING

طرز کار دستگاه

عــالوه بــر حفــاری چــاه و ژئوتکنیــک ، GEODRILL دســتگاه بســیار مناســبی بــرای اســتفاده از گرمــای درونــی زمیــن بــروش  
ــا 95 درجــه ایجــاد میگــردد. ــای 30 ت ــه زوای ــر زمینــی ب ــن دســتگاه حفره هــای زی ــا اســتفاده از ای GRD میباشــد. ب

ــی و  ــورت افق ــه بص ــن  ک ــرارت زمی ــای ح ــع  کنننده ه ــزات جم ــامل تجهی روش )GRD Geothermal Radial Drilling( ش
لوله هــای انتقــال دهنــده حــرارت زمیــن کــه بصــورت عمــودی نصــب شــده اند میباشــد. سیســتم از زمیــن موجــود در محــدوده 
هــر ملــک اســتفاده میکنــد. ســطح آبهــای آشــامیدنی عمیــق زیرزمینــی دســت نخــورده باقــی می مانــد. الیــه هــای زمیــن تحــت 
تاثیــر فصــول و تابــش خورشــید میباشــند و جمــع  کنننده هــای حــرارت زمیــن در  ایــن الیه هــا قــرار میگیرنــد. ایــن بــه ایــن معنــی 

اســت کــه اســتخراج گرمــا بصــورت منســجم در مناطــق مرطــوب دارای ارزش فراوانــی اســت 
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کاربرد
• حفاریهای کوچک در داخل ملک

• استخراج حرارت زمین 
• حفاری چاه
• ژئوتکنیک

مهمترین ویژگی ها

• ایده آل در ایجاد حفره های محدود 
• مناسب برای استفاده در امالکی که دارای فضای محدود میباشند

• جلوگیری از هر گونه تخریب زمین و واردآمدن خسارت به آن
• استفاده از کمترین فضای داخل ملک

• حمل و جابجایی آسان و راحت
• قابل استفاده در حفاری چاه و ژئوتکنیک

طول : 4410 میلیمتر

عرض : 1200میلیمتر

ارتفاع : 2085 میلیمتر

وزن : 3730 کیلوکرم

         ابعاد بر اساس مدل

GEODRILL
بیش از یک دکل حفاری



مشخصات دستگاهها 
در یک نگاه

            

قطرلوله
به میلیمرت

مصرف و قدرت نیروی بکار رفته طول حفره
 به متر

وزن
به کیلوگرم

ابعاد دستگاه
به میلیمتر

نام محصول

هوای مصرفی:       40 تا 60
0.35تا 4.5مترمکعب

تعداد ضربه  230 تا 635 طول: 875 تا 2280      8 تا 260   تا 15 GRUNDOMAT
Soil displacement hammers

     هوا ی مصرفی:        تا 4000
 1.2 تا  100مترمکعب

40000 Nm  قطردستگاه : 95 تا 800    59 تا 11500   تا 80      تا
طول : 946 تا 4400 GRUNDORAM

Horizontal rammers

kW 24.4- 11       63 تا 160  60 kN           50 طول : 430 تا 2800    250 تا 650   تا
عرض : 480 تا 930    
ارتفاع : 450 تا 480    

GRUNDOPIT
Fluid-assisted mini drill rigs

kW 224- 28         تا 700 28-224 kW: قدرت موتور
43-280 kN:نیروی کششی
1300-10000 Nm : گشتاور

طول : 3500 تا 7025   2140 تا 19000   تا 600 
عرض : 1200 تا 2530

ارتفاع : 1860 تا 2900 

GRUNDODRILL
Fluid-assisted HDD rigs

kW 127- 24.4         تا 1200 طول : 600 تا 2950      200 تا 4070   تا300            تا 250 تن
عرض : 490 تا 1600   
 ارتفاع : 340 تا 1500  

GRUNDOBURST
Static pipe bursting systems

هوای مصرفی :         تا 1000   
50 - 1.7 مترمکعب طول : 946 تا 3645       60 تا 4800   تا300    تعداد ضربات 580 - 180 GRUNDOCRACK

Dynamic pipe bursting systems

–       280 تا 406 مدل 200 : تا 25     فشار هیدرولیک : 250 بار
مدل 400 : تا 50 طول : 960 تا 2100      395 تا 1095 GRUNDOBORE

Auger boring units

          kW 55           76 تا 219
        

80 kN : فشار          
80 kN : بیش از 100     نیروی کشش طول : 4410        3730

عرض : 1200
ارتفاع : 2085

GEODRILL
Drill rig for geothermal bores, well drilling and geotechnics



PRODUCT FEATURES
at a glance

GRUNDOMAT Soil displacement hammers
16 models
up to Ø 180 mm, since 1970
N version with crowned or stepped head

PROPERTY 
CONNECTION

AIMING
ACCURACY

GRUNDOBURST static pipe bursting systems
for pipe renewal up to Ø 1,200 mm
also for pipe reduction and relining
Models: 400G , 400S, 800G, 1250G, 1900G and 2500G.

EASY 
HANDLING

PIPE 
RENEWAL

GEODRILL Drill rig for geothermal bores, well drilling, geotechnics
GEODRILL8R for radial and vertical bores
for geotechnics and well drilling

CONFINED 
SPACES

GRUNDODRILL Fluid-assisted HDD rigs
4–28 t thrust and pullback 
New pipe installations up to Ø 700 mm
Models: 4X, 10XP, 15XP, 15XPT, 18N, 28Nplus and
rock drilling rig 18ACSLOW 

CONSUMPTION
LONG 

LIFE CYCLE

GRUNDORAM Horizontal rammers

For pipe installations
up to Ø 4,000 mm
13 modelsPOSITIONAL 

ACCURACY
ROBUST 
DESIGN

GRUNDOPIT Mini fluid-assisted drill rigs
4t pullback
New pipe installations up to Ø 180 mm
Models: Power, Manhole, Keyhole

EASY 
HANDLING

CONFINED 
SPACES

GRUNDOCRACK dynamic pipe bursting systems
for pipe renewal up to Ø 1000 mm
cable winch pulling support
Inspection chamber can be used as pit

PIPE 
RENEWAL

ROBUST 
DESIGN

EASY 
HANDLING

GRUNDOBORE Auger boring units
pilot-steered, 
e.g. for  free-flow pipelines, pressings
Models: 200S and 400

POSITIONAL 
ACCURACY
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HOW DO WE EVALUATE OUR SERVICE PERFORMANCE? 
YOUR GUT FEELING IS TELLING US!

SPARE PARTS
Available for all products on the 
spot.

ACCESSORIES
To equip you perfectly, we offer 
a wide range of accessories and 
custom-built accssories for our 
products.

MAINTENANCE
We offer on-site maintenance and 
repair almost anywhere.

INTERNET
Visit our website to learn more 
about the different products and 
applications. 
www.TRACTO-TECHNIK.com

YOUTUBE CHANNEL
Get inspired by our application 
videos:
www.youtube.com/TractoTV

TAKE ADVANTAGE OF OUR SERVICES
Alongside our products we offer a variety 
of services.

TRAINING
We provide a diversified training 
programme which is attended by 
more than 3,000 participants  
annually.

EXPERT INSPECTION
We conduct the statutory expert 
inspections on your behalf.

GEOSERVICE
We examine the soil conditions 
prior to a bore on your behalf. 

SERVICE HOTLINE
If you have any products and ser-
vice related questions call us at: 
+49 2723 808-0

EVENTS
We host a variety of events: from 
exhibitions over project weeks to 
our Hands on Days. 
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TRACTO-TECHNIK
worldwide

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

Switzerland
TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG
Tel: +41 79 820 38 97
info@tracto-technik.ch
www.TRACTO-TECHNIK.ch

United Kingdom 
TT-UK Ltd.
Tel: +44 1234 342566
Fax: +44 1234 352184
info@tt-uk.com
www.TT-UK.com

France
TRACTO-TECHNIK France
Tél: +33 5 53538983
Fax: +33 5 53093941
info@tracto-technik.fr
www.TRACTO-TECHNIK.fr

USA
TT TECHNOLOGIES Inc.
Tel: +1 630 851 8200
Fax: +1 630 851 8299
info@tttechnologies.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TT ASIA PACIFIC Pty Ltd.
Tel: +61 7 3420 5455
Fax: +61 7 3420 5855
info@tt-asiapacific.com
www.TT-ASIAPACIFIC.com

Germany
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG 
TT Headquarters
Paul-Schmidt-Straße 2  
57368 Lennestadt · Germany  
Tel: +49 2723 808-0 · Fax: -180  
export@tracto-technik.de  
www.TRACTO-TECHNIK.com

Presented by your TT partner:

Marocco
TRACTO-TECHNIK Afrique
Tel.: +212 5 37 40 13 63 / 64
Fax: +212 5 37 40 13 65
info@tracto-technik.ma
www.TRACTO-TECHNIK.ma
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