
Hydraulický zatláčač 
TERRA JACK 125 

 
 

Riaditeľný hydraulický 
zatláčač 
TERRA JACK 125 

 
 

  
TERRA-JACK 125 s vŕtacou hlavou pre pilotný vrt TERRA-JACK 125 s rozširovacím kónusom 

a s reznou hviezdicou pre zatiahnutie rúry 
 
Hydraulický zatláčač TERRA-JACK 125 je skonštruovaný pre domové prípojky a podtunelovanie pod 
cestami v dĺžkach do 30 m. Vyvŕtaný tunel vo vhodnom podloží možno rozšíriť až do 130 mm.  
 

- dĺžka vrtu do 30 m, v závislosti od podmienok podložia 
- priemer rozširovacieho nástavca: do 130 mm, v závislosti od podmienok podložia 
- môže byť použitý v obmedzených priestoroch ako napr. chodníky a úzke šachty 
- dá sa ľahko prevádzkovať v pivničných priestoroch 
- dá sa ľahko namontovať na betónovú stenu 
- môže byť použitý v šachtách pr. 0,8 m a pr. 1,0 m 
- môže byť poháňaný hydraulickým agregátom alebo hydraulickým okruhom mini-bagra 
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Vŕtacie nástroje 
Vŕtacie nástroje pre TERRA-JACK spĺňajú 
štandardy najvyššej kvality, aby všetky náročné 
tlačné vrty boli úspešne dokončené 

 
Vŕtacia hlavica 

Vo vŕtacej hlavici sa nachádza úzka sonda pre 
lokalizáciu pilotného vrtu. TERRA ponúka 
rôzne vŕtacie hlavice pre rôzne podložia. 

 

 

 
Rozširovacie kónusy s rozširovacími 
hviezdicami 
Rozširovací kónus musí byť minimálne o 10 % väčší 
než vonkajší priemer novej rúry. V závislosti od 
podmienok podložia sa môžu použiť špeciálne 
rozširovacie hviezdice umiestnené pred 
rozširovacím nástavcom. 

 

 
 

Rozširovacie kónusy bez 
rozširovacích hviezdic 

V závislosti od podmienok 
podložia môže byť rozširovací 

kónus použitý bez rozširovacích 
hviezdic. V rozširovacom 

kónuse sa nachádza ťažný 
adaptér pre novú rúru. 
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Ochranný rám 
Ochranný rám sa používa pri práci v šachte. 

Chráni vŕtaciu tyč pred nečistotou. 
 

 

 

 
Svorka tyče s otočným kĺbom 
Svorka blokuje vŕtaciu tyč, tak aby hydraulický valec 
mohol tlačiť vŕtaciu tyč do podložia. Vŕtacia tyč sa 
zároveň môže otáčať. 
 
rotácia – priamy vrt 
bez rotácie - riadenie 

 
Ovládacia skrinka 

Ovládacia skrinka riadi hydraulický valec. Je 
namontovaná medzi hydraulickým agregátom 
a TERRA-JACKom.  Môže zároveň slúžiť na 

navitie hydraulických hadíc (v dolnej časti) 
a kábla diaľkového ovládania s káblami batérie 

(v hornej časti). 

 

 

 
Stenová príruba 
Pre vrty zo suterénu sa na stenu priskrutkuje 
príruba. Na ňu sa upevní TERRA-JACK pomocou 4 
skrutiek. 
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Riaditeľný hydraulický zatláčač TERRA-JACK 
125 s kompletným príslušenstvom 
a hydraulickým agregátom (doplnkové 
príslušenstvo) 

TERRA-JACK môže byť namontovaný 
priamo na betónovú stenu pomocou príruby. 

 
 

TERRA-JACK môže byť namontovaný v šachte pr. 800 mm. Umožňuje riadené vrty zo šachty. 
 

TERRA JACK 125 
TECHNICKÉ PARAMETRE ROZMERY a HMOTNOSTI 
vŕtacia hlavica pr. 45 mm dĺžka, min 0,58 m 
rozširovací kónus do pr. 130 mm dĺžka max.  0,765 m 
max. dĺžka vrtu 30 m šírka 0,51 m 
tlačná sila pri 190 bar 125 kN výška rámu 0,22 m 
tlačná sila pri 190 bar 87 kN hmotnosť 71 kg 
max. tlak oleja 190 bar tyče pr. 33 mm, dĺžka 0,5m 
ideálny prietok oleja 20-30 l/min min. polomer ohybu 25 m 
 

 


