
Lanový zaťahovač potrubia 
TERRA-EXTRACTOR X300C 
kompaktný a rozmontovateľný 

 

 

Lanový zaťahovač 
potrubia TERRA-

EXTRACTOR X300C 
 
 Pre výmenu starých potrubí  z liatiny, 

ocele, keramiky alebo z PE/PVC  
 Môže pracovať na malej ploche 

DxŠ=0,42m x 0,60m 
 Môže byť umiestnený do šachty pr. 800 

mm a rozmontovaný môže byť 
premiestnený cez otvor šachty pr. 620 mm. 

 Ľahko môže byť rozobratý na komponenty 
s hmotnosťou menej ako 45 kg, preto 
môže byť prenášaný do pivničných 
priestorov a šachiet. 

 4 zvierky zaťahovacieho kábla s 
pozdĺžnymi drážkami (patentované) 
zabezpečujú bezpečný kontakt s káblom, 
nezávisle od toho, či je čistý alebo 
ušpinený. 

 Špeciálny kábel s priemerom 22 mm 
umožňuje aj výmenu najmenších potrubí.  

 
 
Lanový zaťahovač TERRA Extractor 
Flexibilný stroj s lanom a high-tech 
nástrojmi 
 
Rozrušovanie potrubia pomocou TERRA 
Extractora je vysoko flexibilné. Zaťahovacie 
lano sa nasunie do starého potrubia. Potom sa 
rozrušovací nôž a rozširovací kónus upevnia 
na nové HDPE potrubie. Staré potrubie je 
rozrušené a zatlačené do okolitej zeminy 

 
Lanový zaťahovač TERRA-EXTRACTOR X300C je 
skonštruovaný pre ťažnú silu 30 t a dizajn je veľmi 
kompaktný. Pre prevádzku v pivniciach je ľahko 
rozmontovateľný. 
 
 Pre výmenu/rozrušenie starých domových 

prípojok pr. 34-220 mm (od ½” – 8,5“ 
 Pre zatiahnutie nových HDPE potrubí pr. 

63-180 mm (2,5”-7”)  
 Na dĺžku do 120 m 
 Maximálna ťažná sila 300 kN (30 t) 
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Hlavná a opačná zvierka 
Inteligentný spôsob zaťahovania 
Hlavná zvierka zviera lano, keď dva 
hydraulické valce tlačia hlavnú zvierku 
nahor. 
Opačná zvierka drží kábel napnutý, keď 
sa dva hydraulické valce hýbu nadol a 
hlavná zvierka je uvoľnená. 

Dva hydraulické valce 
Hladké a stabilné ťahanie 
Oba hydraulické valce produkujú ťažnú 
silu do 300 kN (300 t) 

Predná platňa 
Predná platňa stabilizuje lanový 
zaťahovač na podloží. 

Odkláňanie z horizontálnej polohy na 
vertikálnu 
Dve kladky odkláňajú ťažné lano z 
horizontálnej polohy do vertikálnej. 

Demontovaný na praktické kusy 
Na prenášaniíe do pivnice 

Jednotlivé kusy demontovaného  
lanového extractora X300C jedna alebo 
dve osoby ľahko prenesú do pivničných 
priestorov, šácht ale na dopravný 
prostriedok. 

Na prenášanie zmontovaného X300C 
slúžia 2 zdvíhacie oká. 

Práca v obmedzených 
priestoroch. 
Prevádzka priamo zo šachty. 

Vďaka kompaktnému dizajnu 
môže lanový zaťahovač X300C 
pracovať v malých priestoroch: 

Dĺžka = 0,42 m, šírka = 0,60 m 
Rozmer šachty: 
pr. 800 mm alebo pr. 1000 mm 

   

Hydraulický pohonný agregát – vhodný pre pohon X300C 
 
 Benzínový motor 22HP (16,5 

kW) 

 Elektrické štartovanie 

 Veľká nádrž na hydraulický olej 

 Chladič oleja – doplnkové 
príslušenstvo 

 
Nádrž na hydraulický olej s obje-
mom 30 l. Filter oleja je ľahko 
vymeniteľný. 

Manometer ukazuje reálny tlak 
oleja. Páka na prepínanie tlaku 
oleja. 

Doplnkové príslušenstvo je chladič 
oleja. Umožňuje prevádzku pri 
vysokých teplotách vzduchu. 
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Technické údaje TERRA EXTRACTOR X300C 

Ťažná sila pri 235 bar 300 kN (30 t) 
Priemer starého potrubia 34-220 mm 
Priemer nového potrubia 63-180 mm 
Dĺžka rozrušenia do 120 m 
Pracovná rýchlosť pri 30 l/min 90 m/hod (1,5 m/min) 
Max. pracovný tlak 235 bar 
Požadovaný  objem oleja 20-60 l/min 
Ťažné lano pr. 22 mm, 2,4 kg/m 
Dĺžka x šírka x výška (výška pri valcoch v hornej aj v dolnej polohe) 0,42 x 0,60 x 1,25/1,50 m 
Hmotnosť  (bez ťažného lana) 260 kg 
Max. hmotnosť jedného rozobraného komponentu 45 kg 

 
 
 

Technické údaje Hydraulický pohonný agregát 

Výkon 22 HP (16,5 kW) 
Hydraulický olej 29 l/min pri 235 bar 
Objem nádrže na benzín 6,5 l 
Objem nádrže na hydraulický olej 30 l 
Dĺžka x šírka x výška  0,82 x 0,60 x 0,70 m 
Hmotnosť  (bez hydraulického oleja a benzínu) 98 kg 
Hmotnosť  (s hydraulickým olejom a s benzínom) 132 kg 

Výrobca môže zmeniť technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia 
 
 

 


