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Zvýšení rychlosti a snížení hladiny 
hluku – to jsou základní přednos-
ti všech vrtacích strojů pro hori-
zontální vrtání generace S3. Vrtací 
stroj D60x90 S3 je poháněn mo-
torem Caterpillar, který vyhovuje 
emisní normě Tier 4 Final a přidá-
vá 17 HP (12,8 kW) výkonu navíc 
ve srovnání s předchůdcem z řady 
S2: Namísto původních 185 HP či-
ní výkon 202 HP – díky tomu jsou 
stroje řady S3 nejen rychlejší, ale 
i produktivnější.

Garantovaná hladina akustic-
kého tlaku o hodnotě 107 dBA 
a 82 dBA v prostoru pracoviš-
tě obsluhy je o 10 bodů nižší než 
u předchozího modelu, což vý-
razně redukuje hlučnost a přispí-
vá ke komfortnějšímu, tiššímu 
pracovnímu prostředí a rovněž 
ke snazší komunikaci obsluhy 
na pracovišti. Stroje D60x90 S3 
jsou vybaveny pogumovanými 
ocelovými pásy, a jsou proto šetr-
nější k povrchu v obydlených ob-
lastech, což ocení zejména města 
a obce.

Operátoři strojů na horizontál-
ní vrty představují cennou pracov-
ní sílu. Dobré pracovní podmínky 
operátorů na pracovišti jsou klíčem 
k produktivitě a k jejich celkové 
spokojenosti s prací. Klimatizova-
ná kabina je proto standardní výba-
vou strojů D60x90 S3 a nabízí vět-
ší prostor pro obsluhu a udržuje její 
komfort i při nepřízni počasí.

Rozmístění ovládacích prvků 
na Vermeer modelech S3 usnad-
ňuje operátorům zaškolení a pře-
chod z jednoho modelu na jiný. 
Z „vychytávek“ stroje D60x30 S3 
jmenujme digitální displej, vylep-

šenou palubní diagnostiku či joy-
stick. Systém pracuje s modulem 
PDM, který snižuje množství vo-
dičů a pojistek, a garantuje tak vět-
ší bezpečnost a spolehlivost. Ba-
revný dotykový displej Aurora 
značky DigiTrak přehledně zob-
razuje zaměřovací údaje v reál-
ném čase a další potřebné infor-
mace pro operátory. Standardní 
součástí strojů řady S3 je i moni-
torovací systém pro sledování vý-
konu stroje. 

Vrtací stroj D60x90 S3 pracuje 
s vrtnými tyčemi Firestick o prů-
měru 7,3 cm a délce 4,57 m ne-
bo průměru 8,9 cm a délce 4,57 m. 
Stroj je vybaven 182,9 m vrtných 
tyčí, což je více než nabízí většina 
konkurenčních vrtacích strojů, kte-
ré přispívají k efektivnějšímu pro-
vádění i dlouhých vrtů.

Aktualita

Ve dnech 15. - 16. září 2017 hos-
til tým Vermeer EMEA v holand-
ském Goes stovky zákazníků – 

vrtařů v rámci Zákaznických dní 
spojených s akcí Rodeo HDD 
2017. Soutěže ve vrtání s vrta-
cími stroji Navigator série S3 se 
zúčastnilo 52 týmů ze 13 zemí. 
Českou republiku zastupoval tým 
společnosti M-Luft s. r. o., který 
se umístil na skvělém 10. mís-
tě! Na 350 návštěvníků si kro-
mě rodea, prezentace novinek fir-
my Vermeer nejen z oblasti HDD, 
užilo v průběhu akce i spoustu zá-
bavy díky doprovodnému progra-
mu během dne i večernímu pro-
gramu s živou hudbou, tancem 
a bohatým rautem. Týmu firmy 
M-Luft s. r. o. tímto gratuluje-
me za vynikající výkon a repre-
zentaci naší země! 

VERMEER DOPLNIL ŘADU VRTACÍCH STROJŮ
Navigator série 3 o další novinku: D60x90 S3 
S uvedením horizontálního vrtacího stroje 
D60x90 S3 Navigator rozšířila společnost 
Vermeer řadu S3, a reaguje tak na aktuální 
potřeby zákazníků, jejichž projekty zahrnují 
menší i rozsáhlé vrty pro inženýrské sítě 
a potrubí. 

Díky tlačné/zatahovací síle 27 240 kg 
a krouticímu momentu 12 202,4 Nm 
pomáhá vrtací stroj D60x90 S3 stavebním 
fi rmám instalovat na dlouhé vzdálenosti 
velké svazky kabelů, rozvody plynu, potrubí 
o nízkém průměru v místech křížení, ale 
i vodovody ve stísněných prostorách, kde je 
velmi složitá a úzká manévrovací plocha.
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