Varför välja Gruse som din borriggspartner?
Vi anser att försäljningen av en borrigg bara är
första steget i en nära relation med en kund
och en maskin med det gemensamma målet
att hålla hög driftsäkerhet och låga
underhållskostnader.
21 är en
hydraulisk
Gruse erbjuder teknisk M
service
via
telefon,borrigg
på med
separat elelaggregat som är
arbetsplats och i verkstad
konstruerad för att utföra
grundläggning, stag, etc. i svåra och
begränsade utrymmen

• Akuta reparationer
• Garantijobb
• Service & underhåll
Modulmastdesign gör det möjligt
• Renoveringar
att utföra borrning i utrymmen med
• Serviceavtal
en maximal höjd på 2,50 meter. De
• Förändringar och förbättringar
olika lederna i kombination med sin
• ”Alltid redo” – uppställning och underhåll
exceptionella kompakthet gör den
mellan uppdrag
extremt mångsidig.
• Beprövade samarbetspartners
över hela
landet
Hydraulikenheten kan utrustas med
antingen hjul eller larvband.

- Många års erfarenhet Maskinen
av topp- kan
ochutrustas med en
sänkhammarborrning, både
maskiner
och
MORI fjärrkontroll.
Liksom alla MORI
borrutrustningar.
borriggar kan M 41 anpassas efter
kundens krav.

- Stort servicenät. Fältservice,
verkstadsservice, reservdelshantering etc
- Flexibilitet. Vi gör ändringar och anpassningar
av utrustningen utifrån projektens
förutsättningar.

MORI M21 E
Mori M 21E är en hydraulisk borrigg
som drivs med el, men det finns också
en variant för diesel. Den har ett
separat powerpack och den är
konstruerad för att utföra rördrivning,
grundläggning, stagborrning etc. i
svåra och begränsade utrymmen.
Teleskopmast och breddningsbara
larver gör det möjligt att utföra
borrning i utrymmen med begränsad
takhöjd eller smala infarter till
området.
Det fina rörelsemönstret i kombination
med den kompakta storleken och full
radiostyrning gör denna maskin till
den perfekta källarmaskinen.
Powerpacket kan utrustas med
antingen hjul eller larvband och de
eldrivna maskinerna kan kompletteras
med en liten dieselmotor för
förflyttningar.
Liksom alla MORI borriggar kan M 21 E
anpassas efter kundens krav.
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Tekniska specifikationer Mori M21 Borrenhet
Vikt
Larvunderede

Borrmast

Klämbord
Rotationsenhet

Säkerhetsbur

2400 kg
Längd

1100 mm

Bredd larvplattor
Negativ broms
Stödben
Vridbar i sidled hö/vä
Counterslide
Slaglängd 1 m rör

230 mm

Mastlängd

2115 mm

Slaglängd 1,5 m rör

1750 mm

Mastlängd

2630 mm

Slaglängd 2 m rör

1270 mm

Mastlängd

3150 mm

Matnings/Lyftkraft

2500 kg

Enkelt med
knäckcylinder
RM450

33–180 mm

Varv

100 rpm

Vridmoment

520 Kgm

Anslutning rotationsaxel

2” 3/8 API

+/- 90°
300 mm
1250 mm

EN 16228

Tekniska specifikationer Mori M21 E Power pack
Hydraulsystem

El Motor

Styrning

Vikt

Pump 1

100 l/min @ 200 bar

Pump 2

32 l/min @ 200 bar

Oljetank
Slangpaket

250 l
15 + 10 m

380V @ 1480 rpm

55Kw

Lyft/matningskraft

5000 kg

Lyfthöjd mastbom
Toppvinsch

500 mm
1500 kg

Radio för transport
Hydraulisk för övriga
2200kg

