
ZEMNÍ RAKETY GRUNDOMAT

trenchless technology – simple & easy

GRUNDOMAT

NOVÁ GENERACE



NOVĚ DEFINOVANÁ 
SPOLEHLIVOST

PŘESVĚDČIVĚ INTELIGENTNÍ
Zemní rakety GRUNDOMAT jsou již déle než pět desetiletí 
symbolem přesné podzemní pokládky potrubí. Za mimo-
řádně dlouhou životnost a vysokou přesnost vděčí naši 
„krtkové“ inteligentní konstrukci, nekompromisní kvalitě a 
důslednému neustálému vývoji. Přitom máme neustále na 
zřeteli požadavky uživatelů a trendy v pokládce potrubí. 
Abyste mohli své úkoly řešit rychleji a jednodušeji, dosáhli 
jsme toho, že je naše komplexní technika ještě spolehli-
vější, má delší životnost a vyznačuje se ještě jednodušším 
použitím. Tomu říkáme „simple & easy“.

OPTIMALIZOVANÁ KONSTRUKCE
Nová generace zemních raket GRUNDOMAT tomuto prin-
cipu přesně odpovídá. Optimalizovaná konstrukce spojuje 
všechny výhody dosavadních konstrukčních řad s novými 
technickými řešeními. To, co se osvědčilo, jsme zachovali 
– jako například dvoutaktní metodu nebo korunkovou hla-
vu pro maximální přesnost a výkonné ražení. To, co nebylo 
přesvědčivé, jsme optimalizovali. Nová je například přední, 
neoddělitelná část zařízení, která ještě více prodlužuje ži-
votnosti a minimalizuje čas a náklady na servis. Zachovaná 
zůstává také rozmanitost použití zemní rakety, nové voli-
telné možnosti, jako servořízení pro zařízení malé velikosti, 
zjednodušují manipulaci. Pro vás jako uživatele to znamená 
největší možnou produktivitu a maximální hospodárnost při 
pokládce potrubí. 
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 VÝMĚNNÉ POUZDRO PRO ULOŽENÍ SEKÁČE
 Chrání přední kryt před opotřebením a výrazně pro-

dlužuje životnost sekáče. Při opotřebení lze výměnné 
pouzdro za výhodnou cenu vyměnit.

 UPEVNĚNÍ HLAVY SILOVÝM A TVAROVÝM STYKEM
 S optimálním přenosem síly pro maximální průraznou 

sílu. Jednoduché a pružné upevnění je vysoce zatížitel-
né a i při velkém opotřebení ho lze jednoduše demon-
tovat.

 UZAVŘENÉ TĚSNĚNÍ HLAVY
 Zabraňuje pronikání nečistot a zabezpečuje, že ražení v 

dvoutaktním procesu spolehlivě funguje.
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01 Korunková hlava s dvoutaktní metodou roztlačuje  
 zeminu ve třech krocích při maximální přesnosti a s  
 vysoce stabilním chodem.

02 Koncentrace energie úderu ve směru ražení na  
 ostré řezné hrany zaručuje vysokou průraznou sílu. 

03  Bez předního uzávěru – enormně dlouhá životnost  
 a optimální přenos energie. Veškeré demontážní  
 a servisní práce se provádějí jednoduše pomocí zadní- 
 ho otvoru.

04  Díly podléhající opotřebení (korunka a kužel)   
 dvoudílné vrtací hlavy lze vyměnit jednotlivě, aby se  
 snížily náklady na opravu.

05  Zevnitř a zvenku chromované a zevnitř honované 
tělo je odolné vůči opotřebení a vyžaduje minimální 
údržbu, vyznačuje se mimořádně dlouhou životností a 
zabezpečuje trvale maximální výkon.

06 Hladký vnější kryt je opatřený snadno odečitatelným  
 ukazatelem opotřebení. 

07 Četné možnosti nástaveb pro množství různých  
 použití nad standardní rámec, jako např. pilotování  
 základů nebo vyrážení ocelových trubek.

OPTIMALIZOVANÁ 
PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ

Konstrukce nové generace GRUNDOMAT je výsledkem 
pečlivého vývojového procesu, při kterém byla v popředí 
pozornosti spolehlivost techniky. Promyšlená do posled-
ního detailu přesvědčí nezaměnitelnými vlastnostmi, které 
zaručují maximální výkon a přesnou průraznou sílu v nej-
různějších podmínkách. Chytrá konstrukce s dlouhou ži-
votností navíc výrazně snižuje náklady na servis a opravu.

 DVOUDÍLNÝ, NITRIDOVANÝ A FOSFÁTOVANÝ PÍST
 Píst se vyznačuje vysokou pevnosti v tečení i při maxi-

málním zatížení. Optimální přenos energie zabezpečuje 
velkou průraznou sílu a razicí výkon. 

 VÝMĚNNÉ KLUZNÉ PÁSY A TĚSNĚNÍ
 Chrání cenné součásti zařízení proti opotřebení a zabez-

pečují optimální a bezpečný chod pístu při maximálním 
výkonu. Výměna je rychlá a levná.
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 RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
Pomocí spolehlivého ručního ovládání se přepínání z chodu 
vpřed na chod zpět provádí přímo při provozním tlaku jedno-
duše otočením hadice o 1/4 otáčky doleva. 

 SERVOOVLÁDÁNÍ
Pomocí servoovládání se snadnou manipulací se přepínání z 
chodu vpřed na chod zpět provádí při provozním tlaku jed-
noduše přesunutím páčky. 

JEDNODUCHÉ PŘECHÁZENÍ
mezi chodem vpřed a zpět umožňuje rychlou reakci před 
překážkami nebo u nebezpečných míst, aniž by zemní rake-
ta dobíhala. Pro optimální přizpůsobení příslušným půdním  

podmínkám lze zemní raketu volitelně vybavit dvěma stupni 
pro chod vpřed.
Můžete si vybrat mezi ručním ovládáním a servoovládáním:
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HLAVA JE ZÁKLAD
KORUNKOVÁ NEBO STUPŇOVITÁ HLAVA

PRACOVNÍ PRINCIP U KORUNKOVÉ HLAVY
Korunková hlava uplatňuje svůj plný výkon v sypké, kameni-
té a kompaktní půdě. Korunková hlava rozšiřuje pilotní vrt 
rovnou na plný průměr vrtání tím, že špička sekáče prora-
zí pilotní vrt a korunka řeže zeminu. Rozdrcená zemina se 
přesunuje do drážek, odvádí se dozadu a vytlačuje se ven. 
Díky tomuto pracovnímu principu prokazuje korunková hla-
va maximální přesnost a průraznou sílu i v tvrdých a kameni-
tých půdách. Před korunkovou hlavou vzniká kužel směřující 
přesně k cíli, kde působí koncentrovaný tlak.

PRACOVNÍ PRINCIP STUPŇOVITÉ HLAVY
Stupňovitou hlavu lze používat univerzálně ve všech roztla-
čitelných půdách. Špička sekáče proráží pilotní otvor a půda 
se pak stupňovitě vytlačuje ven. Díky stupňům hlavy se pře-
kážky nejprve rozdrtí a poté se odvádějí pryč. Díky tomu je 
zaručený vysoce stabilní chod. Před stupňovitou hlavou vzni-
ká široký kužel, kde působí silný tlak.

Díky dvoutaktní metodě se snadněji překonává odpor u špičky 
a tření pláště a je dosaženo maximální možné stability směru. 
Tak dosahuje zemní raketa GRUNDOMAT již téměř legendární 
přesnosti i v těch nejkomplikovanějších půdách.

PRVNÍ TAKT
V prvním taktu pohání píst sekáč, takže hlava vytváří vyvrtaný 
otvor a rozdrcuje a odstraňuje překážky. Energie úderu pístu 
je koncentrovaná ve směru ražení na sekáč a na vrtací hlavu.

DRUHÝ TAKT
Ve druhém taktu se vrtací hlava volně pohybuje ve vyvrta-
ném otvoru a celá energie úderu pístu se přenáší na tělo. 
Celé zařízení se posunuje, případně se zavěšenou trubkou. 

Pro optimální přizpůsobení nejrůznějším půdním podmín-
kám lze GRUNDOMAT používat s korunkovou nebo stupňo-
vitou hlavou. Obě provedení pracují stejně přesně, účinně a 
se stabilním chodem, každé svým vlastním způsobem. 

NEPŘETRŽITÝ TAKT
DVOUTAKTNÍ METODA



FLEXIBILNÍ MULTITALENT
DOKÁŽE TÉMĚŘ VŠECHNO
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Mnohostranné použití zemních raket GRUNDOMAT je pů-
sobivé. Spektrum sahá od klasických použití pro křižování a 
domovní přípojky přes ražení ocelových trubek až po obno-
vu potrubí. Při vertikálním použití přesvědčí GRUNDOMAT 
rovněž průraznou sílou a přesností.

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Ať z výkopu do domu, nebo ze sklepa do výkopu nebo do 
minimálního otvoru vrtu (keyhole), ať se jedná o optická vlák-
na (FTTH), plyn, vodu, odpadní vodu nebo elektrický proud.  

GRUNDOMAT je univerzální stroj pro rychlé, bezpečné a hos-
podárné zhotovování domovních přípojek všeho druhu. A po-
kud se začíná přímo z domu, není nutný vůbec žádný výkop.

KŘIŽOVÁNÍ
Při pokládce pod komunikacemi, kolejištěmi, zahradami, 
budovami a dalšími cennými povrchy na krátké vzdálenosti 

je systém GRUNDOMAT nepřekonatelně rychlý, přesný a 
spolehlivý.

PILOTOVÁNÍ ZÁKLADŮ 
Při vertikálním použití pro zakládání staveb lze se zařízením 
GRUNDOMAT nekomplikovaně a bezpečně budovat základy, 
např. usazovat piloty nebo štíty.

DALŠÍ POUŽITÍ
 Beranění od typu 130 pro zarážení ocelových trubek 

 pomocí nasazení různých ramovacích kuželů.
 Obnova potrubí od typu 95 s upravenými zemními raketa- 

 mi metodou dynamického berstliningu (krakování).
 Vyrážení ocelových trubek pomocí nasazovacího trnu při 

 současném zatahování nového potrubí.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO GRUNDOMAT

PRO VŠECHNY PŘÍPADY 

VYRÁŽENÍ OCELOVÝCH TRUBEK

Nasazovací trn pro vyrážení starých 
ocelových trubek do DN 50 při sou-
časném zatahování nového potrubí.

Od typu 95 metodou dy-
namického berstliningu s 
tažným okem a rozšířením.

OBNOVA POTRUBÍ (KRAKOVÁNÍ)

Do DN 400 s nasazovacím ra-
movacím kuželem.

RAŽENÍ OCELOVÝCH TRUBEK

Mlhový 
přimazávač 3,3 l

Tlaková hadice
Startovací lafeta s nastavi-
telnou výškou a stranou

Zemní 
kolík

Svinutá hadice

GRUNDOSCOPE

Teleskopický zaměřovací rám

UNITHERM

Unitherm Ohřívač stlačeného 
vzduchu pro zabránění  
namrzání stroje.

VARIABILNÍ ZATAHOVÁNÍ POTRUBÍ

Izolátor ocelového lanka pro větší bezpečnost 

Zatahovací konec

OKAMŽITÁ INSTALACE KRÁTKÉHO PVC POTRUBÍ

PE řezný nipl 1“ až 
2 1/2“

VT PE potrubí vnější 
průměr 40 mm

Spojka
Tlaková hadice

NÁSLEDNÉ ZATAŽENÍ DLOUHÉHO PE POTRUBÍ S 
TLAKOVOU HADICÍ

ZPĚTNÉ ZATAHOVÁNÍ POMOCÍ TAŽNÉHO ADAPTÉRU

OKAMŽITÁ INSTALACE DLOUHÉHO PE POTRUBÍ

PE trubky

Tlaková hadice PE řezný nipl Připojení PE potrubí

Díky velkému výběru příslušenství na stavbu pro nejrůz-
nější úkoly je systém GRUNDOMAT mnohostranně pou-
žitelný a je zajištěné vysoké vytížení. S naším originálním 
příslušenstvím bude použití pro obsluhu tak jednoduché 
a bezpečné, jak je to jen možné. 



TECHNICKÉ SPECIFIKACE
GRUNDOMAT
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GRUNDOMAT Ø 
[mm]

Délka 
[mm]

Hmot-
nost 
[kg]

Spotřeba 
vzduchu 
[m3/min]

Počet úderů 
[min-1]

Servoovládán
[min-1]

Max. Ø 
potrubí
[mm]1. chod 2. chod 

GRUNDOMAT 45 45 979 9 0,35 530 615 - 40

GRUNDOMAT 55 55 1.108 14,4 0,4 470 565 - 45

GRUNDOMAT 65 65 1.328 25 0,7 450 550 460 50

GRUNDOMAT 75 75 1.465 34 1,0 385 480 400 63

GRUNDOMAT 95 95 1.732 65 1,5 325 425 325 85

GRUNDOMAT 110 110 1.751 96 1,6 320 380 320 90

GRUNDOMAT 130 130 1.740 117 2,6 320 400 320 110

Všechny typy strojů mohou být vybavené jak korunkovou 
hlavou, tak také stupňovitou hlavou.

Krátké zemní rakety jsou obzvláště vhodné pro použití 
při stísněných prostorových podmínkách.

GRUNDOMAT 45

GRUNDOMAT 55

GRUNDOMAT 65

GRUNDOMAT 75

GRUNDOMAT 95

GRUNDOMAT 110

GRUNDOMAT 130

GRUNDOMAT S45

GRUNDOMAT S65

GRUNDOMAT S75

GRUNDOMAT S95

GRUNDOMAT S110

GRUNDOMAT S130

GRUNDOMAT KRÁTKÁ VERZE

GRUNDOMAT Ø 
[mm]

Délka 
[mm]

Hmot-
nost 
[kg]

Spotřeba 
vzduchu 
[m3/min]

Počet úderů 
[min-1]

Servoovládán
[min-1]

Max. Ø 
potrubí
[mm]1. chod 2. chod 

GRUNDOMAT S45 45 894 8 0,35 580 - - 40

GRUNDOMAT S65 65 1.097 18 0,65 570 - 640 50

GRUNDOMAT S75 75 1.295 28 0,8 490 - 460 63

GRUNDOMAT S95 95 1.532 56 1,3 370 - 370 85

GRUNDOMAT S110 110 1.548 86 1,4 370 - 370 90

GRUNDOMAT S130 130 1.604 107 2,4 370 - 370 110

Všechny údaje bez záruky Všechny údaje bez záruky
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KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO 
BEZVÝKOPOVOU TECHNIKU
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ S PŘIDANOU HODNOTOU

Ať před nákupem, během něj nebo po něm, osobně nebo 
on-line – vždy vám poradíme a pomůžeme. Nabízíme vám 
rozsáhlé služby a poradenství, přizpůsobené speciálně pro 
požadavky v oblasti bezvýkopové pokládky potrubí. Naše 
služby jsou stejně rozsáhlé jako sortiment našich produktů, 
abyste se mohli plně soustředit na svou vlastní činnost. 

DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ
Na našich webových stránkách najdete v digitální podo-
bě veškeré důležité informace týkající se naší společnosti, 
našich produktů a jejich použití. Díky uživatelsky přívětivé 
navigaci s přehlednou strukturou se rychle a jednoduše 
dostanete k obsahům, které vás zajímají. Samozřejmě zde 
najdete i odkazy na naši prezentaci na sociálních médiích. 
Pro objednávky příslušenství a náhradních dílů pro naši 
techniku NODIG je zde náš e-shop. Zároveň si zde můžete 
objednat také reklamní zboží s logem krtka. 
Naše cloudová řešení pro techniku HDD vrtání s výpla-
chem centrálně propojují plánování, realizaci, vyúčtování, 
dokumentaci a servis. S COCKPIT budete mít kdekoli a 

kdykoli neustálý přehled o všech důležitých údajích stro-
jů. QUICKPATH vám umožní během okamžiku naplánovat 
nejkratší a nejbezpečnější trasu vrtání. Tak můžete strojní 
techniku využívat ještě efektivněji a s větším ziskem, zce-
la pohodlně prostřednictvím počítače, chytrého telefonu 
nebo tabletu. 

FINANCOVÁNÍ A ZÁRUKA
Našim zákazníkům a prodejním partnerům nabízíme pro-
střednictvím TRACTO-TECHNIK Finance Gamba atraktivní 
možnosti fi nancování pro nové i použité stroje. Ať se jedná o 
fi nancování, pronájem nebo různé formy leasingu: poskytne-
me vám rozsáhlé a kompetentní poradenství, abychom pro 
vás našli řešení na míru. Diskrétnost je přitom u nás samo-
zřejmostí. 

POUŽITÉ STROJE
I vaše použité stroje budou u nás v těch nejlepších rukách. Ať 
se jedná o náš nebo cizí výrobek, při zakoupení nového zboží 
nebo bez zakoupení nového zboží – můžete se zcela spo-

lehnout na náš kompletní servis. Provedeme přímo na místě 
posouzení, poradíme vám s nákupem nebo odkoupením na 
protiúčet a provedeme odbornou opravu. S pečetí „Certi-
fi ed Used Equipment“ pro vás dosáhneme prostřednictvím 
naší webové stránky s použitými stroji s přístupem k jedné z 
největších platforem pro stavební stroje na světě té nejlepší 
ceny. 

POPRODEJNÍ SERVIS
Prostřednictvím naší celosvětové servisní sítě jsme vám neu-
stále k dispozici i po zakoupení. Celkem pět závodů TRACTO-
-TECHNIK a sedm zákaznických středisek v Německu a dále 
naše sesterské fi rmy a prodejní partneři na celém světě 
vám zaručují rychlou dodávku náhradních dílů a okamžitou 
dostupnost. Naši kompetentní servisní pracovníci vám rych-
le pomohou. Abyste v případě, že se něco stane, neztráceli 
drahocenný čas – ať už jste kdekoli.

ŠKOLENÍ 
Kvalifi kovaná teoretická a praktická školení pro nás mají 

ústřední význam, abychom uživatelům a partnerům umožni-
li maximální možný úspěch s našimi výrobky. Široká nabídka 
je určená nejen obsluze, strojníkům a servisním technikům, 
nýbrž ve stejné míře také odborným a vedoucím pracovní-
kům a dále plánovacím pracovníkům a zadavatelům, kteří se 
chtějí dozvědět více o mnohostranných možnostech použi-
tí různých systémů NODIG. Naše školení na míru provádějí 
certifi kovaní školitelé v našich fi remních závodech nebo indi-
viduálně přímo u vás. Obsahy, termíny a přihlášení na našich 
webových stránkách. 

GEOSERVIS
V Německu vám při vašich projektech pomůže náš geoservis 
rozsáhlou odbornou geologickou činností. Nabízíme vám 
poradenství v oblasti projektování a vrtací techniky, například 
v souvislosti s plánovanými trasami vrtání nebo v podobě 
poptávek na stavební pozemky. Navíc vytváříme geologické 
posudky, posuzujeme spisy se stavební dokumentací pro 
zjišťování dodatečných potenciálů a vypracováváme přísluš-
ná stanoviska. 
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TRACTO-TECHNIK
Kundencenter Altbach 
In den Weiden 20
73776 Altbach (bei Stuttgart)
Tel. +49 7153 826262
Fax +49 7153 826264
altbach@TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK
Kundencenter Golzow
Britzer Straße 27a
16230 Chorin OT Golzow (bei Berlin)
Tel. +49 3334 45070
Fax +49 3334 450717
golzow@TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK
Kundencenter Bakum 
Siemensstraße 8
49456 Bakum (bei Bremen)
Tel. +49 4446 968038
Fax +49 4446 968037
bakum@TRACTO-TECHNIK.de

Überreicht von Ihrem 
TRACTO-TECHNIK-Partner:

FÜR SIE VOR ORT

trenchless technology – simple & easy M
AT

01
D

EV
02

   
St

an
d 

04
/2

01
9 

Än
de

ru
ng

en
 in

 B
ild

, T
ex

t u
nd

 g
ra

fis
ch

er
 D

ar
st

el
lu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.


