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PRODUKTBESKRIVELSE
ADT30 boretårn er bygget opp fra tårnet og bormaskin 
fra Epiroc sin utprøvde borevogn T30. Dette er trolig  
den største suksessen som er i pallborringsmarkedet 
i dag. Vi er kjempestolte av å kunne bygge videre 
på dette utprøvde konseptet og tilby denne 
materen nå som boreapplikasjon for gravemaskin. 
Dette sammen med vårt unike styresystem som 
gir økt brukervennlighet og drivstofføkonomi med 
bedre integrasjon til graver med el-styringer og 
hydraulikksystem – Agder Pumpestyring.

Agder Pumpestyring
Dette er en anbefalt opsjon som gir store drivstoff-
besparelser. Pumpene styres optimalt i forhold til hver 
forbruker. Dette reduserer varmgang og gir lavere 
belastning på motor og pumper. Anbefales! Spør vår 
selger for en nærmere forklaring om oppbygning og 
virkemåte.

SPESIFIKASJONER
ADT30 hydraulisk boreutstyr med hydraulisk dreven 
støvsuger for montering på gravemaskin, bestående av:
-  Komplett boreutstyr der ventiler samt 

fastboringsautomatikk er samlet i boreaggregatet.
-  EPIROC COP SC14/16/19 hydraulisk bormaskiner for 

hulldimensjoner fra 38 mm til 89 mm. Bormaskinen 
leveres med standard nakke T35 eller T38.

-  EPIROC T30 hydraulisk mater for 12 fot skjøtestål med 
avlederhus og hydraulisk operert borstyring.  
Max. boredybde ca. 14,4 m.

-  Valgfritt mellom trådløs radiokontroll og boring fra 
spakene (forbehold om maskintype).

-  Elektrisk anlegg 12V/24V.
-  Sylinder for pendling av boreutstyret/fast feste 

tilpasset Rotortilt.
-  Hydraulisk støvsuger.
-  Standard festebrakett.
-  Stor skjerm i hytte for justering og avlesning.
-  Utstyret leveres iht. Maskinforskriften EN 16228.

Effektbehov: 115–150 kW avhengig av bormaskin- og 
kompressorvalg.

Oljebehov: 180–200 liter ved ca. 210 bar.

AgderGruppen forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. Med forbehold om skrivefeil.

3D
-illustrasjoner kan avvike fra det faktiske produkt.
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OPSJONER
-  COP SC 14 bormaskin
-  COP SC 16 bormaskin (standard)
-  COP SC 19 bormaskin
-  L5 GPS for boring og graving
-  Boring fra spakene / radiokontroll for tårn
 (forbehold om maskintype)
-  Agder Pumpestyring
-  Radiostyring for gravemaskin
-  Retnings/vinkelmåler/meterteller
-  Luftdrevet rettsliper
-  Elektronisk vernebur
-  CME kronesliper
-  Fjernstyrt ventil for sirene
-  Ekstra luftuttak
-  3 stk. lys på tårn, inkl. braketter

Alle opsjonspriser er ferdig montert ved  
vårt verksted i Flekkefjord.

Forbehold om valutaendringer.

AGDER 3,5 M3 KOMPRESSOR
- Gardner Denver CT6B eller Rotair VRH 30
- Kapasitet 3,5m3/min

Opsjon
Manøverpanel trådløst.

Opsjon
Stort display med integrert retning og dybdemåler.

AgderGruppen forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. Med forbehold om skrivefeil.
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AgderGruppen forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. Med forbehold om skrivefeil.

BORMASKIN

MATER

TEKNISK INFORMASJON

Materbjelke T30 med Stangmagasin, 3+1 stenger, 14,4 m boredybde Ca. 2800 kg

Total lengde mater 6000 mm

Matningslengde 4070 mm

Materforskyvning 1000 mm

Matehastighet 0,9 m/s

Materkraft max 12 kN

Opptrekkskraft 15 kN

BMH 2000 aluminiumsmater med sylindermatning, enkelt borstø med hydraulisk justerbar  
støvkappe og materforskyvning.

Roc drill Impact power Impact 
rate

Weight RPM 
Max

Torque Working 
pressure max

Flow rate 
max l/ min

Hole 
diameter

COP SC14 14 kW 19 hp 80 Hz 75 kg 250 470 Nm 200 bar 85 51–64 mm

COP SC16 16 kW 21,4 hp 55/73 Hz 184 kg 215 1070 Nm 190 bar 84 51–76 mm

COP SC19 19 kW 26,5 hp 42/50 Hz 188 kg 140 1970 Nm 230 bar 71–90 64–89 mm

ADT30 leveres standard med bormaskin COP SC16 og T 38 nakke

Epiroc COP SC14 Epiroc COP SC16 Epiroc COP SC19

Adapter 
uten 
Rotortilt

Adapter 
med
Rotortilt


