Hyresmaskin MORI M21E
GRUSE Hyresmaskin Mori M21E är
en eldriven sk källarmaskin som
kan verka i utrymmen ner till 2200
mm i takhöjd.
Den är delad i två enheter där både
borrenhet och powerpack går på
gummilarver. En liten dieselmotor
på powerpacket gör att enheterna
kan flyttas även utan el .

-

År 2019, s/n 215
Helt radiostyrd
63 A / 125 A
Rotation
Dubbelt klämbord, 230 mm
Breddningbara larver
1, 1,5 eller 2 m borrör

Maskinen har ett fint rörelsemönster
och är konstruerad för att utföra
rördrivning, grundläggning,
stagborrning etc. i svåra och
begränsade utrymmen.

GRUSE Maskin & Teknik AB
Håtubaholm
197 92 Bro

Tekniska specifikationer Mori M21 Borrenhet
Vikt

(ca)

2400 kg

Larvunderede

Längd

1100 mm

Bredd larvplattor

230 mm

Negativ broms
Stödben
Borrmast

Vridbar i sidled hö/vä

+/- 90°

Counterslide

300 mm

Slaglängd 1 m rör

1010 mm

Mastlängd

2115 mm

Slaglängd 1,5 m rör

1560-1670 mm

Mastlängd

2680-2790 mm

Slaglängd 2 m rör

2080-2190 mm

Mastlängd

3200-3300 mm

Matnings/Lyftkraft

2500 kg

Klämbord

Enkelt med knäckcylinder

33–230 mm

Rotationsenhet

RM450

Säkerhetsbur

Varv

100 rpm

Vridmoment

520 Kgm

Anslutning rotationsaxel

2” 3/8 API

EN 16228

Tekniska specifikationer Mori M21 E Power pack
Hydraulsystem

El Motor

Pump 1

100 l/min @ 200 bar

Pump 2

32 l/min @ 200 bar

Oljetank

250 l

Slangpaket

15 + 10 m

380V @ 1480 rpm

55Kw

Lyft/matningskraft

5000 kg

Lyfthöjd mastbom

500 mm

Styrning

Helt radiortyrd

Vikt

(ca)

2700kg

800

GRUSE säljer och hyr ut borriggar från våra tre
leverantörer; Hütte, Casagrande samt Mori.
Villkoren för hyra är lite olika beroende på
vilken maskin det gäller, men M21E kan hyras
minst en vecka i taget.
Skulle maskinen behöva anpassas inför ert
projekt så gör vi det här i GRUSEs verkstad på
löpande eller fast räkning beroende på
överenskommelse med kunden.
Med maskinen levereras ingen borrutrustning,
men sådan kan köpas separat.
I maskindokumentet som följer med maskinen
finns information om hur maskinen skall tas om
hand före start, under drift samt efter varje
avslutad arbetsdag. En inplastad
sammanfattning följer också med. Dessa
rutiner skall följas och det är hyrestagarens
ansvar att så sker samt att rapportera ev.
problem till GRUSE.
Efter hyrestiden skall maskinen lämnas åter i
samma skick som den hämtades, om inte
kommer vi att återställa mot löpande kostnad
för hyrestagaren.
Planerad service och underhåll under
hyrestiden ingår i hyran.
Borrutrustning och elsladd ingår inte i hyran.

Varmt välkommen till oss, vi gillar borrning!

Stefan & Helena med personal
www.gruse.se
08- 400 11 560
info@gruse.se

