
GRUNDODRILL
HDD-Boormachines

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

INTELLIGENT
EN KRACHTIG



WIJ WETEN,  
WAT BELANGRIJK IS

De „Mol-technologie“ is welbekend in de lei-
dingbouw. Het aandeel sleufloze werkzaam-
heden ten opzichte van de traditionele open 
ontgraving groeit gestaag, omdat onze sleuf-
loze methodes voor aanleg en vernieuwing 
van aanvoer- en afvoerleidingen technische 
en economische voordelen biedt. 

Het is het sterk reduceren van graaf- en her-
stelwerkzaamheden, de veel korte opbouw- 
en werktijden en het verminderen van overlast 
voor het verkeer. Deze voordelen  komen goed 
tot zijn recht bij o.a. het maken van huisaan- 
sluitingen en bij het kruisen van drukke ver-
keerswegen, spoorlijnen en winkelgebieden.

Wie sleufloos werkt, doet daarnaast ook wat voor het milieu. Sleufloos 
werken: geen oppervlakte verstoring, minimale ontgraving, minder 
aan- en afvoer van grond, minder vrachtwagens en machines en het 
voorkomen van files en omleidingen, minder stof en niet onbelangrijk 
minimale emissies van lawaai, CO2 en fijnstof.
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  7 krachtige machines
  Smal gebouwde machines maken borin-

gen kort tegen bouwwerken of obstakels 
mogelijk. 

  Goede anti-corrosie bescherming o.a. 
door de volledig verzinkte stangenbox

  Motorkap gemaakt van weerbestendig 
GFK

  Schok- en trillingsbestendige  
elektronische componenten

  Hoge kwaliteitsafwerking en betrouwbare 
toeleveranciers (motoren, pompen, etc.)

  Hoge belastbaarheid,  
bedrijfszeker en onderhoudsarm

  Waardevast
  Veelzijdig in te zetten
  Compatible met trekkrachtmeters met 

boorregistratie volgens DVGW GW 321
  Extra veilig: gekeurd door de bekende 

Duitse keuringsinstanties.

VOORDELEN
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ZUINIGER 
VERBRUIK

LANGE 
LEVENSDUUR



HDD-VLOOT VAN TRACTO-TECHNIK

VERANTWOORDELIJK 
VOOR HET SUCCES

Naast de mini-grondboormachines  
GRUNDOPIT en GRUNDODRILL4X staan nog 
6 GRUNDODRILL - machines met de volgen-
de basisuitrusting ter beschikking:

  Boormachine met rupsonderstel  
en steunschilden

  ruime cabine, comfortabele stoel,  
joystick bediening en kleurenmonitor

  volledig verzinkte stangenbox
  half automatisch stangenwisselsysteem*
  halfautomatische klem- en lossysteem*
  Verankeringssysteem met  

bentonietopvangbak
  Capabele hogedrukbentonietpomp op de 

boormachine

  boordataregistratie volgens DVGW GW 
321 – data overdracht via telemetrie da-
tatransmissie (diagnose op afstand per 
modem)

  boorautomaat ter ontlasting van de  
machinist voor routinefunkties, kor-
te boortijden, optimale inzet, schoon 
gemaakte stangen bij terug halen en 
vermogens geregelde aansturing van de 
boormotor*

  voorbereid voor kabelgestuurd boren

Tevens bieden we voor boven de 30 ton, 
de HDD-boortechniek van onze partner  
PRIME-DRILLING aan.
*type afhankelijk
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GRUNDODRILL18N

GRUNDODRILL4X GRUNDODRILL11XP GRUNDODRILL15XP / 15XPT

GRUNDODRILL28NplusGRUNDODRILL18ACS
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Afhankelijk per type cabine: 
  zeer ruim en draaibaar
  groot zichtveld rondom
  ergonomisch en goed verstelbare stoel
  Multifunktionele joystick bediening
  Functiecontrole zichtbaar  

op het kleurenmonitor 
  Snelle diagnose door overdracht  

via telemetrie
  Weergave en registratie van boordata
  Weergave en registratie van de  

trekkrachtmeting

De cabine is uitgerust met verwarming, als 
optie wordt airconditioning aangeboden, 
klapbaar raam, ruitenwisser, warmte-
werend glas, alarmlichten, 2 schijnwer-
pers, anti-diefstal, opstaptrede en radio 
met CD-speler. 

In deze cabines wordt heel graag gewerkt. 

COMFORTABELE CABINE TOT IN DETAIL

WERKPLEK VOOR
HIGHTECH - BOORDERS
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Kleurenmonitor Comfortabele cabine Multifunctionele joystick bediening



ADEMBENEMEND

ORIGINELE TOEBEHOREN VOOR UITDAGENDE PROJECTEN

Vanwege het veelvoud aan verschillende 
grondsoorten is er een breed scala aan toe-
behoren, om het beste rendement uit uw bo-
ringen te behalen.

Hiervoor biedt TRACTO-TECHNIK een keuze 
aan verschillende boortoebehoren, om zo 
goed mogelijk te zijn uitgerust. Zie:

www.directional-drilling-accessories.com
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ORIGINELE TOEBEHOREN VOOR UITDAGENDE PROJECTEN
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Rotsboringen
ELICON 95 
Dubbele boorstangen

Standaard boringen
TD61, TD73 und TD82 
boorstangen

Hard Soil ReamerMedium Soil Reamer Hard Soil Rockreamer Holeopener
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VOLDOENDE 
OPBRENGST

MENGUNITS

Topkwaliteit spoeltechniek is één van de belangrijkste 
bouwstenen voor succesvolle boringen. Samen met de 
GRUNDODRILL boormachine en de boortoebehoren 
biedt de spoeltechniek van TT de optimale boormachi-
nes om efficiënt te werken – ook in lastige grond. 

Mengunits met een hoge opbrengst en hoogwaardige 
pompen garanderen een hoge kwaliteit van de boor-
spoeling. Voor een op het werk afgestemde kwaliteit 
boorspoeling zijn professionele meetinstrumenten en 
accessoires leverbaar.

Leer meer over dit thema bij de aangeboden trainingen. 
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Mengunit  MA07 Mengunit  MA010Mengunit  MA09

Inbouw in vrachtwagen Inbouw in vrachtwagen
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TECHNISCHE GEGEVENS

GRUNDODRILL4X

  Kubota Dieselmotor 28 kW 
  zitplaats met overzichtelijk  
bedieningspaneel

  1 Multifunctionele joystick
  hydraulische verankering  
zwenkbaar in 3 posities

  afstandsbediening
  stangenmagazijn met  
32 boorstangen, totaal 48 m

  rupsonderstel met steunschild

Boorstangen type: 4X

3.965 x 1.200 x 1.530
2.140 
48
15° 
43
1.300
230
80
48/38
1500 
9
≤ 250
≤ 160
≤ 100
25
2
-
82,5 
28
-

Model

Basisuitvoerig

Gegevens opbrengst

L x B x H [mm]
Gewicht incl. stangen [kg] 
Inhoud stangenbox [m] 
Intredehoek 
Trek- en boorkracht [kN] 
Max. draaimoment [Nm] 
Max. toerental booras [U/min] 
Pilootboring Ø [mm] 
Boorstang Twin Drive Ø [mm]   
Bruikbare stanglengte [mm] 
Gewicht boorstang [kg]
Ruimer-Ø* [mm] 
Buis-Ø* [mm] 
Boorlengte* [m] 
Min. Boorradius [m] 
Max. rijsnelheid [km/h] 2 standen  
Schoonwatertank [l]    
Maximaal gedempt [dB(A)] 
Max. Motorvermogen [kW] 
HD Bentonietpomp [l/min] 
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GRUNDODRILL15XP

  Cumminsmotor T4i voor rij- en 
boorwerk, 119 kW

  boorlafette met rupsonderstel, 
steunschild

  ruime cabine, comfortabele stoel, 
joystick, kleurenmonitor

  Boorautomaat
  volledig verzinkte stangenbox
  half automatische  
stangenwisselsysteem

  half automatische klem-  
en breeksysteem

  Verankeringsplaat met  
bentonietopvangbak

  hoogwaardige bentoniet  
HD-Pomp aan boord 

  Boordataregistratie –  
telemetrie dataoverdracht

  Hogedrukreiniger
   Optioneel: 
Volautomaat, hamerfunctie,  
radiografische afstandsbediening, 
stalen rupsonderstel met gevul-
caniseerde pads, airconditioning

Boorstangen type: TD61

6.150 x 1.850 x 2.400
10.035 
210
11°–20° 
147
4.500 
190
100 
62/54
3.000
26
≤ 500 
≤ 400
≤ 350 
42
2 / 4
100
67
119
200

GRUNDODRILL15XPT

  Cumminsmotor T4i voor rij-  
en boorwerk, 126 kW

  boorlafette met rupsonderstel, 
steunschild

  ruime cabine, comfortabele stoel, 
joystick, kleurenmonitor

  Boorautomaat
  volledig verzinkte stangenbox
  half automatische  
stangenwisselsysteem

  half automatische klem-  
en breeksysteem

  Verankeringsplaat met  
bentonietopvangbak

  Hoogwaardige bentoniet  
HD-Pomp aan boord 

  Boordataregistratie –  
telemetrie dataoverdracht

  Hogedrukreiniger
  Optioneel: 
Volautomaat, hamerfunctie,  
radiografische afstandsbediening, 
stalen rupsonderstel met gevul-
caniseerde pads, airconditioning

Boorstangen type: TD73

6.150 x 1.850 x 2.400
10.780 
180
11°–20° 
160
6.500 
190
115 
73/63
3.000
42
≤ 500 
≤ 400
≤ 400 
55
2 / 4
100
67
123
225 (320)

GRUNDODRILL11XP

  Cumminsmotor T4i voor rij-  
en boorwerk, 119 kW

  boorlafette met rupsonderstel, 
steunschild

  ruime cabine, comfortabele stoel, 
joystick, kleurenmonitor

  Boorautomaat
  volledig verzinkte stangenbox
  half automatische stangenwis-
selsysteem

  half automatische klem-  
en breeksysteem

  Verankeringsplaat met  
bentonietopvangbak

  hoogwaardige bentoniet HD-
Pomp aan boord 

  Boordataregistratie –  
telemetrie dataoverdracht

  Hogedrukreiniger 
  Optioneel: 
Volautomaat, hamerfunctie,  
radiografische afstandsbediening, 
stalen rupsonderstel met gevul-
caniseerde pads, airconditioning

Boorstangen type: TD61

6.250 x 1.740 x 2.400
7.900 
132 
11° - 20°
105
3.300
200
100
62/54
3.000
26
≤ 400
≤ 355
≤ 250
42 / 33
2 / 4
100
66
119
115
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GRUNDODRILL18N

  Cumminsmotor T4i voor rij- en 
boorwerk, 126 kW

  Boorlafette met stalen  
rupsen en gevulcaniseerde pads, 
steunschild(en)

  ruime cabine, comfortabele stoel, 
joystick, kleurenmonitor

  Boorautomaat
  half automatische stangenwis-
selsysteem

  half automatische klem-  
en losmaaksysteem

  Verankeringshamersysteem met 
bentonietopvangbak

  Hoogwaardige bentoniet  
HD-Pomp aan boord 

  Boordataregistratie – telemetrie 
datatransmissie

  Hogedrukreiniger
  Optioneel: 
Volautomaat, radiografische af-
standsbediening, airconditioning

Boorstangen type: TD73 · TD82

6.700 x 2.300 x 2.570
14.350
225 · 210
12°–30°
180 · 200
7.500 · 10.000
200
115 · 140/170
73/63 · 82
3.000
42 · 46
≤ 600
≤ 500
≤ 400
55 · 75
3,3/5 
130
66
126
320 (400)

Model

Basisuitvoerig

Gegevens opbrengst

L x B x H [mm]
Gewicht incl. stangen [kg] 
Inhoud stangenbox [m] 
Intredehoek 
Trek- en boorkracht [kN] 
Max. draaimoment [Nm] 
Max. toerental booras [U/min] 
Pilootboring Ø [mm] 
Boorstang Twin Drive Ø [mm]   
Bruikbare stanglengte [mm] 
Gewicht boorstang [kg]
Ruimer-Ø* [mm] 
Buis-Ø* [mm] 
Boorlengte* [m] 
Min. Boorradius [m] 
Max. rijsnelheid [km/h] 2 standen  
Schoonwatertank [l]    
Maximaal gedempt [dB(A)] 
Max. Motorvermogen [kW] 
HD Bentonietpomp [l/min] 

TECHNISCHE GEGEVENS
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ONDERSTEUNING IN DE  
HDD-BOORTECHNIEK

www.TRACTO-TECHNIK.de

GRUNDODRILL18ACS

  Cumminsmotor T4i voor rij-  
en boorwerk, 126 kW

  Boorlafette met stalen rup-
sen en gevulcaniseerde pads, 
steunschild(en)

  ruime cabine, comfortabele stoel, 
joystick, kleurenmonitor

  Boorautomaat
  half automatische  
stangenwisselsysteem

  half automatische klem-  
en losmaaksysteem

  Verankeringshamersysteem met 
bentonietopvangbak

  Hoogwaardige bentoniet  
HD-Pomp aan boord 

  Boordataregistratie –  
telemetrie datatransmissie

  Hogedrukreiniger
  Optioneel: Volautomaat, radio-
grafische afstandsbediening, 
airconditioning, boorstangen type 
TD73 of TD82 (zie technische 
gegevens GRUNDODRILL18N)

GEBRUIK ONZE SERVICEMOGELIJKHEDEN
Naast onze producten bieden wij u  
vele service mogelijkheden. 

SERVICEHOTLINE
Heeft u vragen over onze  
producten en specificaties? 
Bel ons: 078 - 6813344

INTERNET
Bezoek onze website en laat u 
informeren over de verschillende 
producten en mogelijkheden.
www.TRACTO-TECHNIK.com

YOUTUBE CHANNEL
Laat u verrassen door  
onze gebruikersvideo‘s:
www.youtube.com/TractoTV

SCHOLING
Er is een breed aanbod opleidin-
gen voor beginners en gevorder-
den bij de fabriek beschikbaar 
met jaarlijks nu al meer dan 
3.000 deelnemers.

Boorstangen type: Elicon 95 (Rots)

6.700 x 2.300 x 2.570
15.200
120
12°–30°
180
7.500
200
165
95
3.000
80
≤ 600
≤ 500
≤ 400
55
3,3/5 
130
66
126
320 (400)

GRUNDODRILL28Nplus

  Cumminsmotor T4i voor rij-  
en boorwerk, 224 kW

  Boorlafette met stalen rup-
sen en gevulcaniseerde pads, 
steunschild(en)

  ruime cabine, comfortabele stoel, 
joystick, kleurenmonitor,  
airconditioning

  Boorautomaat
  volledig verzinkte stangenbox
  half automatische stangenwissel-
systeem

  half automatische klem-  
en losmaaksysteem

  Verankeringssysteem met  
bentonietopvangbak

  Hoogwaardige bentoniet  
HD-Pomp aan boord 

  Boordataregistratie – telemetrie 
datatransmissie

  Hogedrukreiniger
  Optioneel: 
Volautomaat, slagwerk, radiogra-
fische afstandsbediening

Boorstangen type: TD82

7.300 x 2.530 x 2.900
18.980 
288
12°–30° 
280
11.000 
180
140/170 
82
3.000
46
≤ 900 
≤ 710
≤ 500 
75
3,3/5 
155
76
224
650



TRACTO-TECHNIK
worldwide

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

Switzerland
TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG
Tel: +41 79 8203897
info@tracto-technik.ch
www.TRACTO-TECHNIK.ch

United Kingdom 
TT-UK Ltd.
Tel: +44 1234 342566
Fax: +44 1234 352184
info@tt-uk.com
www.TT-UK.com

France
TRACTO-TECHNIQUES S.a.r.l.
Tél: +33 5 53538983
Fax: +33 5 53093941
ttf@tracto-techniques.fr
www.TRACTO-TECHNIQUES.fr

USA
TT TECHNOLOGIES Inc.
Tel: +1 630 851 8200
Fax: +1 630 851 8299
info@tttechnologies.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TT ASIA PACIFIC Pty Ltd.
Tel: +61 7 3420 5455
Fax: +61 7 3420 5855
info@tt-asiapacific.com
www.TT-ASIAPACIFIC.com

Germany
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG 
TT Headquarters
Paul-Schmidt-Straße 2  
57368 Lennestadt · Germany  
Tel: +49 2723 808-0 · Fax: -180  
export@tracto-technik.de  
www.TRACTO-TECHNIK.com
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Presented by your TT partner:

Meerman Jr b.v.
Nijverheidsweg 69 · 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078-681 33 44
www.meerman.com · info@meerman.com


