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Inżynieria drogowa i budowlana osiągnęła w Polsce wysoki 

poziom. Ważną rolę w dalszym rozwoju infrastruktury odegra 

sprzęt stosowany w budowie dróg, nasypów czy ogólnie – w ba-

daniach geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich. Wycho-

dząc naprzeciw potrzebom inwestorów AMAGO Sp. z o.o. pro-

ponuje urządzenia nowoczesne i spełniające rygorystyczne 

reżimy pracy.

Istniejąca w Krakowie od 1996 r. firma AMAGO oferuje kom-

pletną paletę sprzętu do wykonywania badań geologiczno-in-

żynierskch, geotechnicznych i wiertniczych. Spośród maszyn 

wiertniczych i fundamentowych na szczególną uwagę zasługu-

ją sondy statyczno-dynamiczne i wiertnice.

AMAGO Sp. z o.o. jest jedynym w Polsce przedstawicielem 

włoskiej firmy Pagani, renomowanego producenta m.in. sond 

dynamicznych. Wysoką markę zawdzięczają swej niezawodno-

ści, innowacyjności, rozwiązaniom technologicznym i atrak-

cyjnej cenie.

Wiertnice francuskiej firmy Apageo, w szczególności modele 

450 i 560, to urządzenia specjalistyczne, pozwalające jednak 

na szerokie stosowanie w badaniach geotechnicznych grun-

tu w różnych warunkach lądowych. Efekt ten osiągnięto po-

przez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych 

i funkcjonalnych.

W porównaniu z innymi podobnymi konstrukcjami, wiert-

nicę tę wyróżnia uniwersalizm – głowica napędowa pozwala 

na stosowanie systemu świdrów pustych. Jest to najnowocześ-

niejszy na świecie system służący do jednoczesnego wiercenia 

i pobierania prób o nienaruszonej strukturze.

Głowica obrotowa ma płynną regulację prędkości obrotowej 

i momentu obrotowego, co stwarza praktycznie nieograni-

czone możliwości doboru parametrów technologii wiercenia 

dla różnych narzędzi wiertniczych. Głowica posiada funkcję 

odchylania na bok, tworząc wolną przestrzeń wylotu otworu 

wiertniczego. Takie innowacyjne rozwiązanie umożliwia jed-

nocześnie wykonywanie testów SPT (półautomatyczna sonda 

o wadze 63,5 kg) oraz przeprowadzanie rdzeniowania metodą 

wrzutową.

Bezpieczeństwo użytkowania wiertnicy gwarantuje m.in. 

wielofunkcyjny system sterowania, napęd hydrauliczny, pul-

pit kontrolny, oświetlenie.

Źródłem napędu jest nowoczesny dieslowski silnik spalino-

wy, którego proces termodynamiczny jest sterowany z uwzględ-

nieniem danych pochodzących z czujników i sond, zainsta-

lowanych w układzie dolotowym, spalania i wydechowym. 

W oparciu o otrzymywane dane komputer dobiera najbardziej 

optymalne parametry co do ilości dostarczanego powietrza i pa-

liwa, w zależności od obciążenia silnika.

Wiertnica wyposażona jest w explofor – urządzenie służące 

do bieżącej rejestracji parametrów wiercenia (prędkości pene-

tracji, wielkości momentu obrotowego, siły nacisku na świder, 

ciśnienia płuczki wiertniczej lub wodnej, prędkości wrzeciona 

głowicy obrotowej itp.). Parametry rejestrowane przez explofor 

mogą być również przedstawione w formie graficznej. Dołączo-

ne do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej są potwierdze-

niem wykonanej pracy w terenie.

Stateczność zapewnia konstrukcja podwozia oparta na gąsie-

nicach. Duży rozstaw gąsienic i ich kontakt z podłożem na pra-

wie całej długości maszyny gwarantują doskonałą statecz-

ność. Powoduje to również, że naciski jednostkowe na grunt 

są znacznie mniejsze w porównaniu do podwozi kołowych. 

Zmniejsza to ewentualność zapadania się gruntu pod wiert-

nicą. Ma to szczególnie znaczenie podczas jej przemieszcza-

nia i pracy wiertnicy na gruntach podmokłych, piaszczystych 

czy też nierównych. Ponadto dzięki posadowieniu wiertnicy 

na platformie o napędzie gąsienicowym może ona pokonywać 

zbocza o nachyleniu 25°.

Powyższa charakterystyka pokazuje jednoznacznie, jak wy-

soko została podniesiona poprzeczka dla urządzeń wykorzy-

stywanych w geotechnice i geologii inżynierskiej. AMAGO Sp. 

z o.o. oferuje swoim klientom sprzęt i technologie, dzięki któ-

rym zyskują oni na konkurencyjności. Posiadając odpowied-

nie zaplecze sprzętowe łatwej pozyskać najbardziej intratne 

kontrakty i uczestniczyć w realizacji dużych przedsięwzięć 

budowlanych.
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