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Wiertnictwo Kraków

Uczestnicy Dnia Otwartego mieli oka-

zję zapoznać się z szeroką ofertą fi rmy. 

Pierwsza edycja katalogu zawiera naj-

ważniejsze pozycje handlowe tego de-

alera maszyn. Opisano w nim  osprzęt 

do wiercenia pomp ciepła, osprzęt do 

rdzeniowania, osprzęt do iniekcji, jet 

grouting, DSM, CFA, narzędzia ratun-

kowe, wielozadaniowe urządzenia wiert-

nicze, pompy płuczkowe, pompy wyso-

kociśnieniowe, świdry spiralne oraz inny 

osprzęt wiertniczy, a także urządzenia 

do sondowania w gruncie (sondy SPT, 

CPT, CPTU, płyty VSS) i urządzenia do 

pomiarów i monitoringu w geotechnice. 

Wraz z urządzeniami fi rma Geod oferuje 

serwis, pomiary i doradztwo w zakresie 

wiercenia i sprzętu wiertniczego.

Program imprezy obfi tował w  liczne 

prezentacje i pokazy sprzętu. Prezentacje 

dotyczyły m.in. sondowania statycznego 

CPT, monitoringu w geotechnice, nowo-

czesnych maszyn wiertniczych i roli pla-

nowania w procesie wiercenia. Wykłady 

były poświęcone technice wierceń funda-

mentowych, a także nowej, alternatywnej 

metodzie fundamentowania, czyli syste-

mowi pali śrubowych.

Przygotowano specjalny pokaz sondo-

wania statycznego CPT, CTPU, instalacji 

pali śrubowych CHANCE, rdzeniówek 

klasycznych i  wrzutowych, urządzeń 

wiertniczych MDT, Ripamonti oraz wier-

ceń z zastosowaniem świdrów spiralnych 

przelotowych. 

Dzień Otwarty Geod przyciągnął 120 

osób z ponad 50 fi rm. Na zakończenie 

Michał Wójcik podziękował uczestnikom 

za przybycie i wyraził nadzieję, że prelek-

cje oraz pokazy terenowe pozwoliły im 

zapoznać się z działalnością fi rmy oraz 

oferowanymi przez nią maszynami 

i  osprzętem wiertniczym; były też 

dobrą okazją do wymiany poglądów 

i bezpośredniej oceny prezentowanych 

technologii.

Zdjcia: GEOD

Dni Otwarte GeodGeod
 ❚ Jan Marek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Będąc dostawcą maszyn, narzędzi i sprzętu wiertniczego o uznanej pozycji na rynku, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, 
oferując im także niezawodne doradztwo techniczne, usługi w zakresie serwisu i pomiarów. Jakość odgrywa priorytetową rolę w aspekcie 
naszego funkcjonowania, dlatego stała się ona fundamentem długoterminowej strategii fi rmy – instrumentu służącego do zaspokajania na-
wet najtrudniejszych wymagań klientów. Konsekwentna i skuteczna polityka jakości to podstawa, na jakiej pragniemy zaoferować Państwu 
współpracę w zakresie dostaw sprzętu wiertniczego. Dzień Otwarty Geod jest kolejnym krokiem na tej drodze – powiedział 11 marca 2011 r. 
Michał Wójcik, właściciel fi rmy.


