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TIGEREXPLORER  

 

 

HİDROLİK KAROT ALMA MAKİNASI  

HYDRAULIC CORING MACHINE 
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EXPLORER araştırmalar için kullanılan yer altı karotu için ideal bir makinadır. Makina 

tamamen hidrolik olup, tahrik benzin motoru ile sağlanmaktadır. EXPLORER; Delici Kolon, 

Güç Ünitesi, Arka Şase, Ön Şase ve Kumanda Ünitesi olmak üzere toplamda 5 ana bölümden 

oluşmaktadır. Ön şase, çeki demiri standartlarına uygun biçimde kaplin ve çeki oku 

bulunmaktadır. Böylece makinanın bir yerden bir yere taşınması kolaydır.Karot alma işlemi 

sırasında doğru takımlar kullanıldığında, EXPLORER ile Ø45 mm karotlar için 15-25 m 

derinliğe ulaşılabilir.  

 Ön şase de bulunan kaplin veya çeki oku sayesinde bir yerden bir yere taşınması 

kolaydır.  

 Makina ayrı ayrı 5 ayrı bölümden oluştuğu için montaj ve demontajı kolaydır.  

 Elektriğe ihtiyaç duyulmamaktadır.  

 Mermer ve granit için Hidrolik Karot Makinası üzerindeki Delici Kolon 360 ° 

dönebilme ve teleskobik boru sayesinde açısal olarak ayarlanabilmektedir.  

                   TEKNİK ÖZELLİKLERİ                                    TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Karot Çapı                                                       : Ø45 mm               Core Diameter                        : Ø45 mm  

Tij Uzunluğu                                                    : 1500 mm             Rod Length                              : 1500 mm                                                              

Karot Alma Derinliği                                      : 15-25 m               Coring Depth                           :76 -  90 mm 

Benzin Motoru                                                : 23 HP                   Petrol Engine                           : 23 HP 

Akü                                                                    : 12V 36 AH           Battery                                      : 12V 36 AH 

Toplam Ağırlık     : 485 kg (Muhafazalı: 520 kg)                       Total Weight : 485 kg (With Cover:520 kg) 

 

An “EXPLORER” drill is the ideal machine for explorational coring of the subsoil. Completely 
hydraulic, it consists of a sled, on which the rotation head slides, mounted on a practical 
tubular-structure trailer equipped with wheels, directional shaft and outriggers, that permit 
easy transport and positioning. When correctly used with a suitable tool, and depending on 
the material to be   cored, the EXPLORER can reach depths of 15- res. 

 

 The machine is easy to transport from place to place due to coupling and drawbolt on 

the front frame, 

 To assemble and disassemble the machine is simple. 

 No needed electricity. 

 For marble and granite, tubular frame complete with n° 4 sprangs, 360° rotating 

fifthwheel, column fixing brackets and wheel mounted for trailing. 
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