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Introducere 
 

Acest manual conține informații importante despre siguranța și modul de 
utilizare a aparatului.  Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, acest manual 
trebuie citit și înțeles în întregime. Neglijarea acestuia poate cauza leziuni 
serioase, deces, deteriorarea bunurilor sau a aparatului.  

IMPORTANT: Consultați întotdeauna furnizorul Dvs. sau McLaughlin 

Group, Inc. înainte de a folosi acest aparat, în cazul în care nu înțelegeți în 
întregime aceste instrucțiuni; informațiile despre siguranță; mesajele de 
siguranță; avertizările de siguranță;  funcționarea oricărei componente sau 
comenzi; sau în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare.  

Păstrați o copie al acestui manual, pentru referință, în cutia neagră de 
depozitare (montată pe aparat) pentru orice eventualitate.  Dacă vindeți 
aparatul, asigurați-vă că noul deținător va primi manualul împreună cu 
aparatul.  

Instrucțiunile, ilustrațiile, pozele și specificațiile pot fi schimbate fără 
obligativitatea informării prealabile. McLaughlin Group, Inc. își  rezervă 
dreptul de a efectua schimbări ale produsului oricând, fără obligativitatea 
informării prealabile. Contactați-vă furnizorul pentru informații de ultimă oră  
despre echipamentul McLaughlin Group, Inc.. 

Exemplarele de rezervă al acestui manual se pot achiziționa prin furnizorul 
Dvs. sau în mod direct la de la McLaughlin Group, Inc. 

 
McLaughlin Group, Inc. 
2006 Perimeter Road 
Greenville, SC 29605 U.S.A. 
Fără taxă: 800-435-9340 
Internațional: 864-277-5870 
Fax: 864-235-9661 
Email: mmole@mightymole.com 
Pagină web: www.mightymole.com 

 
 

© 2013 by McLaughlin Group, Inc. 
Ne rezervăm toate drepturile. Nici o parte a acestui manual nu poate fi 

reprodusă sub nici o formă, sau în nici un fel fără acordul scris din partea 

McLaughlin Group, Inc. 

Printat în  S.U.A.  
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Secțiunea 1: Mesaje de siguranță 
 
IMPORTANT: Citiți și luați la cunoștință toate  mesajele de siguranță din 

această secțiune și toate semnalele de pe acest aparat înainte de a-l pune în 
funcțiune.  

Mesajele de siguranță în acest manual și indicatoarele de siguranță folosesc 
următoarele cuvinte de avertizare: DANGER (PERICOL), WARNING 
(ATENȚIE), și CAUTION(PRECAUȚIE). 

PERICOL: Indică o situație periculoasă iminentă, care, dacă nu este 

soluționată, va cauza decesul sau rănirea serioasă a persoanelor.  

ATENŢIE: Indică o potențială situație periculoasă, care, dacă nu este 
soluționată,  va cauza decesul sau rănirea serioasă a persoanelor.  

PRECAUŢIE:  Indică o potențială situație periculoasă sau funcționare  
nesigură, care, la rândul lui, dacă nu este soluționată poate cauza 
rănirea persoanelor, și avarierea bunurilor sau produsului.  

 

PERSONALUL 

ATENȚIE! Citiți și luați la cunoștință toate secțiunile din acest manual și toate 
semnalele de siguranță înainte de a pune acest echipament în funcțiune.  

ATENȚIE! Doar persoanele autorizate și cu pregătirea profesională necesară 
pot manevra acest aparat. 

ATENȚIE! Operatorii aparatului trebuie să fie capabili să manevreze acest 
aparat, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.  

ATENȚIE! Dacă nu vă conformați informațiilor din acest manual sau 
semnalelor de pe aparat, pot apărea leziuni personale grave, sau chiar și 
deces. 

ATENȚIE! Purtați Echipament de Protecție Personală (EPP). Referințe în 
Secțiunea 5: Pregătirea.  

ATENȚIE! Nu purtați haine largi; legați părul lung; nu purtați bijuterii; (brățări, 
coliere, inele, sau ceasuri) care se pot prinde în componentele rotative ale 
aparatului în mișcare.  Dacă acestea se prind în tija de foraj în rotație, în 
tăietor sau alezor, pot apărea situații grave de leziune personală și deces.    
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PREGĂTIRILE 
 
ATENȚIE! Contactați sistemul One-Call înainte de fiecare excavație sau 
proiect de foraj direcționat.  

ATENȚIE! Nu intrați într-un puț cu pereții nesiguri,care s-ar putea dărâma. 
Specificațiile referitoare la fortificarea și înclinarea pereților puțului se găsesc 
la O.S.H.A. Contactați O.S.H.A. pentru prevederile referitoare la acestea și 
altele, necesare înaintea intrării în puț.  

ATENȚIE! Ridicați aparatul sau  cutia tijei doar cu echipamentul potrivit. 
Asigurați-vă că aparatul stă orizontal în timpul ridicării.  

ATENȚIE! Nu ridicați aparatul sau tija deasupra persoanelor. Acesta poate să 
cadă, sau să se răstoarne, ceea ce poate rezulta răni personale serioase și 
deces.  

ATENȚIE! Nu poziționați partea lungă a cutiei tijelor paralel cu puțul de 
intrare,deoarece peretele puțului se poate dărâma, astfel tija căzând pe 
persoana operatoare, care la rândul lui, ar putea cauza leziuni serioase sau 
deces. Întotdeauna poziționați tija în poziție perpendiculară la puțul de intrare, 
astfel tijele se pot  scoate ușor din capătul scurt al cutiei.  

ATENȚIE! Nu porniți aparatul înainte de a testa sistemul Strike Alert  (Sirena 
alarmei pentru ciocniri), pentru ca acesta să fie în condiții bune. Vedeți 
Secțiunea 5.: Pregătirile.  

PRECAUȚIE! Nu lăsați spectatori în apropierea punctului de lucru. 

 

FUNCȚIONAREA 

PERICOL! Întotdeauna stați pe platforma de operare în timp ce lucrați cu 
aparatul. Contactul cu liniile electrice poate cauza electrocutare. În cazul unui 
șoc electric, coborârea de pe platformă, contactul cu pereții gropii sau 
contactul cu mașina în timp ce stați pe pământ, poate conduce la 
electrocutare. Nu lăsați  pe nimeni să se apropie de mașină. Furnizorul de 
energie electrică trebuie contactat imediat să oprească  imediat sursa de 
energie.  

PERICOL! O conductă de gaz  avariată poate conduce la o explozie, și prin 
urmare, răni personale serioase sau deces. Dacă loviți o conductă de gaz, 
opriți imediat sursa de energie electrică și părăsiți zona.  Nu lăsați pe nimeni 
să se apropie de punctul de lucru. Sunați la 911 și furnizorul de gaz imediat. 
Să nu vă întoarceți la locația forajului până în momentul în care firma 
furnizoare de gaz constată că sunteți în siguranță. 
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PERICOL! Nu intrați în puțul de ieșire dacă mașina are încă putere de a se 
roti, a împinge sau a retracta cablul  tijei de foraj. Orice mișcare a cablului tijei 
de foraj poate cauza leziuni serioase sau deces.  

PERICOL! Sursa de energie electrică a aparatului trebuie oprită înainte ca 
operatorul să intre în puțul de ieșire. Folosiți întotdeauna procedura de  a 
lock-out / tag-aut, în timp ce lucrați în puțul de ieșire. Cheia de contact a 
sursei de energie electrică trebuie să fie în posesia operatorului (sau 
operatorilor) care intră în puțul de ieșire. Această procedură previne rotația, 
înfigerea sau retractarea cablului  tijei de foraj, sau altor unelte atașate la 
acest cablu, astfel prevenind rănirea serioasă a persoanelor, sau chiar și 
decesul.  

PERICOL! Nu folosiți  unelte pentru asamblarea sau dezasamblarea tijelor în 
puțul de intrare. Miscarea de rotație poate roti aceste unelte în așa fel încât 
acestea pot cauza leziuni severe sau moartea.  

ATENȚIE! Evitați părțile mișcătoare și punctele de prindere. Părțile în 
mișcare sau părțile de prindere pot cauza leziuni severe și moartea. 
Asigurați-vă că toate scuturile sunt instalate corect și într-o condiție bună.  

ATENȚIE! Sub presiune înaltă, orice fel de lichide pot pătrunde în corp și pot 
cauza leziuni severe sau deces. Scurgerile pot fi practic, invizibile. Apelați 
imediat la asistență profesională, în cazul în care orice fel de lichid este 
injectat în oricare parte a corpului.  

ATENȚIE! Lumina care provine din liniile rupte de fibră optică poate dăuna 
ochilor și vederii. Dacă o linie de fibră optică se rupe, nu vă uitați la cablu. 
Contactați imediat firma de comunicații pentru asistență.  

 

ÎNTREȚINERE 

ATENȚIE! Controlați mașina zilnic. Înaintea punerii în funcțiune, asigurați-vă 
că mașina trebuie este în condiții bune de funcționare, cu toate scuturile de 
protecție instalate  

ATENȚIE! Permiteți doar persoanelor autorizate,  sau celor cu pregătire 
profesională necesară să ia măsuri de întreținere asupra acestui echipament.  

ATENȚIE!Opriți sursa de energie electrică a mașinii și înlăturați cheia 
înaintea oricărei proceduri de întreținere sau reparații.   
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ATENȚIE! Păstrați semnalele mașinii în condiții bune, descifrabile. Înlocuiți 
imediat indicatoarele deteriorate  sau cele care lipsesc.  

PRECAUȚIE!Nu modificați echipamentul. Modificările pot cauza deteriorarea 
echipamentului, dauna bunurilor sau leziuni severe. Modificările pot duce la 
suspendarea garanției.   
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Secțiunea 2: Utilizarea corectă 
 
Echipamentul de foraj direcționat McL-10H Pit-Launch, este destinat pentru 

crearea găurilor orizontale în pământ, pe distanțe  mici.  Conductele sau 

cablurile de comunicații pot fi instalate în aceste găuri.   

Folosiți acest echipament în conformitate cu instrucțiunile și mesajele de 

siguranță din acest manual. Respectați semnalele de siguranță ale mașinii și 

fiecare instrucțiune oferită de McLaughlin Group, Inc. 

Inspectați echipamentul zilnic și efectuați reparațiile necesare înainte de a-l 

pune în funcțiune. Nu porniți mașina niciodată, dacă aceasta necesită 

reparații sau nu este în condiții bune de funcționare.  

Acest echipament este alimentat hidraulic de o sursă separată. Informațiile 

legate de securitate si operare a sursei hidraulice pot fi găsite in manualul de 

operare a sursei hidraulice.  

Apa sau fluidele de foraj necesare pentru acest echipament, sunt asigurate 

dintr-o sursă separată. Informațiile legate de securitate si operare a acestei 

surse, echipamentul de mixaj, pot fi găsite in manualul de operare a 

echipamentului de mixaj.  
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Secțiunea 3: Semnele de siguranță 

IMPORTANT: Citiți și luați la cunoștință mesajele de siguranță (vezi 
Secțiunea 1) și indicatoarele mașinii, înainte de a pune în funcțiune acest 
echipament.  

Indicatoarele de pe mașină conțin informații importante pentru operarea 
acesteia în siguranță. Asigurați-vă că indicatoarele rămân pe poziție și în 
condiții bune. Păstrați indicatoarele curate. Înlocuiți indicatoarele deteriorate 
sau cele care lipsesc.  

NOTĂ: Când o parte a echipamentului, pe care a fost un indicator, este 
înlocuit, asigurați-vă că indicatorul este instalată pe componenta nouă. 
Achiziționați indicatoare noi de la furnizorul echipamentului McLaughlin, sau 
direct de la  McLaughlin Group, Inc.. 



10 
 

 



11 
 

 



12 
 

Indicatoarele U.E.  
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Secțiunea 4: Comenzi și indicatori 

IMPORTANT: Citiți și luați la cunoștință toate mesajele de siguranță (vezi 
Secțiunea 1) și indicatoarele pe mașină înainte de a pune acest echipament 
în funcțiune.   
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Secțiunea 5: Pregătirea 

IMPORTANT: Citiți și luați la cunoștință toate mesajele de siguranță (vezi 
Secțiunea 1) și indicatoarele pe mașină înainte de a pune acest echipament 
în funcțiune.   

Competențele operatorului și instruirea profesională  

Lăsați doar personalul autorizat, responsabil și cu pregătire profesională 
potrivită să inspecteze, opereze sau să întrețină această mașină.  

Operatorul echipamentului trebuie să fie capabil din punct de vedere mental 
și fizic, să opereze acest echipament în manieră responsabilă.  

Înaintea punerii în funcțiune a mașinii, operatorul trebuie să fie pregătit în 
domeniul siguranței și funcțiilor forajului direcționat, precum și procesele și 
procedurile în acest domeniu. Această pregătire trebuie să fie desfășurată 
într-un punct de lucru fără conducte subterane și condusă de un operator cu 
experiență în domeniul forajului orizontal direcționat.  

Instruirea profesională trebuie să acopere toate secțiunile din acest manual; 
indicatoarele de siguranță de pe această mașină; localizarea conductelor 
subterane (One-call); siguranța punctului de lucru; instruirea trebuie să 
cuprindă toate secțiunile manualului; siguranța pe șantier; echipamentul de 
protecție personală (EPP); și metodele de comunicare eficiente cu puțul de 
ieșire.  

Echipamentul de protecție personală (EPP) 

Nu purtați haine largi sau bijuterii (brățări, coliere, inele, ceasuri) care se pot 
prinde în componentele rotative sau mișcătoare ale mașinii. Legați părul lung.   

Purtați următorul echipament de protecție personală (EPP):  

 Cască de protecție 

 Ochelari de protecție 

 Bocanci sau pantofi cu bombeu din oțel  

 Protecție dielectrică (cu izolare electrică) pentru aplicare  

 Vestă reflectivă  (în timpul lucrărilor în zone trafic) 
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One-Call (Localizarea conductelor utilitare) 

IMPORTANT: Contactați sistemul  One-Call, înaintea începerii excavării 
fiecărui puț sau înaintea fiecărui proiect de foraj direcționat.  

Sunați 811 (USA) sau 888-258-0808 (USA sau Canada). 

Dacă vă aflați într-o zonă unde sistemul One-Call nu este accesibil, sunați firma 
la care aparțin conductele, sau contactați autoritatea națională responsabilă 
pentru localizarea și semnalizarea conductelor subterane. Dacă nu sunați, puteți 
suferi un accident; leziuni sau deces; întreruperea furnizării utilităților; pot apărea 
daune asupra mediului; întârzieri în efectuarea lucrărilor; sau puteți fi obligați la 
plata reparațiilor conductelor utilitare.  

Culoarea drapelului                Utilitatea 
Albastru ............ ………………....Apa potabilă 
Verde/Maro  …………............….Canalizare 
Portocaliu ......... ……………….. .Comunicații, Telefon, TV 
Roz ................... ………………....Nivelment 
Roșu ................. ……………...….Electricitate 
Alb .................... ……………...….Excavarea propusă 
Galben .............. ……………...….Gaz, Țiței, Petrol 

OSHA CFR 29 1926.651 – Acest cod înseamnă necesitatea terminării localizării 
utilităților subterane înaintea începerii lucrărilor de excavare și foraj.  Când 
excavarea sau forajul propriu zis se apropie de locația unei utilități marcate, locul 
exact al conductelor subterane trebuie definit cu exactitate maximă, într-o 
manieră sigură. Dacă aceste conducte nu pot fi localizate cu exactitate, serviciul 
utilitar trebuie să suspende furnizarea prin conducta  respectivă. 

Pregătirea puțului și  prevederile O.S.H.A 

Excavați  puțul de intrare în așa fel, încât mașina să încapă în puț. Poziționați 
mașina în puțul de intrare folosind echipamentul potrivit pentru ridicare. Mașina 
trebuie să fie într-o poziție orizontală și aproape de pereții frontali și posteriori. 
Dacă mașina nu este asigurată prin poziționarea sa aproape de pereții puțului, 
aceasta se va mișca și acuratețea forajului va fi compromisă. În caz de nevoie, 
folosiți blocaje pentru asigurarea poziției mașinii.  

Puțul de ieșire trebuie să fie destul de mare pentru a permite operatorului să  
înlăture capul de foraj, și să monteze alezorul.  

Toate excavările pe șantier trebuie să decurgă în concordanță cu legile locale, 
federale sau statale.  Regulamentul O.S.H.A.  cu privire la lucrări de excavare se 
schimbă din când în când.  Asigurați-vă că lucrările de excavare efectuate sunt 
în conformitate cu cel mai nou regulament O.S.H.A. Exemplarele regulamentului 
O.S.H.A. se pot procura gratuit prin corespondență la:  
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Office of Information and Consumer Affairs (Biroul de informare și relații clienți) 
US Dept. of Labor – OSHA 
Room N-3637 
Washington, DC 20210  
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Locul suportului pentru tije 
Poziționați suportul pentru tije aproape de puțul de intrare cu ajutorul 
echipamentului  de ridicare potrivit. 
 

IMPORTANT: Nu poziționați partea lungă a cutiei pentru tije paralel cu 

puțul de intrare,deoarece peretele puțului se poate dărâma, astfel tija căzând 
pe persoana operatoare, care la rândul lui, ar putea suferi leziuni serioase 
sau deces. Întotdeauna poziționați cutia pentru tije în poziție perpendiculară 
la puțul de intrare, astfel tijele se pot  scoate ușor din capătul scurt al cutiei.   
 
NOTĂ: Doar unul dintre capetele cutiei pentru tije este detașabil, permițând 
scoaterea ușoară a  tijelor de foraj din cutie.  
 
IMPORTANT: După ce tijele au fost puse înapoi în suport, instalați capătul 
acestuia și asigurați bolțurile înainte de a deplasa sau ridica suportul pentru 
tije.  
 
 

Strike Alert (Avertizare electrocutare) 

ATENȚIE: Este foarte important să citiți și să luați la cunoștință aceste 
instrucțiuni înainte să folosiți ZAP-ALERTTM. 

 ZAP-ALERTTM este un indicator de electrocutare care trebuie folosit 
împreună cu echipamentul de foraj subteran.  ZAP-ALERTTM semnalează 
contactul și deteriorarea liniilor electrice de la 100 volți AC la 100.000 volți 
AC. Orice tip de tensiune electrică peste 42 volți, care apare între unitatea 
ZAPALERTTM și împământare va declanșa alarma.  

ATENȚIE:  ZAP-ALERTTM nu se va declanșa dacă se află în 
apropierea unei surse de energie electrică. Sunetul alarmei se 
declanșează doar în cazul contactului electric. Echipamentele 
și accesoriile de protecție sunt necesare întotdeauna.  

Instalarea: 

 ZAP-ALERTTM se instalează sub consolă. Conectorul pentru alimentare cu 
energie electrică se află aici. Conectorul se folosește pentru aducerea 
curentului de la cablul electric la sirena ZAP-ALERTTM. 
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Operarea 

Sursa de energie electrică: 
ZAP-ALERTTM folosește sursa de energie electrică standard de 12-volți DC. 
Conectați firul negru al cablului la terminalul pozitiv (+) al bateriei, iar cel alb 
la terminalul negativ (-) al bateriei. Nu folosiți nici o legătură în cablul de 

alimentare al ZAP-ALERTTM.  ZAP-ALERTTM trebuie să fie alimentat 

oricând se folosește. Nu conectați sursa de energie la un întrerupător care 
poate fi oprit în timpul efectuării lucrărilor.  
Conectați cablul de alimentare la conectorul mamă pe consolă.  
 
Senzorul de șoc electric: 
Senzorul trebuie să fie conectat la bolțul izolat pe partea frontală a  cutiei 
ZAP-ALERTTM . Apăsați senzorul în pământ la cel puțin 6’ (1.8m) distanță de 
la echipament, perpendicular cu linia forajului. Este important ca sonda de 
pamântare să fie introdusă în pământ unde solul permite trecerea curentului 
electric. Dacă senzorul din pământ este înserat în sol foarte uscat sau asfalt,  
s-ar putea ca ZAP-ALERTTM să nu funcționeze. Dacă totuși este necesară 
înserarea acestuia în sol foarte uscat, umeziți solul în jurul sondei de 
pamântare pentru a îmbunătăți conductivitatea solului. Asigurați-vă că ați 
introdus sonda de pamântare în pământ în totalitate.  
 

Pătura de izolație: 
IMPORTANT: Pătura de izolație trebuie să fie poziționată în așa fel încât 
să protejeze operatorul mașinii de la contactul cu peretele puțului. 
Poziționați pătura în poziția dorită și atașați-o la perete cu țărușe 
destinate acestuia.   
 

Testarea: 
Conectați cablul de electricitate la sursa de curent electric și la conectorul 
mamă pe consolă. Puneți sonda senzorului pe pământ. (Nu inserați sonda în 
pământ în acest moment). Conectați  cablul setului de testare la sonda 
senzorului. Conectați celălalt cablu la o componentă din metal pe mașină. 
Apăsați butonul de testare pe testerul de mână. Verificați dacă alarma ZAP-
ALERTTM pornește. După ce ați confirmat funcționarea ZAPALERTTM, 
apăsați butonul de resetare pentru a opri sirena.  
ATENȚIE: Nu puneți mașina în funcțiune dacă sistemul nu confirmă 
faptul că ZAP-ALERTTM  este în stare funcțională.  
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Resetarea după un șoc electric: 
După ce s-a confirmat un șoc electric, sirena va continua să sune până ce 
curentul circulă între mașină și sol. Dacă încercați să resetați ZAP-ALERTTM 
în acest timp, sirena nu se va opri până ce curentul nu se oprește.  
 
ATENȚIE: Nu opriți sirena prin resetarea ZAP-ALERTTM până ce v-ați 
asigurat că sursa de energie electrică a fost eliminată. Dacă curentul nu 
este eliminat de tot, un întrerupător de circuit cu resetare automată ar 
putea recurenta  linia de energie electrică, sau contactul între mașina de 
foraj și linia de energie electrică poate reapărea, dacă acestea sunt 
aproape .  
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Secțiunea 6: Funcționarea 

IMPORTANT: Citiți și luați la cunoștință toate mesajele de  siguranță (vezi  
Secțiunea 1) și indicatoarele pe mașină înainte să puneți echipamentul în 
funcțiune.  

IMPORTANT: Nu folosiți  unelte pentru asamblarea sau dezasamblarea 
tijelor în puțul de intrare. Miscarea de rotație poate roti aceste unelte în așa 
fel încât acestea pot cauza leziuni severe sau moartea. 

IMPORTANT: Întotdeauna stați pe platforma de operare în timp ce lucrați cu 
aparatul. Contactul cu liniile electrice poate cauza electrocutare. În cazul unui 
șoc electric, coborârea de pe platformă, contactul cu pereții gropii sau 
contactul cu mașina în timp ce stați pe pământ, poate conduce la 
electrocutare. Nu lăsați  pe nimeni să se apropie de mașină. Furnizorul de 
energie electrică trebuie contactat imediat să oprească  imediat sursa de 
energie.  

IMPORTANT: Pătura de izolație trebuie să fie poziționată în așa fel încât să 
protejeze operatorul mașinii de la contactul inadvertent cu peretele puțului. 
Poziționați pătura în poziția dorită și atașați-o la perete cu țărușe destinate 
acestuia.     

IMPORTANT: O  conductă de gaz  avariată poate conduce la o explozie, și 
prin urmare, răni personale serioase sau deces. Dacă loviți o conductă de 
gaz, opriți imediat sursa de energie electrică și părăsiți zona.  Nu lăsați pe 
nimeni să se apropie de punctul de lucru. Sunați la 911 și furnizorul de gaz 
imediat. Să nu vă întoarceți la locația forajului până în momentul în care firma 
furnizoare de gaz constată că sunteți în siguranță.  

Începerea forajului  

Lucrări premergătoare forajului 

NOTE: Această procedură este aplicabilă doar în cazul variantei McL-10H 5 
picioare (152 cm). 

În timpul forajului cu această variantă a mașinii, trebuie să începeți cu 
excavarea unui puț pilot, pentru a face loc capului de foraj.  

1. Poziționați încărcătura în clema din spate.  
2. Activați clema din spate. 
3. Degajați dar nu deschideți cele șase bolțuri de prindere a clemei. Acesta 

permite alunecarea instalației clemei.  
4. Retractați instalația clemei înapoi la mijlocul mașinii.  
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5. Deschideți clema din spate și instalați tija de foraj.  
6. Rotiți și împingeți până când tija de foraj este acoperit în totalitate în foraj.  
7. Retractați încărcătura și trageți instalația clemei înapoi la mijlocul mașinii.  
8. Înlăturați tija de foraj. Forajul pilot este gata.  

 

Forajul 

Instalarea capului de foraj 

1. Destindeți dar nu deschideți  cele șase bolțuri de prindere a clemei.  
Acesta permite alunecarea instalației clemei. 

2. Poziționați încărcătura în clema din spate 
3. Activați clema din spate. 
4. Retractați încărcătura înapoi la mijlocul mașinii.  
5. Eliberați clema din spate și instalați capul de foraj.  
6. Rotiți și împingeți în față, până când capul de foraj intră de tot în foraj și 

încărcătura înaintează cât se poate de mult.  
7. Activați clema din față și destindeți mandrina de la capul de foraj prin 

rotație în sensul acelor de ceasornic.   
8. Strângeți cei șase bolțuri ale clemei.  
9. Retractați încărcătura în spate cât de departe se poate.  

 

Instalarea și îndepărtarea tijelor 

NOTE: Mașina are un indicator flotor care previne deteriorarea firelor. 
Indicatorul flotor are o poziție frontală și posterioară. Vezi secțiunea 4:  
Comenzile și instrumentele de măsurare. 
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Instalarea tijelor 

1. Aplicați un lubrifiant aprobat de fiecare dată când o tijă este instalată. În 
caz contrar filetul se pot deteriora.    

2. Potriviți conectoarele tată/mamă a tijelor cu vârful tată spre clemă și vârful 
mamă spre încărcătură.  

3. Poziționați tija nouă în tija existentă și rotiți de 1-2 ori să activați filetul.   
4. Înaintați încărcătura și poziționați tija  în așa fel încât mandrina să 

ghintuiască în tijă. Indicatorul flotor trebuie să fie pe poziția frontală.  
5. Activați clema din față. 
6. Rotați mandrina în sensul acelor ceasornicului, dar nu împingeți. Lăsați 

încărcătura să  “meargă” înainte, în timp ce mandrina și tija se 
înșurubează.   

7. Rotați în sensul acelor ceasornicului până ce se atinge presiunea totală a 
sistemului  și îmbucătura de siguranță este strâng legată.  

8. Eliberați clema din față. 
9. Porniți fluidul de foraj. 
10. Instalați tijele adiționale dacă este nevoie.   
NOTE: Opriți fluidul de foraj înainte de a adăuga o tijă.  
 
Îndepărtarea tijelor 

1. Opriți fluidul de foraj. 
2. Dacă este nevoie de alezarea sau remedierea unui serviciu, citiți 

secțiunea   Alezarea    
3. Rotați tijele în sensul acelor ceasornicului și retractați încărcătura până 

când încărcătura din față atinge poziția de înlăturare a tijelor.  * 
NICIODATĂ NU ROTIȚI TIJELE ÎN SENS CONTRAR CU ACELE 
CEASORNICULUI *. 

4. Activați clema din față și prindeți tija.  
5. Retractați încărcătura până ce indicatorul flotor este în poziția din spate. 

Activați clema din spate să rotească în sens contrar cu acele 
ceasornicului, până ce conecsiunea se degajează. Dacă  nu se 
degajează, repetați.  

6. Eliberați clema din spate. 
7. Rotați clapeta de 2 ori - în sens contrar cu acele ceasornicului. 
8. Activați clema din spate. 
9. Rotați mandrina în sens contrar cu acele ceasornicului și deșurubați 

mandrina din tijă.   Deschideți clema din spate și scoateți tija.  
10. Înaintați încărcătura în față până ce acesta ajunge la clema din spate.  
11. Rotați încet mandrina în sensul acelor ceasornicului, și poziționați 

încărcătura încet în clema din spate.  
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12. NOTĂ: Mandrina trebuie să se rotească încet  când o împingeți în față 
pentru a se împerechea cu firele tijelor.  

13. Reactivați  clema din față.  
14. Rotați mandrina în sensul acelor ceasornicului și strângeți mandrina în 

tijă.   
15. Degajați clema din față.  
16. Îndepărtați tijele adiționale după nevoie.   
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Alezarea 
IMPORTANT: Nu intrați în puțul de ieșire dacă mașina mai are putere să se 
rotească, să împingă sau să retracteze tija de foraj. Orice mișcare a  tijei de 
foraj poate cauza leziuni severe.  

IMPORTANT: Sursa de alimentare a aparatului trebuie oprită înainte ca 
operatorii să intre în puțul de ieșire. Folosiți întotdeauna procedura de lock-
out / tag-aut, în timp ce lucrați în puțul de ieșire. Cheia de contact trebuie să 
fie în posesia operatorului (sau operatorilor) care intră în puțul de ieșire. 
Această procedură previne rotația, înfigerea sau retractarea tijei de foraj, sau 
altor unelte atașate, astfel prevenind rănirea serioasă a persoanelor, sau 
chiar și decesul.  

IMPORTANT: Alezorul este mai mare în diametru decât capul de foraj. 
Alezorul poate intra în contact cu conducte pe care capul de foraj nu le-a 
atins. Citiți și luați la cunoștință mesajele de siguranță (vezi Secțiunea 1) 
înainte de alezare.  

1. Îndepărtați capul de foraj direcțional. 
2. Instalați alezorul. 
3. Retractați tijele până ce alezorul atinge fațada puțului.   

IMPORTANT: Nu rotiți alezorul.  
4. Porniți fluidul de foraj.  
5. Folosiți rotația în sensul acelor ceasornicului și retractați tija de foraj. 

Niciodată nu rotiți în sens contrar acelor ceasorni –ca și în secțiunea  - 
Îndepărtarea tijelor.  

6. Scoateți tijele de foraj până ce alezorul atinge puțul de intrare.   
7. Opriți fluidul de foraj.  
8. Trageți alezorul î  puțul de intrare până ce acesta atinge instalația 

clemelor.  
9. Degajați,dar nu îndepărtați cele șase bolțuri de siguranță ale clemei. 

Retractați și trageți-l înapoi cu instalația clemei la mijlocul mașinii.   
IMPORTANT: Nu rotiți alezorul.  

10. Îndepărtați alezorul. 
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Secțiunea 7: Garanție și retur 

 

Producătorul garantează că acest produs este lipsit de defecte 

materiale sau funcționale timp de doisprezece luni de la data 

expedierii lui din fabrică. Producătorul nu este responsabil pentru 

daune care rezultă din folosirea incorectă, stocare incorectă, service 

neautorizat, schimbarea  produsului, neglijență sau abuz, sau folosirea 

echipamentului într-o manieră care nu corespunde menirii și 

designului produsului. Garanția nu este valabilă în cazul unor 

componente și părți care nu sunt fabricate de producător; deși 

garanția producătorului nu va limita  garanțiile oferite de alți 

producători pe alte componente, fabricate de acesta. 

Solicitarea reparațiilor defectelor materiale sau funcționale se va face 

în scris la adresa producătorului în termen de zece zile de la 

descoperirea defectului. Producătorul va trimite un reprezentant de 

service sau aparatura poate fii returnată la fabrică pe cheltuiala 

Cumpărătorului pentru inspecție. În momentul notificării Producătorului 

despre pagubă, Producătorul va emite o autorizație de returnare a 

bunului pentru Cumpărător. Produsul returnat trebuie să fie însoțit de 

numărul de autorizare a returnării bunului. Dacă Producătorul constată 

că produsul are defecte de fabricație sau a suferit daune materiale sau 

funcționale, produsul va fi înlocuit sau reparat, conform judecății 

Producătorului, fără obligații de plată, cu excepția transportului 

autorizat.   Cumpărătorul este responsabil pentru servicii de întreținere, 

care constă în lubrifierea și curățirea produsului, înlocuirea părților 

expandabile, efectuarea ajustărilor minime și verificarea periodică. Toate 

acestea trebuie efectuate în conformitate cu procedurile descrise în 

literatura de întreținere a Producătorului.  

GARANȚIA PRELUNGITĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE GARANȚIILE ȘI NICI 

O REPREZENTARE, GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, 

(INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA O GARANȚIE DE 

COMERCIALIZABILITATE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP) NU SE FACE ÎN 

CEEA CE PRIVEȘTE FABRICAȚIA SAU VÂNZAREA PRODUSULUI. 

NICI UN ANGAJAT, DISTRIBUITOR SAU REPREZENTANT NU ESTE 

AUTORIZAT SĂ SCHIMBE ACEASTĂ GARANȚIE ÎN ORICE MANIERĂ 

SAU SĂ GARANTEZE ALTCEVA ÎN NUMELE PRODUCĂTORULUI.  
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DESPĂGUBIRILE CUMPĂRĂTRULUI PREVĂZUTE AICI SUNT 

EXCLUSIVE ȘI ÎNLOCUIESC ORICE ALTĂ REMEDIERE. 

RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI SE VA EXTINDE LA 

ALTELE, DECÂT REPARAȚIA SAU SCHIMBAREA PRODUSULUI  SAU 

COMPONENTELOR DEFECTE ALE ACESTUIA , LA ALEGEREA LUI, 

DOAR DACĂ ACESTA ESTE SPECIFICAT  ALTFEL ÎNTR-UN 

CONTRACT SEMNAT CU CUMPĂRĂTORUL. PRODUCĂTORUL NU 

ESTE RESPONSABIL PENTRU COSTURILE DE INSTALAȚIE ȘI/SAU 

MUTARE ȘI NICI PENTRU DAUNE CARE REZULTĂ DIRECT SAU 

INDIRECT DIN FOLOSIREA NEPOTRIVITĂ A PRODUSULUI.  

Pentru reparații și asistență contactați furnizorul Dvs. autorizat sau Mc 
Laughlin Group, Inc. 

McLaughlin Group, Inc. 
2006 Perimeter Road - Greenville, SC 29605 U.S.A. 

Fără taxă: 800-435-9340 
Internațional: 864-277-5870 
Fax: 864-235-9661 
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Secțiunea 8: Specificații 

 

CAPACITĂȚI:   
Pilotaj ghidat umed: 2 - 2-7/8" 5.1 - 7.3 cm 
Alezare: 12" 30.5 cm 

   
OPȚIUNI PENTRU 
MANDRINE: 

  

Filetat: Firestick I * Thread  

   
DIMENSIUNI: McL-10H-5 (5 picioare) McL-10H-7 (7 p) 
Mașina   

Lungime: 60" (152.4 cm) 84" (213.4 cm) 
Lățime: 45" (114.3 cm) 45" (114.3 cm) 
Înălțime totală: 51" (129.5 cm) 51" (129.5 cm) 
Punct central de foraj: 12.25"  (31.1 cm) 12.25" (31.1 cm) 
Înălțimea forezului: 26" (66.0 cm) 26" (66.0 cm) 

   
Tija de foraj   

Lungime: 28" (71 cm) 48" (122 cm) 
Greutate: 15 lbs (7 kg) 19 lbs (9 kg) 

   
PERFORMANȚĂ:   

Presiunea maximă: 2500 psi 170 bar 
Debit maxim: 25 gpm 95 lpm 
Rotație: 0 - 125 rpm 0 - 125 rpm 
Împingere @ 2500psi:   

În față: 17,670 lbs 8,015 Kg 
Tracțiune: 13,250 lbs 6,010 Kg 
Cuplul axei @ 2500psi: 1030 ft-lbs 1400 Nm 

   
GREUTATE:   

Utilaj: 1100 lbs (500 kg) 1200 lbs (545 kg) 
 
 
 
 
* Firestick este o marcă înregistrată al Vermeer Corp. 
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McLaughlin Group, Inc. 
2006 Perimeter Road 

Greenville, SC 29605U.S.A. 
 

Fără taxă: 800-435-9340 

Internațional: 864-277-5870 

Fax: 864-235-9661 

Email: mmole@mightymole.com 

Pagină web: www.mightymole.com 

 

 


