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Про нас
ТзОВ «Надрагідробурмаш» володіє необмеженим потенціалом
кадрів і можливостей.
З року в рік ми укріплюємо свої позиції, завдяки виконанню
головної вимоги – якісна підготовка висококваліфікованих кадрів,
які складають ядро успішності нашої компанії.
Склад 10 бригад КРС в Республіці Сербія.
2 бригади КРС і 1 бригада буріння в Україні,

Одними із напрямками діяльності є проектування та виготовлення нових моделей автомобільних кранів
На підприємстві створене потужне конструкторсько-технологічний відділ. В складі відділу працюють
інженери-конструктори, інженери технологи, інженери електронщики.

Ми розробили власний автокран,
що відповідає всім вимогам сьогодення
– кран обладнаний 4-секційною стрілою з синхронним
висуванням четвертої та третьої секціями
– металоконструкції виготовлені з високоміцної сталі S700
– застосування гідророзподільника з електронним
пропорційним управлінням фірми «Sauer-Danfoss»
забезпечує плавність, легкість і точність керування
– в гідросистемі крана використано ущільнення провідних
світових фірм: «Simrit», «Parker»

Автокран КА-40
укомплектований
– гідророзподільником з електронним
пропорційним управлінням фірми
«Sauer-Danfoss» (джойстиками), що
забезпечить плавність, легкість і точність
керування робочими операціями
– решітчатим подовжувачем стріли, що
збільшує висоту підіймання вантажу на 8м

Технічні характеристики
Вантажопідіймальність максимальна корисна, т
Виліт при максимальній вантажопідіймальності, м
Виліт, м
Максимальний вантажний момент, кН.м (тс.м)
Висота підіймання максимальна, м
Глибина опускання максимальна, м
Довжина стріли, м
Кількість секцій стріли, шт
Кут повертання при роботі крана, градусів
Швидкість підіймання-опускання вантажу:
- з максимальною масою вантажу, м/хв, m=8
- з масою вантажу до 4 т, м/хв, m=1
Швидкість посадки, м/хв
Частота обертання, об/хв
Тривалість зміни вильоту, с
Швидкість висування-втягування секцій стріли, м/хв
Габаритні розміри крана:
- довжина, м
- ширина, м
- висота, м
Геометричні параметри крана:
- база виносних опор, м
-поперек
-вздовж
- відстань між виносними опорами, м
- радіус повертання при русі крана, м
Маса кранової установки, кг
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Технічне обслуговування
Технічне обслуговування (ТО) – операція чи комплекс
операцій по підтримці працездатності (справності)
автокрана або іншої продукції, а також запобігання
дефектів під час використання за призначенням,
заощадження і транспортування.
Технічне обслуговування автокрана включає:
- щоденне технічне обслуговування (ЕТО)
- перше технічне обслуговування (ТО-1)
- друге технічне обслуговування (ТО-2)
- сезонне технічне обслуговування (СТО)

Запасні частини

ТзОВ «Надрагідробурмаш» виготовляє і реалізує повну
номенклатуру запасних частин до:
автокранів власного виробництва
автокранів таких виробників як «СИЛАЧ», «Івановець»,
«Галичанин», «Клинці» і «Машека»
різних видів спецтехніки (мультиліфт, бульдозерів,
муссоровозам), сільськогосподарської та комунальної
техніки.

Ремонтна база
На підприємстві організовано:
– дільниця з механічної обробки металів;
– дільниця зварювального виробництва;
– механоскладальна дільниця.

У виробничих підрозділах працюють висококваліфіковані
фахівці: інженери механіки, спеціалісти по обслуговуванню
електронних систем, гідравліки, майстри, фахівці з
мехобробки, електрогазозварники та слюсарі
механоскладальних робіт.

Ремонт автокранів і спецтехніки
Капітальний ремонт автокранів, поточний ремонт автокранів.
Ремонт автокранів будь-якої складності.
Проводимо технічне обслуговування автокранів
– Проводимо ремонт гідроциліндрів
– Ремонтуємо гідроциліндри а / кранів, ексковаторов,
бульдозерів та іншої техніки.
– Здійснюємо ремонт опорно-поворотного круга на
втомобільних кранах
– Ремонт вставок і кореня стріли автомобільних і самохідних
кранів
– Ремонт гідророзподільників
– Ремонт гідрообладнання
– Зварювальні роботи будь-якої складності

Ремонт і виготовлення гідроциліндрів
Ми виробляємо і ремонтуємо поршні, штоки, кришки,
гільзи, проушини – телескопічних циліндрів,
гідроциліндри односторонньої і двох сторонньої дії,
реставруємо гідроциліндри.
Компанія відновлює гідроциліндри. Фахівці компанії
завжди швидко і чітко вживають заходів по відновленню
Ваших гідроциліндрів, відновлюючи їх колишню
працездатність і пропонуючи гарантію на якість

Обладнання

Сучасна обв’язка бурового комплекса МБК-140, а
саме блок приготування та очистки бурового розчину,
блок маніфольда, блок зберігання хімреагентів,
приймальні ємності, дизель-генератори
Труби УБТ, СБТ, НКТ, механічні та гідравлічні ключі,
ловильний інструмент різних видів, противикидне
обладнання
В нашому розпорядженні знаходиться бурове обладнння
та станки для буріння, а також кваліфікований персонал
для виконання буріння різної складності на глибину від
100 до 2000 м.
Наше обладнання використовується для робіт в
розвідувальних, пошукових та експлуатаційних
свердловинах.

Види капітального ремонту свердловин та буріння

Всі види капітального ремонту свердловин (КРС):
• герметизація обсадних колон;
• ліквідація негерметичність експлуатаційних колон;
• нарощування цементного кільця за експлуатаційною колоною;
• нарощування цементного каменю за кондуктором;
• очищення стінок експлуатаційної колони
і забою від АСПО (асфальтеносмолістопарафінових відкладень);
• впровадження пакеров-відсікачів;
• впровадження пристроїв ОРЕ (ГРЗ);
• відключення частини пласта;
• відключення окремих пластів і горизонтів;
• переклад (повернення) на інші горизонти;
• випробування пластів;
• переклад свердловин в інші категорії;
• проведення робіт по ОПЗ на депресії / репресії;
• віброволновое вплив;
• підготовка свердловин до гідророзриву пласта;
• підготовка свердловин до реконструкції;
• проведення робіт з вирівнювання профілю прийомистості,
інтенсифікації припливу без постановки бригади КРС
силами ланки по хімічній обробці свердловин;
• роботи, направлені на запобігання
відкладення солей, сульфіду заліза;
• ліквідація свердловин;
• широкий спектр робіт по ліквідації аварій;
• освоєння свердловин після буріння, після реконструкції, після ГРП;
• підготовка свердловин до ЗБС і їх освоєння після проведення робіт.

Види капітального ремонту свердловин та буріння

Всі види поточного ремонту свердловин (ПРС):
• оснащення свердловин свердловинним обладнанням при
введенні в експлуатацію;
• переклад свердловин на інший спосіб експлуатації;
• оптимізація режиму експлуатації;
• ремонт свердловин, обладнаних ШГН (УШВН);
• ремонт свердловин, обладнаних УЕЦН (УЕВН, УЕДН);
• ремонт фонтанних свердловин;
• ревізія і зміна обладнання артезіанських,
поглинаючих і стендових свердловин;
• очищення, промивання вибою і стовбура свердловини;
• досвідчені роботи по випробуванню нових видів підземного
обладнання.

МБК-140

Мобільний буровий комплекс МБК-140
Призначений для буріння експлуатаційних і розвідувальних
свердловин, капітального ремонту свердловин та зарезки
бокових стволів. Глибина буріння свердловин до 3000 метрів

ЦА-320

ЦА-320 використовується для проведення промивально-продавочной
робіт, промивання пробок, гідропіскоструминної перфорації, опресування
свердловин. використовується ЦА-320 і при міжпластові гідравлічному
розриві.

А-50

Установка А-50 призначений для поточного ремонту,
освоєння і капітального ремонту нафтових свердловин,
а також ведення бурових робіт

УКРС-80/100

Установка УКРС-80/100 призначений для поточного ремонту,
освоєння і капітального ремонту нафтових свердловин,
а також ведення бурових робіт
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