
MAIS METROS POR DIA. Com alta velocidade 
do caminho de perfuração, a Navitagor® D9x13II 
oferece tempos de ciclo mais rápidos aumentando 
sua produtividade.

RENDIMENTO REDEFINIDO. A D9x13II conta 
com uma velocidade de traslado líder na sua 
classe de 2,2 km/h, permitindo entradas e saídas 
do trabalho mais rápidas. 

ESTREITO QUANDO NECESSÁRIO. Com 
um perfil menor, a D9x13II pode manobrar 
facilmente em lugares estreitos e apertados. Para 
melhorar estabilidade e facilitar o carregamento e 
descarregamento, as esteiras são extensíveis.

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS. Permite ao 
operador alternar facilmente entre os diagnósticos 
da máquina e as informações de desempenho 
via sistema CAN. O visor multilíngue pode ser 
visualizado em vários idiomas, dependendo da 
preferência do operador.

FÁCIL MANUTENÇÃO. Com o capô articulado 
feito em uma peça só, oferece maior durabilidade 
e fácil acesso aos pontos de manutenção. A 
D9x13II possuí caixa de engrenagem unilateral e 
cremalheira sem solda.

GARANTIA E SUPORTE AO PRODUTO.  Estamos 
prontos para identificar e antecipar soluções para 
sua empresa por meio de Engenharia de Campo, 
Assistência Técnica Especializada, Treinamento 
de Operação e Manutenção e Estoque de Peças 
Genuínas, atuando em todo território nacional.

PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL
NAVIGATOR®  D9x13II
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DIMENSÕES E PESOS GERAIS
Peso: 2.857,6 kg

Altura: 1,75 m

Largura: 90,2 cm

Comprimento: 3,81 m

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidade do tanque: 53 L

Capacidade do sistema: 90,8 L

NAVIGATOR® D9x13II PERFURATRIZ DIRECIONAL HORIZONTAL

SISTEMA DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO
Fluxo máximo: 56,8 L/min

Pressão máxima: 750 psi (51.7 bar)

OPERACIONAL
Empuxo e puxada: 4.082 kg (9.000 lbs)

Velocidade máxima do carrinho:  42,7 m/min

Torque máximo do mandril: 5.700 Nm

Giro máximo do mandril: 220 rpm

Velocidade máxima de transporte: 2,2 km/h

ACESSÓRIOS
Morça hidráulica com abertura lateral

Luzes operacionais: Opcional

Estaca de aterramento: Padrão

Alerta de colisão: Padrão

Sistema de travamento hidráulico com controle remoto

 Módulo ECU: Padrão

 Carregador de hastes com barras de segurança

HASTE DE PERFURAÇÃO
Tipo: Firestick® drill rod 

Comprimento: 1,8 m

Diâmetro: 4,2 cm

Peso: 11,3 kg

Raio de curvatura: 29,1 m

MOTOR
Marca e modelo: Kubota V1505-T-E3

Potência: 47 hp (35 Kw)

Tipo de combustível: Diesel

Tanque de combustível: 53 L

RPM Máx: 3000 rpm
 Numero de cilindros: 4

NOTAS:
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A Vermeer Corporation se reserva o direito de fazer alterações na engenharia, no projeto e nas especificações; adicionar melhorias; ou descontinuar a fabricação a qualquer momento sem aviso ou obrigação.  
O equipamento exibido é destinado apenas para fins ilustrativos e pode exibir acessórios ou componente opcionais. Entre em contato com seu revendedor Vermeer para obter mais informações sobre as especifi-
cações da máquina. Vermeer, o logotipo Vermeer e Equipped To Do More são marcas registradas da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou outros países. 
© 2014 Vermeer Corporation.  Todos os direitos reservados, Recicle esse material.


