
For AiMing And poSiTioning
Optical Set, Starting Platform
Allow precise adjustment of the machine in the starting pit.

For pulling plASTic pipeS
Tools for pulling plastic pipes
Allow pulling PE, PCV pipes directly behind the machine.

Tools for pulling plastic pipes manually
Allow installation of smaller diameter PE/PVC pipes manually
by pulling the hose.

Rope tensioner 
Is required for installing larger diameter plastic pipes.

For rAMMing STeel pipeS
Cones
Allow installation of steel pipes by placing them in front
of the piercing / ramming machine.

Tools for removing sand and debris from installed steel 
pipes
Are required for larger diameter steel pipes. 

For eXpAnding holeS
Expanding tools
Allow making larger boreholes than the diameter
of the piercing machine.
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fOr MOrE InfOrMaTIOn, 
cOnTacT Our LOcaL parTnEr:

...Or cOnTacT us dIrEcTLY:

TERMA sp. z o.o.
czaple 100
80-298 Gdańsk
poland 

www.terma-max.com
mole@terma-max.com

ACCESSORIES FOR MAX IMPACT POWER
PNEUMATIC TOOLS

Terma Sp. z o. o. is a leading Polish manufacturer of trenchless technology machines, pneumatic impact “moles”. 
Trenchless technology machines are indispensable for laying water and gas pipelines, electrical and telecommunications
installations and steel pipes for any application. Our products set new standards in the industry.
The manufacturing process takes place in a state-of-the-art facility, with the use of most advanced technology. 
We have been present in the market for many years and by now we have earned reputation of being a leader among 
trenchless technology suppliers not only in Poland but also among users around the world. terma-max.com
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BODEMPERSLUCHT MOLLEN



Aan weerskanten van de te onderboren plaats, 
wordt er een startput en aankomstput gegraven. 
De mol wordt waterpas op een instelbare 
lanceerplatform in de startput geplaatst, zodat 
het center van het te boren gat op minimum 10X 
de diameter van de mol als inzet-diepte 
bedraagt. In de aankomstput wordt er aan het 
gewenste uittrede punt een jalon geplaatst. Met 
een vizier op de mol wordt dan de goede 
richting bepaald en ingesteld, door de jalon in 
beeld te brengen. De lanceerplatform moet nu 
goed verankerd zijn. De mol wordt dan 
doormiddel van een volledig ontrolde aansluit-
slang met inliner, verbonden met de commando-
box die in handbereik van de operator wordt 
opgesteld. De box is uitgerust met een olietank 
die speciale biologisch afbreekbare olie bevat, 
ter smering van de mol. Een zichtglas laat toe 
om de aanwezigheid van de olie te controleren, 
en een regelventiel om het debiet in te stellen. 
De box wordt dan met een normale luchtslang 
met de compressor verbonden. De compressor 
wordt gestart en de luchtkraan geopend. De 

operator opent voorzichtig de luchtventiel op de 
commandobox en de mol gaat vooruit of achteruit naargelang de instelbare 
richtingaanwijzer. Verschillende aangeboden toebehoren laten toe om productbuizen 
te takelen, tunnel expanders te gebruiken, stalen buizen te rammen, enz… 

Werkwijze

Commando-box 
1- Olie-tankstop 
2- Luchtventiel 
3- Richtingaanwijzer 
    vooruit/ achteruit 
4- Zichtglas olietank 
5- Regelventiel debiet 
    van de olie 
6- Koppeling naar 
    mol

TERMA Mol 
1- Controle aansluit-slang met 
     inliner 
2- Binnenwerk bestaande uit 
    4 hoofdbouwdelen. Teflon 
    lagers en dichtingen voor  
    lange levensduur 
5- Onafhankelijke vaste beitel-kop voor 
    grote boornauwkeurigheid 
10- Pneumatische omkeer functie 



 

MACHINE / 
dIAMETER

Ø 65 Ø 75 Ø 95 Ø 110 Ø 125 Ø 130 Ø 160 Ø 180 Ø 195 Ø 219 Ø 244

MAX K65

MAX K75S

MAX K95S

MAX K130S

MAX K160S

MAX K180S

   

MACHINE / 
dIAMETER

Ø 50 Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 140 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 225

MAX K65

MAX K75S

MAX K95S

MAX K130S

MAX K160S

MAX K180S

  

     

  

MACHINE / 
dIAMETER

Ø 133 Ø 159 Ø 219 Ø 273 Ø 323 Ø 355 Ø 406 Ø 457 Ø 508 Ø 610 Ø 711

MAX K65

MAX K75S

MAX K95S

MAX K130S

MAX K160S

MAX K180S

MAX T240

 

MAX K65 MAX K75S MAX K95S MAX K130S MAX K160S MAX K180S

diameter mm 65 75 95 130 160 180

mm 1366 1501 1641 1815 2110 2256

kg 22.5 33 56 115 203 275

 m3/min 0.8 (1.2) 1.1 (1.8) 1.7 (2.5) 2.4 (3.6) 3.5 (4.5) 4.5 (5)

atm 7 7 7 7 7 7

J 100 150 250 430 710 1140

Hz 6 6 7 6 6 5

 

MAX K65

MAX K75S

MAX K95S

MAX K130S

MAX K160S

MAX K180S

MAX T240 PIPE RAMMER 

   240 mm
   1630 mm
   380 kg

   6 atm
   6.0 – 7.5 m3/min

   2000 J
  1.7 – 2.5 Hz

 

   
       

 
 

SELEKTEER DE JUISTE MACHINE VOOR HET GEWENSTE BOORGAT

 
Hiermede worden gaten met een veel grotere diameter dan de diameter van de machine zelf gemaakt. De onderstaande

   
          diameter van het boorgat, juist achter de mol iets kan afnemen na verloop van tijd vanwege de krimp-zwelvermogen van de grond,

aanvankelijk samengeperst door de mol. Dit is afhankelijk van

Buiten andere gereedschappen, kunnen deze bodemperslucht mollen uitgerust worden met expanders, beter bekend als calibrators.

de grondsoort en de verdichtingsgraad.

tabel geeft de diameters van de boorgaten aangemaakt door elk model. Houd er rekening mee dat de uiteindelijke

BOORGAT

MOL

mol + calibrator

SELEKTEER DE JUISTE MACHINE VOOR HET TAKELEN VAN PRODUCT-BUIZEN

Onderstaande tabel geeft de gebruikelijke PE / PVC pijpdiameters aan en specificeert de machine voor een gegeven 
diameter. Teneinde een pijp te takelen van een gegeven diameter moet de machine voorzien zijn van een huls voor het 

intrekken van buizen. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk een calibrator te gebruiken.

TAKELEN VAN PRODUCT-BUIZEN

MOL + takelset

MOLE + takelset + calibrator

SELEKTEER DE JUISTE MACHINE VOOR HET INRAMMEN VAN STALEN BUIZEN

Bodemperslucht mollen zijn universeel inzetbaar bij sleufloze grond werkzaamheden. Dit betekent dat je ze kunt 
gebruiken om PE / PVC-buizen te installeren en het rammen van stalen buizen. De onderstaande tabel geeft de 

mogelijkheden aan van specifieke machines met betrekking tot het inrammen van stalen buizen.

              
                      
                    
                  

             

Het is vanzelfsprekend dat hoe groter en langer de te rammen buis is en hoe moeilijker de plaatselijke grondgeologie is (kleefwaarde 
van de grond op de buis), de slagkracht van de mol van groot belang is om een vlotte vooruitgang van de boring te garanderen. Wij
raden u ook aan om met ons contact op te nemen - onze experts zullen u helpen om de juiste apparaat te selecteren.

SPECIFICATIES VAN DE BODEMPERSLUCHT MOLLEN

lengte

gewicht

luchtverbruik*

luchtdruk

slagkracht

slagfrekwentie

EENHEID

* Aanbevolen waarden staan vermeld tussen haakjes

STALEN BUIZEN RAMMEN

TERMA MAX bodemperslucht mollen

Inzetbereik:
     
        
           

   
      
         

° boorgat maken (Ø 65 mm)
° takelen product-buizen (Ø 50 mm en Ø 63 mm)
° takelen product-buizen (Ø 25 mm – 55 mm) met trekhuls

Inzetbereik:
° boogat maken (Ø 75 mm)
° takelen product-buizen (Ø 63 mm en Ø 75 mm)
° takelen product-buizen (Ø 25 mm – 55 mm) met trekhuls

Inzetbereik:
° boogat maken (Ø 95 mm)
° het boorgat expanderen tot 125 mm
° takelen van product-buizen (Ø 75 mm en Ø 90 mm)
° takelen van product-buizen (Ø 25 mm – 75 mm) met trekhuls
° rammen van stalen buizen tot 219 mm in diameter

Inzetbereik:
     
            
         
         
         
        

Inzetbereik:
     
        
        
         
         
        

Inzetbereik:
     
        
       
       
          
       

boorgat maken (Ø 160 mm)
° het boorgat expanderen tot 195 mm, 219 mm
° takelen van product-buizen (Ø 110 mm – 140 mm)
° takelen van product-buizen (Ø 160 mm – 200 mm) met calibrator 
° takelen van product-buizen (Ø 25 mm – 75 mm) met trekhuls
° rammen van stalen buizen tot 406 mm in diameter

    
      
        
         
         
       

boorgat maken (Ø 130 mm)
° het boorgat expanderen tot 160 mm, 180 mm, 195 mm, 219 mm 
° takelen van product-buizen (Ø 110 mm en Ø 125 mm)
° takelen van product-buizen (Ø 140 mm – 200 mm) met calibrator 
° takelen van product-buizen (Ø 25 mm – 75 mm) met trekhuls
° rammen van stalen buizen tot 323 mm in diameter

Inzetbereik:
° Buiten diameter
° lengte
° gewicht
° luchtdruk
° luchtverbruik
° slagkracht
° slagfrekwentie
Voorbestemd voor: rammen van stalen buizen tot 711 mm in diameter

° boorgat maken (Ø 180 mm)
° het boorgat expanderen tot 219 mm, 244 mm
° takelen van product-buizen (Ø 140 mm en Ø 160 mm)
° takelen van product-buizen (Ø 180 mm – 225 mm) met calibratot 
° takelen van product-buizen (Ø 25 mm – 75 mm) met trekhuls
° rammen van stalen buizen tot 406 mm in diameter

Inzetbereik
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BROCHURE 2016

TOEBEHOREN VOOR TERMA MOLLEN

  
Optisch vizier en peillat
Lanceerplatform om het toestel nauwkeurig en in de juiste
richting in te stellen

Richten en positioneren

Om productbuizen te takelen
Gereedschappen om productbuizen te takelen
Laat toe om direct achter de mol PVC/PE buizen te takelen.

Gereedschappen om buizen manueel te takelen
Laat toe om kleinere PVC/PE buizen te installeren in het 
geboorde gat

Trekkabel opspanner
Is vereist om buizen van een grotere diameter te takelen

Om stalen buizen te rammen
Conussen
Laat toe om stalen buizen te rammen door ze op de 
voorkant van de rammer te plaatsen

Gereedschappen om de grond in de buis na het 
rammen te verwijderen.

Om het boorgat te vergroten
Expanders
Laat toe om het boorgat groter te maken dan 
de eigenlijke mol

 

MACHINE / 
dIAMETER

Ø 65 Ø 75 Ø 95 Ø 110 Ø 125 Ø 130 Ø 160 Ø 180 Ø 195 Ø 219 Ø 244

MAX K65

MAX K75S

MAX K95S

MAX K130S

MAX K160S
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MACHINE / 
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Ø 133 Ø 159 Ø 219 Ø 273 Ø 323 Ø 355 Ø 406 Ø 457 Ø 508 Ø 610 Ø 711

MAX K65

MAX K75S

MAX K95S

MAX K130S

MAX K160S

MAX K180S

MAX T240

 

MAX K65 MAX K75S MAX K95S MAX K130S MAX K160S MAX K180S

diameter mm 65 75 95 130 160 180

mm 1366 1501 1641 1815 2110 2256

kg 22.5 33 56 115 203 275

 m3/min 0.8 (1.2) 1.1 (1.8) 1.7 (2.5) 2.4 (3.6) 3.5 (4.5) 4.5 (5)

atm 7 7 7 7 7 7

J 100 150 250 430 710 1140

Hz 6 6 7 6 6 5

 

MAX K65

MAX K75S

MAX K95S

MAX K130S

MAX K160S

MAX K180S

MAX T240 PIPE RAMMER 

   240 mm
   1630 mm
   380 kg

   6 atm
   6.0 – 7.5 m3/min

   2000 J
  1.7 – 2.5 Hz

 

   
       

 
 

SELEKTEER DE JUISTE MACHINE VOOR HET GEWENSTE BOORGAT

 
Hiermede worden gaten met een veel grotere diameter dan de diameter van de machine zelf gemaakt. De onderstaande

   
          diameter van het boorgat, juist achter de mol iets kan afnemen na verloop van tijd vanwege de krimp-zwelvermogen van de grond,

aanvankelijk samengeperst door de mol. Dit is afhankelijk van

Buiten andere gereedschappen, kunnen deze bodemperslucht mollen uitgerust worden met expanders, beter bekend als calibrators.

de grondsoort en de verdichtingsgraad.

tabel geeft de diameters van de boorgaten aangemaakt door elk model. Houd er rekening mee dat de uiteindelijke

BOORGAT

MOL

mol + calibrator

SELEKTEER DE JUISTE MACHINE VOOR HET TAKELEN VAN PRODUCT-BUIZEN

Onderstaande tabel geeft de gebruikelijke PE / PVC pijpdiameters aan en specificeert de machine voor een gegeven 
diameter. Teneinde een pijp te takelen van een gegeven diameter moet de machine voorzien zijn van een huls voor het 

intrekken van buizen. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk een calibrator te gebruiken.

TAKELEN VAN PRODUCT-BUIZEN

MOL + takelset

MOLE + takelset + calibrator

SELEKTEER DE JUISTE MACHINE VOOR HET INRAMMEN VAN STALEN BUIZEN

Bodemperslucht mollen zijn universeel inzetbaar bij sleufloze grond werkzaamheden. Dit betekent dat je ze kunt 
gebruiken om PE / PVC-buizen te installeren en het rammen van stalen buizen. De onderstaande tabel geeft de 

mogelijkheden aan van specifieke machines met betrekking tot het inrammen van stalen buizen.

              
                      
                    
                  

             

Het is vanzelfsprekend dat hoe groter en langer de te rammen buis is en hoe moeilijker de plaatselijke grondgeologie is (kleefwaarde 
van de grond op de buis), de slagkracht van de mol van groot belang is om een vlotte vooruitgang van de boring te garanderen. Wij
raden u ook aan om met ons contact op te nemen - onze experts zullen u helpen om de juiste apparaat te selecteren.
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TERMA MAX bodemperslucht mollen
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° boorgat maken (Ø 65 mm)
° takelen product-buizen (Ø 50 mm en Ø 63 mm)
° takelen product-buizen (Ø 25 mm – 55 mm) met trekhuls

Inzetbereik:
° boogat maken (Ø 75 mm)
° takelen product-buizen (Ø 63 mm en Ø 75 mm)
° takelen product-buizen (Ø 25 mm – 55 mm) met trekhuls

Inzetbereik:
° boogat maken (Ø 95 mm)
° het boorgat expanderen tot 125 mm
° takelen van product-buizen (Ø 75 mm en Ø 90 mm)
° takelen van product-buizen (Ø 25 mm – 75 mm) met trekhuls
° rammen van stalen buizen tot 219 mm in diameter
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Inzetbereik:
     
        
       
       
          
       

boorgat maken (Ø 160 mm)
° het boorgat expanderen tot 195 mm, 219 mm
° takelen van product-buizen (Ø 110 mm – 140 mm)
° takelen van product-buizen (Ø 160 mm – 200 mm) met calibrator 
° takelen van product-buizen (Ø 25 mm – 75 mm) met trekhuls
° rammen van stalen buizen tot 406 mm in diameter

    
      
        
         
         
       

boorgat maken (Ø 130 mm)
° het boorgat expanderen tot 160 mm, 180 mm, 195 mm, 219 mm 
° takelen van product-buizen (Ø 110 mm en Ø 125 mm)
° takelen van product-buizen (Ø 140 mm – 200 mm) met calibrator 
° takelen van product-buizen (Ø 25 mm – 75 mm) met trekhuls
° rammen van stalen buizen tot 323 mm in diameter

Inzetbereik:
° Buiten diameter
° lengte
° gewicht
° luchtdruk
° luchtverbruik
° slagkracht
° slagfrekwentie
Voorbestemd voor: rammen van stalen buizen tot 711 mm in diameter

° boorgat maken (Ø 180 mm)
° het boorgat expanderen tot 219 mm, 244 mm
° takelen van product-buizen (Ø 140 mm en Ø 160 mm)
° takelen van product-buizen (Ø 180 mm – 225 mm) met calibratot 
° takelen van product-buizen (Ø 25 mm – 75 mm) met trekhuls
° rammen van stalen buizen tot 406 mm in diameter

Service en verkoop 
Tunnelweg 2 - B2845 Niel (Belgium) 

Tel.: +32 (0)3 8805590 - Mail: forintec@forintec.com 

mailto:forintec@forintec.com
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