
INSPIRING TRECHLESS TECHNOLOGIES

GRUNDOBURST
Statické burstovací systémy

NĚKDY SE MUSÍ STARÉ ROZBÍT, 
ABY SE VYTVOŘILO NOVÉ
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Zařízení GRUNDOBURST se perfektně hodí pro obnovu potrubí 
metodou statického berstliningu. S výkonnými a robustními 
tažnými lafetami se mohou bez výkopu obnovovat poškozené 
trubky (kruhového a vejčitého profilu) do Ø 1.200 mm. Berstlining 
je již 30 let světově uznávanou a především trvalou metodou pro 
obnovu tlakového a spádového odpadního potrubí, při níž se stará 
trubka (kamenina, beton, PVC, PE, šedá litina, tvárná litina, azbe-
stocement, sklolaminát, ocel atd.) nahradí novou trubkou (PE, PP, 
kamenina, tvárná litina, sklolaminát, ocel, PVC atd.) se stejným, 
menším nebo větším průměrem.

SNADNÁ 
OBSLUHA       

OBNOVA 
POTRUBÍ

GRUNDOBURST
To nejlepší pro obnovu potrubí
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VÝHODY:
  nasaditelný při bezmála všech poškozeních a potrubních materiálech staré trubky
  dlouhá životnost nové trubky od 80 -100 let 
 rozšíření starého vedení o 1-2 jmenovité stupně možné
 QuickLock: jednoduché a bezpečné spojení tyčí – zaklapovací namísto šroubového: mohou být            

 prováděny dokonce i lehké poloměry ohybu
 krátké stavební časy a doby přípravy
 obnova ze stávajících tras
 úpora nákladů oproti otevřenému způsobu stavby do 40 %
 provoz a přírodní prostředí se naruší zřídka
  téměř žádné následné škody po průběhu berstliningu kvůli sesedání zeminy, 

 působení spodní vody a poškození silnic
 provádění bezpečným postupem podle předpisů a norem
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Metody v přehledu

5 METOD
GRUNDOBURST- mnohostranně využitelná technika

  Berstlining 
Zatažení stejně velké nebo větší nové trubky

  Relining potrubí  
nepatrné zmenšení profilu trubky

  Kalibrační berstlining 
dílčí poškození se rozšiřují staticky

  TIP-metoda (Tight in Pipe)   
nová trubka leží těsně na stěně staré trubky

  Redukční metoda  
redukce profilu trubky při jejím zatahování 
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Bezvýkopová obnova ve stejné trase.  Insta-
lace nového potrubí se stejnou nebo větší 
jmenovitou šířkou.
Nasazení: Tlaková a spádová potrubí, jmeno-
vité šířky DN 50 do DN 1.200, úseky do 300 m
Poškození: Lomy trubky, inkrustace, 
překážky průtoku, neodborné sanace kana-
lizace, odchylky v uložení (přesazení, mezery 
v hrdlovém spojení), trhliny, netěsnosti, me-
chanické opotřebení

Berstlining

Předpisy:  DWA A125,DWA M143-15, A161, DIN EN 12889, DVGW GW 304, 312,323, 325, RSV M 8  
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MNOHO MOŽNOSTÍ
a pouze jeden stroj

Částečná poškození se staticky rozšíří GRUNDO-
BURSTem a současně se zatáhne nová trubka. 
Vzniklý kruhový prostor se zpravidla omezí.  
Nasazení: Tlaková / spádová potrubí s volným 
profilem ve staré trubce, slouží u totálního se-
suvu (předtím volný vrt). Nepatrné omezení pro-
filu je možné.
Poškození: Místní deformace, trhliny, přesazení, 
lomy trubky

Kalibrační berstlining

Relining potrubí
S dlouhými nebo krátkými trubkami s menší 
dimenzí. U inkrustovaných starých po-
trubí se může na tažnou tyč připojit čisticí 
příslušenství. Uvolnění a vysunutí inkrustace 
během zatahování trubky ze staré trubky ven. 
Nasazení: Tlaková / sp ádová potrubí s 
volným profilem ve staré trubce
Poškození: Koroze/inkrustace, trhliny, netěs-
nosti, mechanické opotřebení,

Předpisy:  DVGW GW 320-1, 325, DWA M 143-12,13, ATV-M 127-2, RSV M3, EN 12889

Předpisy: DWA M 143-12,13, A161, EN 12889, RSV M8    
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Redukční metoda je metoda reliningu, při 
kterém se vnější průměr PE-dlouhé trubky 
mechanicky zmenší. Po procesu zatahování 
přilehne redukované PE-potrubí těsně ke staré 
trubce. 
Nasazení: Obnova kruhových profilů v oblasti 
plynového, vodovodního a odpadního potrubí 
od DN 100 do ca. DN 1.200.
Poškození: Koroze, trhliny, netěsnosti, mecha-
nické opotřebení, inkrustace (je třeba předem 
odstranit).

Metoda TIP je relining jedné (krátké trubky) 
nebo trubního vedení (dlouhé trubky) pro be-
tonové a kameninové trubky. Přednostně se 
instaluje nová trubka z polypropylénu (PP-
HM), aby těsně nalehla na starou trubku 
(Tight-In-Pipe). Případná minimální kruhová 
spára se nemusí vyplňovat.
Nasazení: Obnova odpadních potrubí z azbe-
stocementu, betonu a kameniny. 
Poškození: Lomy trubky, deformace do 20 %, 
přesazení do 10 % profilu, koroze, překážky 
v průtoku, trhliny a netěsnosti, mechanické 
opotřebení, inkrustace (je třeba odstranit 
předem)

Redukční metoda

Obnova metodou (TIP) – natěsno v trubce:

Předpisy: DWA M 143-12,13, RSV M 2.2, DWA A 127-2

Předpisy: ATV-M 143-11, DVGW  GW 320-2, DWA 127 -2, RSV M2
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TECHNIKA A ROZMANITOST,
která nadchne

PRODUKTY ŘADY GRUNDOBURST

   Kompaktní rozměry pro malé 
 stavební jámy 
  z jedné jámy – nasaditelný do obou směrů
 rychlé pracovní rytmy a vysoký výkon   
  rychlejší postup tyčí ve staré trubce 

 a zatažení nové
  rychlé uvedení do provozu 
 všechny typy strojů mají dálkové ovládání
  nízká hmotnost pro jednoduchou přepravu

  specifické příslušenství pro danou metodu 
 stabilní a stavbě odpovídající konstrukce  

 pro maximální zátěže 
  vysoká životnost a nízké náklady 

 na údržbu 
 ergonomická obsluha a vysoká 

 bezpečnost práce 
  CE-certifikováno

INTERNET
Navštivte  
www.TRACTO-TECHNIK.de 
a www.interglobal.cz

ŠKOLENÍ
Rozsahem široká nabídka 
vyškolování a doškolování.

ODBORNÁ PROHLÍDKA
Odborné prohlídky 
předepsané zákonem
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GRUNDOBURST400G GRUNDOBURST400S

GRUNDOBURST1250G GRUNDOBURST1900G GRUNDOBURST2500G

GRUNDOBURST800G

INTERNET
Navštivte  
www.TRACTO-TECHNIK.de 
a www.interglobal.cz
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GRUNDOBURST- PŘÍSLUŠENSTVÍ
aby to běželo

PERFEKTNÍ TRHACÍ TYČ
  Rychlé západkové spojení (QuickLock) bez závitů, žádné mazání  

 potřeba, proto žádné nákladné procesy šroubování
  rychlé vkládání a odebírání tyčí
  rychlejší spojování než se šroubovacími tyčemi
  absolutní tažná a tlačná pevnost
  křivočarý pohyb
  vysoce zatížitelná, protože zhotovena z jednoho kusu
  robustní, s nízkou opotřebitelností, protože žádné sevření
  díky tvarově logickému vedení síly žádné zpětné sklouzávání tyčí
  systém tyčí s praktickým příslušenstvím
  dlouhá životnost ve srovnání se šroubovacími tyčemi
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QuickLock trhací tyč s 35 mm průměrem je pro trubky od DN 50.
Další průměry tyčí: 54 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm und 140 mm

Spojka rozšířeníKloubová tyč Adaptér tyče
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GRUNDOBURST- PŘÍSLUŠENSTVÍ
aby to běželo

VALIVÝ NŮŽ

BURSTFIX se 200 kN, 400 kN nebo 800 kN síly upnutí pro pevné 
spojení při vtahování krátkých trubek od DN 200 – DN 1200.
Zatažení krátké trubky z PP, PE, PVC, betonu, kameniny, sklola-
minátu atd.

Valivý nůž Ø 100 mm  
Valivý nůž 
Ø 1.000 mm  

UPNUTÍ KRÁTKÉ TRUBKY

BURSTFIX200 v šachtě.BURSTFIX400 v nasazení

Médiové a produktové trubky se nesmějí, vzhledem k přípustným 
tažným silám při zatahování, např. bezvýkopovými pokládkovými 
technikami, přetěžovat. Podle předpisů je proto potřeba měřit 
a protokolovat tažné síly, které jsou vyvíjeny na novou trubku. 
Měření probíhá GRUNDOLOGem a pracuje s moderní měřicí 
technikou s odporovým snímačem a velkým úložištěm dat. 

Valivý nůž k rozřezávání starého potrubí 
od DN 50 do DN 1.000 mm

MĚŘENÍ TAŽNÉ SÍLY S GRUNDOLOGEM

GRUNDOLOG
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BURSTFIX200 v šachtě.

HYDRAULICKÉ STANICE

TTB110  pro 400G, 400S, 800G, 1250G ,1900G
D x Š x V:   1.640 x 750 x 1.650 mm
Hmotnost, plně natankovaná: 1.400 kg
Nádrž hydraulického oleje: 230 l
Naftová nádrž:   110 l
Užitečný výkon motoru:  55,1 kW při 2.300 ot./min
Max. hydraulický tlak:  250 bar
plynule nastavitelný tlak a množství litrů přes kabelové 
dálkové ovládání

TTB20  pro 400G, 400S
DxŠxV:    1.600 x 750 x 1.350 mm
Hmotnost, plně natankovaná: 790 kg
Nádrž hydraulického oleje:  100 l
Naftová nádrž:   60 l
Užitečný výkon motoru:  24,4 kW při 3.000 ot./min
Max. hydraulický tlak:  250 bar

TTB250 pro 2500G
D x Š x V:   2.700 x 1.400 x 2.400 mm
Hmotnost, plně natankovaná: 2.600 kg
Nádrž hydraulického oleje: 945 l
Naftová nádrž:   165 l
Užitečný výkon motoru:  127 kW při 2.000 ot./min
Max. hydraulický tlak: 2 50 bar
plynule nastavitelný tlak a množství litrů přes kabelové 
dálkové ovládání

GRUNDOLOG



14

BURSTFORM
Zatažení trubního vedení ve velmi těsném prostoru

Jedinečné zařízení pro zatažení trubního vedení skrz šachtu metodou TIP. 

VÝHODY: 
 
   Zatažení PE-100 RC (PE) nové trubky jako trubní vedení (dlouhá trubka) 
   Zatažení přes startovací šachtu od Ø1 m 
  Délka zatažení do 150 m
  Koeficienty drsnosti se mohou zvýšit použitím materiálu PE     
   Domovní přípojky se spojují bezvýkopově
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Jedinečné zařízení pro zatažení trubního vedení skrz šachtu metodou TIP. POSTUP
Trubky se mechanicky zformují a svisle přes šachtu se zavedou do 
staré trubky.   Před zatažením do staré trubky se plastová trubka 
opět vrátí do svého kruhového tvaru a zatáhne se metodou TIP (těsně 
do staré trubky).   
Postup se hodí pro staré trubky DN 200, DN 250 a DN 300. Projetí kontrolních jam

Trubka vtažená do 
cílové jámy.
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TECHNICKÁ DATA
400 - 800 kN

Model

Údaje o výkonu

Rozměr tažné lafety DxŠxV [mm]: 
Hmotnost lafety [kg]:
Tlačná síla [kN] 
Tažná síla při 250 bar [kN]: 
Velikost stavební jámy DxŠ [mm]: 
Osová výška [mm]:
Doporučená hydraulická stanice:
Výkon pohonu [kW]: 
Hydr. provozní tlak [bar]: 
Stará trubka-Ø: 
Pro trubní materiály: 
Nová trubka-Ø:
Pro trubní materiály: 
Trhací tyč-Ø [mm]:
Trhací tyč - hmotnost [kg]:
Trhací tyč - užitná délka [mm]:

GRUNDOBURST400G

 pro tlaková a odpadní potrubí  DN 50–DN 250 do 
 ca 100 m délka (podmíněno metodou)                                                                                                        
  kompaktní vyměřování pro malé stavební jámy                                                                             
  rychlé pracovní rytmy a vysoký výkon  
  rychlejší postup tyčí ve staré trubce a zatažení nové
  nízká hmotnost pro jednoduchou přepravu
  z jedné jámy – nasaditelný do obou směrů
  jednoduchá instalace a rychlé uvedení do chodu
 provoz „s jedním mužem“ s dálkovým ovládáním
 specifické příslušenství pro danou metodu

1.420 x 560 x 520
560 
275 
400  
3.300 x 1.100 
230
TT-B110 nebo TT-B20
55,1 při 2.300 ot./min., 24,4 při 3.000 ot./min.
250
DN 50 - DN 250
kamenina, PVC, PE, šedá litina, tvárná litina, azbestocement, sklolaminát, ocel
do DA 280
PE, PP, kamenina, tvárná litina, sklolaminát, ocel
54 (standardní) nebo 35, max. 200 kN
7,5
700

Bezpečnostní rám

Tažná lafeta  

Předsazený rám     Opěra

Teleskopické opěry
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GRUNDOBURST400S

  pro tlaková a odpadní potrubí DN 50-DN 250 do 
 ca. 100 m délky (zavisí na metodě) 
 pro instalaci v šachtách ≥ DN 1000 a v malých 

 stavebních jamách                             
 délka tažné lafety pouze 60 cm                                                                                                                                              
 užitná délka tyče v šachtě: 470 mm
 relativně jednoduchá obsluha v šachtě
 žádné hloubkové práce při pracích ze šachty do šachty
  vysoká bezpečnost práce

600 x 490 x 340
200 
275 
400 
2.500 x 1.100, šachta min. Ø 1.000
Jáma: 220  | šachta:  140 
TT-B110 nebo TT-B20
55,1 při 2.300 ot./min., 24,4 při 3.000 ot./min. 
250
DN 50 - DN 250
kamenina, PVC, PE, šedá litina, tvárná litina, azbestocement, sklolaminát, ocel
do DA 280 
PE, PP, kamenina, tvárná litina, sklolaminát, ocel  
54 (standardní) nebo 35, max. 200 kN
5
470

GRUNDOBURST800G

 pro tlaková a odpadní potrubí DN 80-DN 400 do  
 ca. 100 m délky (zavisí na metodě)
 kompaktní rozměry pro malé stavební jámy
 rychlé pracovní rytmy a vysoký výkon
 rychlejší postup tyčí ve staré trubce a 

 zatažení nové 
 z jedné jámy – nasaditelný do obou směrů
 rychlé uvedení do provozu
 provoz „s jedním mužem“ s dálkovým ovládáním
 specifické příslušenství pro danou metodu 

1.700 x 720 x 670
1.450 
256 
769  
4.500 x 1.500 
250 
TT B110 
55,1 při 2.300 ot./min.
250
DN 80 - DN 400
kamenina, PVC, PE, šedá litina, tvárná litina, azbestocement, sklolaminát, ocel
do DA 400
PE, PP, kamenina, tvárná litina, sklolaminát, ocel 
75 (standardní) nebo 54, max. 400 kN
13
750
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TECHNICKÁ DATA
1250 - 2500 kN

VYUŽIJTE NAŠE SERVISNÍ SLUŽBY 
Vedle našich výrobků nabízíme velký počet servisních 
služeb.

Model

Údaje o výkonu

Rozměr tažné lafety DxŠxV [mm]: 
Hmotnost lafety [kg]:
Tlačná síla [kN] 
Tažná síla při 250 bar [kN]: 
Velikost stavební jámy DxŠ [mm]: 
Osová výška [mm]:
Doporučená hydraulická stanice:
Výkon pohonu [kW]: 
Hydr. provozní tlak [bar]: 
Stará trubka-Ø: 
Pro trubní materiály: 
Nová trubka-Ø:
Pro trubní materiály: 
Trhací tyč-Ø [mm]:
Trhací tyč - hmotnost [kg]:
Trhací tyč - užitná délka [mm]:

GRUNDOBURST1250G

  od GRUNDOBURSTu 1250G začíná nová výkonnostní třída. 
GRUNDOBURST1250G vyvíjí  max. tažný výkon 1.270 kN (127 t). 
Tím se mohou v závislosti na metodě obnovovat staré trubky 
od DN 150 do DN 600 do 300 m délky a zatahovat Reliningem 
trubky do ca. ≤ 1000 m. Kromě toho jsou s přibývající hloub-
kou pokládky nutné vysoké tažné síly pro protlačovací práci. 
Tomu odpovídajíc je dimenzována tyč s délkou 1,70 m a 85 kg 
hmotnosti. Vkládání a odebírání tyčí probíhá od typu 1250G 
zvedacím přístrojem. 

2.300 x 1.100 x 875
3.120
395 
1.272  
6.500 x 1.700
360
TT B110  
55,1 při 2.300 ot./min.
250 
DN 150 - DN 600
kamenina, PVC, PE, šedá litina, tvárná litina, azbestocement, sklolaminát, ocel
do DA 630
PE, PP, kamenina, beton, tvárná litina, sklolaminát, ocel
100
85
1.700
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GRUNDOBURST1900G

 GRUNDOBURST 1900G vyvíjí max. 
 tažnou sílu 1.900 kN (190 t). Tím mohou 

  být obnovovány staré trubky od DN 250 do DN 800 o 
max. délce 300 m. 

 Tyč je 2,25 m dlouhá a 165 kg těžká a má přípustný  
 poloměr ohybu pouze 55 m.

GRUNDOBURST2500G

 V bezvýkopové obnově potrubí stanovuje 
 GRUNDOBURST2500G nová měřítka. Vyvíjí max. 
 tažný výkon o 2.550 kN (255 t). 
  Tím mohou být obnovovány staré trubky od DN 300 
do DN 1.200. Tyč je 2,20 m dlouhá a 210 kg těžká. V 
reliningu ocele se již zatahovaly úseky do 1.280 m.

2.850 x 1.150 x 1.000
3.320
716 
1.900  
8.000 x 2.000
400
TT B110 nebo TT B250
55,1 při 2.300 ot./min., 127 při 2.000 ot./min.
250 
DN 250 - DN 800
kamenina, beton, PVC, PE, šedá litina, tvárná litina, azbestocement, sklolaminát, ocel
do DA 900
PE, PP, kamenina, tvárná litina, sklolaminát, ocel
120
165
2.250

2.950 x 1.600 x 1.500
4.100
1.055 
2.550  
9.000 x 2.500 
500 
TT B250  
127 při 2.000 ot./min.
250 
DN 300 - DN 1.200
kamenina, beton, PVC, PE, šedá litina, tvárná litina, azbestocement, sklolaminát, ocel
do DA 1.200
PE, PP, kamenina, tvárná litina, sklolaminát, ocel
140
210
2.200



TRACTO-TECHNIK
worldwide

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

Switzerland
TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG
Tel: +41 79 820 38 97
info@tracto-technik.ch
www.TRACTO-TECHNIK.ch

United Kingdom 
TRACTO-TECHNIK UK Ltd
Tel: +44 1234 342566
Fax: +44 1234 352184
info@tt-uk.com
www.TRACTO-TECHNIK.co.uk

France
TRACTO-TECHNIK France
Tél: +33 1 60 42 49 40
Fax: +33 1 60 42 49 43
info@tracto-technik.fr
www.TRACTO-TECHNIK.fr

USA
TT TECHNOLOGIES Inc.
Tel: +1 630 851 8200
Fax: +1 630 851 8299
info@tttechnologies.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TT ASIA PACIFIC Pty Ltd.
Tel: +61 7 3420 5455
Fax: +61 7 3420 5855
info@tt-asiapacific.com
www.TT-ASIAPACIFIC.com

Germany
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG 
TT Headquarters
Paul-Schmidt-Straße 2  
57368 Lennestadt · Germany  
Tel: +49 2723 808-0 · Fax: -180  
export@tracto-technik.de  
www.TRACTO-TECHNIK.com

Presented by your TT partner:

Morocco
TRACTO-TECHNIK Afrique
Tel.: +212 5 37 40 13 63 / 64
Fax: +212 5 37 40 13 65
info@tracto-technik.ma
www.TRACTO-TECHNIK.ma
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Interglobal Duo, s.r.o.
Tělovýchovná 1076
155 00 Praha 5 - Řeporyje
Česká republika
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
Tel:  +420 233 350 593 / 679
Web: www.interglobal.cz
 


