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 Adapter 
Przystosowanie narzędzi 5000 i 5045 do użytku w serii T. 
Od strony maszyny X4 do wspornika DM od strony 
narzędzia. 
Przedmiot nr. 94-128400 

 
 
Uchwyt odchylania 
 
Uchwyt odchylania zamontowany na ramieniu  
podnoszącym ułatwia pracę i zwiększa precyzję 
narzędzie podczas pracy na boki. 
Wspornik uchylny umożliwia odchylanie frezu 
pod kątem i grabie, w ten sposób ścinając i 
zbierając rośliny trudno dostępnych miejscach. 
Wspornik uchylny można regulować w zakresie 
do ± 30 stopni. Narzędzia, które potrafią do 
łączenia ze wspornikiem uchylnym: przecinak 
Doro D20 /D30, ESM 20, ESM 50, Standardowe 
grabie do stroików, DoroMiller i Doro skimmer. 
Hydrauliczny wspornik odchylania jest 
akcesorium Truxor T30 i T40. 
Waga: 16 kg. 
 
 
 

 

 
 
Śruba napędowa 
 
Zwiększa prędkość w wodzie. Polecane do 
transportu oraz w połączeniu z określonymi 
narzędziami. 
Śruby nie należy używać razem z nożyce do 
trzciny lub Doro Digger. Prędkość obrotowa 
silnika śruby jest sterowana z siedzenia 
operatora 
Śruba jest sterowane za pomocą gąsienicy 
utwory. Dostarczany z systemem 
zabezpieczenia przed przeszkodami. Z tyłu 
maszyny musi być zainstalowany tylny 
wspornik DM (brak w zestawie). 
Prędkość w wodzie, maks. 7,8 km 
Średnica śmigła 330 mm. 
Waga: 25 kg 
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Bagażnik transportowy 

W razie potrzeby można zastosować dodatkowe 
narzędzia lub akcesoria załadować na maszynę 
za pomocą bagażnika, który jest zamontowany 
na wsporniku grabi. Wykonane z aluminium. 
Waga: 4 kg. Maksymalne obciążenie: 60 kg. 
Pojemność: 70 l. 
Rozmiar (DxSxW): 800x310x300 mm 
Przedmiot nr. 94-104500ować na maszynę za 
pomocą 
łóżko transportowe, które jest zamontowane na 

transporcie 

wspornik grabi do stroików. Wykonane z aluminium. 

Waga: 4 kg. Maksymalne obciążenie: 60 kg. 

Pojemność: 70 l. 

Rozmiar (DxSxW): 800x310x300 mm 

Przedmiot nr. 94-104500 

ŁóżkoŁóżko transportowe 

W razie potrzeby można zastosować dodatkowe 

narzędzia lub akcesoria 

załadować na maszynę za pomocą 

łóżko transportowe, które jest zamontowane na 

transporcie 

wspornik grabi do stroików. Wykonane z aluminium. 

Waga: 4 kg. Maksymalne obciążenie: 60 kg. 

Pojemność: 70 l. 

Rozmiar (DxSxW): 800x310x300 mm 

Przedmiot nr. 94-104500 transportŁóżko 

transportowe 

W razie potrzeby można zastosować dodatkowe 

narzędzia lub akcesoria 

załadować na maszynę za pomocą 

łóżko transportowe, które jest zamontowane na 

transporcie 

 
 
Zestaw zębatek 
 
Maszyny używane na terenach podmokłych 
stają się corazmniej zwrotne przy wyższej 
prędkości biegu. 
Przerzutka łańcuchowa jest zalecana tylko 
wtedy, gdy maszyna jest używana na terenach 
podmokłych iw połączeniu 
za pomocą polecanych przez nas narzędzi. 
Przy normalnym użytkowaniu w 
wody, na lądzie i na terenach podmokłych, nie 
wymaga wyższa prędkość biegu. Łańcuchy 
napędowe i łańcuch koła zębate (większe) są 
dołączone. 
Waga: 10 kg. 
Przedmiot nr. 94-104400 


