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25 lat z maszyną Truxor
W 2019 roku minęło 25 lat od powstania pierwszej
maszyny Truxor wprowadzonej na rynek. Od początku w
1994 roku wiele się wydarzyło podczas opracowywania
maszyn. Nasze wieloletnie doświadczenie w technologii
i rozwój produktu, a także nasz bliski kontakt z
klientami i detalistami na całym świecie tworzą
podstawę nowej generacji maszyn Truxor.
Nowa seria T została zaktualizowana o kilka nowych
funkcji:
- Lekkie podwozie ze stali o wysokiej
wytrzymałości
- Ramię podnoszące z ruchem równoległym
- Szybki wspornik X4
- Światła robocze LED

Cyfrowy ekran wyświetla informacje z
silnika i innych systemów. Cyfrowe rozwiązywanie
problemów ułatwia obsługę i konserwację.
Cyfrowy ekran umożliwia również regulację niektórych
parametrów funkcji maszyny, takie jak wyważenie
zespołu napędowego i prędkość, przepływ oleju
regulacja wyjść hydraulicznych 1 i 2, praca awaryjna itp.
Układ hydrauliczny z termostatem
Nowoczesny układ hydrauliczny zwiększa wydajność
gdy temperatura oleju hydraulicznego przekracza 40
stopni.
Aby osiągnąć optymalną temperaturę, istnieje termostat
do kontrolowania minimalnej temperatury. Właściwa
temperatura oleju hydraulicznego poprawia wydajność i
zapewnia lepsze ekonomia operacyjna.

- Cyfrowy ekran
- Technologia cyfrowa ulepszająca maszynę,
zwiększająca wydajność i ułatwiająca obsługę

Seria T przedstawia maszyny o różnym typie
silniki dostosowane do wymagań środowiskowych
i warunków na rynku światowym.

Ergonomiczne miejsce operatora z wyświetlaczem.
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Ramię podnoszące z ruchem równoległym. Półautomatyczny szybki uchwyt X4 do szybkiej wymiany narzędzi

Zamykany, wysuwany schowek.

Łatwo dostępna komora silnika ułatwia obsługę.

Ruchoma kabina jest regulowana hydraulicznie i działa jako przeciwwaga podczas ciężkich warunków w wodzie.

System rozłożenia ciężaru zapewnia niski nacisk na podłoże i zdolność regulacji maszyny,
oferuje wyjątkowe możliwości pracy we wrażliwych środowiskach.
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Truxor T20 jest zbudowany z silnikiem o mocy 24,8 KM. Truxor T20 spełnia najnowsze wymagania środowiskowe.
Model jest idealny do wycinania chwastów i zbierania roślin wodnych i jest wyposażony w jedno wyjście hydrauliczne
do uruchomienie narzędzia tnącego. Wydajność Truxor jest dobrze dostosowana do zbioru chwastów. Do narzędzi,
które wymagają większej mocy polecamy maszyny z serii T o większej wydajności.

Specyfikacja techniczna Truxor T20
SILNIK: DIESEL Kubota D1305 E4B-EU EPA / CARB
Tier 4 + norma EU Stage V3 cylindry, 18,5 kW / 24,8 KM
przy 2600 obr./min. Maksymalny moment obrotowy
80,0 Nm przy 1700 obr / min.
ZBIORNIK PALIWA: 35 l
UKŁAD CHŁODZENIA: Połączony silnik / hydraulika.
Powietrze wlot chłodnicy wyposażony jest w filtr
(zapobiega zabrudzeniom chłodnicy). Termostat
kontroluje temperaturę oleju hydraulicznego,
poprawa wydajności maszyn
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 12 V / 40 A, akumulator
45 Ah. Funkcja automatycznego zatrzymania, jeśli silnik
się przegrzewa lub ciśnienie oleju jest zbyt niskie.
System ostrzegawczy podczas jazdy na maksymalnym
nachyleniu. 4 światła robocze LED.
UKŁAD HYDRAULICZNY: Pompa hydrauliczna o
zmiennej wydajności (LS)
Pompa hydrauliczna: Maksymalny przepływ 45 cm³ /obr.
120 l / min. Moc hydrauliczna: 14,1 KM. Zbiornik
hydrauliczny: 19 l, układ 33 l. Odpowietrzanie
wymuszone w technologii cyklonowej.
Przyjazny dla środowiska system z automatycznym
wyłączaniem silnika, jeśli poziom oleju spadnie o więcej
niż 8 litrów. (Minimalizuje wycieki oleju).
Zawór sterowany hydraulicznie: 6 funkcji. System
sterowania: magistrala CAN, sterowanie zaworami.
FOTEL KIEROWCY: Ergonomicznie regulowany fotel z
elektrycznie podgrzewany z termostatem. Składana
kabina. Regulowane elementy sterujące.
LEWY JOYSTICK: Jazda do przodu / do tyłu / w prawo /
w lewo. Szybkość jest sterowana joystickiem i
precyzyjnymi elementami sterującymi prowadzącymi.
Sterowanie gniazdem hydraulicznym 1.

PRAWY JOYSTICK: podnoszenie, przechylanie, rozkład
ciężaru. sterowanie wylotem hydraulicznym 1 (przednim):
ciśnienie robocze 140 bar, regulowany przepływ 0-20 l / min.
DESKA ROZDZIELCZA: Cyfrowy ekran prędkości,
temperatury silnika, ciśnienie oleju silnik, licznik czasu,
wskaźnik poziomu paliwa, temperatura oleju hydraulicznego,
ciśnienie hydrauliczne, przepływ hydrauliczny,
praca awaryjna, zegar itp.
WYMIARY: Długość całkowita max. 5030 mm, min 4700 mm,
Całkowita szerokość 2080 mm. Wysokość całkowita max
2600, min 2020 mm.
Waga zestawu T20: 1350 kg.
PRĘDKOŚĆ JAZDY: 0-100 m / min
PODNOŚNIK PRZEDNI: Siła ładowania 350 kg, uchwyt X4 do
szybkiej zmiany narzędzi. Półautomatyczne blokowanie
narzędzi.
MATERIAŁ: Pas napędowy: (bieżnia łopatkowa) z gumy.
Łopatki i prowadnice z mocnego plastiku. Pontony
wyprodukowane z aluminium odporne na słoną wodę. Stal
ocynkowana ogniowo

POZYCJA NR: 94-T20
GWARANCJA: 24 miesiące lub 1000 godzin pracy
OPCJE: Olej hydrauliczny przyjazny dla środowiska.
Panolin zastępuje standardowy olej hydrauliczny.
T20 33 litry
Nr produktu: 94-T20E
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Truxor T30 jest zoptymalizowany pod kątem najnowszych wymagań środowiskowych i silnika benzynowego
Kubota. Silnik zapewnia wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika. Przy niskich obrotach silnika
zużycie paliwa spada. W zestawie pięć wyjść hydraulicznych. Mocny silnik sprawia, że T30 nadaje się do pracy ze
wszystkimi naszymi narzędziami.

Specyfikacja techniczna Truxor T30
SILNIK: Benzyna Kubota WG1605-G-E3 EPA Tier2 /
CARB Tier 3 + EU Stage V 33 kW/44KM przy 2600
obr./min. Maksymalny moment obrotowy 118 Nm przy
2400 obr / min.
ZBIORNIK PALIWA: 35 l
UKŁAD CHŁODZENIA: Połączony silnik / hydraulika.
Powietrze wlot chłodnicy wyposażony jest w filtr
(zapobiega zabrudzeniom chłodnicy). Termostat
kontroluje temperaturę oleju hydraulicznego,
poprawa wydajności maszyn
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 12 V / 40 A, akumulator
45 Ah. Funkcja automatycznego zatrzymania, jeśli silnik
się przegrzewa lub ciśnienie oleju jest zbyt niskie.
System ostrzegawczy podczas jazdy na maksymalnym
nachyleniu. 4 światła robocze LED.
UKŁAD HYDRAULICZNY: Pompa hydrauliczna o
zmiennej wydajności (LS)
Pompa hydrauliczna: Maksymalny przepływ 60 cm³ /obr.
165 l / min. Moc hydrauliczna: 22 KM. Zbiornik
hydrauliczny: 19 l, układ 33 l. Odpowietrzanie
wymuszone w technologii cyklonowej.
Przyjazny dla środowiska system z automatycznym
wyłączaniem silnika, jeśli poziom oleju spadnie o więcej
niż 8 litrów. (Minimalizuje wycieki oleju).
Zawór sterowany hydraulicznie: 9 funkcji. System
sterowania: magistrala CAN, sterowanie zaworami.
FOTEL KIEROWCY: Ergonomicznie regulowany fotel z
elektrycznie podgrzewany z termostatem. Składana
kabina. Regulowane elementy sterujące

PRAWY JOYSTICK: podwieszanie, przechylanie, rozkład
ciężaru,
sterowanie wylotem hydraulicznym 3.
Wyjście hydrauliczne 1 (przednie): ciśnienie robocze 140 bar,
regulowany przepływ 0-20 l / min
Wyjście hydrauliczne 2 (przednie): ciśnienie robocze 130 bar,
regulowany przepływ 0-11 l / min
Wyjście hydrauliczne 3 (przednie): Ciśnienie robocze 200 bar.
Regulowany przepływ 0-60 l / min
Wyjście hydrauliczne 3 (z tyłu): Ciśnienie robocze 200 bar.
Regulowany przepływ 0-60 l / min
Wyjście hydrauliczne 4 (z tyłu): ciśnienie robocze 130 bar.
Regulowany przepływ 0-11 l / min.

DESKA ROZDZIELCZA: Cyfrowy ekran prędkości,
temperatury silnika, ciśnienie oleju silnik, licznik czasu,
wskaźnik poziomu paliwa, temperatura oleju
hydraulicznego, ciśnienie hydrauliczne, przepływ
hydrauliczny, praca awaryjna, zegar itp.
. LEWY JOYSTICK: Jazda do przodu / do tyłu / w prawo
/ w lewo. Szybkość jest sterowana joystickiem i
precyzyjnymi elementami sterującymi prowadzącymi.
Sterowanie gniazdem hydraulicznym 1, oraz gniazdem 2

POZYCJA NR: 94-T30

WYMIARY: Długość całkowita max. 5030 mm, min 4700 mm,
Całkowita szerokość 2080 mm. Wysokość całkowita max
2600, min 2020 mm.
Waga zestawu T30: 1370 kg.
PRĘDKOŚĆ JAZDY: 0-100 m / min
PODNOŚNIK PRZEDNI: Siła ładowania 350 kg, uchwyt X4
do szybkiej zmiany narzędzi. Półautomatyczne blokowanie
narzędzi.
MATERIAŁ: Pas napędowy: (bieżnia łopatkowa) z gumy.
Łopatki i prowadnice z mocnego plastiku. Pontony z
aluminium odporne na słoną wodę. Stal ocynkowana ogniowo

GWARANCJA: 24 miesiące lub 1000 godzin pracy
OPCJE: Olej hydrauliczny przyjazny dla środowiska.
Panolin zastępuje standardowy olej hydrauliczny.
T30 33 litry
Nr produktu: 94-T30E
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Truxor T40 nadaje się do pracy ze wszystkimi narzędziami z naszego asortymentu. Mocny silniki
gniazda hydrauliczne sprawiają, że nadaje się do pracy z narzędziami wymagającymi dużej mocy,
takimi jak pogłębiarki pompa i mulczer, itp. Truxor T40 dostarczany jest z mocnym 45-konnym silnikiem
z turbodoładowaniem. Dostarczany z pięcioma wyjściami hydraulicznymi.

Specyfikacja techniczna Truxor T40
SILNIK: DIESEL Kubota V1505-T-E3B EPA / CARB Tier
4 + EU Stage III A 4 cylindry 33 kW/44,2KM przy 2600
obr./min. Maksymalny moment obrotowy 118 Nm przy
2400 obr / min.
ZBIORNIK PALIWA: 35 l
UKŁAD CHŁODZENIA: Połączony silnik / hydraulika.
Powietrze wlot chłodnicy wyposażony jest w filtr
(zapobiega zabrudzeniom chłodnicy). Termostat
kontroluje temperaturę oleju hydraulicznego,
poprawa wydajności maszyn
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 12 V / 40 A, akumulator
45 Ah. Funkcja automatycznego zatrzymania, jeśli silnik
się przegrzewa lub ciśnienie oleju jest zbyt niskie.
System ostrzegawczy podczas jazdy na maksymalnym
nachyleniu. 4 światła robocze LED.
UKŁAD HYDRAULICZNY: Pompa hydrauliczna o
zmiennej wydajności (LS)
Pompa hydrauliczna: Maksymalny przepływ 60 cm³ /obr.
165 l / min. Moc hydrauliczna: 22,2 KM. Zbiornik
hydrauliczny: 19 l, układ 33 l. Odpowietrzanie
wymuszone w technologii cyklonowej.
Przyjazny dla środowiska system z automatycznym
wyłączaniem silnika, jeśli poziom oleju spadnie o więcej
niż 8 litrów. (Minimalizuje wycieki oleju).
Zawór sterowany hydraulicznie: 9 funkcji. System
sterowania: magistrala CAN, sterowanie zaworami.
FOTEL KIEROWCY: Ergonomicznie regulowany fotel z
elektrycznie podgrzewany z termostatem. Składana
kabina. Regulowane elementy sterujące

PRAWY JOYSTICK: podwieszanie, przechylanie, rozkład
ciężaru,
Sterowanie wylotem hydraulicznym 3.

DESKA ROZDZIELCZA: Cyfrowy ekran prędkości,
temperatury silnika, ciśnienie oleju silnik, licznik czasu,
wskaźnik poziomu paliwa, temperatura oleju
hydraulicznego, ciśnienie hydrauliczne, przepływ
hydrauliczny, praca awaryjna, zegar itp.
. LEWY JOYSTICK: Jazda do przodu / do tyłu / w prawo
/ w lewo. Szybkość jest sterowana joystickiem i
precyzyjnymi elementami sterującymi prowadzącymi.
Sterowanie gniazdem hydraulicznym 1, oraz gniazdem 2

POZYCJA NR: 94-T40

Wyjście hydrauliczne 1 (przednie): ciśnienie robocze 140 bar,
regulowany przepływ 0-20 l / min
Wyjście hydrauliczne 2 (przednie): ciśnienie robocze 130 bar,
regulowany przepływ 0-11 l / min
Wyjście hydrauliczne 3 (przednie): Ciśnienie robocze 200 bar.
Regulowany przepływ 0-60 l / min
Wyjście hydrauliczne 3 (z tyłu): Ciśnienie robocze 200 bar.
Regulowany przepływ 0-60 l / min
Wyjście hydrauliczne 4 (z tyłu): ciśnienie robocze 130 bar.
Regulowany przepływ 0-11 l / min.
WYMIARY: Długość całkowita max. 5030 mm, min 4700 mm,
Całkowita szerokość 2080 mm. Wysokość całkowita max
2600, min 2020 mm.
Waga zestawu T30: 1350 kg.
PRĘDKOŚĆ JAZDY: 0-100 m / min
PODNOŚNIK PRZEDNI: Siła ładowania 350 kg, uchwyt X4
do szybkiej zmiany narzędzi. Półautomatyczne blokowanie
narzędzi.
MATERIAŁ: Pas napędowy: (bieżnia łopatkowa) z gumy.
Łopatki i prowadnice z mocnego plastiku. Pontony z
aluminium odporne na słoną wodę. Stal ocynkowana ogniowo

GWARANCJA: 24 miesiące lub 1000 godzin pracy
OPCJE: Olej hydrauliczny przyjazny dla środowiska.
Panolin zastępuje standardowy olej hydrauliczny.
T30 33 litry
Nr produktu: 94-T40E
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Narzędzia tnące
Które narzędzie tnące wybrać?
Oferujemy pięć różnych zespołów tnących
do naszych maszyn Truxor.
Przyrząd Doro D20 iD30 są zalecane do wody
o głębokości więcej niż 30 cm.
Do operacji cięcia w terenie przyrządy z
nożami ESM. Przyrządy są wyposażone w
system noży Busati o podwójnym działaniu,
które mają wystarczające możliwości, radzić
sobie z ciężką roślinnością.
Zbieranie pokosu - tak samo ważna jak
cięcie
Ścięte rośliny wodne pozostawione w wodzie
mogą działać jak nawóz. Zaleca się
aby wszystkie pocięte materiały zebrać i
usunąć.
Zbieranie i usuwanie roślin wodnych
zapobiega eutrofizacji.

D20
Szerokość robocza
Waga 3090
Głębokość koszenia
Nr katalogowy.

4m
66 kg
1m
95-20300

D30
Szerokość robocza
Waga 3091
Głębokość koszenia
Nr katalogowy.

4m
70 kg
1,4 m
95-20400

Akcesoria
Zestaw noży
2,2 m
3m
4m

95-70022
95-70030
95-70040

Przyrządy Doro D20 to idealne rozwiązanie do cięcie
roślin w większości środowisk wodnych. Przyrząd jest
obsługiwany hydraulicznie i łatwy do zamocowania do
uchwytu narzędziowego Truxor.
Głębokość cięcia wynosi 1 m. Noże są wymienne na
szerokość robocza od 2,2 do 4 metrów.
Przyrząd Doro D20 i D30 musi być używany w
wodzie, która smaruje noże podczas pracy i dlatego
nie jest odpowiedni do użytku na lądzie.
System zabezpieczenia przed kamieniami chroni
noże, jeśli wchodzą w kontakt z ciałami stałymi.
Przyrząd Doro D30 to ten sam model, ale jego
głębokość cięcia została zwiększona do 1,4 m.
Przyrządy dostarczane są z nożami szerokość 4 m.
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D40
Szerokość robocza
Waga
Głębokość koszenia
Z hydraulicznie
napędzanym teleskopem
Nr katalogowy.
Z nożem 4 m

4m
97 kg
0,2 – 2,1 m

84-03200

Akcesoria

Nr katalogowy

Zestaw noży
2,2 m
3m
4m

95-70022
95-70030
95-70040

Przyrząd Doro D40 to urządzenie tnące do koszenia w głębokiej wodzie
głębokie z funkcją teleskopową.
Duża głębokość cięcia wynosząca 2,1 metra umożliwia głębsze cięcie,
bliżej dna. Odrastanie zajmie więcej czasu, a przerwy między wycinkami
roślinności mogą zostać wydłużone.
Przyrząd Doro D40 ma hydrauliczny dryf i jest łatwy w montażu na
wsporniku. Noże są dostępne w szerokościach roboczych od
2,2 do 4 metrów, przyrząd jest standardowo dostarczany z nożami 4 m
System uwalniania kamieni chroni noże w przypadku napotkania bryły obiekty.

Doro ESM 20 to przyrząd montowany z
przodu
z podwójnymi nożami Busati. W stosunku do
noże jednostronnego działania, noże
dwustronnego działania są bardziej wydajne i
mają większą wydajność cięcia.
ESM 20 jest zalecany, gdy głębokość wody jest
mniejsza niż 50 cm. Uwolnienie kamienia
system chroni noże przed zatrzymaniem się, kiedy
kontakt z ciałami stałymi.

Doro ESM 30 to jednostka tnąca do
tereny podmokłe i wody gruntowe. © e Podwójne
działanie Noże Busati mają większy prześwit.
Napęd bezpośredni silnik hydrauliczny z nożami
dwustronnego działania, który zwiększa wydajność
dzięki czemu nawet łodygi roślin o średnicy 15-20
mm mogą być skutecznie ścinane. System
zabezpieczenia przed kamieniami zapewnia
ochronę przed przeciążeniem, gdy noże zatrzymują
się na ciałach stałych.

Szerokość robocza: 2,1 m
Waga: 72 kg
Głębokość cięcia: 0,5 m

Szerokość robocza: 2,15 m
Waga: 114 kg
Głębokość cięcia: 0,3 m

Przedmiot nr. 90-27900

Przedmiot nr. 82-18300
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Doro ESM 40
Przyrząd Doro ESM 40 jest zamontowany z boku
Truxor umożliwiający cięcie wzdłuż kanałów i rzek.
Kąt zespołu tnącego jest regulowany. Noże to
Busati o podwójnym działaniu.
Doro Cutter ESM 40 jest wyposażony w system
zabezpieczający przed przeszkodami, który chroni
noże, gdy są napotykają solidne przedmioty.
Przyrząd posiada ramię boczne z wbudowanym
regulowanym przedłużeniem do większego
zasięgu.
Szerokość robocza: 1,7 m
Waga: 118 kg
Głębokość cięcia: 0,5 m

Doro ESM 50
Przyrząd Doro ESM 50 tnie i zbiera rośliny
w tym samym czasie. Zalecany dla mniejszych
cieków wodnych, takie jak stawy golfowe, gdzie
brakuje miejsca a przepływ wody może utrudnić
zbiórkę. Gdy ma być używana tylko funkcja
cięcia, może być zdjęta siatka zbierająca.
Przyrząd wyposażony jest w noże Busati o
podwójnym działaniu.
Szerokość robocza: 2,1 m
Waga: 110 kg
Szerokość: 2,25 m
Głębokość cięcia: 0,8 m
Przedmiot nr. 90-27800

Grabie

Grabie
Służą do zbierania i transportu roślin po koszeniu.
Posiadają składane sekcje boczne. Może to być
uzupełniony o sitki do zbierania odpadów, glonów i
absorbenty (usuwanie wycieków oleju).
Szerokość robocza: 2 lub 3,5 m.
Waga: 60 kg
Przedmiot nr. 94-128100

Płyty siatkowe
Akcesoria:
Waga: 13 kg
Szerokość: 2 lub 3,5 m
Przedmiot nr. 94-29600

Wysokowydajne grabie
Grabie mają wyższą knostrukcję, co ułatwia
załadunek przyczep lub barek. Grabie są
zrobione z perforowanego poszycia, które
pozwala zbierać mniejsze cząstki, takie jak
odpady, glony i absorbenty (usuwanie
wycieków oleju).
Szerokość robocza: 2,13 m
Waga: 70 kg
Maks. wysokość w wodzie: 1,3 m
Maks. wysokość poziomu na lądzie: 1,7 m.

Przedmiot nr. 94-129400
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Chwytak Doro

Chwytak Doro to elastyczne narzędzie o
szerokim polu aplikacja do osadów,
roślinności, drzew, tworzyw sztucznych,
glonów i podobnych zanieczyszczeń. Chwytak
Doro jest szczególnie przydatny i zalecany
podczas pracy w płytkiej wodzie i blisko
brzegu.
Chwytak Doro to połączenie narzędzia z łyżką
do chwytania i widłami, które montuje się na
tym samym osprzęcie.
Za pomocą adaptera można zamontować
chwytak Doro na ramię Doro Digger.
Chwytak Doro może być również używany z
teleskopem Sprawia to zwiększoną głębokość
roboczą, można pogłębiać i usuwać na
przykład korzenie lilii.
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Doro Miller
Doro Miller
Waga

38 kg

Prędkość obrotowa

0-150 obr.

Moment
Długość

Max 700Nm
0,9 m

Przedmiot nr

72-14100

Głowica Miller
Szerokość robocza

1,2 m

Waga

45 kg

Przedmiot nr

72-12300

Doro Miller służy do odtwarzania terenów podmokłych i linii
brzegowych. Frezarka jest dostępna w różnych
szerokościach roboczych. Są to głowice wymienne i
demontowane z jednostki napędowej.

Głowica Miller

Jednostka napędowa jest zamontowana na ramieniu
podnoszącym. Jest to tylko zalecane na terenach
podmokłych z materiałami organicznymi.
Głowice frezarskie są opcjonalne.

Szerokość robocza

0,8 m

Waga

32 kg

Przedmiot nr

72-12200

Zestaw noży
Szerokość robocza

0,8 m

Waga

35 kg

Przedmiot nr

72-13600

Rębak do drewna
Rotor rębaka ma dwa wirujące
noże. Wirnik wciąga drewno i wydmuchuje
powietrze i zrębki na zewnątrz przez
regulowany wylot. Rębak jest sterowany
hydraulicznie i dostarczany jest z
regulowanym wspornikiem, który ułatwia
proces rozdrabniania, podczas pracy na
zboczach.
Narzędzie to jest doskonałym uzupełnieniem
przy usuwaniu w pobliżu terenów
podmokłych, jezior i dróg wodnych.
Waga: 198 kg
Pojemność: 75 mm
Wielkość paszy: 500x400 mm
Przedmiot nr. 94-104300
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Doro Digger
Maksymalna głębokość i zasięg zostały
mierzone od powierzchni wody
Max głębokość wykopu

Ramię Doro Digger to zestaw kopiący i
kombinowany system mocowania innych
narzędzi. Ramię kopiące jest wykonane ze stali o
wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i ma
wbudowane wsporniki do mocowania węże do
pogłębiania i dodatkowe przewody hydrauliczne.
Koparka Doro została zaprojektowana tak, aby
zmaksymalizować wysokość podnoszenia,
głębokość kopania i zasięg. Agregat do kopania
ma system obrotu wyposażony w siłowniki
hydrauliczne, które zapewniają solidność i
sprawność. Koparka Doro jest wyposażona w
półautomatyczne szybkozłącze DM X3 do
szybkiej wymiany narzędzi.
Przykładami akcesoriów do koparek Doro są
łyżki kopiące, pompy odmulające, mulczery i
noże tnące.

Doro ESM 60 skutecznie tnie roślinność i
krzewy na brzegach i na terenach podmokłych.
ESM 60 może ciąć większość rodzajów roślin i
krzewów o średnicy do 25 mm.
Belka ma noże po obu stronach i rośliny są cięte z
obu kierunków ruchem wahadłowym ramienia
koparki. Duża szerokość robocza ogranicza jazdę
do minimum na terenach podmokłych i
minimalizuje uszkodzenia powierzchni gleby.
Nie zaleca się stosowania ESM 60 pod
powierzchnią wody
.

3m

Max wysokość podnoszenia
2,9 m
Max zasięg (promień)
4m
Max zasięg (średnica)
8m
Max promień obrotu
180°
Max głębokość dla pontonów,
1m
stabilizacja o dno (wykop)
Jeżeli głębokość wody jest mniejsze niż 0,1 m
można zdemontować podpory. Maszyna jest
lżejsza i łatwiejsza w użyciu na mokradłach
Wyporność podpory – pontony
2x130 kg
Pakiet zaworów wyposażony w
dwudźwigniowy system.
Szybkosprawne złącze DM X3
Koparki Doro nie można używać
razem ze śrubą napędową
(91-104200)
Podpory nr art. 77-25700
Masa całkowita

357 kg

Agregat do robót ziemnych

226 kg

Pontony

131 kg

Podpora przednia 2 szt.

77-25900

Podpora tylna 1 szt.

77-26000

Mulczer Orsi. Doskonałe narzędzie do koszenia i
rozdrabniania roślinność bez konieczności jej
zbierania
Zalecany jest dla roślin i łodyg o średnicy do 25
mm.
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Doro Digger akcesoria
Doro Miller

Doro Miller, gdy jest zamontowany na
koparce Doro daje duży promień akcji.
Materiał może być łatwo rozdrabniany i
przemieszczony za pomocą frezarki
aby wypełnić nierówny teren.
Zalecane tylko na mokradłach z
materiałem organicznym.
Głowice nie są w zestawie.

Jednostka
napędu
Waga
Prędkość (obr.)
Max moment
Art. nr

31 kg
0-150
700 Nm
72-12100

Zestaw noży
Szerokość rob.
Waga
Art. nr

0,8 m
35 kg
72-13600

Zestaw głowic
Szerokość rob.
Waga
Art. nr

0,8 m
32 kg
72-12200

Adapter
Waga
Art. nr

5 kg
72-14000

Akcesoria
Łyżki Doro Digger. Przeznaczony do prac
wykonywanych w wodzie. Wykonane ze
stali o wysokiej wytrzymałości. Zęby łyżek
mają właściwości tnące, które ułatwiają
wykopywanie korzeni, które są powszechne
w wodzie.
1. Łyżka 60 l waga 37 kg Nr art. 77-16800
2. Łyżka 30 l waga 24 kg Nr art. 77-16900
3. Grabie 70 l ciężar 27 kg Nr art. 77-17000
Mulczer Orsi
Waga 88 kg, szerokość robocza 0,8 m.
Obsługa hydrauliczna. Dostarczany z
nożami bijakowymi.
Grubość: zarośla do 25 mm.
Nr pozycji: 77-19000
Listwa Doro ESM 60
W zestawie nóż do cięcia trawy i krzewów
o średnicy do 25 mm. Szerokość robocza
noża wynosi 1,9 m. Maksymalny zasięg po
zamontowaniu na Doro Digger (średnica):
11,5 m. Waga 88 kg,
Nr pozycji: 80-10000
Rury hydrauliczne, w tym wsporniki, do
obsługi pompy Doro V3, mulczera Orsi i
listwy Doro ESM60.
Nr pozycji: 77-20000
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Pompa Doro V3

Pompa Doro V3 po zamontowaniu na koparce Doro
oferuje szeroką kontrolę nad akcesoriami do
pogłębiania. System posiada obrotową głowicę i noże
zamontowane na wlocie, zapewniające równomierne
podawanie materiału do pompy Doro.
Skrzydła układu dolotowego zabierają osad, co
minimalizuje zanieczyszczenie wody osadami.

Pompa DORO V3
Max wydajność 130 m3/h
Max wydajność zależnie od wysokości
podnoszenia:
1 m 120 m3/h
2 m 110 m3/h
3 m 100 m3/h
Wysokość podnoszenia, długość węża,
rodzaj osadu itp., mają wpływ na max
wydajność
Max głębokość pogłębiania z pompą V3
wynosi 3,5 m
Max dopuszczalna szerokość robocza
(średnica) 4 m – maszyna pływająca
Max głębokość dla pontonów- stabilizacja
do dna 2 m
Szerokość robocza wlotu 400 mm
Waga pompy Doro V3 88 kg
Waga standardowego zestawu 86 kg
Pompa Doro V3 z zestawem standardowym
Nr art. 78-2503

Akcesoria
Dysza wylotowa może pompować osady na boki przy
czyszczeniu np. kanałów. Jest dostarczany z
wymienną dyszą do modyfikacji przepływu osadu.
Waga: 7 kg. Króciec tłoczny Nr art. 77-25800

Rura płaska 105 mm (50 m)

Nr art. 78-105

Camlock, żeński

Nr art. 78-5626102

Camlock, męski

Nr art. 78-5646102

Opaska węża 110 mm

Standardowy zestaw pompy Doro V3:
Dostarczane z hydraulicznie sterowanym
posuwem wiertła, wąż spiralny 8 m wraz
ze złączkami, 25 m, płaski wąż 105 mm
w tym szybko złączki i wsporniki dla
pływaków, 10 pływaków, 5 m węża z
szybko złączką, złączka i końcówka
dyszy, 1 zestaw wsporników do
wąż do pogłębiania, przedłużenia
pontonu wysięgnika.

Nr art. 01-110D20
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Pompa Doro

Pompa Doro to pogłębiarka napędzana
hydraulicznie pompa z podajnikiem ślimakowym,
który odspaja i podaje osad do wlotu pompy.
Pompa Doro jest łatwa do zamocowania i
wymiany na inne narzędzie tylko w kilka minut.
Dostarczona pompa Doro gotowa do montażu na
ramieniu podnoszącym.
Pompa Doro może być dostarczona z
następującymi elementami akcesoria:
hydraulicznie sterowane teleskopowe
przedłużenie w celu zwiększenia głębokości
pogłębiania i ułatwienia manewrowania.
Standardowy zestaw pompy Doro:
1 hydraulicznie sterowany ślimak podający, wąż
spiralny 6 m zawierający złączki, 25 m wąż płaski
105 mm ze szybko złączką Camlock z rurką
wypornościową,10 pływaków, 5 m węża z szybko
złączką i końcówką, 1 końcówka ssąca, 1
nasadka DM 0,9 m, 1 przedłużenie 0,7 m, 1
zestaw wsporników do węża pogłębiającego.

Pogłębianie ssące w
czystym piasku
odbywa się za
pomocą rury do
odsysania, która jest
zamontowana na
wlocie pompy
(wykręcona śruba
odpływowa).
Rura ssąca jest w
zestawie
standardowym.

Pompa DORO
Pompa ze śrubą podającą
Waga pompy Doro 94 kg
Głębokość pogłębiania wynosi 1,6 m
Szerokość robocza 0,8 m
Pompa Doro jest dostarczana z zestawem
standardowym
Waga standardowego zestawu 86 kg
Max wydajność 130 m3/h
Max wydajność zależnie od wysokości
podnoszenia:
1 m 120 m3/h
2 m 110 m3/h
3 m 100 m3/h
Wysokość podnoszenia, długość węża,
rodzaj osadu itp., mają wpływ na max
wydajność
Pompa Doro Nr art. 78-2502

Akcesoria
Teleskop zwiększający głębokość do 2,4 m
Nr art. 94-129500
Wąż płaski 105 mm (50 m) Nr art. 78-105
Camlock żeński Nr art. 78-5626102
Camlock męski Nr art. 78-5646102
Opaska zaciskowa 110 mm
Nr art. 01-110D20
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Kafar DM 350
Kafar DM 350 to maszt z
system wciągarek do
podnoszenia i montażu brusy
plastikowe, drewniane i
metalowe oraz słupy. Jest
wyposażony w młot
hydrauliczny Hycon, który jest
używany w połączenie z
Kafarem Driver DM 350 i
generuje bardzo mocne
wibracje skutkujące skutecznym
palowaniem w wodzie.
Napęd kafara DM 350 jest
zamontowany na ramię
wspornik ramy
Ruch X + Y jest kontrolowany
z siedzenia operatora.
Hydraulika młota jest
mocowany do wciągarki za
pomocą wspornik do pali lub
słupów. Dostarczony w
komplecie z wyciągarką. Młot
hydrauliczny Hycon nie jest
wliczony w cenę.

Młot hydrauliczny Hycon
Akcesoria
Maszt dodatkowy 1 m waga 7 kg
Max dług. brusów i pali 4 m
Nr art. 71-10700K

Uchwyt di profili U waga 12 kg
Nr art. 71-14800
Uchwyt do pali okrągłych 60 mm
Nr art. 71-4012575
Uchwyt do pali okrągłych 80 mm
Nr art. 71-4012585

Profile U
Waga: 10,5 kg/m2
Szerokość: 310 mm
Materiał: plastik 5 mm

Kafar DM 350

L= 2 m Nr art. 71-135820

Wysokość 4,5 m

L= 2,5 m Nr art. 71-135825

Waga 63 kg

L= 3 m Nr art. 71-135830

Ruch w osi X max 1200 mm

L= 4 m Nr art. 71-135840

Ruch w osi Y max 1200 mm

Narożnik 90° Nr art. 71-1300

Udźwig max 130 kg

Łącznik 2x

Nr art. 71-1329

Max długość słupów i pali 3 m

Łącznik 3x

Nr art. 71-1536

Nr art. 71-10600

Młot hydrauliczny HYCON
Młot hydrauliczny Hycon do
palowania brusy i pale z tworzywa
sztucznego. Młot hydrauliczny może
być używany z lub bez Kafar DM 350.
Dostarczane z wężami hydraulicznymi
i szybkozłączami. Wsporniki do
zamawiane są plastikowe pale i brusy
osobno.
Waga: 34 kg.
Przedmiot nr. 71-14500
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Doro Skimmer

Doro Skimmer DS 800 to mobilny skimmer combi, który działa w
wodzie od ok. 2 cm. Kiedy nastąpi wyciek oleju wysięgniki
olejowe, można zamontować na wspornik Doro skimmera
Dzięki temu maszyna nie musi jechać w wycieku oleju. Można
zdjąć osłony końcowe odpieniacza Doro, co zwiększa
wydajność, gdy olej jest gęstszy.

Skimmer Doro jest wyposażony w
wspornik, w którym montuje się rurę
ssącą (Pompa Sala roll).

Doro Skimmer DS 800 w połączeniu z pompą Sala Roll.
Wydajność: 20 m3 / h (gęsty olej)
Waga: 52 kg
Przedmiot nr. 79-5000

Skimmer Doro może być używany z
lub bez Pompy Sala. Doro
skimmer mieści ok. 20 litrów.

Pompa jelitowa SALA

Pompa Sala roll nadaje się do odkażania
materii gruboziarnistej i zanieczyszczonej w
miejscach trudno dostępnych. Rury ssące mogą
być umieszczane w skimmerze Doro lub
używane ręcznie.
Pompa Sala roll może ssać lub pompować po
prostu zmiana obrotów pompy. Jest przydatne
na przykład podczas opróżniania zbiornika Doro.
Silna próżnia zapewnia doskonałą wydajność
ssania
Wysokie ciśnienie umożliwia transport cieczy na
duże odległości.
Pompa Sala roll może być używana
samodzielnie z dyszą ssącą lub w połączeniu z
Skimmer Doro DS 800.

Wydajność: 12 m3 / h
Waga: 132 kg
Ciśnienie robocze: 6 bar Max. ciśnienie: 9 bar
Próżnia techniczna: -0,95 bara
Akcesoria do pomp Sala Roll:
Czyszczenie wycieków oleju: rura ssąca 4 m z wężem
ssącym 65 mm, 4 szybko złączki Ø 65 mm, 2,25 m
wąż ciśnieniowy 65 mm, 1 wspornik ramowy.
Przedmiot nr. 79-3002
Rury płaskie 3”/ 76 mm dostarczane w długościach 50
m
Przedmiot nr. 78-11876
Camlock, żeński Nr art. 78-562676
Camlock, męski Nr art. 78-564676
Opaska węża 75 mm Nr art. 01-30474
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Zbiornik DORO

Warunki usuwania wycieków oleju zależą środowiska.
W końcowej fazie pracy są zwykle małe obszary
oleju, które można praktyczne zebrać do zbiornika
mobilnego. Zbiornik Doro jest zamontowany między
pontonami i jest dostarczany ze złączki, które można
łatwo zamontować na pompie Sala
.

Podczas korzystania z pompy Sala do
opróżniania zbiornika wypompowuje olej
przez rurę ssącą. Zbiornik Doro jest
używany w połączeniu z pompą Sala
i skimmerem Doro 800.
Pojemność: 200 l, Waga: 24 kg

Posypywarka DORO

Materiały pochłaniające olej można łatwo rozprowadzić za
pomocą rozrzutnika Doro DM 1000. Absorbenty są
rozprowadzane po wycieku oleju w celu ograniczenia
uszkadza i ułatwia zbieranie się oleju w wodzie.
Obrotowa głowica rozsiewacza jest sterowana z siedzenia
kierowcy i ułatwia nakładanie odpowiedniej ilości
absorbentów. Centralna przegroda w pojemniku
umożliwia wykorzystanie połowy szerokość robocza.
Można użyć rozsiewacza Doro DM 1000 z większością
rodzajów absorbentów.

Waga: 66 kg
Pojemność ładunkowa: 1000 l
Maks. ciężar ładunku: 180 kg
Długość: 900 mm
Szerokość: 2000 mm
Wysokość: 800 mm
Przedmiot nr. 79-15700

Akcesoria
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
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Akcesoria

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

Łóżko transportoweŁó

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.

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
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Przyczepa Variant
Przyczepa Variant
Wymiary platformy 5,2 x 2,1 m
Długość całkowita 6,65 m
Waga 880 kg
Ładowność brutto 2700 kg
Ładowność netto 1820 kg
Wysokość 60 cm
Koła 195/50-13
Nr art. 75-5200

Zwiastun wersji Variant 2700U5 to przyczepa specjalnie przystosowana
do transportu maszyny Truxor.
Wariant 2700U5 dostarczany jest z pasami, składanymi bokami
aluminiowymi, hydrauliczna wywrotka, tylna składana rampa ze
sprężynami gazowymi ułatwiają podnoszenie i opuszczanie rampy.
Szyny prowadzące ułatwiają załadunek i rozładunek maszyny.
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