
 

  

Doro Digger                                                                      

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. 

Maksymalna głębokość i zasięg zostały 
mierzone od powierzchni wody 

 

  

Max głębokość wykopu 3 m 

Max wysokość podnoszenia 2,9 m 

Max zasięg (promień) 4 m 

Max zasięg (średnica) 8 m 

Max promień obrotu 180° 

Max głębokość dla pontonów, 
stabilizacja o dno (wykop) 

1 m 

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 

 

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 
. 

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



 

Doro Digger akcesoria                                                    

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. 

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 

 

Doro Miller  

Jednostka 
napędu 

 

Waga 31 kg 

Prędkość (obr.) 0-150 

Max moment 700 Nm 

Art. nr 72-12100 

  

Zestaw noży  

Szerokość rob. 0,8 m 

Waga 35 kg 

Art. nr 72-13600 

  

Zestaw głowic  

Szerokość rob. 0,8 m 

Waga 32 kg 

Art. nr 72-12200 

  

Adapter  

Waga 5 kg 

Art. nr 72-14000 

 


