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Jedinečné multifunkčné stroje Truxor urobili od prvého uvedenia na trh
v roku 1996 veľký pokrok na zemi aj vode, vtedy sa jednalo o prvý takýto
stroj na trhu. Vďaka svojim obojživelným vlastnostiam je ideálnou voľbou
na prácu na vode a v jej blízkosti. Vďaka jemnému ovládaniu a
minimálnemu tlaku na zem minimalizuje pôsobenie na breh a citlivé
prostredie, čo robí Truxor ideálnym na prácu na golfových ihriskách,
prírodných rezerváciách a verejných parkoch, kde by väčšie a ťažšie stroje
mohli pracovaťlen s veľkýmiťažkosťami.

Truxor sa jednoducho ovláda a na vode sa dokáže točiťokolo svojej osi.
Riadenie ovládacími pákami je precízne a je ideálne pre prácu na
obmedzenom priestore, ako sú malé prístavy. Široký rozsah príslušenstva
ho robí ideálnym pomocníkom na riešenie rôznych úloh. Rýchloupínací
systém umožňuje jednoduchú výmenu náradia. Truxor možno mihnutím
oka premeniťzo stroja na kosenie tŕstia na stroj na jeho zber.

Naše stroje sa normálne dodávajú naplnené štandardným hydraulickým
olejom ISO WG 46 alebo ich môžeme dodávaťnaplnené ekologickým
biologicky odbúrateľným olejom.

Radi by sme vám predstavili dva podobne vyzerajúce modely, ktorých
pracovné schopnosti sa líšia veľkosťou motora, hydraulickým systémom
a voliteľným náradím.

TRUXOR DM 4700 B je pôvodný stroj, ktorý sa neustále zdokonaľoval a
rozvíjal od jeho uvedenia na trh v roku 1996. Tento stroj odporúčame
prednostne na zber tŕstia a na kosenie a zber vodných rastlín.

TRUXOR DM 5000 je nášnajnovší model s iným hydraulickým systémom a
väčším motorom ako pohonom pre pripojené prídavné náradie. Okrem toho
sú rezacie a zberacie schopnosti tohto nového stroja navrhnuté tak, aby
ponúkli viac možností na bagrovanie a dekontamináciu oleja .

Na výmenu náradia sa používa
rýchloupínací systém.

®



TRUXOR DM 5000 je vyvinutý z týchto
hľadísk:
Hydraulická činnosťcelej výbavy
Zlepšená ergonómia
Nový, vylepšený prístrojový panel
Ukazovateľhydraulického tlaku (výhoda napr. pri bagrovaní)
Hydraulický systém citlivý na zaťaženie, umožňujúci regulovať

výstupný výkon
Naftový motor Kubota s veľkým objemom valcov, umožňujúci

lepšie využitie výstupného výkonu
Filtračný systém na ventiláciuchladiča
Nový dizajn

Viac voliteľného náradia

Pracovné osvetlenie v štandardnej výbave
Mnoho hydraulických výstupov pre pracovné náradie.

Elektricky vyhrievané sedadlo vodiča
Nastaviteľný prietok pre všetky funkcie hydraulického systému

Nový stroj – nové možnosti

Výsledok 15 ročného vývoja

Truxor DM 5000 je posledným prírastkom
nášho produktového radu. Tento nový model bol
vyvinutý, aby našim zákazníkom poskytol
najnovšie technológie a dizajn. Veľký dôraz sa
kládol na efektívny, používateľsky priateľský
hydraulický systém. Výkon je regulovaný a možno
ho smerovaťdo rôznych výstupov, čo umožňuje
vysoký výkon pri použití veľkoobjemových
čerpadiel na bagrovanie a dekontamináciu oleja.
Pracovisko vodiča má ergonomicky navrhnuté
ovládacie páky na riadenie a ovládanie náradia.
Truxor DM 5000 je profesionálnou voľbou pre
multifunkčný stroj schopný bagrovať, kosiťtŕstie,
hĺbiť, dekontaminovaťolej, zberaťodpad atď.

®

Technické údaje: Truxor DM 5000
Motor: Kubota D1305 diesel 29 HP.
Environmentálna trieda 3
Elektrický systém: 12 V, generátor 40 Ah, batéria 45
Ah
Chladiaci systém: Kombinovaný chladičpre motor a
hydraulické systémy.
Ľavá riadiaca páka: Pre jazdu so strojom.
Hydraulický výstup 1 – pracovný tlak 140 bar,
nastaviteľný prietok 0 - 25 l/min. Hydraulický výstup
2 - pracovný tlak 130 bar, prietok 11 l/min.
Pravá riadiaca páka: zdvíhanie, naklápanie,
rozdeľovanie hmotnosti. Hydraulický výstup 3 –
pracovný tlak 150 bar. Nastaviteľný prietok 0 – 50
l/min.
Kabína vodiča: Skladacia kabína, ergonomické ,
nastaviteľné sedadlo vodiča s elektricky vyhrievaným
sedadlom, nastaviteľnou ovládacou pákou,
prístrojový panel s ukazovateľom rýchlosti,
kontrolkami teploty motora, hydraulického oleja,
tlaku hydraulického oleja, počítadlom pracovných
hodín a ukazovateľom množstva paliva.
Rýchlosťjazdy: 0 – 100 m/min.
Predné zdvíhacie ramená: Zdvih 250 kg, DM
prípojky pre rýchlu výmenu náradia.
Materiál: Pontóny vyrobené z hliníka odolného
pôsobeniu slanej vody. Oceľové dielce zo žiarovo
pozinkovanej ocele.
Rozmery: Dĺžka 4,7 m. Šírka: 2,06 m Výška: 2,1 m
Hmotnosť: 1390 kg
Výbava: Pracovné osvetlenie, servisné náradie
Truxor DM 5000 sa dodáva s označením CE.
Číslo výrobku. 94-5000



Truxor DM 4700 B je populárny originál

spoločnosti Dorotea Mekaniska. Od prvého
predaja pôvodného stroja v roku 1996 sa
vyváža a používa na celom svete.

Stroj bol pri svojom prvom uvedení ojedinelý v
tejto oblasti. Prvý obojživelný stroj schopný
kosiťa zberaťtŕstie, bagrovaťa hĺbiť. Táto
koncepcia je v súčasnosti ešte stále aktuálna
a spoločnosťTruxor je lídrom na trhu v tejto
triede.

Truxor DM 4700 B je univerzálny kombajn s
dvomi riadiacimi pákami ovládajúcimi motor a
zdvíhacie rameno pri použití rôzneho
príslušenstva. Jeho obojživelné vlastnosti mu
umožňujú pohybovaťsa bez námahy medzi
vodou a pevninou. Veslovité pásy mu
dodávajú výnimočnú manévrovateľnosťv
každom prostredí.

Pripájací systém zdvíhacieho ramena
umožňuje obsluhe jednoducho, rýchlo a bez
námahy pripojiťväčšinu náradia.

Ľahká konštrukcia Truxora a vysoká mobilita
umožňujú jednoduchú prepravu štandardnými
ťahačmi a nevyžadujú nasadenie nákladnej
prepravy a dvíhanie žeriavom.

DM 4700 B je ideálnym nástrojom na zber
vodnej buriny, kosenie a zber tŕstia a
všeobecnú údržbu močarín.
Pre náročnejšie požiadavky odporúčame DM
5000

®

Motor: Lombardini Focs
1003 27 HP naftový
motor
environmentálna
trieda Euro 2.
Elektrický systém:
Generátor 45 A, batéria
45 Ah. R
Chladiaca sústava:
Vodou chladená, s
dvojitým chladičom pre
stroj a hydraulický
systém.
Ľavá riadiaca páka: Pre
jazdu so strojom,
hydraulický výstup s
premenlivým prietokom
5-25 l/min hydrostatický
režim.
Pravá riadiaca páka:
zdvíhanie, naklápanie,
rozdeľovanie hmotnosti.
Kabína vodiča: Skladacia
kabína, ergonomické,
nastaviteľné sedadlo
vodiča s elektricky
vyhrievaným sedadlom,
nastaviteľný regulátor

riadenia s teplomerom,
kontrolkami, počítadlom
hodín.
Rýchlosťjazdy:
0-80 m/min.
Predné zdvíhacie
ramená: Zdvih 250 kg,
DM prípojky na rýchlu
výmenu náradia.
Materiál: Pontóny
vyrobené z hliníka
odolného voči
pôsobeniu slanej vody.
Oceľové dielce zo žiarovo
pozinkovanej ocele.
Rozmery: Dĺžka 4,7 m
Šírka: 2,06 m
Výška: 2,1 m
Hmotnosť: 1370 kg
Výbava: Pracovné
osvetlenie, servisné
náradie
Truxor DM4700B sa
dodáva s označením CE.
Číslo výrobku
94-4700B2S

Technické údaje: Truxor DM 4700 B





Doro Cutter 3090/3091
Doro Cutter 3090 odporúčame na kosenie
normálnej vodnej vegetácie a obvykle nájde
uplatnenie vo väčšine vôd. Kosačka je ovládaná
hydraulicky a ľahko sa dá pripojiťna konzolu
Truxora. Hĺbka rezania je 1 m. Nože sa dajú
vymeniťa pracovná šírka môže byťv rozsahu
od 2,2 do 4 m. Kosačka vyžaduje vodu na
mazanie počas práce a preto nie je vhodná pre
použitie na súši.
Špeciálny systém chráni nože na
zlomením pri kontakte s pevnými
objektmi. Doro Cutter 3091 je rovnaký
model kosačky, ale má väčšiu pracovnú
hĺbku 1,4 m.

Oba

Doro Cutter ESM 2100
Na kosenie tŕstia a veľkých vodných
rastlín nachádzajúcich sa na okrajoch a
pozdĺžbrehov riek. Doro Cutter ESM 2100
je kosačka s predným pripojením náradia
s dvojčinnými nožmi Busati, čo znamená,
že kosačka počas činnosti nepotrebuje
vodu na mazanie. Nože nepotrebujú vodu
na mazanie a sú vhodné na použitie v
plytkej vode a v močiaroch. Doro Cutter
ESM 2100 je výkonný a možno ho použiť
na hrubé tŕstie. Pracovnášírka 2,1 m a
hĺbka 0,5 m.

Technické údaje: Doro Cutter 3090/3091

Pracovná šírka 4 m
Hmotnosť 61 kg
Hĺbka rezania 1 m
Číslo výrobku 95-3090T

DORO CUTTER 3091
Hmotnosť 67 kg
Pracovná šírka 4 m
Hĺbka rezania 1,4 m
Číslo výrobku 95-3091T

Technické údaje: Doro Cutter ESM 2100

Pracovná šírka 2,1m
Hmotnosť 68 kg
Hĺbka rezania 0,5 m
Číslo výrobku 90-ESM2100

Rezacia jednotka

Príslušenstvo: Súpravy nožov
2 (voľné) Pracovná šírka 2,2 m
Číslo výrobku 95-70022

2 (voľné) Pracovná šírka 3 m
Číslo výrobku 95-70030

2 (voľné) Pracovnášírka 4 m
Číslo výrobku 95-70040



Doro Cutter ESM 1700
Tento rezací nástroj sa montuje na Truxor
zboku a slúži na kosenie pozdĺžbrehov riek a
kanálov, takže možno nastaviťuhol rezacej
jednotky. Používa dvojčinné nože Busati, čo
znamená, že kosačka počas činnosti
nepotrebuje vodu na mazanie. Doro Cutter
ESM 1700 je vybavený ochranným
systémom, ktorý zastaví pohyb nožov pri
náraze na pevný predmet. Kosačka má
pracovnú šírku 1,7 m a hĺbku rezania 0,5 m.
Má dobrý výkon a Doro Cutter ESM 1700 bez
problémov reže hrubé tŕstie a rastliny.

Doro Cutter ESM 2200
Doro Cutter ESM 2200 súčasne kosí a
zbiera a je ideálnym nástrojom na prácu v
zálivoch a malých tokoch, kde sa voda
pohybuje rovnomerne.
Ak sa vyžaduje len funkcia kosenia,
jednoducho možno odstrániťzberací kôš.

Doro Cutter ESM 2200 má pracovnú šírku
2,1 m a vo vode hĺbku rezania 0,8 m.
Používa dvojčinné nože Busati, čo
znamená, že kosačka počas činnosti
nepotrebuje vodu na mazanie.

Technické údaje: Doro Cutter ESM 2200

Pracovná šírka pribl. 2,1 m
Hmotnosť 109 kg
Šírka 2,25 m
Hĺbka rezania 0,8 m
Číslo výrobku 90-ESM2200

Rezacia jednotka

Technické údaje: Doro Cutter ESM 1700

Pracovná šírka 1,7 m
Hmotnosť 120 kg
Číslo výrobku 90-ESM1700



Hrable na tŕstie, štandard
so skladacími bočnými časťami; na zber a
prepravu rastlín po pokosení tŕstia. Hrable
možno vybaviťpasírovacími platňami na
zber odpadkov, rias alebo absorbérov
(dekontaminácia oleja).

Hrable, s vysokým zdvihom
Tieto hrable majú vysoký zdvih, čo umožňuje
nakladanie napr. na nákladné vozidlá alebo
člny. Hrable sú vyrobené z perforovaných
oceľových platní a môžu zbieraťmenšie
predmety, ako odpadky, riasy a absorbéry
(dekontaminácia oleja).

Pracovná šírka 2,13 m
Hmotnosť 68 kg
Max. zdvih na vode 1.3 m
Max. zdvih na pevnine 1,7 m
Číslo výrobku 94-47700

Zber - rovnako dôležitý ako kosenie.
Pokosené zvyšky rastlín vo vode pôsobia ako
hnojivo. Preto odporúčame pozbieraťa
zlikvidovaťpokosené rastliny. Pri zbere
vodných rastlín a ich odstraňovaní pomáhate
odstraňovaťaj živiny z vody. Pre tých, ktorí
používajú kosačku na rôznych miestach,
odporúčame pred presunom na nové
pôsobisko vyčistiťstroj parou, aby ste
zabránili kontaminácii nového vodného
systému. Pasírovacie platne, príslušenstvo k štandardným hrabliam

Odpružené hrable
Ak je breh nerovný, materiál možno hrabať
do vody pomocou odpružených hrablí a tam
ho pozbieraťštandardnými hrabľami.

Pracovná šírka 2,5 m
Hmotnosť 30 kg
Číslo výrobku 94-47600

Hrable

Pracovná šírka: 2 alebo 3,5 m

Hmotnosť: 63 kg
Číslo výrobku 94-22500

Pracovná šírka: 2 alebo 3,5 m
Hmotnosť: 13 kg
Číslo výrobku 94-29600



Čeľusťová lopata a zdvíhacie kliešte

Technické údaje: Čeľusťová lopata a
zdvíhacie kliešte
Pracovná hĺbka bez teleskopického ramena 1,7 m.
Pracovná hĺbka mechanického ramena pribl. 0,9 m.

Hmotnosťčeľusťovej lopaty 76 kg
Hmotnosťzdvíhacích klieští 40 kg
Hmotnosťteleskopického ramena 33 kg
Hmotnosťmechanického výložníka 9 kg
Číslo výrobku čeľusťovej lopaty 94-58100
Číslo výrobku zdvíhacích klieští 94-59500
Číslo výrobku teleskopického ramena 94-58400
Číslo výrobku mechanického výložníka 94-60600

Čeľusťová lopata sa používa na odstraňovanie naplavením a ponorených objektov z dna kanálov alebo
jazier. Teleskopické rameno umožňuje dosiahnuťpracovnú hĺbku 1,7 m.

Na prácu na povrchu sa pre čeľusťovú lopatu alebo zdvíhacie kliešte používa štandardný výložník s
vyššou zdvíhacou silou bez použitia teleskopického ramena.

Zdvíhacie hrable
Silná konštrukcia a mohutná vidlica sú vynikajúcim
nástrojom na zdvíhanie ťažších objektov, ako
haluze stromov, kameňov a odpadu z vodných
ciest, kanálov a pláží.

Pracovná šírka: 1,2 m
Hmotnosť: 36 kg
Číslo výrobku 94-68000



Bagrovacie čerpadlá

Technické údaje: Čerpadlo Doro Pump
Výkon 10-40 m3/h závisí od materiálu, dopravnej výšky a
dĺžky hadice. Voľný prietok 2200 l/min
Hmotnosťs kolesovým privádzačom 93 kg
Hmotnosťso závitovkovým privádzačom 99 kg
Pracovná hĺbka s teleskopom 1,7 m a s predĺžením 2,4 m.
Pracovná hĺbka s mechanickým výložníkom 0,9 m a s
predĺžením 1,6 m.
Priemer vŕtacieho kolesa: 0,8 metra.
Nosič: Len Truxor DM 5000.
Čerpadlo Doro Pump sa dodáva soštandardným vybavením.
Doro Pump s kolesovým privádzačomČ. výrobku 78-2501
Doro Pump so závitovkovým privádzačom Č. výrobku 78-
2502
Príslušenstvo:
Teleskopické rameno Číslo výrobku 94-58400
Plochá hadica 100 mm Číslo výrobku 78-102
(Dodáva sa v dĺžkach 50 m)
Veko vačky, samica Číslo výrobku 78-5626102
Veko vačky, samec Číslo výrobku 78-5646102
Hadicová spona 110 mm Číslo výrobku 01-110D20

Štandardná súprava pre
čerpadlá Doro Pump:
3 m špirálová hadica so spojkami,
25 m rovná hadica Ø 100 mm s
excentrickými rýchlospojkami, 10
voľných plochých podložiek, 1 voľný
koncový nátrubok, 1 voľný sací
nátrubok, 1 voľný mechanický
výložník 0,9 m, 1 voľné predĺženie
0,7 m.

Čerpadlo Doro Pump je poháňané hydraulickým motorom a má výkon
10-40 m3/h. Čerpadlo Doro Pump sa dodáva s dvoma typmi
privádzačov na vstupe čerpadla: závitovkovým alebo kolesovým
privádzačom. Kolesový privádzačmá rotujúce koleso s
horizontálnymi nožmi a vertikálnymi zubami, ktoré prevzdušňujú
sediment a prerezávajú korene, aby sa materiál mohol priviesťna
vstup čerpadla. Rotujúce koleso zvyšuje prietok sedimentu na
vstupe do čerpadla, ak je sediment mäkký.

Pri bagrovaní tvrdších sedimentov závitovkový privádzač
zabezpečuje stabilnejší prietok do vstupučerpadla. Pre bagrovanie
obsahujúce tvrdšie sedimenty, napr. kamene, zvyšky dreva atď.,
odporúčame použiťzávitovkový privádzač. Privádzanie je potrebné na
zabezpečenie konštantného prietoku na vstupe čerpadla, čo možno
dosiahnuťaj nožmi namontovanými na vstupe do čerpadla.

Bagrovanie s odsávaním v čistom piesku sa vykonáva pomocou dýzy
namontovanej na vstupe do čerpadla. Čerpadlo Doro Pump sa
dodáva s mechanickým výložníkom.
Čerpadlo Doro Pump možno dodaťaj s hydraulicky ovládaným
teleskopickým ramenom ako príslušenstvom, ktoré zvýši pracovnú
hĺbku a uľahčí manévrovanie.

Kolesový privádzač

Závitovkový privádzač

Sací nátrubok



Čerpadlo Sala Roll Pump
Čerpá ľahké sedimenty s minimálnym množstvom
vody. Čerpadlo pracuje s vákuom a pri vysokom
tlaku. Tento vysoký tlak umožňuje prepravovať
sedimenty na veľké vzdialenosti. Bagrovaťmožno
bez zakalenia vody. Bagrovacie potrubie je
namontované na zdvíhacom ramene, ktoré sa
môže zatlačiťdo sedimentu. Ľahké a mäkké
usadeniny sa môžu nasávaťpriamo z dna.

Motor: Briggs & Stratton 23 HP, elektrický štart,
vzduchom chladený. Odstredivá spojka chrániaca
čerpadlo pred preťažením.
Výkon: 10-40 m³/h závislý od materiálu,
dopravnej výšky a dĺžky potrubia.
Hĺbka bagrovania: 1600 mm
Dĺžka: 1950 mm Hmotnosť: 171 kg
Bagrovacie čerpadlo Dredge Pump 2500 sa
dodáva s označením CE
Bagrovacie čerpadlo Dredge Pump 2500 sa
dodáva soštandardnou výbavou
Číslo výrobku 78-2500

Príslušenstvo:
Rovné hadice 100 mm
(Dodávaná dĺžka 50 m) Číslo výrobku 78-102

Spojka 100 mm Číslo výrobku 78-18800
Hadicové svorky 110 mm
Číslo výrobku 01-110D20

Bagrovacie čerpadlo Dredge
pump 2500
Na čerpanie sedimentov. Privádzacia závitovka
prevzdušňuje dno, takže čerpadlo má zabezpečený
stály prietok. Čerpadlo možno taktiežvybaviťsacím
lievikom, ktorý sa odporúča použiťv prípade
ľahkého a mäkkého sedimentu. Rezacia jednotka v
otvore sacieho čerpadla reže korene a ostatné
mäkké predmety. Čerpadlo sa ovláda z ovládacieho
panela umiestneného vedľa sedadla vodiča.

Bagrovacie čerpadlá

Štandardná výbava pre bagrovacie
čerpadlo Dredge Pump 2500
Hydraulický závitovkový privádzač, 3 m špirálová
hadica, 25 m rovná hadica Ø 100 mm s prípojkou
pre plávajúce hadice, 5 voľných plávajúcich hadíc,
1 voľná koncovka, 1 rýchlospojka, 1 sací lievik, 1
spojka Ø 100 mm a 1 voľný 10 litrový kanister
benzínu.

Technické údaje: Čerpadlo Sala Roll
Pump
Hmotnosť: 123 kg
Výkon: 12 m³/h pri 6 bar
Pracovný tlak 6 bar
Max. tlak: 9 bar
Technické vákuum: -0,95 bar
Nosič: Truxor DM 5000
Číslo výrobku: 79-3000
Príslušenstvo:
Súprava pre bagrovanie Číslo výrobku 79-3001
Teleskop Číslo výrobku 94-58400

Súprava pre bagrovanie:

1 bagrovacie potrubie (namontované na teleskope),
3,3 m sacia hadica Ø 65 mm, 2 rýchlospojky Ø 65
mm, 1 m tlaková hadica Ø 50 mm, 1 rýchlospojka Ø
50 mm, 1 spojka pre rovnú hadicu Ø 50 mm s
rámovou konzolou. Číslo výrobku 79-3001

Technické údaje: Dredge Pump 2500



Rýpadlo možno namontovaťna ľubovoľný model Truxor.
Jednotka sa stáva plávajúcim rýpadlom ponúkajúcim jedinečné
možnosti. Ideálna na čistenie vtokov a okolia brán vzdúvadiel,
hĺbenie kanálov a kladenie káblov. Rýpadlo sa ovláda z
miesta vodiča pomocou dvoch pák na ovládacej konzole
spojenej s centrálnou nastaviteľnou konzolou. Obojživelná
vlastnosťnosiča Truxor umožňuje rýpanie v prostredí
nedostupnom pre konvenčné vybavenie.

Technické údaje: Rýpadlo

Polomer rýpania 3,1 m
Hĺbka rýpania 2,3 m
Oporné nohy, max. hĺbka 1,2 m
Hmotnosť 386 kg
Jednotka valcov s dvojpákovým systémom na ovládanie
otáčania, zdvíhania, lyžice a tyčí.
Rýpadlo sa dodáva s 23 litrovou lyžicou a podpornými nohami
(stĺpikmi).
Kompletné pre montážna Truxor.
Číslo výrobku 77-1800

Príslušenstvo:
49 litrová lyžica, pracovnášírka 0,6 m Číslo výrobku 77-11900
Nôžna korene: pracovná hĺbka 0,6 m Číslo výrobku 77-13400
Rýpacie hrable: pracovnášírka 0,9m Číslo výrobku 77-12000

Rýpadlo



Doro Miller Doro Miller s rotačným nožom

Doro Miller sa používa ako rekultivačná fréza pre mokriny, pláže a dná jazier. Fréza sa dodáva
s rôznymi pracovnými šírkami; dajú sa meniťa môžu sa demontovaťz pracovnej jednotky.
Pracovná jednotka je namontovaná na zdvíhacom ramene.

Pri odstraňovaní koreňov vodných rastlín a ostatných koreňov sa na zdvíhacie rameno pomocou
adaptéra pripojí rotačný nôž, ktorý umožní pracovaťaždo hĺbky 1,6 m.

Kultivátor

Technické údaje: Doro Miller

Pracovná jednotka
Hmotnosť39 kg, Otáčky 0 - 300 ot/min
Moment, max. 400 Nm
Dĺžka: 0,9 m
Nosič: Len Truxor DM 5000
Pracovná jednotka Číslo výrobku 72-10000

Frézy pre Doro Miller
Miller 0,9 m, Hmotnosť33 kg.
Číslo výrobku 72-10200

Fréza 0,6 m, Hmotnosť22 kg.
Číslo výrobku 72-10300

Fréza 0,4 m, Hmotnosť17 kg.
Číslo výrobku 72-10400

Rotačný nôžpre Doro Miller
0,4 m
Hmotnosť: 14 kg
Číslo výrobku 72-10500

Adaptér pre rotačný nôž, 0,7 m
Hmotnosť: 16 kg
Číslo výrobku 72-10100



Nový TRUXOR 5000 je navrhnutý na použitie s novým radom výrobkov na čistenie vyliateho
oleja.
Doroskimmer 800 možno použiťs dvomi typmičerpadiel pre ťažké a ľahké oleje.
Čerpadlo SALA ROLL PUMP môžečerpaťsedimenty alebo oleje bez použitia veľkého objemu vody.
Toto čerpadlo možno použiťnezávisle na bagrovanie alebo “vysávanie” zvyškov oleja tam, kde
nemožno zberačoleja.

Dekontaminácia oleja

Čerpadlo Sala Roll Pump
Čerpadlo Sala Pump je vhodné na čerpanie pri
dekontaminácii oleja na hrubé plávajúce alebo
znečistené látky naťažko dostupných miestach.
Silné vákuum poskytuje vysoký sací výkon. Vysoký
tlak dopravuje látky na dlhé vzdialenosti. Čerpadlo
Sala Roll Pump sa používa samostatne s nasávacou
časťou alebo v kombinácii s jednotkou
Doroskimmer 800.

Výkon 12 m3/h pri 6 bar
Hmotnosť 123 kg
Pracovný tlak 6 bar
Max. tlak 9 bar
Technické vákuum -0,95 bar
Nosič Len Truxor DM 5000
Číslo výrobku 79-3000

Doroskimmer 800
Kombinovaný zberačpoužívaný na dekontamináciu
oleja ťažkých alebo ľahkých olejov a rias. Zberačsa
dodáva s kefovým valcom s rôznou hrúbkou
štetín, ktorý sa hodí na dekontamináciu väčšiny
typov olejov. Kombinuje sa s čerpadlami Sala alebo
Foilex.

Výkon 0-20 m3/h
Hmotnosť 62 kg
Nosič Len Truxor DM 5000
Číslo výrobku 79-5000

Dekontaminačná súprava obsahuje:
Sacie potrubie 3,3 m, saciu hadicu 65 mm, 4
rýchlospojky Ø 65 mm, 1 m tlakovej hadice 65
mm. 1 rámovú konzolu.
Číslo výrobku 79-3002



Príves LMT 2500 je špeciálne navrhnutý na
prevážanie nosiča Truxor. Nájazdy a rampy
prívesu umožňujú jednoduché nakladanie a
vykladanie stroja. Vedenia sú pripevnené k
lôžku prívesu,čo umožňuje vycentrované
umiestnenie nosiča Truxor a jeho stabilnú
polohu bez pohybu počas prepravy.Špeciálne
navrhnutý nosný rám z kvalitnej ocele a
nosníky prierezu I sú zárukou ľahkého a
pevného prívesu.
Údržba je minimálna vďaka konštrukcii a
kvalite použitých materiálov

Technické údaje: Príves LMT 2500
Rozmery lôžka 500 x 220 cm
Celková dĺžka 635 cm
Výška lôžka 70 cm
Prevádzková hmotnosť660 kg
Celková hmotnosť 2500 kg
Max. zaťaženie 1870 kg
Číslo výrobku 75-LMT2500

Príslušenstvo:
Súprava rámov a svoriek
Číslo výrobku 75-17100

Dekontaminácia oleja

Príves LMT 2500

Dekontaminácia oleja má rôzne predpoklady pre rôzne
prostredia. Počas finálnej časti práce, kde sú väčšinou
menšie olejové plochy, býva vhodnejšie použiťmobilné
nádrže.

NádržDoro Tank sa montuje medzi pontóny a má spojky
pre jednoduché pripojenie na čerpadlá, ako aj prípojky na
vyprázdňovanie nádrže. NádržDoro Tank sa používa v
kombinácii s jednotkou Doroskimmer 800.

Technické údaje: Doro Tank
Objem 200 l
Hmotnosť 23 kg
Nosič Truxor DM 5000
Číslo výrobku 79-6000



PREDAJCA : Olivex Spol. sr.o.
Adorska 48, 92901 Dunajska Streda
Slovakia
Phone: 00421-31-552-9232
Mobile: 00421-911-255181
www.olivex.sk olivex@olivex.sk

VÝROBA/PREDAJ:

Dorotea Mekaniska AB Östra
Polarvägen 10
917 32 Dorotea
Telefón: +46 942-258 80
www.doroteamekaniska.se

Sme firma špecializujúca sa na výrobu strojov určených na zber
vodných rastlín, kosenie tŕstia a úpravu vodných ciest a močarín. Už
16 rokov vyvíjame a vyrábame inovatívne stroje a v súčasnosti sme
najväčšíšvédsky a pravdepodobne aj svetový dodávateľobojživelných
kombajnov/nosičov. Dodávameširokú paletu výrobkov od kosačiek
montovaných na malé člny ažpo výkonné hĺbiace zariadenia, bagre a
kombajny na zber vodných rastlín a tŕstia. Našim mottom je dobrá
kvalita a spoľahlivosťoverená časom a skúsenosťami, obojsmerná
komunikácia s našimi zákazníkmi na celom svete. V súčasnosti
vyrábame vynikajúci rad vybavenia a príslušenstva na udržiavanie
vodných plôch. Ako výrobný závod v meste Dorotea máme tiežvýrobu
náhradných dielov a predajný servis. Máme predajcov a dodávateľov
po celom svete a náhradné diely dodáva aj nášpartner
Rajo v Belgicku.
www.rajo.be

O kosení tŕstia
Naše jazerá a vodné cesty sú zarastené v dôsledku prehnojenia a toľko diskutovaných
klimatických zmien. Jazerá majú zvýšenú kyslosťbrániacu prúdeniu vody. Jazerá môžu získať
kosením a čistením prítokov a odtokov a na mnohých miestach sa kosenie vykonáva kvôli
zlepšeniu prúdenia vody a aj ako prevencia pred záplavami.
Pravidelné kosenie tŕstia umožňuje lepšiu využiteľnosťjazier a vodných ciest
vo forme dostupných a prehľadných vodných ciest, dostupných na rybárčenie,
s krajšími výhľadmi a udržiavanými miestami na kúpanie.

Dorotea Mekaniska AB

Na našej webovej stránke vždy nájdete
najčerstvejšie informácie!
Obrázky, filmy, brožúrky atď.


