OBOJŽIVELNÝ TRANSPORTÉR S PRACOVNÝMI NÁSTROJMI
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Truxor sa neustále cení po celom svete od chvíle, keď sa exportovalo prvé zariadenie v roku 1996. Tento obojživelný stroj v kombinácii so širokou škálou príslušenstva vytvára zo zariadenia
Truxor jedinečný stroj na trhu.

TRUXOR DM 5000 29 k

Truxor so širokou škálou nástrojov s jednoduchou montážou
dokáže rezať a zhromažďovať vodnú burinu, trstinový porast,
rýpať, hĺbiť, čistiť olejové škvrny a ešte oveľa viac. Obojživelná
povaha zariadenia Truxor v kombinácii s nízkym tlakom na podložie mu umožňuje pracovať v citlivých oblastiach bez poškodenia
prostredia.
Truxor je ideálnou voľbou pri práci v rezerváciách zvierat, na
golfových ihriskách a ďalších citlivých oblastiach, ktoré sú za
normálnych okolností neprístupné pre bežné stroje. Schopnosť
jednoduchého prejazdu z pevniny do vody je obrovskou výhodou
pri starostlivosti o ochranu mokradí.

TRUXOR DM 5045 45 k

Citlivý pákový ovládač zariadenia Truxor poskytuje operátorovi
dokonalú kontrolu v úzkych kanáloch a v blízkosti prekážok. Toto
zariadenie sa ľahko otočí okolo vlastnej osi. Pri plnej rýchlosti dopredu Truxor zastaví na menej ako pol metra.
Držiak DM na zdvíhacom ramene stroja umožňuje operátorovi
rýchlo a ľahko vymeniť nástroje. Jedna osoba v pohode dokáže
obsluhovať toto zariadenie.
Truxor má chladiaci ventilátor sacieho typu so zlepšenou chladiacou kapacitou a zníženou úrovňou hluku. Prívod vzduchu do
chladiča má kovový filter, ktorý zabraňuje upchatiu článkov
chladiča hmyzom a časticami.
Vnútorný obmedzovač krútiaceho momentu hydraulických
čerpadiel zaisťuje, aby bola celková spotreba energie hydraulického výstupu vyvážená oproti výkonu dieselového motora. To
umožňuje pracovať s nástrojmi, ktoré majú vysoké nároky na spotrebu energie.
Modelový rad na rok 2014 bol vylepšený novým riadiacim systémom založeným na technológii zbernice CAN, ktorá uľahčuje riadenie stroja a poskytuje viac funkcií.


Ergonomická poloha pri riadení



Hydraulický systém (LS) citlivý na záťaž



Filtračný systém pre prívod vzduchu do chladiča



Širšia škála nástrojov



Štandardná výbava pracovných svetiel



Viac hydraulických výstupov pre činnosť nástrojov



Elektricky vyhrievané sedadlo vodiča



Nastaviteľný prietok do hydraulických výstupov.
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Nástroje určené pre









Rezacie jednotky
Zberné hrable
Hĺbiaca jednotka
Kalové čerpadlá
Nástroje na čistenie olejových škvŕn
Sekačka dreva
Fréza
Hydraulické kladivo

Voliteľná výbava pre





Vrtuľový pohon
Príves
Reťazový prevod
Prepravná plošina

Tieto zariadenia sa dodávajú so štandardným
hydraulickým olejom, ISO WG 46. Na základe
objednávky sa môžu dodať s ekologickým olejom
(Panolin).

DM 5000/5045

Ergonomické sedadlo vodiča s
pákovými ovládačmi na
ovládanie riadenia, rýchlosti a
nástrojov.

Prívod vzduchu do chladiča má filter, ktorý zabraňuje zachytávaniu
hmyzu, atď. v článkoch chladiča.

Hydraulický výstup určený na činnosť
nástrojov; s ovládaním vypnutia/
zapnutia a max./min. otáčok nástrojov
pomocou pákového ovládača.

Kryt motora sa otvára tak, ako je
to znázornené. Skriňa s nástrojmi
sa nachádza vnútri priestoru motora.

Prístroje na palubnej doske ukazujú
hydraulický tlak, stav paliva, teplotu
motora, teplotu hydraulického oleja,
časomerač a aj otáčky motora.
Rýchlosť pásov sa ovláda jednoducho
otočením gombíka.

Dieselová nádrž a nádrž na hydraulický olej s ľahkým prístupom
na kontrolu a doplnenie kvapalín.

Držiak DM umožňuje ľahkú výmenu nástrojov.

Súčasťou výbavy sú aj nástroje na
dennú údržbu.

Nízka hmotnosť zaisťuje nízky tlak
na podložie. Truxor môže jazdiť po
trávniku bez toho, aby došlo k
poškodeniu trávy.

Pohyblivá kabína vodiča sa nastavuje hydraulicky a funguje ako protizávažie počas
náročného zdvíhania vo vode.
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DM 5000
Truxor DM 5000 je výsledkom viac ako 18 rokov praxe, vývoja a výroby
obojživelných strojových zariadení. Truxor DM 5000 je profesionálne pracovné zariadenie s dostatočným výkonom a dostatočnou kapacitou. Hydraulické čerpadlo vybavené obmedzovačom krútiaceho momentu umožňuje
pracovať s nástrojmi, ktoré vyžadujú množstvo energie.
Od roku 2014 je toto zariadenie vybavené novým riadiacim systémom
založeným na technológii zbernice CAN, ktorá uľahčuje riadenie stroja a
poskytuje viac funkcií.

Technické informácie týkajúce sa zariadenia Truxor DM 5000
Motor: Kubota D1305, dieselový 29,1 k / 3000 ot/min.
Environmentálna trieda Interim TIER 4 / Stage 3 A. Trieda Euro 3
Vstavaná funkcia vypnutia v prípade prehriatia motora alebo príliš
nízkeho tlaku oleja. Od roku 2014 je tento stroj vybavený výstražným
systémom maximálneho stúpania, pričom sa dieselový motor automaticky vypne, ak dôjde k prekročeniu maximálneho stúpania.

20 l/min. Hydraulický výstup 2 – pracovný tlak 130 bar, nastaviteľný
prietok 0 - 11 l/min.

Chladiaci systém: Kombinovaný chladič pre motor a hydraulický systém.
Prívod vzduchu do chladiča pomocou filtra (zabraňuje vniknutiu
nečistôt do článkov chladiča).

Jazdná rýchlosť: 0-100 m/min.

Sedadlo vodiča: Ergonomicky skonštruované, nastaviteľné sedadlo
vodiča s elektrickým vyhrievaním, sklopná kabína a nastaviteľné riadenie.

Pravý pákový ovládač: Zdvíhanie, nakláňanie, rozkladanie hmotnosti.
Hydraulický výstup 3 – pracovný tlak 150 bar, nastaviteľný prietok 0 50 l/ min, 16,6 hk

Predné zdvíhacie zariadenie: Nosnosť zariadenia 250 kg, držiak DM na
rýchlu výmenu nástrojov.

Húsenicový pás: (lopatkový pás) z gumy.
Materiál: Pontóny z hliníka odolného voči pôsobeniu slanej vody.
Pozinkovaná oceľová konštrukcia.

Elektrický systém: 12 V, 40 A alternátor, 45 Ah batéria.
Prístrojová doska: ukazovateľ ot/min, teplota motora, kontrolky, teplota hydraulického oleja, hydraulický tlak a palivomer.

Rozmery: Dĺžka 4,7 m, šírka 2,06, výška 2,1 m.
Hmotnosť: 1 390 kg.
Výbava: 4 ks pracovného osvetlenia, servisné nástroje.

Hydraulický systém: Hydraulická nádrž 53 litrov, objem hydraulického
systému 70 litrov. Hydraulické čerpadlo citlivé na záťaž, krútiaci moment 76 Nm. Riadiaci systém: technológia založená na signáloch zbernice CAN (nová na rok 2014).

Truxor DM 5000 sa dodáva s označením CE.
Truxor DM 5000, č. tovaru 94-5000
Voliteľná možnosť: Hydraulický ekologický olej Panolin (70 litrov) ako
náhrada za štandardný hydraulický olej.

Ľavý pákový ovládač: Slúži na riadenie stroja.
Hydraulický výstup 1 – pracovný tlak 140 bar, nastaviteľný prietok 0 -

Č. tovaru 94-10HLP46

Ďalšie informácie o zariadení Truxor DM 5000 nájdete na našej domovskej stránke www.doroteamekaniska.se
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DM 5045
Truxor DM 5045 je profesionálne pracovné zariadenie s vysokým výkonom. Je
vybavené 45 k turbodieselovým motorom. Väčší motor s vyšším krútiacim momentom
poskytuje viac energie zariadeniu a príslušným nástrojom.
Truxor DM 5045 má hydraulický systém vybavený patentovanou cyklónovou nádržou,
ktorá zabezpečuje účinnejšiu ventiláciu a tým aj pomalšiu oxidáciu oleja. Vďaka zníženému množstvu oleja sa nám podarilo vykompenzovať hmotnosť ťažšieho motora, čo má
pozitívny dopad na výkon zariadenia. Riadiaci systém je založený na technológii zbernice CAN, čo uľahčuje riadenie stroja a poskytuje viac funkcií.

Technické informácie týkajúce sa zariadenia Truxor DM 5045
Hydraulický výstup 1 – pracovný tlak 140 bar, nastaviteľný prietok
0 - 20 l/min. Hydraulický výstup 2 – pracovný tlak 130 bar, nastaviteľný prietok 0 - 11 l/min.
Pravý pákový ovládač: Zdvíhanie, nakláňanie, rozkladanie
hmotnosti. Hydraulický výstup 3 – pracovný tlak 200 bar. Nastaviteľný prietok 0 - 60 l/ min, 22,2 hk
Jazdná rýchlosť: 0-100 m/min.

Motor: Kubota V1505-T turbodieselový 44,9 k / 3000 ot/min.
Environmentálna trieda Interim TIER 4 / Stage 3 A. Trieda Euro 3
Vstavaná funkcia vypnutia v prípade prehriatia motora alebo príliš
nízkeho tlaku oleja. Výstražný systém maximálneho stúpania automaticky vypne dieselový motor, ak dôjde k prekročeniu maximálneho stúpania.
Chladiaci systém: Kombinovaný chladič pre motor a hydraulický
systém.
Prívod vzduchu do chladiča pomocou filtra (zabraňuje vniknutiu
nečistôt do článkov chladiča).

Predné zdvíhacie zariadenie: Nosnosť zariadenia 250 kg, držiak
DM na rýchlu výmenu nástrojov.

Elektrický systém: 12 V, 60 A alternátor, 45 Ah batéria.

Rozmery: Dĺžka 4,7 m, šírka 2,06 m, výška 2,1 m.

Prístrojová doska: ukazovateľ ot/min, teplota motora, kontrolky,
teplota hydraulického oleja, hydraulický tlak a palivomer.

Hmotnosť: 1 400 kg.

Húsenicový pás: (lopatkový pás) z gumy.
Sedadlo vodiča: Ergonomicky skonštruované, nastaviteľné sedadlo
vodiča s elektrickým vyhrievaním ovládaným termostatom, sklopná Materiál: Pontóny vyrobené z hliníka odolného voči pôsobeniu
slanej vody. Pozinkovaná oceľová konštrukcia.
kabína a nastaviteľné riadenie.

Výbava: 4 ks pracovného osvetlenia, servisné nástroje.
Hydraulický systém: Hydraulická nádrž s cyklónovou technológiou,
19 litrov, objem hydraulického systému 36 litrov.
Hydraulické čerpadlo citlivé na záťaž, krútiaci moment 115 Nm.
Riadiaci systém: technológia založená na signáloch zbernice CAN.
Všetky funkcie riadi technológia zbernice CAN.
Automatické vypnutie, ak je hladina v hydraulickej nádrži príliš
nízka.

Truxor DM 5045 sa dodáva s označením CE.
Truxor DM 5045, č. tovaru 94-5045
Voliteľná možnosť: Hydraulický ekologický olej Panolin (36 litrov)
ako náhrada za štandardný hydraulický olej.
Č. tovaru 94-10HLP462

Ľavý pákový ovládač: Slúži na riadenie stroja.

Ďalšie informácie o zariadení Truxor DM 5045 nájdete na našej domovskej stránke www.doroteamekaniska.se
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Príslušenstvo Truxor DM 5045/5000

Prepravná plošina

Zadný držiak DM

Ak je to potrebné, k stroju je možné pridať na
prenášanie ďalšie nástroje alebo nádrže na palivo. Prepravná plošina vyrobená z hliníka sa
pripevní k držiaku zberných hrablí.
Hmotnosť:
Maximálna nosnosť:
Size (LxWxH):
Objem:
Č. tovaru

Výklopný držiak na rýchle pripevnenie nástrojov.
Používa sa na vrtuľu a hrable s pružinovými čapmi. Súčasťou výbavy je hydraulický výstup.

5 kg.
60 kg.
800 x 310 x 300 mm
70 l.
94-104500

Hmotnosť:

16 kg.

Č. tovaru

94-66000

Príslušenstvo Truxor DM 5045/5000

Vrtuľový pohon

Je určený na použitie na veľkých jazerách alebo
dlhých plavebných cestách, kde sa vyžaduje prechádzanie veľkých vzdialeností zariadením Truxor
na pracovisko, vrtuľa zvyšuje jazdnú rýchlosť. Riadenie sa ovláda bežným spôsobom pomocou
pásov a rýchlosť vrtule reguluje operátor zo svojho
sedadla vodiča. Nástroj je vybavený systémom
uvoľňovania kameňov. Vrtuľa sa musí doplniť
zadným držiakom DM (nie je súčasťou dodaného
príslušenstva).

Súprava reťazových kolies

Pri dlhodobej práci na trstinových riečiskách alebo močiaroch sa odporúča namontovať väčšie
hnacie reťazové koleso, ktoré zvýši krútiaci moment a zlepší riadenie. Reťazový prevod sa odporúča len na mokrinách a len v kombinácii s
odporúčanými nástrojmi. Bežné použitie vo
vode, na pevnine a na mokrine nevyžaduje
reťazový prevod. Hnacia reťaz, reťazový pastorok
a zosilňovacia výstuž sú všetky súčasťou tohto
príslušenstva.
Hmotnosť:
Č. tovaru

Neodporúča sa používať v kombinácii s rezacími
jednotkami ani rýpadlom Doro. Rýchlosť na vode je
maximálne 7,8 km/h. Priemer vrtule je 330 mm

12 kg.
94-104400

Hmotnosť: 24 kg.
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Č. tovaru 91-104200

Klippverktyg

Nástroje a príslušenstvo

Ktorý rezací nástroj by som si mal vybrať?
Pre naše stroje Truxor ponúkame päť rôznych
rezacích jednotiek. Rezačka Doro 3090 sa odporúča pre hĺbku vody viac ako 30 cm. Táto
rezačka sa musí používať vo vode ako mazivo na
nože. Spoločnou črtou ostatných štyroch rezačiek
ESM je to, že sú vybavené dvojčinným nožovým
systémom Busati s dostatočnou kapacitou na
hustú vegetáciu. Tieto rezačky je možné použiť aj
na pevnine.

Zber - rovnako dôležitý ako rezanie

Zrezané vodné rastliny ponechané vo vode môžu
slúžiť ako hnojivo. Odporúčame, aby sa všetok
zrezaný materiál odstránil. Zrezanie a odstránenie
buriny a vodných rastlín napomáha zabráneniu eutrofizácii.

Rezačka Doro 3090/3091
Táto rezačka je ideálna na rezanie ponorenej vodnej
vegetácie. Má hydraulický pohon a je pripevnená k
zdvíhaciemu ramenu stroja. Hĺbka rezania je od 1 do
1,4 metra a výmenné čepele poskytujú šírku rezania
od 2,2 do 4 metrov. Systém uvoľňovania kameňov
chráni nože v prípade, že by prišli do kontaktu s objektmi pod vodou. Táto rezačka nie je určená na
činnosť na pevnine. Nože tejto rezačky sa dodávajú s
pracovnou šírkou 4 metre.

3090

Pracovná šírka:
Hmotnosť:
Hĺbka rezania:
Č. tovaru

3091

Pracovná šírka
Hmotnosť:
Hĺbka rezania:
Č. tovaru

4m
61 kg
1m
95-3090T

Príslušenstvo: Súpravy nožov 3090/3091
Pracovná šírka:
2,2 m, č. tovaru 95-70022
3 m, č. tovaru 95-70030
4 m, č. tovaru 95-70040

4m
67 kg
1,4 m
95-3091T
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Rezačka Doro ESM 2200

Rezačka Doro ESM 1700

Rezačka Doro ESM 2200 súčasne reže a zbiera
rastliny. Je obzvlášť užitočná na menších plavebných cestách, ako sú golfové vodné nádrže a
prístavy, kde je obmedzený priestor a vodný tok
môže sťažovať zber. Zberná sieť na rezacej lyžici sa
môže odstrániť vtedy, keď sa bude používať len
funkcia rezania.

Táto rezačka je namontovaná na boku zariadenia
Truxor, čo umožňuje rezanie pozdĺž kanálov. Je
možné nastaviť uhol rezacej jednotky. Model nožov
je dvojčinný Busati.
Rezačka Doro ESM 1700 je vybavená automatickým uvoľňovaním kameňov, čo chráni rezačku
pred zastavením spôsobeným pevnými objektmi.
Pracovná šírka je 1,7 m. ESM 1700 má hydraulické
bočné rameno so vstavaným nastaviteľným
predlžovacím prvkom na zväčšenie dosahu.

Rezačka Doro ESM 2200 sa odporúča na použitie
aj v močiaroch. Rezačka Doro ESM 2200 má
pracovnú šírku 2,1 m a hĺbku rezania približne 0,8
m vo vode. Model nožov je dvojčinný Busati.
Pracovná šírka:
Hmotnosť:
Šírka:
Hĺbka rezania:
Č. tovaru

Pracovná šírka:
Hmotnosť:
Hĺbka rezania:
Č. tovaru

približne 2,1 m
109 kg
2,25 m
0,8 m
90-ESM2200

Rezačka Doro ESM 2100
ESM 2100 je model dvojčinnej rezačky Busati s montážou vpredu. Táto rezačka je ideálna na prácu na trstinových riečiskách, močiaroch a v plytkej vode. Je tiež
vybavená systémom na uvoľňovanie kameňov na zabránenie poškodeniu rezacích čepelí.

Pracovná šírka:
Hmotnosť:
Hĺbka rezania:
Č. tovaru

2,1 m
68 kg
0,5 m
90-ESM2100
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1,7 m
120 kg
0,5 m
90-ESM1700

Hrable na trstinu štandardné

Zdvíhacie hrable

Tieto hrable majú sklopné bočné časti. Slúžia na
zber a prepravu rastlín po zrezaní trstiny. Hrable
sa dajú doplniť zachytávacím sitom na zber odpadu, rias a absorpčných látok (pri čistení
olejových škvŕn).

Pevná konštrukcia týchto hrablí z nich vytvára
dokonalý nástroj určený na čistenie pobrežia a
zdvíhanie ťažších predmetov. Pevné vidlice dokážu
zdvihnúť kamene, stromy a rastliny s koreňmi a iný
materiál, ktorý sa nachádza pozdĺž brehu a na dne
jazera. Vidlice sa dajú nastaviť tak, aby sa zmenšila
pracovná šírka.

Pracovná šírka:
Hmotnosť:
Č. tovaru

2 alebo 3,5 m.
63 kg
94-22500

Pracovná šírka:
Hmotnosť:
Č. tovaru

Zachytávacie sito,
príslušenstvo k štandardnej výbave hrablí
na trstinu
Hmotnosť:
13 kg
Pracovná šírka:
2 alebo 3,5 m
Č. tovaru 94-29600

2m
42 kg
94-68000

Hrable s vysokým vyklopením

Pružinové hrable

Tieto hrable majú vyššiu výšku vyklopenia, čo
uľahčuje nakladanie na prívesy a riečne člny. Hrable sú vyrobené z perforovaného plechu z nehrdzavejúcej ocele, čo umožňuje zber menších predmetov a látok, ako sú odpad, riasy a absorpčné
látky (dekontaminácia pri znečistení olejom).

Pomocou odpružených tyčiek sa dá materiál stiahnuť do vody tam, kde je nerovnomerné pobrežie.
Plávajúci materiál sa dá potom pozbierať pomocou
štandardných hrablí.
Pracovná šírka:
Hmotnosť:
Č. tovaru

Pracovná šírka:
Hmotnosť:
Maximálna výška zdvihu vo vode:
na pevnine:
Č. tovaru

2,5 m
30 kg
94-47600
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2,13 m
68 kg
1,3 m
1,7 m.
94-47700

Multifunkčný systém Doro Digger

Doro Digger je bager skombinovaný s montážnym
systémom určeným na použitie ďalších nástrojov. Hĺbiace
rameno je vyrobené z veľmi pevnej ocele a má vstavané
držiaky na pripevnenie kalových hadíc a ostatného hydraulického potrubia. Rýpadlo Doro bolo vyvinuté s cieľom dosiahnuť maximálnu zdvihovú výšku, hĺbku kopania a dosah.
Rýpadlo Doro má dvojité hydraulické valce pre výkyv
výložníka, pri zaistení mohutného výkonu.
Rýpadlo Doro je vybavené poloautomatickým
rýchloupínacím držiakom DM X3 na rýchlu výmenu nástrojov.

Rýpadlo Doro s hĺbiacou lyžicou

Medzi príslušenstvo rýpadla Doro patria napríklad: hĺbiace
lyžice, kalové čerpadlo, cepovací mulčovač a rezací nôž.
Rýpadlo Doro s čerpadlom Doro V3

Technické informácie
Maximálna hĺbka a dosah sa vypočítavajú z vodnej
hladiny.

Rýpadlo Doro s rezačkou Doro ESM 1900

Rezačka Cutter ESM 1900 efektívne zrezáva vegetáciu a
kríky na pobrežiach a mokrinách. ESM 1900 dokáže
zrezať väčšinu druhov rastlín a kríkov až do priemeru 25
mm. Nožový nosník má nože na oboch stranách a rastliny
sa tak zrezávajú z oboch smerov pomocou výkyvného
pohybu hĺbiaceho ramena. Veľká pracovná šírka znižuje
potrebu pohybu stroja v citlivých oblastiach. ESM 1900 sa
neodporúča na použitie pod vodnou hladinou.

Maximálna hĺbka kopania: 3,0 m.
Maximálna zdvihová výška: 2,9 m.
Maximálny dosah (polomer): 4 m.
Maximálny dosah (priemer) 8 m.
Maximálny polomer otočenia: 180°.
Maximálna hĺbka pre stabilizačné pontóny, stabilizácia oproti spodnej časti (hĺbenie): 1 m.
Ak je hĺbka vody menšia ako 0,1 m, stabilizátory
sa môžu odstrániť. Vtedy bude stroj ľahší a jeho
ovládanie flexibilnejšie, napr. v mokrinách.
Vztlak stabilizačných pontónov je 2 x 130 kg.
Zostava ventilov je vybavená dvojpákovým
systémom.
Poloautomatický rýchloupínací držiak DM X3.
Rýpadlo Doro sa nedá použiť súčasne ako vrtuľa
(94-104200). Hĺbiaca zostava sa dodáva so stabilizačnými pontónmi na hĺbenie a s časťami
zostavy.
Doro Rýpadlo Doro, č. tovaru: 77-3200
Celková hmotnosť: 365 kg.
Hĺbiaca zostava: 230 kg.
Stabilizačné pontóny: 135 kg.

Rýpadlo Doro s cepovacím
mulčovačom Orsi.

Cepovací mulčovač Orsi Užitočný nástroj, ktorý štiepe
vegetáciu a odstraňuje potrebu zberu. Odporúča sa na
rastliny a kríky s priemerom až do 25 mm
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Multifunkčný systém Doro Digger
Fréza Doro namontovaná na rýpadlo
Doro poskytuje dostatočný akčný
rádius.
Materiál sa dá ľahko spracovať a premiestniť pomocou frézy s cieľom vyplniť
nerovnosť. Odporúča sa len na
mokrinách s organickými materiálmi.
Hlavy frézy nie sú súčasťou dodaného
príslušenstva.

Technické informácie
Súprava nožových fréz
Pracovná šírka:
0,8 m
Hmotnosť:
34 kg
Č. tovaru
72-13600
Adaptér na montáž
frézy Doro na zdvíhacie rameno
Vrátane hydraulických hadíc
Hmotnosť:
5 kg
Č. tovaru
72-13800K

Pracovná jednotka
Hmotnosť:
31 kg,
Otáčky:
0 - 150 ot/min
Krútiaci moment: max. 700 Nm
Č. tovaru:
72-12100
Súprava frézovacích hláv
Pracovná šírka : 0,8 m
Hmotnosť:
34 kg
Č. tovaru:
72-12200

Príslušenstvo
Lyžice určené pre rýpadlo Doro. Vyvinuté na prácu vo
vodných prostrediach. Vyrobené z veľmi pevnej ocele.
Zuby lyžíc majú rezné vlastnosti, ktoré uľahčujú
prekopávanie koreňových vrstiev bežných vo vodných
prostrediach.

1.
2.

3.

1. Lyžica, 60 litrov, hmotnosť 36 kg,
č. tovaru: 77-16800
2. Lyžica 30 litrov, hmotnosť 24 kg,
č. tovaru: 77-16900
3. Hĺbiace hrable, 70 litrov, hmotnosť 26 kg,
č. tovaru: 77-17000
Cepovací mulčovač Orsi. Hmotnosť 80 kg, pracovná
šírka 0,8 m. Hydraulické ovládanie.
Dodáva sa s nožom Y.
Č. tovaru: 77-19000
A. Nôž Y určený pre 77-19000 sa odporúča na rezanie
rastlín a haluziny až do priemeru 15 mm.
Č. tovaru: 77-023013 (potrebných je 40 ks)
B. Kladivový nôž do 77-19000 sa odporúča na rezanie
rastlín a haluziny až do priemeru 25 mm.
Č. tovaru: 77-023077 (potrebných je 20 ks)

Hydraulické potrubie vrátane
držiakov potrebné na činnosť
čerpadla Doro V3, cepovací
mulčovač Orsi a rezačka Doro
ESM 1900
Č. tovaru: 77-20000

ESM 1900 sa dodáva s nožom na rezanie trávy a kríkov až
do priemeru 25 mm. Pracovná šírka noža je 1,9 m.
Max. dosah pri montáži na rýpadlo Doro (priemer):
11,5 m. Hmotnosť je 83 kg, č. tovaru: 80-10000
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Čerpadlo Doro V3

Čerpadlo Doro V3 namontované na rýpadlo Doro
poskytuje dostatočnú kontrolu pri hĺbení. Tento
systém má rotačnú hlavu s nožmi namontovanými na
prívode, čo zaisťuje rovnomerný prívod materiálu do
čerpadla Doro.
Krídla prívodného systému pomáhajú minimalizovať
zmútenie okolitej vody sedimentom (hĺbenie ECO).

Technické informácie

Max. kapacita 130 m3/h,
Max. kapacita so zdvihovou výškou:
1 meter 120 m3/h,
2 meter 110 m3/h,
3 meter 100 m3/h.
Zdvihová výška, dĺžka potrubia a typ sedimentu majú
všetky vplyv na max. kapacitu.
Maximálna hĺbka bagrovania s čerpadlom Doro V3:
3,5 m.
Max. prípustná pracovná šírka s čerpadlom Doro
(priemer): 4 m (plávajúci stroj).
Max. prípustná pracovná šírka pri max. hĺbke vody 40
cm: (priemer) 7 metrov.
Max. hĺbka stabilizačných pontónov, stabilizácia oproti
spodnej časti (hĺbenie):
2 m. Pracovná šírka pre prísuv: 400 mm.
Hmotnosť čerpadla Doro V3 je 80 kg.
Hmotnosť štandardnej súpravy je 65 kg.
Čerpadlo Doro V3 vrátane štandardnej súpravy,
č. tovaru: 78-2503

Štandardná súprava čerpadla Doro V3:
Dodáva sa s hydraulicky ovládaným posuvom vrtáka a 8 m špirálovitým potrubím
vrátane spojov, 25 m plochým potrubím Ø
100 mm vrátane rýchloupínacích spojok a
držiakov na plaváky, 10 plavákov, 5 m
ploché potrubie s rýchloupínacou spojkou a
koncovou dýzou, 1 súprava držiakov na kalovú hadicu, predlžovacie prvky pre stabilizačné pontóny.

Príslušenstvo

Vypúšťacia dýza, ktorá môže prečerpávať sediment nabok, keď sa napr. čistia kanály.
Dodáva sa s výmennou dýzou na ovplyvnenie toku sedimentu.
Hmotnosť:
7 kg
Č. tovaru:
77-23300
Ploché potrubie 100 mm
(Dodáva sa s dĺžkou 25 m),
Spojka, samičia,
Spojka, samčia,
Hadicová spona 110 mm,
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č. tovaru: 78-102
č. tovaru: 78-5626102
č. tovaru: 78-5646102
č. tovaru: 01-110D20

Čerpadlo Doro

Technické informácie

Čerpadlo Doro je hydraulicky ovládané kalové čerpadlo so závitovkovým podávačom, ktorý narúša a
privádza sedimenty do vstupu čerpadla. Čerpadlo
Doro sa ľahko pripevňuje. Prechod z čerpadla Doro na
iné nástroje trvá len niekoľko minút.
V sacom prívode čerpadla sú namontované nože,
ktoré zaisťujú čerpadlu rovnomerný tok sedimentov.

Čerpadlo Doro so závitovkovým podávaním:
Hmotnosť: 99 kg.
Doropumpen
komplett1,6 m.Doropumpen
med0,8 m
Hĺbka bagrovania:
Pracovná šírka:
(78-2502)
förlängning
(78-2502)
Čerpadlo Doro sa dodáva so štandardnou
och teleskop (94-58400).
súpravou.
Hmotnosť štandardnej súpravy je 63 kg.
Max. kapacita 130 m3/h.
Max. kapacita so zdvihovou výškou:
1 meter 120 m3/h.
2 metre 110 m3/h.
3 metre 100 m3/h.
Zdvihová výška, dĺžka potrubia a typ sedimentu
majú vplyv na max. kapacitu.
Č. tovaru 78-2502

Čerpadlo Doro sa dodáva komplet na montáž na
zdvíhacie rameno. Hydraulický teleskopický
predlžovací prvok je v ponuke ako príslušenstvo, ktoré
umožňuje zväčšenie hĺbky bagrovania a uľahčuje
manévrovanie.
Štandardná súprava pre čerpadlo Doro:
1 hydraulicky ovládaná podávacia závitovka, 6 m
špirálovitá hadica so spojmi, 25 m plochá hadica Ø
100 mm s rýchloupínacími spojkami Camlock a držiakom na plaváky, 10 plavákov, 5 m plochá hadica s
rýchloupínacím spojovacím prvkom a koncovou
dýzou, 1 sacia dýza, 1 mechanický držiak 0,9 m, 1
predĺžovací prvok 0,7 m, 1 súprava držiakov na kalovú hadicu.

Sugmunstycke

Príslušenstvo

Teleskopický predlžovací prvok,
Hĺbka bagrovania je
2,4 m.
Č. Tovaru 94-58400

Plochá hadica, 100 mm, č. tovaru 78-102
(Dodáva sa s 25 m dĺžkou)
Spojka, samičia, č. tovaru 78-5626102
Spojka, samčia, č. tovaru 78-5646102
Hadicová spona,110 mm, č. tovaru 01-110D20

Sacie hĺbenie v čistom piesku sa
vykonáva pomocou sacej rúry, ktorá je
namontovaná na prívode čerpadla
(podávacia závitovka je odmontovaná). Sacia rúra je súčasťou štandardnej súpravy.
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Pile Driver DM 350
Príslušenstvo:
Predĺžovací prvok stožiara má 1 meter,
hmotnosť 6 kg. Max. dĺžka pilóty/stĺpu
je 4 m
Č. tovaru 71-10700

Baranidlo DM 350: Stožiar s navijakovým systémom na zdvíhanie a pripevňovanie plastových pilót a
drevených a kovových stĺpov.
Hydraulické kladivo Hycon, ktoré sa
používa v kombinácii s baranidlom DM
350, poskytuje mohutné vibrácie
zaisťujúce účinné pilótovanie vo vodnom prostredí. Baranidlo DM 350 je
namontované na rámový držiak
zdvíhacieho ramena. Pohyby v osiach X
+ Y sa ovládajú zo sedadla vodiča.

Držiak na paženie, profil u
(71-1358),
hmotnosť 12 kg, č. tovaru 71-10400
Držiak na okrúhly stĺp, upínacia oblasť
60 mm, č. tovaru71-4012575
80 mm, č. tovaru 71-4012585

Hydraulické kladivo Hycon je pripojené
k navijaku pomocou držiaka určeného
pre pilóty alebo stĺpy. Dodáva sa komplet s navijakom. Hydraulické kladivo
Hycon nie je súčasťou dodávaného
príslušenstva.

Dĺžka:
4,5 m
Hmotnosť:
60 kg.
Pohyb v osi X:
max. 1200 mm.
Pohyb v osi Y:
max. 1200 mm.
Nosnosť:
max. 130 kg.
Max. dĺžka pilóty/stĺpu je 3 m.
Položka č. 71-10600
Pilótovanie, profil u
Hmotnosť: 10,50 kg / m2,
Šírka: 310 mm.
Materiál: plast, hrúbka 5 mm
Pilótovanie, profil u
Č. tovaru 71-135820, dĺžka 2 m
Č. tovaru 71-135825, dĺžka 2,5 m
Č. tovaru 71-135830, dĺžka 3 m
Č. tovaru 71-135840, dĺžka 4 m
Č. tovaru 71-1300, upravovací roh: 90°
Č. tovaru 71-1329, upravovací spoj: dvojcestný.
Č. tovaru 71-1536, upravovací spoj: trojcestný.

Hydraulické kladivo Hycon
Hydraulické kladivo Hycon na pilótovanie stĺpov a plastových pilót. Hydraulické kladivo Hycon sa dá používať s baranidlom DM 350 alebo bez neho. Dodáva sa s hydraulickými hadicami a rýchloupínacími spojkami.
Držiaky na plastové pilóty a stĺpy sa objednávajú zvlášť.
Hmotnosť: 29 kg
Č. tovaru: 71 -14500
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Doroskimmer DS 800 & Sala Roll pump

Zberač hladinových nečistôt Doro má
držiak na montáž sacej rúry (valcové
čerpadlo Sala).
Zberač hladinových nečistôt Doro DS 800 je kombinovaný zberač,
ktorý pracuje v pohybe a v plytkých vodách s hĺbkou aspoň
približne 2 cm. Keď sa olejová škvrna odstraňuje pomocou
plávajúcich priehrad na zber oleja, môžu sa pripevniť k zberaču
hladinových nečistôt. Týmto sa zabráni vjazdu stroja do olejovej
škvrny. Štíty zberača Doro sa dajú odmontovať, čím sa zvýši kapacita, ak olej hustejší.
Doro Zberač hladinových nečistôt Doro DS 800 v kombinácii s valcovým čerpadlom Sala.
Kapacita:
20 m3/h (hustý olej)
Hmotnosť:
62 kg
Transportér s nástrojmi:
Len Truxor DM 5000
Č. tovaru
79-5000

Valcové čerpadlo Sala je vhodné na dekontamináciu
hrubých plávajúcich a znečistených médií na ťažko
dostupných miestach. Sacia rúra sa dá umiestniť do
zberača Doro alebo sa dá použiť manuálne. Valcové čerpadlo Sala môže buď nasávať alebo vyčerpávať zmenou
otáčania čerpadlo, je to užitočné napríklad pri
vyprázdňovaní nádrže Doro. Silný podtlak zaisťuje dostatočný sací výkon. Vysoký tlak umožňuje prepravu média na
dlhé vzdialenosti.
Valcové čerpadlo Sala sa dá použiť osobitne so sacou rúrou
alebo v kombinácii so zberačom hladinových nečistôt Doro
DS 800.

Valcové čerpadlo Sala

Kapacita: 12 m3/h,
Hmotnosť: 123 kg.
Pracovný tlak: 6 Bar,
Max. tlak: 9 Bar,
Technický podtlak: -0,95 Bar
Valcové čerpadlo Sala, č. tovaru: 79-3000
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Zberač hladinových nečistôt Doro sa
dá použiť s valcovým čerpadlom Sala
alebo bez neho. Zberač Doro pojme
približne 20 litrov.

Príslušenstvo valcového čerpadla Sala:
Na odstraňovanie olejových škvŕn: sacia
rúra, 4 m sacia rúrka 65 mm, 4
rýchloupínacie spojky Ø 65 mm, 2,25 m
tlaková rúrka 65 mm, 1 rámový držiak.
Č. tovaru: 79-3002,
Ploché potrubie 3”/76 mm dodávané s
dĺžkou 50 m, č. tovaru: 78-11876
Spojka, samičia, č. tovaru: 78-562676,
Spojka, samčia, č. tovaru: 78-564676,
Hadicová spona 75 mm,
č. tovaru: 01-30474

Nádrž Doro

Nevyhnutné podmienky na odstránenie olejových škvŕn sa
menia v závislosti od rôznych prostredí. Počas záverečnej
fázy práce sa zvyčajne vyskytuje menšia oblasť oleja, kde
môže byť praktické použiť mobilnú nádrž. Táto nádrž Doro
sa montuje medzi pontóny a má spojovacie body na ľahké
pripevnenie k valcovému čerpadlu Sala. Valcové čerpadlo
Sala sa používa na vyprazdňovanie nádrže vyčerpaním
oleja prostredníctvom sacej hadice.
Nádrž Doro sa používa v kombinácii so zberačom hladinových nečistôt Doro 800.

Nádrž Doro

Objem:
200 l
Hmotnosť:
23 kg
Transportér s nástrojmi:
Truxor DM 5000
Č. tovaru:
79-6000

Nanášačka Doro

Pomocou DM 1000 sa látky na absorpciu oleja ľahko nanášajú
na olejové škvrny na pevnine alebo na vode. Množstvo absorpčnej látky dodávanej rotačnou nanášačkou sa reguluje zo
sedadla vodiča.
Centrálny rozdeľovač dokáže zmenšiť šírku nanášania.
Nanášačka Doro DM1000 sa dá použiť s väčšinou typov absorpčných látok.
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Nanášačka Doro

Hmotnosť:
67 kg
Plniaci objem:
1000 l
Hmotnosť pri max. naplnení :
180 kg
D:
900 mm
Š:
2000 mm
V:
800 mm
Č. tovaru
79-15700

Fréza Doro

Fréza Doro, s nastaviteľnou pracovnou šírkou, sa používa ako rekultivačný nástroj na trstinových riečiskách, mokrinách,
pobrežiach alebo dnách jazier. Dajú sa vymeniť rôzne frézy, pričom
sa odpájajú od pracovnej jednotky, ktorá je namontovaná na
zdvíhacom ramene zariadenia Truxor.
Korene ľalií a iných vodných rastlín sa dajú odstrániť pomocou
rotorového noža namontovaného na zdvíhacom ramene s pracovnou hĺbkou 1,6 m

Technické informácie
Hnacia jednotka
Hmotnosť:
Otáčky:
Krútiaci moment:
Dĺžka:
Č. tovaru

36 kg.
0 - 150 ot/min
max. 700 Nm
0,9 m
72-13500

Súprava frézovacích hláv
Pracovná šírka: 0,8 m.
Hmotnosť:
34 kg.
Č. tovaru
72-12200
Súprava frézovacích hláv
Pracovná šírka: 1,2 m.
Hmotnosť:
44 kg.
Č. tovaru
72-12300
Súprava nožových fréz
Pracovná šírka: 0,8 m
Hmotnosť:
34 kg
Č. tovaru
72-13600
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Uchopovacia lyžica a dvíhacie kliešte na guľatinu

Držiak

Uchopovacia lyžica a dvíhacie kliešte
na guľatinu sa používajú v plytkej vode
a pozdĺž pobrežia na odstraňovanie
koreňov rastlín, konárov stromov a
odpadu. Tieto nástroje sa dajú pripevniť k teleskopickému ramenu a
používať do hĺbky 1,7 m
Ak do pracovnej oblasti patrí veľmi
plytká voda alebo pobrežie, tieto
nástroje sa pripevňujú k mechanickému držiaku. Pracovná hĺbka je 0,9
m, ale zdvíhací výkon je väčší než pri
pripevnení k teleskopickému ramenu.

Uchopovacia lyžica a
dvíhacie kliešte na guľatinu
Pracovná hĺbka s teleskopickým
predlžovacím prvkom je 1,7 m.
Pracovná hĺbka s mechanickým držiakom je približne 0,9 m.

Hmotnosť uchopovacej lyžice:
76 kg
Hmotnosť zdvíhacích klieští na guľatinu:
40 kg
Hmotnosť teleskopického prvku: 33 kg
Hmotnosť mechanického držiaka:
9 kg
Č. tovaru, uchopovacia lyžica:
94-58100
Č. tovaru, zdvíhacie kliešte na guľatinu:
94-59500
Č. tovaru, držiak (DM 5000):
94-60600
Č. tovaru, držiak (DM 4700):
94-79600
Č. tovaru, teleskopický prvok DM 5000:
94-58400
Č. tovaru, teleskopický prvok DM 4700:
94-77200

Teleskopický
prvok

Sekačka dreva

Rotor sekačky dreva má dva priečne umiestnené nože. Rotor privádza
drevo do zariadenia a prúd vzduchu vyfukuje materiál prostredníctvom
nastaviteľného výfuku. Sekačka dreva sa ovláda hydraulicky pomocou
nastaviteľného držiaka, ktorý uľahčuje prívod pri práci na svahoch.
Tento nástroj je dobrým doplnkom pri čistení prostredia v močiaroch,
jazerách a plavebných cestách.
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Sekačka dreva

Hmotnosť:
192 kg
Kapacita:
75 mm
Rozmer podávača: 500 x 400 mm
Č. tovaru
94-104300

Verzia prívesu 2700U5
Verzia prívesu 2700U5 je príves špeciálne
prispôsobený na prepravu zariadenia Truxor.
Verzia prívesu 2700U5 sa dodáva s upínacími
popruhmi, sklápacími bočnicami, hydraulickým
vyklápacím zariadením, sklápacou zadnou
rampou s plynovými pružinami, ktoré uľahčujú
zdvíhanie a spúšťanie rampy. Vodiace
koľajnice uľahčujú nakladanie a vykladanie
stroja.
Rozmery plošiny:
Celková dĺžka:
Výška plošiny:
Prevádzková hmotnosť:
Celková hmotnosť:
Nosnosť:
Kolesá:
Č. tovaru

5,2 x 2,1 m
6,65 m
60 cm
880 kg
2700 kg
1820 kg
195/50-13
75-5200

Príslušenstvo Truxor DM 5000
Výklopný držiak

Hydraulický výklopný držiak je príslušenstvo k zariadeniu Truxor DM 5000. Tento držiak namontovaný k
zdvíhaciemu ramenu umožňuje presnejšiu prácu blízko
riečnych brehov a okrajov vodných nádrží.
Výklopný držiak umožňuje umiestniť rezačku a hrable do
určitého uhla, čo uľahčuje rezanie a zber na
neprístupných miestach. Výklopný držiak sa dá nastaviť
do uhla ±30 stupňov.
Nástroje, ktoré je možné skombinovať s výklopným
držiakom:
Rezačka Doro 3090 /3091, rezačka Doro ESM 2100,
rezačka Doro ESM 2200, hrable na trstinu štandardné,
fréza Doro a zberač hladinových nečistôt Doro.
Hmotnosť:
Č. tovaru

19

16 kg
94-101800K

Na našej webovej stránke vždy nájdete najnovšie
informácie! Obrázky, videá, brožúry atď.
Zoznam našich maloobchodných predajcov
môžete nájsť v časti Kontakty v bočnej ponuke.

www.doroteamekaniska.se
Sme spoločnosť, ktorá navrhuje a vyrába špecializované zariadenia a príslušenstvo určené na údržbu plavebných ciest, prostredí
mokrín a trstinových riečisk, stredísk vodných športov, jazier a
kanálov. 18 rokov neustáleho vývoja a inovácií umožnili našej
spoločnosti zaujať vedúce postavenie na trhu v oblasti zariadení
na údržbu plavebných ciest a mokrín v medzinárodnom meradle.
Od rezania buriny až po likvidáciu olejových škvŕn, či hĺbenie a
pilótovanie, ponúkame to správne zariadenie na vykonávanie
všetkých týchto úloh.
Vynikajúca kvalita a špičkový výkon boli vždy našim prvoradým
cieľom pri vývoji zariadení a príslušenstva a naše získané
skúsenosti a znalosti s radosťou odovzdávame vám, ako nášmu
zákazníkovi.
Zariadenia a príslušenstvo zhotovujeme vo výrobnom závode
Dorotea. Máme tiež obrovský sklad náhradných dielov a predajné
oddelenie. Máme maloobchodných predajcov a zákazníkov po
celom svete a dokážeme ponúknuť náhradné diely z našich
väčších maloobchodných predajní.

Naše prvé zariadenie Truxor sme dodali v roku
1996. Stroj Truxor DM 4700 B bol prvý svojho
druhu a bol vyvinutý predovšetkým na rezanie a
zber trstiny. V priebehu ďalších rokov export rástol a s ním aj nápady na rôzne aplikácie, ktoré by
malo toto zariadenie zvládnuť.
Začiatkom roku 2009 sme uviedli ďalšiu
generáciu zariadení Truxor. Rovnaké rozmery,
ale s úplne odlišným hydraulickým systémom
obsahujúcim technológiu citlivú na dĺžku. To
nám poskytlo väčšiu kapacitu na použitie
rastúcej škály nástrojov. Toto vylepšenie
umožnilo dodávať zariadenia so širšou škálou
nástrojov a lepšou kapacitou príslušného nástroja.
Najnovším prírastkom do rodiny výrobkov je
Truxor DM 5045. Väčší motor, nový riadiaci systém, ako aj nová patentovaná technológia hydrauliky postupne zvyšovali latku určujúcu
hranicu výkonu stroja, pričom oblastí jeho aplikácie sa neustále rozširujú a poskytujú nové
možnosti.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov a sortimentu bez
predchádzajúceho upozornenia.

MALOOBCHODNÝ PREDAJCA: v Slovenskej republike;

VÝROBA/PREDAJ:

Dr.Pavel Gallo -riaditeľ špeciálnych činností
a zariadení;
00421903497594, gpmonti46@gmail.com

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