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Tässä pieniä vihjeitä miten tehokkaasti 
voit työskennellä Doroleikkurilla: 
 

Leikkaustyön aikana kannattaa suunnitella työvaiheet 
siten että tuulen suunta käytetään avuksi. Valitse mie-
lummin sellainen päivä jolloin on rantaan päin suun-
tautuva tuuli. Leikkattaessa ulkoa, kannattaa haravan 
avulla työntää kasvimassaa jo leikattuun aukkoon ja 
siten kasvimassaa kelluu itsestään rantaan. Leikattu 
kasvimassa kannattaa aina poistaa vedestä. Kasvi-
massa joka jää veteen juurtuu helposti uudelleen. 
Tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä vesialueen eläimi-
stöön ja kasvallisuuteen. Tuhoutuakseen kasvillisuu-
den kokonaan, on se säännöllisesti leikattava. Parhak-
seen tulokseen päästään kun kasvaminen pidetään 
vesipinnan alapuolella jolloin kasvikset kuolevat. Työ-
tulos vaihtelee riippuen kasvilajeista. Doroleikkurit 
leikkaavat kaikki vesikasvilajit. 

 
HUOM! Taulukossa merkitty leikkuusyvyys voi vaihedella 

riippuen veneen laidan korkeudesta.   
 
 

Doroleikkurit asennetaan pienveneisiin.  
Suosittelemme yhden rungon vene, pituus 3,5 - 
4,2 m. Asennus voidaan suorittaa yhden hengen 
avulla. Kehys asennetaan veneen yli poikittain ja 
kiristetään laitaan kiinni koukujen avulla. Leik-
kuuterät ovat sovittu leikkaamaan vedenpinnan 
alapuolelle siis laakerit ovat vesivoideltut ja siksi 
on Doroleikkurien  huolto helppo. Leikkuusyvyy-
den säätö 20 mm:n tarkkuudella. Sivuasen-
netetut Doroleikkurit voidaan asentaa vaalivapai-
seen paikkaan jos airoja käytetään perämoottorin 
tilalle. 

Malli Moottori Käyttövoima Työleveys Leikkuusyvyys Ruostesuojaus Ajonopeus Kivilsuojau
s 

Paino 

3070 Hyddo 200 Hydraulimoottori 3,07 m 0,8 m Galvanisoitu /
sähkösinkitty 

0-70 m/min kyllä 110 kg  
sis. hydr.laite 

Hymo Hyddo 200 Hydraulimoottori 1,5 m    1,1 m Sähkösinkitty 0-70 m/min kyllä 75 kg 
sis hydr.laite 

Klippo B&S 3,5 hv 4-taht. Kiilahihna 4-vaiht. 1,5 m 0,5 m Sähkösinkitty 0-70 m/min kyllä 60 kg 

Wasse B&S 3,5 hv 4-taht. Killahihna 4-vaiht. 1 m 0,3 m Sähkösinkitty 0-70 m/min kyllä 45 kg 

Handy     0,40 m Teleskooppinen  
maks. pituus 2 m 

Sähkösinkitty, 
Alumi. varsi 

  1,5 kg 

Hyddo 200 B&S 6 hv 4-taht Hydraulipumppu   Alumiinia   45 kg 

Maksimi veneen 
leveys  

 

180 cm 

180 cm 

180 c m 

 

 

FIN 

 VENEISIIN ASENNETAVAT KAISLANLEIKKURIT 

Veneen ohjausominaisuudet ja vaka-
vuus paranevat painolastin avulla.   

 
 

Sivuasennettu kaislaleikkuri voi joskus 
vetää ajaessa veneen sivuttain. Tätä kom-

pensoidaan jos perämoottoria asenne-
taan pikkuisen ahterin oikeaaan puoleen.  

 

 

Teleskooppinen kehikko kiristetään 
laitakiristyskoukkujen avulla sivu-

laidan (reelingin) alapuolelle 
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Valmistaja pidättää oikeuden teknillisiin muutoksiin  



DOROLEIKKURI HANDY 
Kaksitoimiva, leikkuuterällä ja haravalla.Erittäin kätevä ja te-
hokas kalusto pienempien vesialueiden kunnossa pitoa var-
ten. Teleskoopinen käsiystävällinen varsi.Terät vaihdettavat.   
Tuote nro. 97-HANDY 

  LISÄVARUSTEET 

DOROLEIKKURI 3070 DOROLEIKKURI HYMO 

DOROLEIKKURI KLIPPO DOROLEIKKURI WASSE 

Suurin moottoriveneisiin tarkoitettu kaislaleikkuri. 
Hydraulitoiminen voimansiirto takaa toimintavar-
muuden.Erittäin sopiva suurempiin työtehtäviin. 
Vahva 6 hv:n moottori antaa voimansa leikkuulait-
teelle. Doroleikkuri 3070:n toimitukseen kuuluu 
kiinnityskehykset, vinssi, hydraulilaite (Hyddo 200) 
ja leikkuulaite 3 metrin työleveydellä. Lisävarustee-
na on saatavana 2 metrin ja 4 metrin leikkuuterät  
Kivilaukaisusuoja on jousitettu. Rakentessa terät 
liikkuvat jousien avulla sekä sivuttain että taakse-
päin. 
3070—Tuote nro. 95-3070H  
3071—Tuote nro. 95-3071H  
Varusteet - Työleveys: 
2 m Tuote nro. 95-90020 
4 m Tuote nro. 95-90040  

Leikkuulaite syväleikkausta varten. Käyttövoimana 
toimii hydraulilaite Hyddo 200. Hydraulitoiminnan 
ansiosta laite on erittäin toimintavarma.  
Doroleikkuri Hymo toimitetaan täydellisellä hydrauli-
laitteella. Vakiona kivilaukaisusuoja. 
 
Tuote nro. 87-HYMO 

Doroleikkuri Klippo on keskiluokan leikkuri. Kaik-
ki Klippo:n säädöt tapahtuu ohjaajan paikalta 
kuten leikkuterän syvyyden säätö ja pois/päälle-
toiminta. Terän leikkauskulma myöskin säädettä-
vä leikattaessa esimerkiksi lähellä rantaa pitkin. 
Klippo on varustetttu kivilaukaisusuojalla ja kiin-
nityskehys säädettävä veneen leveyden mukaan. 
Muovisangot toimivat vastapainona.  Kiinnitys-
kehys kiinnitetään venees laitoihiin laitaki-
ristyskoukuilla. 
 

 Tuote.nro. 88-KLIPPO 

Doroleikkuri Wasse on malliston pienin poltto-
moottorilla toimiva leikkuri. Wasse on sopivanko-
koinen leikkuri kun siirrytään paikasta toiseen 
pienempien alueiden kunnossapitoa varten. 
Ohjaajan paikalta säädetään moottorin käynnis-
tys, syvyyden säätö ja pois/päälle toiminta jne. 
Kevyt rakenne takaa helpon kuljetuksen ja 
asennuksen. Vakiona kivilaukaisusuoja. Kaislaha-
rava toimitetaan lisävarusteena.  
 
 
Tuote.nro. 93-WASSE 

KAISLAHARAVAT 

PYÖRÄTELINE 
Pyöräteline malliin Klippo:on och Wasse:en helpotta kuljetusta, 
asennusta ja säilytystä. Toimitetaan lisävarusteena. 
 
Klippo 
Tuote nro. 99-HJUL 
 
Wasse 
Tuote nro. 93-HJUL 

Kaislaharava tehostaa Doroleikkurien leikuutyötä. Sen 
avulla työnnetään kasvimassat pois perämoottorin pot-
kurista. Sopii leikkurimalliin HYMO:oon, KLIPPO:on ja 
WASSE:en. 
 
Tuote. nro 96-VASSRÄFSA 
Työleveys 2,4 m 

Keulaan asennettava harava Doroleikkuriin 3070. 
Kaislaharavaa täydentää ja helpottaa tehokkaasti leik-
kuutyötä keräämällä leikattu kasvimassaa. 
 

Tuote nro. 96-12000 
Työleveys 3,0 m 

HYDRAULILAITE 

Hyddo 200  asennetaan erillisenä yksikkönä ja on help-
po asentaa ja poistaa. Pakokaasut poistetaan pidenne-
tyllä pakoputken avulla ohjaajan paikasta.  Kaikki hyd-
raulliset komponentit ovat asennettu hydraulisäiliön 
sisäpuolella estäkseeen öljyvuotoa. Moottoria käynniste-
tään istuen ohjaajan paikalta. 
Hyddo 200 toimii vetolaitteena leikkurimalliin 
3070:seen ja HYMO:oon. Voidaan myöskin käyttää veto-
laitteena muihiin hydraulikoneisiin. 

VENEISIIN ASENNETTAVAT KAISLANLEIKKURIT 


