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Truxor on monitoiminen amfibiokone laajalla valikoimalla  
lisävarusteita. Truxorilla pääset paikkoihin, joihin ei normaalisti  
ihminen tai tavanomainen kone pääse. Truxor on täydellinen  
ratkaisu järvien, kanavien, soiden ja rantojen alueilla tehtäviin 
töihin. Koneen alhainen maapaine ja kellumisominaisuus  
tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia herkässä  
vesiympäristössä. 
 
Truxorilla teet joustavasti erilaisia työtehtäviä vedessä tai  
veden äärellä luonnonsuojelualueilla, kuten esimerkiksi soilla, 
golfkentillä, yksityisillä maatilkuilla ja muilla herkillä alueilla,  
joissa tavanomainen urakointikalusto saattaisi aiheuttaa  
vahinkoa maanpinnalle. Voit tehokkaasti suorittaa useita  
tehtäviä yhtä ja samaa konetta käyttäen: voit leikata ja koota 
kaislaa, ruopata, kaivaa, siistiä öljynpäästöjä ja paljon muuta. 
 
Truxorin tarkkuus ja joustavuus antavat käyttäjälleen täyden 
hallinnan sekä kapeissa kanavissa että siltojen lähellä.  
Kone kääntyy helposti oman keskipisteensä ympäri ja pysähtyy  
täydestä nopeudesta eteenpäin vähemmässä kuin puolessa  
metrissä. 
 
Työlaitteet voi vaihtaa nopeasti ja yksi henkilö hallitsee helposti  
konetta. 
 
Hydralipumpulla on tehon valvonta, mikä merkitsee, että   
hydraulisen suoritteen kokonaisenergia on tasapainossa 
dieselmoottorin suoritteen kanssa. Tämä mahdollistaa  
suurempaa voimaa vaativien laitteiden käytön. Truxor on  
myös varustettu imutyppisellä jäähdyttimen puhaltimella, 
jossa on parempi jäähdytinteho ja alhaisempi melutaso. 

Työvälineitä Truxoriin 
Leikkuriyksiköt 
Koontiharavat 
Kaivuyksiköt 
Ruoppauspumppu 
Välineet öljyvuotojen korjaamiseksi 
Puusilppuri 
Jyrsin 
Hydraulinen vasara 

Truxorin lisävarusteet 
Potkurikäyttö 
Perävaunu 
Ketjun hammaspyörä 
Kuljetusalusta 

Truxor 5000 / Truxor 5045  
Ergonominen kuljettajan istuin 
Kuormitusherkkä hydraulijärjestelmä (LS) 
Suodatin järjestelmä jäähdytysyksikön  
ilmanottoon 
Laaja valikoima työkaluja 
Varustettu työvalaistuksella 
Hydraulinen työkalutoiminto 
Sähköisesti  lämmitetty kuljettajan istuin 
Säädettävä hydraulisen virtauksen ulostulo 
 

Koneet toimitetaan standardin ISO WG 46 mukaisella  
hydrauliöljyllä. Tilauksen mukaan ne voidaan toimittaa  
myös ympäristöystävällisellä öljyllä (Panolin).  
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DM kannatin tekee työkalun vaihdon  
helpoksi. 

Siirrettävä kuljettajan ohjaamo on hydraulisesti säädettävä ja toimii vastapainona raskaissa 

nostoissa vedessä. 

Hydraulinen ulosotto laitteiden käyttämistä 
varten. Ohjaus tapahtuu ON/OFF-
ohjaussauvasta, kuten myös työkalun no-
peuden säätö MIN/MAX-sauvasta. 

Ergonominen kuljettajanistuin oh-
jaussauvoineen koneen ja sen lait-
teiden käyttöön/hallintaan. 

Jäähdyttimen ilmanotto on varustettu 
suodattimella ehkäisemään hyönteisten 
ja pienhiukkasten aiheuttama jäähdytin-
kennojen tukkeutuminen. 

Kojetaulu näyttää hydraulipaineen, poltto- 
ainemäärän, moottorilämpötilan, hydrauli- 
öljyn lämpötilan, ajan ja moottorin kierros- 
luvun RPM. 

Avattavassa moottorikotelossa on  
työkalulaatikko mootoritilassa 

Polttoaine– ja hydrauliöljysäiliöt 
sekä jäähdytin helposti saatavilla tar-
kastusta ja täyttöä varten. 

Päivittäistyökalut sisältyvät toimi-
tukseen 

Kone on kevytrakenteinen ja tämän 
ansiosta sillä on alhainen maapaine. 
Truxorilla voi ajaa nurmikolla ruohoa 
vahingoittamatta. 

DM 5000/5045 
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Moottori: Kubota D1305 diesel 29,1 hp / 3000 RPM. Ympä-
ristöluokka Interim TIER 4/Vaihe 3 A. Euro luokka 3. Auto-
maattinen pysäytystoiminto moottorin ylikuumentuessa, tai 
jos öljyn paine on liian alhainen. Varoitusjärjestelmä ajettaes-
sa enimmäiskallistuksessa pysäyttää dieselmoottorin auto-
maattisesti jos enimmäiskaltevuus ylittyy.  

Oikea ohjaussauva: nostaminen, kallistaminen, painon ja-
kautuma Hydraulinen ulostulo 3 - käyttöpaine 150 bar. Sää-
dettävä virtaus 0-50 l/min, 16,6 hv. 
 
 
Ajonopeus: 0-100 m/min. 

Jäähdytysjärjestelmä: yhteinen Combi-jäähdytin moottorille ja 
hydraulijärjestelmälle. Jäähdyttimen  ilmanotto on varustettu 
suodattimella (estää lian kertymisen jäähdyttimen kennoihin). 
Etunosto: etunostoteho 250 kg. Työkalujen vaihto nopeaa DN-
kiinnikkeen ansiosta. 

Etunosto: 250 kg nostoteho, DM-kiinnike nopeaa työkalujen 
vaihtoa varten. 

  
Kuljettajan istuin: ergonomisesti suunniteltu, säädettävä ja 
istuinlämmityksellä varustettu kuljettajan istuin, säädettävä 
ohjaus. 

Telaketju: kumia (siipiratas). 

Sähköjärjestelmä: 12 V, generaattori 40 Amp, akku 45 Ah  Materiaali: ponttonit valmistetaan suolaveden kestävästä 
alumiinista. Kuumasinkitty galvanoitu teräsrakenne. 

Kojelauta: moottorin kierrosnopeus (RPM), moottorin lämpöti-
la, merkkivalot, hydrauliöljyn lämpötila, hydraulipaine- ja polt-
toainemittari. 

Mitat: pituus 4,7 m, leveys 2,06 m, korkeus 2,1 m. 
Paino: 1390 kg. 

Hydraulijärjestelmä: hydrauliöljysäiliö 53 litraa. Hydraulijärjes-
telmän tilavuus 70 litraa. Kuorman tunnistava hydraulipump-
pu, momentti 76 Nm. Ohjausjärjestelmässä CAN-väylän mer-
kinantoteknologia.  

Varusteet: 4 työvaloa, huoltotyökalut, Truxor DM 5000 toimi-
tetaan  CE- merkittynä. 
Truxor DM 5000 osa nro. 94-5000 
mineraalipohjainen hydrauliöljy. 

Vasen ohjaussauva: koneen käyttämiseen. Hydraulinen ulos-
tulo 1 - käyttöpaine 140 bar, säädettävä virtaus 0-20 l/min. 
Hydraulinen ulostulo 2 - käyttöpaine 130 bar, säädettävä vir-
taus 0-11 l/min. 

Truxor DM 5000 osa nro: 94-5000E 
Ympäristöystävällinen hydrauliöljy Panolin (70 litraa). 

Truxor DM 5000  tekniset tiedot  

Truxor DM 5000 on luotettava ja monipuolinen kone, yli 20 vuoden suunnittelun tuloksena syntynyt uiva laitteisto. 
 
Truxor DM 5000 on hyvä valinta vesikasvien leikkaamiseen ja yhdistämiseen. Käytettäessä enemmän voimaa vaativia 
laitteita (kuten ruoppaimen pumppuna/lehtikatteen varstana), kapasiteetti on hieman pienempi kuin Truxor DM 5045:n. 
Koneessa on CAN-väyläteknologia, jonka ansiosta konetta on helppo käyttää. 
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Truxor DM 5045 on ammattimainen, huippusuoritteinen kone. Turbo diesel 45 hv moottori. Suurempi 
moottori suuremmalla momentilla antaa enemmän voimaa koneelle ja sen laitteille. 
 
Truxor DM 5045:n hydraulijärjestelmässä on patentoitu syklonisäiliö, joka tarjoaa tehokkaamman tuu-
letuksen ja tämän ansiosta  takaa öljylle hitaamman hapettumisen. 
 
Painoa on voitu alentaa pienemmän käytössä olevan öljymäärän johdosta ja tällä on myönteinen vai-
kutus koneen suorituskykyyn. 
  
Truxor DM 5045:n hydrauliöljysäiliössä on tasomittari sekä automaattinen moottorin sammutin, jos 
öljyn taso laskee liian alhaiseksi. Tämän järjestelmän ansiosta vuodon riski on vähennetty minimiin, 
mikä on etu vedenottamoilla ja muilla herkillä, öljyvuotoja vältettävillä alueilla. 
 

Moottori: Kubota V1505-T turbo diesel 44,9 hv / 3000 RPM. 
Ympäristöluokka Interim TIER 4/Vaihe 3 A. Euro luokka 3. Au-
tomaattinen pysäytystoiminto moottorin ylikuumentuessa, tai 
jos öljyn paine on liian alhainen. Varoitusjärjestelmä ajettaessa  
enimmäiskallistuksessa pysäyttää dieselmoottorin automaatti-
sesti jos enimmäiskaltevuus ylittyy. 

Oikean ohjaussauva: Nostaminen, kallistaminen, painon jakau-
tuma, Hydraulinen ulostulo 3 - käyttöpaine 200 bar, säädettä-
vä virtaus 0-60 l/min, 22,2 hv. 
 
 
Ajonopeus: 0-100 m/min. 

Jäähdytysjärjestelmä: yhteinen Combi-jäähdytin moottorille ja 
hydraulijärjestelmälle. Jäähdyttimen  ilmanotto on varustettu 
suodattimella (estää lian kertymisen jäähdyttimen kennoihin). 

Etunosto: 250 kg nostoteho, DM-kiinnike nopeaa työkalujen 
vaihtoa varten. 

  
Kuljettajan istuin: ergonomisesti suunniteltu, säädettävä kul-
jettajan istuin, termostaattisäätöinen istuinlämmitys, taitettava 
ohjaamo, säädettävä ohjaus. 

Telaketju: kumi (siipiratas). 

Sähköjärjestelmä: 12 V, generaattori 60 Amp, akku 45 Ah, 
säädettävä, termostaattisäätöinen kuljettajan istuin. 

Materiaali: ponttonit valmistetaan suolaveden kestävästä alu-
miinista. Kuumasinkitty galvanoitu teräsrakenne. 

Kojelauta: moottorin kierrosnopeus (RPM), moottorin lämpöti-
la, merkkivalot, hydrauliöljyn lämpötila, hydraulipaine- ja poltto-
ainemittari. 

Mitat: pituus 4,7 m, leveys 2,06 m, korkeus 2,1 m. 
Paino: 1400 kg. 

Hydraulijärjestelmä: Hydrauliöljysäiliö sykloniteknologialla – 19 
litraa. Hydraulijärjestelmän tilavuus – 36 litraa. Kuorman tun-
nistava hydraulipumppu, momentti 115 Nm. Ohjausjärjestel-
mässä CAN-väylän merkinantoteknologia. Automaattinen  py-
säytys mikäli hydraulisäiliön taso laskee liian alhaiseksi. 

Varusteet: 4 työvaloa, huoltotyökalut, Truxor DM 5045 toimite-
taan  CE- merkittynä. 
Truxor DM 5045 osa nro. 94-5045 80 
hydrauliöljy. 

Vasen ohjaussauva: Koneen käyttämiseen. Hydraulinen ulostu-
lo 1 - käyttöpaine 140 bar, säädettävä virtaus 0-20 l/min. Hyd-
raulinen ulostulo 2 - käyttöpaine 130 bar, säädettävä virtaus  
0-11 l/min. 

Truxor DM 5045  osa nro: 94-5045E 
Ympäristöystävällinen hydrauliöljy Panolin (36 litraa). 

  Truxor DM 5045 tekniset tiedot  
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Doro-leikkuri 3090 on täydellinen ratkaisu kaislan leikkaukseen 
useimmissa veteen liittyvissä ympäristöissä. Leikkuri toimii hydraulis-
esti ja on helppo kytkeä Truxorin laitekiinnikkeeseen. Leikkurissa on 
kaksi työsyvyyttä, 1 tai 1,4 m. Terät ovat vaihdettavissa työleveys  2,2 
metristä 4 metriin.  
 
Doro-leikkuria 3090 on käytettävä vedessä, joka voitelee teriä työn 
aikana, eikä sitä siitä syystä pidä käyttää kuivalla maalla. Kiven-
laukaisujärjestelmä suojelee teriä niiden osuessa kiinteisiin kohteisiin. 
Doro-leikkuri 3091 on malliltaan sama, mutta sen leikkuusyvyyttä on 
lisätty 1,4 metriin. Leikkurin terät toimitetaan 4 metrin työsyvyydelle. 
 

Minkä leikkuutyökalun valitsisin? 
Tarjoamme viittä eri leikkuuyksikköä Truxor-koneisiimme.  
Doro-leikkuria 3090 suositellaan yli 30 cm veden syvyydelle.   
Käytä kuivan maan leikkuutoimintoihin ESM-leikkureita. 
Yhteistä neljälle ESM-leikkurille on, että ne varustetaan kaksi-
toimisilla Busati-teräjärjestelmillä, joilla on riittävästi kapa-
siteettia järeän kasvillisuuden käsittelemiseen. 
 
Kerääminen – aivan yhtä tärkeää kuin itse leikkuu 
Veteen jätetyt leikatut vesikasvit voivat toimia lannoitteina.  
Tästä syystä suosittelemme, että kaikki leikattu materiaali  
tulisi koota ja poistaa. Vesikasvien korjuu ja poisto auttaa  
rehevöitymisen ehkäisyssä.  

Doro-leikkuri 3090/3091 

Leikkuulaitteet 

Doro-leikkuri 3090/3091 
Tekniset tiedot  

Terät (4 m) sisältyvät teknisiin tietoihin  

Doro-leikkuri 3090 

Työleveys: 3090: 4 m  

Paino:  3090: 66 kg  

Leikkaussyvyys:   1 m  

Osa nro. 95-3090T 

  

Työleveys: 3091: 4 m  

Paino:  3091: 70 kg  

Leikkaussyvyys:   1,4 m 

Osa nro. 95-3091T 

Varusteet: Doro-leikkuri 3090/3091 

Työleveys:  

2,2 m  
3 m     
4 m      

Osa nro. 95-70022   
Osa nro. 95-70030 
Osa nro. 95-70040  

Doro-leikkuri 3091 
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Doro-leikkuri ESM 2100  
Doro-leikkuri ESM 2100 on eteen asennettu leikkuri  
kaksitoimisin Busati-terin. Näiden terien kapasiteetti  
on parempi kuin yksitoimisten terien. ESM 2100 mallia  
Suositellaan veden syvyyden ollessa alhaisempi kuin 50 
cm.  
Kivenlaukaisujärjestelmä, joka suojaa teriä pysähty-
mästä  kiinteisiin kohteisiin. 

Työleveys:    2,1 m  
Paino:     72 kg 
Leikkaussyvyys:   0,5 m  
Osa nro:    90-ESM2100 

Doro-leikkuri ESM 1700 
Doro-leikkuri ESM 1700 on asennettu Truxorin sivulle  
mahdollistaen leikata kanavien pituussuunnassa. Leik-
kausyksikön kulma on säädettävissä. Veitset ovat kaksi-
toimiset Busati-terät.  
 
Doro-leikkuri ESM 1700 on varustettu kivenlaukaisujär-
jestelmällä,joka suojelee teriä niiden osuessa kiinteisiin 
kohteisiin. Leikkurilla on hydraulinen sivuvarsi sisäänra-
kennetulla, säädettävällä jatkeella paremman ulottu-
vuuden saavuttamiseksi. 

Työleveys:   1,7      
Paino:    118 kg  
Leikkaussyvyys:   0,5 m. 
Osa nro.    90-ESM1700  

Doro-leikkuri ESM 2200  
Doro-leikkuri ESM 2200 leikkaa ja kerää kasvit  
samanaikaisesti. Suositellaan pienempiin vesiin  
kuten golf-lampiin, joissa tilaa on niukasti ja veden 
virtaus saattaa vaikeuttaa keräämistä. Kun  
ainoastaan leikkaustoiminto on käytössä, voi  
kauhan keräysverkon poistaa. Kone on varustettu  
kaksitoimisilla Busati-terillä. 

Työleveys:           2,1 m. 
Paino:    110 kg 
Leveys:    2,25 m.   
Leikkaussyvyys:  0,8 m 
Osa nro.    90-ESM2200  

Leikkuulaitteet 

Doro-leikkuri ESM 2150 
Doro-leikkuri ESM 2150 on leikkauslaite kosteikkoihin 
ja pohjavesiin. Kaksitoimiset  Busati-terät suuremmalla 
aukolla. Suorakäyttöinen hydraulimoottori varustettuna 
kaksitoimisin terin lisää kapasiteettiä siinä määrin, että 
myös vahvemmat kasvit ja yksittäiset pensaat,  pak-
suudeltaan 15-20 mm ovat leikattavissa. Kiven-
laukaisujärjestelmä suojelee ylikuormitukselta terien 
osuessa kiinteisiin kohteisiin.  
 
 
Työleveys:             2,15 m  
Paino:   114 kg    
Leikkaussyvyys:  0,3 m  
Osa nro:   82-ESM2150 
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Joustopiikkinen harava  
Joustavien piikkien ansiosta materiaalia voi liikutella 
vedessä vaikka vesiraja olisikin epätasainen.   
Kelluvan materiaalin voi sitten koota vakioharavan 
avulla. 
 

Työleveys:   2,5 m 
Paino:   40 kg 
Osa nro.   94-47600 

Korkealle kippava harava 
Tässä haravassa on korkeampi kaatokyky, joten se sovel-
tuu kuormaamaan rekkoja ja proomuja. Haravassa on rei-
itetyt levyt, jotka mahdollistavat pienempien osasten, ku-
ten jätteiden, levän ja imeytteiden (öljyvahinkojen siivouk-
sessa) keruun. 
 
Työleveys:                                2,13 m  
Paino:                70 kg 
Enimmäis-nostokorkeus vedessä:           1,3 m  
Enimmäis-nostokorkeus maalla:              1,7 m   
Osa nro.       94-47700 

Ruokoharava 
Kasvien kokoamiseen ja kuljettamiseen kaislan  
leikkaamisen jälkeen. Kokoon taitettavat sivustat.  
Haravan voi varustaa verkkolevyin kokoamaan jätteet,  
levän ja imeytteet (öljyvahinkojen siivouksessa). 
 
 
Työleveys:   2 tai 3,5 m. 
Paino    60 kg 
Osa nro.   94-22500          

Paino:  
13 kg   
Työleveys:  
2 tai 3,5m   
Osa nro. 94-29600 

Kiinteät levyt, kaisla - 
haravan tarvikkeet.  

Nostoharava  
Tämä harava on täydellinen valinta rannan puhdistuk-
sessa ja raskaiden esineiden nostossa. Jykevät haaru-
kat voivat nostaa kiviä, puita ja kasveja juurineen 
rantaviivalta tai järven pohjasta. Haarukat ovat sää-
dettävissä, mikä mahdollistaa työleveyden vähentämi-
sen. 
 
 
 
Työleveys:   2 m 
Paino:   41 kg 
Osa nro.   94-68000          

Haravat 
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Doro-jyrsintä käytetään kosteikkojen, rantaviivojen ja tulvava-
hinkojen peruskorjauksiin. Jyrsimen saa eri työleveyksillä. Jyr-
simen terät ovat vaihdettavissa ja se voidaan purkaa käyttöyk-
siköstä. Käyttöyksikkö asennetaan nostopuomille. Suositel-
laan vain kosteikkoihin ja orgaanisille aineille. Jyrsimen terät 
eivät sisälly toimitukseen 

 Doro-jyrsimen tekniset tiedot 

Käyttöyksik-
kö 

  Jyrsinteräsarja 

Paino  36 kg Työleveys: 0,8 m 

Moottorin 
nopeus: 

0-150 RPM Paino: 32 kg 

Enim. vään-
tö: 

enim. 700 
Nm 

Osa nro. 72-
12200 

Pituus: 0,9 m     

Osa nro. 72-13500     

Jyrsinpääsarja Teräjyrsinsarja 

Työleveys: 
 

1,2 m. Työleveys: 0,8 m 

Paino: 45 kg Paino: 35 kg 

Osa nro. 
  

72-12300 Osa nro. 72-
13600 

Doro jyrsin 

72-12200 

72-12300 

72-13600 
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Puusilppurin roottorilla on kaksi poikittaista terää. Roottori syöttää puuta ja 
materiaali puhalletaan ilmalla ulos säädettävästä poistoaukosta. Puusilppuri 
toimii hydraulisesti ja toimitetaan säädettävällä kiinnikkeellä syöttötoimintojen 
helpottamiseksi rinnekäytössä. Työkalu on erinomainen täydennys työskentel-
täessä kosteikkojen, järvien  ja vesireittien läheisyydessä.  
.  

Puusilppuri 
Paino:               198 kg     
Kapasiteetti:    75 mm 
Syöttökoko:    500x400 mm  
Osa nro.            94-104300 

Tarttumakauha ja kahmari kasvien ja 
sedimentin nostamiseksi järven pohjalta 
tai rantaviivaa pitkin. Työkalut voidaan 
yhdistää jatkovarrella tai kannattimella. 
Teleskooppisen varren ollessa asennettu-
na on laitteilla 1,7 m työskentelysyvyys.  
 
Jos työ käsittää pääosin rantaviivaa ja 
matalaa vettä, kahmari ja tarttumakauha 
kiinnitetään kiinnikkeeseen. Työskente-
lysyvyys tulee silloin olemaan noin 0,9 m. 
Kiinike on kevyempi verrattuna tele-
skooppiselle varrelle asennettuihin työka-
luihin, mikä tarjoaa suuremman nostovoi-
man. 

Kiinnike 

Teleskooppivarsi 

Tarttumakauha ja kahmari 

Puusilppuri 

Tarttumakauha ja kahmari 

Paino, tarttumakauha:  76 kg 

Paino, kahmari:  40 kg 

Paino, teleskooppivarsi: 33 kg 

Paino, kannatin:             9 kg 

Osa nro. tarttumakauha:   94-58100 

Osa nro. kahmari:   94-59500 

Osa nro. teleskooppi-
varsi:   

94-58400 

Työskentelysyvyys teleskooppivarrella  1.7 m. 
Työskentelysyvyys DM-kiinnikkeellä n. 0,9 m. 

Osa nro. kannatin:  94-60600 
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Doro-kaivuri on kaivulaite ja yhteinen asennusjärjestelmä 
muille työkaluille. Kaivupuomi on valmistettu hyvän veto- 
jännitteen omaavasta teräksestä, ja siinä on sisäänrakennettuja  
kiinnittimiä ruoppausletkuille ja uusille hydrauliikkaputkille.   
Doro-kaivuri osa nro.77-3200 on suunniteltu maksimoimaan nos-
tokorkeus, kaivusyvyys ja ulottuvuus. Kaivulaitteessa on hydraulisyl-
interein varustettu kääntöjärjestelmä, joka antaa tasaisen 
liikevakauden.  
Doro-kaivuri Osa nro. on varustettu puoliautomaattisella  
pikaliitännällä DM X3 nopeaa työkalun vaihtoa varten. 
 
Esimerkkejä Doro-kaivurin lisävarusteista ovat kaivukauhat,  
ruoppauspumput, lehtikatteen varstat ja leikkuuveitset. 

Doro Digger med grävskopa 

Doro kaivuri Orsi-lehtivarstalla 

Orsi lehtivarsta. Täydellinen työkalu joka pilkkoo aluskasvilli-
suuden siten, että sitä ei tarvitse jälkeen päin kerätä. Sitä  
suositellaan kasveille ja pensaille läpimitoiltaan jopa 25 mm. 
 
 
 
 

Doro leikkuri ESM 1900 leikkaa tehokkaasti aluskasvillisuutta ja 
pensaita rantaviivoilla ja kosteikoissa. ESM 1900 pystyy leikkaa-
maan useimman lajin kasvit ja pensaat aina 25 mm läpimittaan 
saakka. Teräpuomilla on terät kummallakin puolella ja kasvit 
leikkaantuvat  kaivupuomin heilahduksesta kumpaankin suun-
taan. Laaja työskentelyalue vähentää kosteikoissa ajamista ja 
minimoi maanpinnan vauriot. ESM 1900 ei suositella veden pin-
nan alaisiin käyttöihin. 

Doro-kaivuri Doro-leikkurilla ESM 1900 

Doro-kaivuri  Doro-pumpulla V3 

Doro-kaivuri kaivulaitteella 

Enimmäissyvyys ja -ulottuvuus mitattuina  veden 
pinnasta  

Kaivannon enimmäissyvyys: 3,0 m. 

Noston enimmäiskorkeus: 2,9 m. 

Enimmäisulottuvuus (säde): 4 m. 

Enimmäisulottuvuus (läpimitta): 8 m. 

Enimmäiskääntösäde: 180 °. 

Enimmäissyvyys ulkohankaisille 
ponttoneille, stabilointi pohjaan 
(kaivanto): 

1 m. 

Jos vesi on vähemmän kuin 0,1 m syvää, ulkohangat 
voidaan poistaa. Kone kevenee silloin ja on paljon 
joustavampi käytettäväksi esimerkiksi kosteikoissa.  

Ulkohanka ponttonien kantavuus  2 x 130 kg.  

Venttiilipaketti varustettu kaksivipujärjestelmällä. 
Puoliautomaattinen pikakiinnike DM X3  

Doro-kaivuria ei voi käyttää samaan aikaan kuin pot-
kuria (91-104200). Kaivulaite on toimitettu ulkohan-
kaponttoneilla kaivantoa varten sekä kokoonpanon 
osin.  

Doro-kaivuri osa nro 77-3200 

Kokonaispaino: 357 kg 

Kaivulaite 226 kg 

Ulkohanka ponttonit 131 kg 

Doro-kaivurin tekniset tiedot 

Doro kaivuri 
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2. 3. 

 

 
 

 

 

Doro-jyrsin asennettuna Doro-kaivuriin antaa hyvän  
toimintasäteen. Materiaalia voidaan helposti  
käsitellä ja siirtää käyttäen jyrsintä epätasaisuuksien 
tasoittamiseen. Suositellaan vain orgaanista materiaalia 
sisältäviin kosteikkoihin. Jyrsimen terät eivät sisälly  
toimitukseen. 

 Doro-jyrsimen tekniset tiedot 

Käyttöyksikkö:   Jyrsinteräsarja 

Paino: 31 kg Työleveys: 0,8 m 

Moottorin  
nopeus: 

0-150 RPM Paino: 32 kg 

Enim. vääntö enim. 700 Nm Osa nro. 72-12200 

Osa nro. 72-12100     

Sarja jyrsimen teriä Sovitin Doro-jyrsimen asenta-
miseksi nostopuomille 

Työleveys: 0,8 m Sisältäen hydrauliputkituksen. 

Paino:  35 kg Osa nro. 72-13800K 

Osa nro. 72-13600 Paino: 5 kg 

72-12200 72-13600 72-13800K 

A. 

Doro-kaivurin kauhat. Suunniteltu vedessä tehtävään 
työhön. Valmistettu korkean vetojännityksen kestävästä  
teräksestä. Kauhojen hampailla on sellaisia leikkaus-
ominaisuuksia, joita tarvitaan kaivettaessa vedessä taval-
lisesti olevia juurijäämiä. 
1. Kauha, 60 litraa, paino 37 kg  Osa nro. 77-16800 
2.  Kauha, 30 litraa, paino 24 kg  Osa nro. 77-16900 
3.  Kaivurin harava, 70 litraa, paino 27 kg Osa nro. 17000 

Orsi lehtikatteen varsta.  Paino 88 kg, työleveys 0,8 m.  
Hydraulinen toiminto. Toimitetaan vasaraterällä. 
Kapasiteetti: tiheikössä 25 mm. saakka. 
 
Osa nro: 77-19000 
 
A. Hammar  terä 77-19000:lle  
Osa nro: 77-023077  (20 kappaletta tarvitaan) 

ESM 1900 toimitetaan terällä enintään 25 mm läpimit-
taisen ruohon ja pensaiden leikkaamiseen. Työalueen 
leveys terällä on 1,9 m. Enimmäisulottuvuus asennettuna 
Doro-kaivurille (halkaisija): 11,5 m. 
paino 88 kg,   
Osa nro: 80-10000 

Hydrauliikan putkitus, sisältäen kiinnikkeet, Doro-pumpun 
V3, Orsi-lehtivarstan ja Doro-leikkurin mallin ESM1900 
käyttämistä varten 
Osa nro: 77-20000 

Lisävarusteet 

Doro kaivuri 
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Doro pumppu V3 asennettuna Doro-kaivuriin tarjoaa hyvän 
ruoppauksen hallinnan. Järjestelmässä on pyörivä pää ja 
terät asennettuna alkupäähän, mikä varmistaa myös ma-
teriaalin syötön Doro-pumpulle. Syöttöjärjestelmän siivet 
syöttävät sedimentit ja minimoivat veden saostumisen 
sedimenteistä. (ECO Ruoppaus).  

 
Doro-pumpun V3 vakiovarustesarja: 
Toimitetaan hydraulisesti toimivalla poran syötöllä ja 8 m 
kierukkaputkistolla liittimineen, 25 m litteällä putkella Ø 
102 mm sisältäen pikaliittimet ja kellukkeiden kannatti-
met, 10 kelluketta, 5 m litteällä putkella pikaliittimin pää-
tysuuttimella, 1 sarja kiinnittimiä ruoppausletkulle, ulko-
hankainponttonin jatkeet. 

Doro pumppu V3 

Doro-pumpun  V3 tekniset tiedot 

Enimmäiskapasiteetti:  130 m3/h 

Enimmäiskapasiteetti  
nosto-korkeuksilla: 

 

1 metri  
2 metriä  
3 metriä 

120 m3/h 
110 m3/h 
100 m3/h 

Nostokorkeus, letkun pituus, sedimentin laji jne. vaikuttavat 
kaikki  enimmäiskapasiteettiin. 

Ruoppauksen enimmäissyvyys Doro-  
pumpulla V3: 

 
3,5 m 

Suurin sallittu työleveys Doro pumpulla 
(halkaisin): 

4 m  
(kelluva kone) 

Suurin sallittu työleveys veden syvyydellä 
40 cm saakka: (halkaisija) 

7 m 

Enimmäissyvyys, ulkoranka-ponttonit, 
vakautus pohjaan (ruoppaus): 

2 m  

Syötetty työleveys:  400 mm 

Doro-pumpun V3 paino:  88 kg 

Vakiosarjan paino:  86 kg              

Doro-pumppu V3 sis. vakiosarjan Osa nro. 78-2503 

Lisävarusteet 

Poistolaite voi pumpata sedimenttejä sivuttain esi-
merkiksi kanavien puhdistamisen aikana. Toimitetaan 
korvaavalla suuttimella sedimenttivirtauksen 
säätämiseksi. 
Poistolaite Osa nro. 77-23300, paino: 7 kg 

 
 
 

Litteä putkisto 105 mm  (50 m)      Osa nro. 78-105   

Pikalukko, naaras                    Osa nro. 78-5626102  

Pikalukko, uros                           Osa nro. 78-5646102  

Letkuliitin 110 mm                     Osa nro. 01-110D20   
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Sugmunstycke 

Doropumpen komplett   
(78-2502) 

Doropumpen med  
förlängning (78-2502)  
och teleskop  (94-58400).  

Doro-pumppu on hydraulisesti toimiva ruoppauspumppu, 
jonka ottoaukkoon syötetään ruuvisyöttimellä mutaa ja mu-
raa. Doro-pumppu on helppo liittää. Vaihto toiseen työlait-
teeseen vie vain muutaman minuutin. Doro-pumppu 
toimitetaan täydellisenä asennettavaksi nostovarteen. 
 
Doro-pumppu voidaan toimittaa seuraavin lisävarustein:  
hydraulisesti hallittava teleskooppinen jatke lisäämään  
ruoppaussyvyyttä ja helpottamaan hallintaa. 
 
Doro-pumpun vakiokokoonpano: 
1 hydraulisesti hallittu syöttöruuvi, 6 m kierukkaletku  
liittimineen, 25 m sileää putkea Ø 102 mm pikakytkennällä  
kytkettynä kelluvaan putkeen, 10 kelluketta, 5 m sileää  
putkea pikakytkimin ja suuttimin, 1 imusuulake,  
1 DM-kiinnike 0,9 m, 1 jatke 0,7 m, 1 liitinsarja  
ruoppausletkuun. 

Imuruoppausta puhtaassa hiekas-
sa suoritetaan asentamalla imu-
putki pumpun imuaukkoon 
(syöttöruuvi on poistettu). Imuput-
ki sisältyy vakiovarustesarjaan. 

Doro-pumppu syöttävällä ruu-
villa:  
Paino: 

 
94 kg 

Ruoppaussyvyys:  1,7 m.  

Työleveys: 0,8 m  

Doro-pumppu toimitetaan vakiovarustein.  

Vakiovarusteiden paino :  86 kg.  

Enimmäiskapasiteetti 130 m3/h 

Enimmäiskapasiteetti nostokorke-
uksilla:  

 

1 metri  
2 metriä 
3 metriä  

120 m3/h 
110 m3/h 
100 m3/h 

Nostokorkeus, letkun pituus, nostettavan sedimentin 
tyyppi jne. vaikuttavat kaikki enimmäiskapasiteettiin 
Tasaisen sedimenttivuon varmistamiseksi, terät asenne-
taan pumpun ottoon.   
Osa nro.  78-2502  

Lisävarusteet  

Teleskooppinen jatke 
Ruoppaussyvyys: 2,4 m.  

 
94-58400 

Litteät putket 105 mm  (50 m) Osa nro. 78-105 

Pikalukko, naaras 
 

Osa nro.  
78-5626102 

Pikalukko, uros Osa nro.  
78-5646102  

Letkun pidike  110 mm   Osa nro.  
01-110D20 

Doro-pumpun tekniset tiedot 

Doro pumppu 
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Paalutuskone DM 350 Masto, jossa on vintturijärjestelmä muovipaalujen sekä puu- ja 
metallitolppien  nostamiseksi ja asentamiseksi. Hycon-hydraulivasara, jota käytetään 
yhdessä paalutuskoneen DM 350:n kanssa, synnyttää erittäin voimakasta värinää, 
joista seuraa tehokas paalutus vedessä. Paalutuskone DM 350 asennetaan nosto-
puomin runkokannattimelle. X + Y liikkeet hallitaan kuljettajan istuimelta. Hydrauli-
vasara liitetään vintturiin käyttäen paalu- ja tolppakannatinta. Toimitetaan täydellise-
nä sisältäen vintturin. Hycon-hydraulivasara ei sisälly toimitukseen. 

Hycon hydraulivasara 

Hycon-hydraulivasara 
 
Puupaalujen ja muovipilareiden paalu- 
tukseen. Hycon-hydraulivasaraa voi 
käyttää joko paaluajurin DM 350 kanssa 
tai ilman sitä. 
 
 
Toimitetaan hydrauliletkuineen ja pikaliitti-
mineen. Kannattimet muovipilareille ja 
paaluille tilataan erikseen. 
 
Paino: 34 kg. 
Osa nro.71-14500 

DM 350 lisälaitteet 

Maston jatke 1 m, paino 7 kg.   
Enimmäispituus  paalu/pilari 4 m    
Osa nro. 71-10700K 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hycon-hydraulivasaran lisälaitteet:  

U-profiilin paalun kannatin (71-1358), 
Paino: 12 kg.  Osa nro. 71-14800 

Pyöreän paalun kannatin, 60 mm 
Osa nro. 71-4012575 

Pyöreän paalun kannatin, 80 mm. 
Osa nro. 71-4012585 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paino: 10,50 kg / m2,  

Leveys:  310 mm.    

Materiali:  muovi, vahvuus 5 mm  

Pituus  2 m Osa nro.71-135820  

Pituus   2,5 m Osa nro.71-135825  

Pituus  3 m Osa nro.71-135830  

Pituus  4 m Osa nro.71-135840  

Trimmikulma 90° Osa nro.71-1300  

Trimmiliitos. 2-tie.  Osa nro..71-1329  

Trimmiliitos. 3-tie.  Osa nro.71-1536  

Pilari, u-profiili 

Paalutuskone DM 350 

Pituus 4,5 m  

Paino 63 kg.  

X liike:  max 1200 mm.  

Y liike:  max 1200 mm.   

Nostokyky:  max 130 kg.  

Enimmäispituus paalu/
pilari  

3 m.  

Osa nro. 71-10600 

Paalutuskone DM 350  
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Doro-kuorin DS 800 on liikkuva kuorintayhdistelmä, joka toimii  
matalissa vesissä alkaen noin 2 cm:stä. Kun öljypäästö on saatu  
öljypuomilla koottua, puomit voidaan kytkeä Doro-kuorimen  
kannattimeen. Tämän ansiosta koneen ei tarvitse ajaa öljyjätteessä.  
Doro-kuorimen päätykatteet voi poistaa, jolloin kapasiteetti lisääntyy  
öljyn ollessa paksumpaa. 
 
 
Doro kuorin DS 800  yhdistettynä Sala-kelapumppuun . 
Kapasiteetti:   20 m3/h (paksua öljyä)  
Paino:   52 kg 
Osa nro.    79-5000 

Sala-kelapumppu sopii paksusti kelluvan saastuneen aineen 
poistamiseen vaikeasti päästävistä paikoista. Imuputkisto voi-
daan sijoittaa Doro-kuorimeen tai käyttää  manuaalisesti. Sa-
la- kelapumpulla voi joko imeä tai pumpata vain muuttamalla  
pumpun pyörimissuuntaa, esimerkiksi Doro-säiliön tyhjentä-
misen yhteydessä. Voimakas tyhjö takaa erinomaisen imuky-
vyn. Suuri paine mahdollistaa aineen kuljetuksen pitkien etäi-
syyksien päähän. Sala-kelapumppua voi käyttää yksinään 
imusuuttimella tai yhteydessä Doro-kuorimeen DS 800  

Doro-kuorin on varustettu kannattimella,  
johon imuputki (Sala-kelapumppu) on si-
joitettu. 

 

Doro-kuorin voidaan käyttää yhdessä  
Sala-kelapumpun kanssa tai ilman sitä.  
Doro-kuorimen kapasiteetti on noin  
20 litraa. 

Kapasiteetti:   12 m3/h 
Paino:             132 kg 
Työpaine:            6 bar 
Enimmäispaine:  9 bar  
Tekninen tyhjö:      -0,95 bar  
Sala kelapumppu  Osa nro. 79-3000   
 
Sala kelapumpun lisälaitteet: 
Öljyvuotojen puhdistus:  imuputkistoa,  
4 m imuletku 65 mm, 4 pikaliitintä Ø 65 mm, 
2,25 m paineletkua 65 mm,  
1 runkokannatin. 
Osa nro. 79-3002 
Litteä putkisto 3”/76 mm toimitettu 50 m pituuk-
sissa 
Osa nro. 78-11876 
Pikaliitin, naaras, Osa nro. 78-562676,   
Pikaliitin, uros, Osa nro. 78-564676,   
Letkun pidike 75 mm   Osa nro. 01-30474 

Doro kuorin DS 800  

Sala kelapumppu 
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Doro-levittimellä DM 1000 on helppoa levittää öljyä sitovia aineita. 
Öljyä sitovat aineet vähentävät osaltaan öljyn aiheuttamia vahinkoja 
sitomalla itseensä veteen joutuneen öljyn. Pyörivää levittimen päätä 
hallitaan kuljettajan istuimelta, josta säädetään levitettävä määrä 
imeytettä. Doro-levittimessä DM 1000 on keskellä jakoseinä, jonka 
ansiosta työalueen syvyyden/leveyden voi puolittaa. Doro-levittimessä 
DM 1000 voi käyttää lähes kaiken tyyppisiä imeytysaineita. 

Doro levitin 
Paino:                       66 kg 
Kuorman tilavuus:            1000 l 
Kuorman enimmäispaino: 180 kg 
Pituus:    900 mm 
Leveys:    2000 mm 
Korkeus:    800 mm 
Osa nro.              79-15700 
 

Doro-levitin 

Öljyvalumien puhdistusolosuhteet vaihtelevat riippuen ympäris-
töstä. Työn loppuvaiheilla on usein pieniä alueita, joissa saattaa 
olla käytännöllistä kerätä öljy siirrettävään säiliöön. 
Doro-säiliö on asennettu ponttonien väliin ja varustettu kytkimin 
ja siten se on helposti kytkettävissä Sala-kelapumppuun. Käytä 
Sala-kelapumppua säiliön tyhjennykseen. Öljy pumpataan ulos 
imuletkun kautta. Doro-säiliötä käytetään yhdessä Sala-
kelapumpun ja Doro-kuorimen 800 kanssa. 

Doro-säiliö 
 

Tilavuus:   200 l 
Paino:   24 kg 
Osa nro.    79-6000 

Doro säiliö 
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 Kallistuskannatin 

Työvälineet, jotka voidaan yhdistää kallistuskannat-
timeen: Doro-leikkurit 3090 /3091, Doro-leikkuri ESM 
2100, Doro-leikkuri ESM 2200, Kaislaharava, vakio,  
Doro-jyrsin ja Doro-kuorin  
 
Paino:    16 kg     
Osa nro.             94-101800K 

Hydraulinen kallistuskannatin Truxor DM lisävaruste  
5000/5045. Nostovarteen asennettu kallistuskannatin  
helpottaa työtä ja lisää työkalun tarkkuutta sivuttais-
työskentelyn aikana. 
 
Kallistuskannatin mahdollistaa leikkurin ja haravan asettamisen 
vinoon, ja näin leikata ja koota kasveja, joihin muuten olisi 
vaikeata päästä käsiksi. Kallistuskannatin on säädettävissä ±30 
astetta. 

Trailer Variant 2700U5 on erityisesti Truxorin kulje-
tukseen  sovellettu perävaunu  
 
Trailer Variant 2700U5 toimitukseen kuuluu kiinnitys-
hihnat,  irrotettavat alumiiniset laidat, hydraulinen 
kippi, taitettava takaramppi varustettuna kaasujousin 
helpottamaan rampin laskua ja nostoa. Ohjausraiteet 
auttavat konetta kuormatessa ja purettaessa  

   
  
   
  
  
  

Trailer Variant 2700U5 

 Perävaunun tekniset tiedot 

Kuormauslaiturin  
mitat: 

5,2 x 2,1 m 

Kokonaiskorkeus:  6,65 m 

Kuormauslaiturin 
korkeus: 

60 cm 

Omapaino:  880 kg 

Kokonaispaino:  
  

2700 kg 

Kantokyky:   1820 kg 

Pyörät:   195/50-13 

Osa nro.  
  

75-5200 
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Kuljetuslava 
Tarpeen vaatiessa voidaan koneelle kuormata  
laitteita tai lisävarusteita kuljetuslavan avulla.  
Asennettu kaislaharavan kuljetuskannattimeen.  
Valmistettu alumiinista  
Paino:    4 kg 
Enimmäiskuorma:   60 kg.    
Koko (PxLxK):   800x310x300 mm 
Tilavuus:    70 l. 
Osa nro.    94-104500 

Takimmainen kannatin  
Kallistuva kannatin nopeaan työlaitteen kiinni-
tykseen. Käytetään potkurille ja joustopiikkiselle ha-
ravalle.Hydrauliikan ulosotto sisältyy . 
 
 
Paino:        28 kg. 
Osa nro.  94-66000  
 
 

Ketjupyörä 
Kosteikoilla toimivien koneiden hallittavuus paranee,  
jos vaihdenopeus on suurempi. Ketjuvetoa suositel-
laan vain silloin, kun kone on käytössä suomailla ja 
yhdessä suosittelemiemme laitteiden kanssa. Normaa-
li käyttö vedessä, maalla tai kosteikoilla ei vaadi  
suurempaa vaihdenopeutta. Ketjut ja hammasrattaat  
(isommat) sisältyvät toimitukseen. 
 
Paino:      10 kg.    
Osa nro. 94-104400 

Potkuritoiminto 
Lisää nopeutta vedessä. Suositellaan kuljetuksiin ja  
joidenkin työlaitteiden yhteydessä. Potkuria ei tulisi  
käyttää yhdessä kaislaleikkurin tai Doro-kaivurin kanssa.  
Potkurin moottorinopeutta hallitaan kuljettajan istuimesta.  
Potkuria hallitaan telaketjupolkimilla Toimitetaan kiviltä  
suojaamisjärjestelmällä. Taaempi DM-kiinnike on  
asennettava (ei sisälly toimitukseen). Nopeus vedessä  
enintään 7,8 km tunnissa. Potkurin halkaisija on 330 mm. 

 
Paino:      25 kg.                      
Osa nro. 91-104200 

Lisälaitteet 
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VALMISTUS/MYYNTI: 

Dorotea Mekaniska AB 
Östra Polarvägen 10 
917 32 Dorotea 
0942-258 80 
www.doroteamekaniska.se 

MAAHANTUOJA: 

Löydät aina viimeisimmät uutuudet 
verkkosivuiltamme! Valokuvat, filmit, 
esitteet jne. 
Luettelo jälleenmyyjistämme löytyy 
Ota yhteyttä sivuvalikosta. 
www.doroteamekaniska.se 

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin 
erittelyihin ja tuotevalikoimaan.

Olemme erikoistuneet järvien puhdistuksiin, kuten myös kosteikkojen  
Ja vesiteiden kunnossapitoon. Olemme vuodesta 1990 lähtien valmistaneet,  
kehittäneet ja toimittaneet tuotteita, tehden innovatiivisesta ajattelusta  
todellisuutta. 

Tänään meillä on laajin valikoima järvien kunnossapitokoneita Ruotsissa,  
ja todennäköisesti myös koko maailmassa. Tarjoamme kaikkea pienestä  
ja yksinkertaisesta kaislaleikkurista  ammattimaisiin koneisiin, kaislan  
leikkausta, ruoppausta, öljyvuodon siivousta, kaivausta, paalutusta,  
jne. muita työtoimenpiteitä varten. 

Eriomainen laatu ja suorituskyky on aina ollut meille ensisijaista ja aikojen  
kuluessa olemme hankkineet kokemuksia ja taitoja, joita haluamme ilolla
jakaa asiakkaittemme kanssa. 

 Dorotean tehtaassa on tuotanto, varaosavarasto ja myynti. Meillä on  
asiakkaita ja jakelijoita kaikkialla maailmassa. Varaosia tuotteisiimme saa  
meiltä tai tärkeimmiltä jakelijoiltamme.

Kaakon Rantavaruste Oy
Kuoppalankulmantie 670 
46450 Enäjärvi 
Puh: 0400 954 356 / 044 2999 788
myynti@rantavaruste.fi

rantavaruste.fi


