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Masă: 530 kg

Putere minimă necesară*: 74 kW (100CP)

Presiune*: 180 - 350 bar

Debit*: 110 - 220 l / min

Masă necesară*: 14 - 30 t

ESTE PROIECTAT SĂ LUCREZE ÎN 
ZONELE URBANE ȘI RURALE, ÎN 
PĂDURI, ÎN STRADA -, CĂI 
FERATE, ZONELE DE 
CONSTRUCȚIE, PARCURI, 
AMENAJĂRI PEISAGERE ȘI LA 
CURĂȚAREA SUB LINIILE DE 
ÎNALTĂ TENSIUNE.

180 de cioate
într-o oră!

DISTRUGĂTORUL CIOATE ȘI
BUTURUGI DIPPERFOX
ESTE CEL MAI RAPID

BURGHIU 
DE PE PIAȚĂ!

TERMINAT
ÎN 20 DE SECUNDE!
Frezele noastre pentru cioate
îndepărtează buturuga în doar
20 de secunde în orice condiții 
de acces, protejând împrejurimile
pentru vegetația viitoare.

REDUCTOR DINAMIC
DipperFox a dezvoltat un sistem revoluționar, 
dinamic, de ultimă generație, pentru schimbarea 
treptelor de transmisie. Designul propriu a asigurat 
utilizarea motoarelor și materialelor hidraulice și 
materiale hidraulice personalizate Dipperfox pentru 
a atinge cea mai bună rezistență și eficiență.

-

ȘURUB CENTRAL ȘI LAME 
INTERSCHIMBABILE
Lamele (cuțitele) sunt proiectate pentru fixare 
prinbolțuri și decupate din material extrem de 
durabil folosit în industria de apărare. Filetul 
șurubului centralde fixare și tragere este conceput 
pentru a ficombinația perfectă de găurire și tăiere.

PLUG AND PLAY - 
PRINDERE RAPIDĂ
Burghiul de cioate Dipperfox se 
conectează printr-un adaptor specific 
fiecărui tip de excavator. Vă putem 
furniza aceste plăci de prindere 'la 
cheie'!

ÎNTREȚINERE FACILĂ!
Aprobat de diverși furnizori de ulei pentru
garanție operațională de lungă durată.
Schimb de ulei necesar la fiecare 350 de ore.

PRODUCȚIE 'VERDE'
În producție sunt incluse elemente
'eco-friendly' de ultimă generație și
energia electrică provine din panouri
solare.

DISTRUGĂTOARELE DE CIOATE / BUTURUGI
DIN URMĂTOAREA GENERAȚIE
DIPPERFOX

Distrugătorul ce cioate forează prin cioate - 
buturugi și rădăcinile lor, împingând 
majoritatatea rămășițelor adânc în pământ. 
Prin urmare, nu este nevoie de curățarea 
suplimentară a locațiilor de exploatare - odată 
ce lucrările sunt terminate, amplasamentele 
sunt pe deplin accesibile vehiculelor de 
întreținere și oferă condiții bune pentru copacii 
nou plantați. Nu este nevoie să colectați, să 
transportați și să folosiți rămășițele - 
economisind și mai mult timp și resurse.

DESIGN UNIC, PREMIAT
DipperFox își propune să fie lider în dezvoltarea
echipamente grele inovatoare, ușor de utilizat și eficiente-

TEHNOLOGIE BREVETATĂ
Inginerii noștri au petrecut o cantitate 
semnificativă de timp în cercetare și dezvoltare 
pentru a face din distrugătorul de butuci 
(cioate) DipperFox cel mai eficient și mai fiabil 
utilaj de acest fel din piață.

CONCEPUT, PROIECTAT
ȘI PRODUS ÎN ESTONIA
Burghiul pentru cioate DipperFox a fost 
dezvoltat împreună cu operatori de excavator 
pentru a atinge exact rezultatul dorit. 
Producția este executată de procesatori de 
oțel cu o experiență de peste 20 de ani. 
'Distrugătorul' a trecut prin 5 ani de teste 
severe înainte de a fi lansat pe piețele globale.

MĂRCI DE CERTIFICARE A CALITĂȚII
Producția DipperFox atestă asigurarea calității prin
certificate pentru prelucrarea oțelului, mediu și proceduri
de calitate de către Bureau Veritas (ISO) 9001, 14001,
AQUAP 2110: 2016 și piese de uzură NATO și HARDOX.
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SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
Staadioni 2, Paikuse, 

86602 Pärnu county, Estonia
info@dipperfox.com 

dipperfox.com
Importator: www.tehronmachines.ro | tehron.machines@gmail.com | +4.0730.188898

România & Moldova:
www.tehronmachines.ro
tehron.machines@gmail.com
+4.0730.188898


