
TELJESEN ÚJ,
KÖVETKEZŐ
GENERÁCIÓS
DIPPERFOX
TUSKÓMARÓ



Súly: 530 kg

Minimális teljesítmény: 74 kW (100 féklóerő)

Nyomás: 180–350 bar

Olajáram: 110-220 liter/perc

Munkagép súlya: 14–30 t

CSAK 20
MÁSODPERC

ÉS KÉSZ

Tuskómarónk mindössze 20
másodperc alatt eltávolítja a

fatuskót, miközben a
környezetét megóvja a

jövőbeni növényzet
számára.

180 TUSKÓ
1 ÓRA ALATT

A DIPPERFOX
TUSKÓMARÓ A PIAC

LEGGYORSABB
FÚRÓJA



TELJESEN ÚJ,
KÖVETKEZŐ
GENERÁCIÓS
DIPPERFOX
TUSKÓMARÓ

A tuskómaró átfúrja magát a tuskón, 
egészen a gyökerekig, az összes maradványt 
a föld mélyére tolva, így nincs szükség továb-
bi takarításra a fakitermelés helyszínén – 
amint a munka befejeződött, a terület már 
fogadhatja is a járműveket, hogy jó feltételek 
mellett kezdődhessen az új fák telepítése. 
Nem kell hulladékot gyűjteni és szállítani – így 
még több időt és erőforrást takaríthat meg.

DÍJNYERTES KIALAKÍTÁS

A Dipperfox célja, hogy élen járjon az inno-
vatív, könnyen használható és hatékony 
nehézgépek és tartozékok fejlesztésében.

SZABADALMAZTATOTT
TECHNOLÓGIA

Mérnökeink jelentős kutató-fejlesztőmunká-
jának eredménye a piac leghatékonyabb és 
legmegbízhatóbb szerszáma, a Dipperfox 
tuskómaró.

ÉSZTORSZÁGBAN TERVEZVE,
FEJLSZTVE, GYÁRTVA

A Dipperfox tuskómarót kotrógépkezelők 
fejlesztették, hogy pontosan a kívánt ered-
ményt érhessük el. A gyártást olyan acélfel-
dolgozók végzik, akik több mint 20 év 
tapasztalattal rendelkeznek. A maró öt év 
szigorú tesztelést követően jelenhetett meg 
a világpiacon.

MINŐSÍTŐ ÁRUVÉDJEGYEK

A Dipperfox gyártása megkapta a Bureau 
Veritas 9001, 14001, AQUAP 2110:2016 NATO és 
HARDOX kopó alkatrészek acélfeldolgozási, 
környezetvédelmi és minőségbiztosítási 
tanúsítványait.

VÁROSI ÉS VIDÉKI 
KÖRNYEZETEBEN, ERDŐBEN, ÚT 
ÉS VASÚT MELLETT, VAGY 
ELEKTROMOS VEZETÉKEK 
MENTÉN VALÓ 
MUNKAVÉGZÉSRE TERVEZTÉK

DINAMIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ

A Dipperfox a legmodernebb dinamikus 
sebességváltást tette lehetővé. A saját 
fejlesztés biztosítja a Dipperfox testreszabott 
hidraulikus motorjainak és anyagainak 
használatát a kimagasló tartósság 
elérésének érdekében.

CSERÉLHETŐ VÁGÓÉLEK
ÉS FÚRÓSZÁR

A vágóélek csavarozható kivitelben készül-
nek, rendkívül tartós anyagukat pedig a 
védelmi iparban is használják. A fúrószár 
menetét úgy tervezték, hogy megfeleljen a 
fúrás és a vágás tökéletes kombinációjának.

AZONNAL HASZNÁLHATÓ

A Dipperfox tuskómaró adapter segítségével
bármilyen kotróhoz csatlakoztatható. Azon-
nal használatra kész adapterrel is kapható.

KARBANTARTÁS!

Számos olajforgalmazó jóváhagyásával, a
hosszantartó működési garancia érdekében.
Olajcsere 350 óránként szükséges.

TELJESEN KÖRNYEZETBARÁT
GYÁRTÁS

A gyártás során napenergiát használnak.



Árlista
Termék Kiegészítők

Kétoldalú vágóél készlet
690 €*

Fúrószár
800 €*

NTP-10 gyorscsatlakozó
750 €*

JS200 gyorscsatlakozó
600 €*

S70 gyorscsatlakozó
550 €*

S60 gyorscsatlakozó
500 €*

(csak a Tuskómaró 850 PRO vásárlói számára)

Dipperfox Tuskómaró 850 PRO
29 500 €*
*Ajánlott áfa nélküli fogyasztói ár

További információ

A Dipperfox Tuskómaró 850 PRO 
professzionális szerszám 14–30 tonnás 
kotrógépekhez. Ez a forradalmi szerszám 
jelentős változást hoz a tuskómarási 
munka hatékonysága terén, így időt és 
pénzt takaríthat meg.

Kotrógép-követelmények
a tuskómaróhoz

legalább 74 kW (100 LE) teljesítmény
180–350 bar nyomás
110-220 I/perc olajáram
14–30 tonna súly

Főbb jellemzők

180 tuskó egyetlen óra alatt – a leggyorsabb és
leghatékonyabb fúró a piacon

Súly: 530 kg

Városi és erdei kihívásokhoz is

Szabadalmaztatott, innovatív technológia

A legmodernebb dinamikus sebességváltó

Könnyű beszerelés, azonnal használható

Csavarozható vágóélek egyedülállóan nagy
teherbírású, tartós acélból

Cégnév: Budafer Hungary Zrt.

Adószám: 25890413-2-13

Székhely: 2724 Újlengyel,

Határ út 12.

Telefon: +36 1 99 888 99

E-mail: info@budafer.hu

Iroda: 2040 Budaörs, Mátra u. 46.

Raktár 1: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5.

Raktár 2: 7200 Dombovár, Köztársaság u. 15.

Budafer Hungary Zrt.

Budafer Hungary Zrt.

Budafer Hungary


