
DINGO 320D
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Κινητήρας
Υδρόψυκτος 20Hp Kubota Diesel .Ροπή επίπεδη ή 5kgf-m σε όλο το φάσμα των στροφών.
Κίνηση
• Σε 4 τροχούς με 4 υδραυλικά μοτέρ.
• Σύστημα 2 υδραυλικών αντλιών
• Κατανεμητής ροής υδραυλικών υγρών
Υδραυλικά
45lt/min (12gpm) σε πίεση 207bar (3000psi) ή 276bar προσδίδουν απίστευτη υδραυλική ικανότητα διάνοιξης οπών 
διαμέτρου 76cm ή χανδάκια βάθους 92cm.
Σύστημα 2 υδραυλικών ανεξάρτητων αντλιών 
Αποδίδουν ισχύ στα παρελκόμενα ή στους τροχούς.

2 ταχύτητες πορείας – εργασίας
Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει αργό ή γρήγορο.  Αργό σημαίνει μεγαλύτερη δύναμη στα παρελκόμενα γρήγορο σημαίνει 

περισσότερη ισχύ στους τροχούς.
 
Hydraulic Flow control
Το σύστημα μεταβλητής υδραυλικής ροής επιτρέπει 
να κατευθύνουμε την ισχύ όπου υπάρχει μεγαλύτερη 
ανάγκη. Με έναν μοχλό ρυθμίζουμε την ισχύ στα 
παρελκόμενα ή την κίνηση.

Εργονομικά χειριστήρια 
Στην άκρη των χεριών του χειριστή, ελέγχονται όλες 
οι κινήσεις του μηχανήματος.

Ιδανικό μέγεθος και δυνατότητες χειρισμού
Επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες του DINGO να 
εργασθούν στα δυσκολότερα έργα τους, να 
εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα.

Quick attach
Με 2 μοχλούς το μοναδικό σύστημα της TORO 
επιτρέπει εύκολη τοποθέτηση όλων των  φερόμενων 
εργαλείων σε λιγωτερο απο 2 λεπτα.

4 paw™
Tο σύστημα 4paw™ μεταδίδει μόνιμα κίνηση σε 
όλους τους τροχούς αποφεύγοντας πολύπλοκα και 

ευπαθή συστήματα μετάδοσης με αλυσίδα και μειώνει τα έξοδα συντήρησης.

Μεγάλη δεξαμενή καυσίμων
Επιτρέπει την λειτουργία του μηχανήματος όλη την μέρα.

Πλήρης σειρά φερόμενων εργαλείων
Περισσότερα από 35 διαφορετικά εργαλεία όπως:
• Γεωτρύπανα διαμέτρου 15-76cm για βραχώδη ή κανονικά χώματα – διάφορους τύπους κάδων standard ελαφρών 
υλικών στενό – φαρδύ 4 σε 1 – τσάπα – υδραυλική λεπίδα – επιπεδωτής – φρίζα – πολυεργαλείο καταστροφέας-ρίπερ 
(εδαφοσχιστής) – καλλιεργητής πετροθάφτης – περόνες ρυθμιζόμενες – περόνες δένδρων – μπετονιέρα – σφύρα – 
βούρτσα – εκχιονιστικό – καδένα χαμηλής-υψηλής ροπής εκσκαφής χανδακίων πλάτους 10-30cm βάθους 91cm – υνί για 
πέρασμα καλωδίων – οριζόντια διάτρηση.

Μοναδική κατασκευή από χάλυβα και υψηλη ποιοτητα Toro-εγγυηση απο την Γεωμηχανικη Αθηνων 

Γεωμηχανικη Αθηνων ΕΠΕ
Αγ. Δημητριου 208 ,173-41 Αγ.Δημητριος
Τηλ. +30 210 9347564
Φαξ +30 210 9350973
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