
Bio-Büffelns lillebror, med 
samma kapacitet som en 
DW 3060 standard-büffel.

Trots sin storlek har DW 2060K Biopo-DW 2060K Biopo-
wer samma kapacitet som en DW  samma kapacitet som en DW wer samma kapacitet som en DW wer
3060 standard-büffel, när det gäller att 3060 standard-büffel, när det gäller att 
framställa biomassa från grönris, stub-framställa biomassa från grönris, stub-
bar, returträ, kompost m m. 

Maskinen är bandgående och den kraft-Maskinen är bandgående och den kraft-
fulla valsen med 28 tänder ger en jämn fulla valsen med 28 tänder ger en jämn 
och fi n fraktion. Tänderna är gjorda av och fi n fraktion. Tänderna är gjorda av 
slitstarkt stål som river materialet mot en slitstarkt stål som river materialet mot en 
hydrauliskt styrd motstålskam. Valsen är hydrauliskt styrd motstålskam. Valsen är 
direktdriven med elektrisk backning, vilket direktdriven med elektrisk backning, vilket 
ger en hög genomströmningskapacitet.ger en hög genomströmningskapacitet.

Som i alla Doppstadt är motorrum och övri-Som i alla Doppstadt är motorrum och övri-
ga servicepunkter lätt åtkomliga via maskinens ga servicepunkter lätt åtkomliga via maskinens 
stora sidoluckor. Här fi nns även kylaren som är själv-stora sidoluckor. Här fi nns även kylaren som är själv-
rengörande. Sidoluckorna skyddar också mot nedsmuts-rengörande. Sidoluckorna skyddar också mot nedsmuts-
ning och olyckor samt bidrar till den låga bullernivån.ning och olyckor samt bidrar till den låga bullernivån.

Alla funktioner och data för drift och underhåll styrs från Alla funktioner och data för drift och underhåll styrs från 
en kontrollpanel. Bakre transportbandet är hydrauliskt en kontrollpanel. Bakre transportbandet är hydrauliskt 
ihopfällbart, vilket ger korta ställtider.

Nyheter från OP system:
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ett starkt val! 

NYHET!

Tekniska data

Vikt 18 ton

Mått meter L10,1, B 2,3, H 3,1 (inkl bandet) 

Motor (diesel) Mercedes-Benz OM 926 LA

Motorstyrka 326 hk 

Kapacitet  7.200 cm3 

Valsmått Längd 2 m, diameter 60 cm

Valshastighet 25/32 varv/min

Tandmått L 17,4 cm, B 6 cm

Antal tänder 21 på valsen, 15 på kammen


