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 STAGE V

Maksimal effekt: 21 HK
Driftsvægt: 2,705 t
Maks kapacitet for skovl: 0,63 m³

DX27Z
Minigravemaskiner |
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Krøjeradius bagtil: 
785 mm

Minimum krøjeradius fortil: 
2135 mm

Vi garanterer den højeste ydelse i alle driftsformer
Det avancerede hydrauliksystem kombineret med en kraftfuld motor giver 
de største præstationer og de stærkeste trækkræfter for effektiv betjening. 
Resultatet er, at DX27Z har en enestående ydeevne, arbejdseffektivt og 
evne til at tilpasse til alle arbejdsforhold.

E/G betjeningsgreb
Motorhastighedsgrebets praktiske placering giver nem kontrol over mo-
toren.

Kubota D1105-E4B-BCZ-1 motor
DX27Z har et kraftfuldt og miljøvenligt hjerte, som altid giver stor betje-
ningseffektivitet og behagelige driftsforhold.

Bommens krøjeanordning 
Bommens krøjeanordning giver mulighed for arbejde på meget smalle 
steder.

Doosan DX27Z hydraulisk gravemaskine 
med høj ydeevne

 ѓ En model med nye funktioner
Den hydrauliske gravemaskine DX27Z (uden krøjning bagtil) giver føreren mere. Disse modeller er udviklet ud fra kon-
ceptet om ”at give optimal værdi til slutbrugeren”. Dette udmønter sig helt konkret i:
• Øget produktion og forbedret brændstoføkonomi via elektronisk optimering af hydrauliksystemet og af en helt ny 

motor generation.
• Forbedret ergonomi, øget komfort og fremragende udsyn omkring maskinen, hvilket sikrer et trygt og behageligt 

arbejdsmiljø.
• Forbedret pålidelighed ved brug af stærke materialer i kombination med ny metoder til strukturmæssig belastnings-

analyse har ført til en længere forventet levetid på komponenterne, hvorved de løbende omkostninger nedbringes.
• Mindre vedligeholdelse øger tilgængeligheden og nedsætter gravemaskinens driftsomkostninger.

Stor brydekraft (skovl)
Kraftfuld, effektiv og større brydekraft. 
Skovlens brydekraft: 23720 N

Dozerskovlblad
Det svejsede, enkle blad er slidstærkt, selv under meget hårde 
arbejdsforhold. Automatisk styret flydestilling for blad sikrer hurtig og 
nem nivellering.

Anden hastighed, automatisk skift og automatisk tomgang 
Køremotoren vender automatisk tilbage til høj hastighed efter at have 
skiftet ned under belastning. Dette tillader jævnere sving og nemmere 
dozerarbejder. Automatisk tomgang fås som ekstraudstyr for at nedbringe 
brændstofforbrug.

Krøjevinkel mod højre: 55°
Krøjevinkel mod venstre: 70°



Komfortabelt glidesæde Vippefunktion til betjeningskonsoller
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Tommelfingerstyring til bommens krøjeanordning og 
hjælpehydraulik
En tommelfingerstyring er indbygget i joysticket for bedre at kunne måle 
bommens krøjeanordning og den proportionale hjælpehydraulik.

Justerbart førersæde
Et fuldt justerbart førersæde giver føreren stor komfort under lange ar-
bejdsdage.

Kopholder
Kopholderen er anbragt praktisk for førerens komfort.

Lavere vægt
Den lettere maskine betyder, at du kan trække flere redskaber på en an-
hænger.

Komfort

 ѓ Førerkabinen er ergonomisk designet med øje for komfort
Start på en frisk. DX27Z er resultatet af nyskabende teknisk design! 
Pladsen i førerkabinen er mere komfortabel end i nogen anden gravemaskine i sin klasse - og den har masser af 
praktiske funktioner, der giver føreren den størst mulige komfort.

Komfortabel førerkabine
Der er god plads i førerkabinen, som har ROPS-TOPS monteret, og som er 
uafhængig samt stød- og støjdæmpende. Kabinen har sikkerhedsglas, så 
der udsyn hele vejen rundt. Det højre vindue kan åbnes for udluftning, og 
forruden glider op.

Skærm
Den centraliserede skærm giver omfattende oplysninger om maskinen i 
et letlæseligt format. Den vandtætte skærm er af høj kvalitet og gør det 
muligt at se alle oplysningerne med et hurtigt blik.
De ergonomisk placerede kontakter gør det ekstra nemt for føreren at 
betjene.

Betjeningskonsoller
Højre og venstre betjeningskonsol er ergonomisk placeret for bekvem 
betjening. Betjeningskonsollernes overflade har rigelig plads til montering 
af flere kontakter til ekstraudstyr. Betjeningsenhedens plastikdesign giver 
føreren et rummeligt og komfortabelt miljø i førerkabinen.

Nem transport
Maskinen er nem at 
transportere takket være 
de indbyggede fast-
spændingspunkter på 
overdelen. 
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Nem vedligeholdelse
Der er meget nem adgang til alle kølere, hvorved renholdelse bliver mere 
praktisk. Sprinklervæskestanden kan nemt kontrolleres.

Åndefilter
Hydrauliksystemet er designet til at forebygge tæring på pumpen.

Styrket bom
Bommens form er designet på mest optimale vis ved brug af finite 
element-teknik og 3D computersimulering, hvorved vægten fordeles 
bedre over hele strukturen.  Kombineret med en øget materialetykkelse 
giver dette en forlænget levetid og større pålidelighed ved at begrænse 
materialetræthed.

Gravearmens samling
Der er opnået større styrke i gravearmens samling ved brug af støbte ele-
menter og forstærkninger omkring fremspringene, hvorved komponenter-
nes levetid forlænges.

Gummilarvebånd
Gummibåndene gør, at maskinen står bedre fast, og de er mindre 
skadelige for fortov og vejoverflader i byområder. Disse gummibånd kan 
nemt monteres eller afmonteres med mellemhjulet, kædehjulet eller 
andre vigtige dele.

 ѓ Status og tilstand for alle komponenter kan ses med et øjekast. Vedligeholdelse 
og eftersyn kan foretages bemærkelsesværdigt let og bekvemt.
Doosan Infracore Co., Ltd. har skabt den mest avancerede teknologi og integreret den i DX27Z gravemaskinen for kraft-
fuld ydelse og enkel, let vedligeholdelse.  Dette giver føreren praktiske tjekpunkter ved vedligeholdelse og øger drift-
seffektiviteten i DX27Z.

Motorrum
Motorrummet er designet, så eftersyn kan udføres lettere, og den kraftige 
lydisolering inden i motorhjelmen reducerer støjen for at give et mere 
behageligt miljø for føreren, og dem der arbejder i nærheden af maskinen.

Oliemåler
Hydraulikoliestanden kan nemt kontrolleres ved at se på måleren på 
siden af hydrauliktanken.

Rørnet til smøring
Det indre rørnet til smøring er designet for nem vedligeholdelse af 
krøjeleje og krøjecylinder.

Eksternt brændstofdæksel
Det eksterne brændstofdæksel gør tankning nemt og sikkert. For at gøre 
tankningen endnu nemmere, lyder der et advarselsbip, når det maksimale 
brændstofniveau nås.

Vedligeholdelse
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 ò Motor

DX27Z
Fabrikat / model Kubota/D1105-E4B-BCZ-1
Brændstof/kølesystem Diesel/væske, tvungen cirkulation
Antal cylindere 3
Slagvolumen 1123 cm³
Maksimal kraft ved 2400 omdr./min.  
(ISO 14396) 15,4 kW (21 HK)

Maksimalt omdrejningsmoment (SAE) 71,2 Nm

 ò Miljø
Støjniveauet overholder miljøbestemmelserne (dynamiske værdier).

 ▸ Støjemission og vibration

DX27Z
Støjniveau LpA (EU-direktiv 2006/42/EF) 77 dB(A) 
Støjniveau LwA (EU-direktiv 2006/14/EF) 93 dB(A) 
Helkropsvibration (ISO 2631-1) 0,18 ms-2
Vibration af hånd og arm (ISO 5349–1) 0,51 ms-2

 ò Hydrauliksystem
Dette originale design giver adgang til både uafhængig og kombineret betjening af 
alle funktioner med betjeningsgreb af joystick-typen. 

DX27Z

Pumpetype Dobbeltafgangs stempelpumpe med 
variabel forsætning og gearpumper

Samlet hydraulikkapacitet 87 l/min
Hjælpeflow 50 l/min
Hjælpehydraulik overløbstryk 180 bar

 ▸ Maks. systemtryk

DX27Z
Bom/arm/skovl 240 bar
Kørsel 240 bar
Krøje 191 bar

 ò Krøjemekanisme
Aksial pumpemotor med højt vridningsmoment og planetreduktionsgear i oliebad. 
Krøjelejet er et enkelt-radet kugleleje til skæve belastninger med induktionshærdet 
indvendigt gear. Indre gear og spidshjulgear kører i smøremidlet. En to-punkts 
krøjelås fastgør overvognen ved transport.

 ▸ Krøjehastighed & krøjeradius

DX27Z
Krøjehastighed 9,3 o/min
Krøjeradius bagtil 785 mm
Bomsvingvinkel højre/venstre 70° / 55°
Drejehastighed 9,3 o/min

 ò Drev
Hvert af de to larvebånd drives af en uafhængig, kraftig motor (aksial stempel-type), 
der trækker via planetgear-reduktion. De to håndtag giver en jævn og glidende kørsel 
og modrotation efter behov.

 ▸ Hastighed & træk

DX27Z
Kørehastighed (høj/lav) 4,3/2,5 km/t
Trækkraft 2960 kgf
Hældningsgrad 30°

 ò Vægt

DX27Z
Driftsvægt med førerhus og standard 
graveskovl (ISO 6016) 2705 kg

Vægtreduktion med tag - 118 kg
Yderligere vægt for tung kontravægt 123 kg
Yderligere vægt for lang arm 10 kg

 ò Undervogn
Undervogn, traktortypen. Kraftig larvebåndsramme, svejset spændingsudglødet 
struktur. Der er anvendt materialer i topkvalitet for øget styrke. Siderammerne er 
svejset sikkert og forsvarligt fast til larvebåndsrammen. Underruller, mellemhjul 
og kædehjul er permanent smurt og har flydende pakninger. Båndjustering foregår 
hydraulisk med stødabsorberende tilbagespringsfjedre.

 ▸ Antal ruller og larvebåndssko

DX27Z
Underruller (pr. side) 3
Larvefødder Gummi
Samlet larvebåndslængde 1965 mm
Larvefodsbredde 300 mm

 ò Væskekapaciteter

DX27Z
Brændstoftank 34,4 l
Kølesystem 4,3 l
Finaledrev (enkeltvis) 0,6 l
Hydrauliksystem 23 l
Motorsmøring plus oliefilter 3,6 l
Hydrauliktank 10,2 l

 ò Gravekraft
Ved kraftmaksimering.

DX27Z
Gravekraft, målepind (ISO 6015) 16200 N
Gravekraft, lang skovlarm (ISO 6015) 13470 N
Gravekraft, skovl (ISO 6015) 23720 N
Trækstangens kraft 29023 N

Tekniske specifikationer
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 ѓ DX27Z

JordniveauNullinje på rotation

1. Opgivne værdier er ifølge SAE J1097-standarden.
2. * = Arbejdsbelastning afhænger af hydraulisk kapacitet.
3. Arbejdsbelastning overskrider ikke 87 % af hydraulisk kapacitet eller 75 % af tippelast.

: Angivelse over front
: Angivelse over side eller 360°

Løftekapacitet

Enhed: kg A Chassisramme 
Redskab

2,0 m 3,0 m 4,0 m Maks. rækkevidde
B

Bom: 2405 mm
Arm: 1200 mm
Sko: 300 mm

3,0 m Dozer op 538* 442 466 403
Dozer ned 538* 585*

2,0 m Dozer op 605* 453 366 308
Dozer ned 605* 601*

1,0 m Dozer op 507 425 336 286 333 283
Dozer ned 833* 642* 636*

0,0 m Dozer op 912 723 515 411 354 298
Dozer ned 1722* 957* 684*

-1,0 m Dozer op 1045 782 538 440 456 377
Dozer ned 1551* 916* 746*

 ò  Førerhus ∙ standardarm ∙ standard kontravægt ∙ uden skovl

 ò Førerhus ∙ lang arm ∙ tung kontravægt ∙ uden skovl

Enhed: kg A Chassisramme 
Redskab

2,0 m 3,0 m 4,0 m Maks. rækkevidde
B

Bom: 2405 mm
Arm: 1400 mm
Sko: 300 mm

3,0 m Dozer op 497* 378
Dozer ned 497*

2,0 m Dozer op 492* 492* 373 322 361 307
Dozer ned 492* 510* 526*

1,0 m Dozer op 566 474 372 310 336 282
Dozer ned 722* 576* 565*

0,0 m Dozer op 982 780 549 453 370 308 350 292
Dozer ned 1614* 918* 648* 614*

-1,0 m Dozer op 1102 833 568 451 428 352
Dozer ned 1559* 937* 665*

-2,0 m Dozer op 1070* 1070* 697* 697*
Dozer ned 1070* 697*



AD

E
G

F

H

IB

C

L
J

K

M

N
Q

R

P

O

A

I
G

E

F

H

J

K

D

C

B

|  7

 ѓ Standard og ekstraudstyr
 ò Førerhus og interiør

Kopholder 
Sammenfoldelige og ergonomiske pedaler 
Proportional fingerkontakt til hjælpehydraulik og bommens krøjeanordning 
Sikkerhedssele med rullemekanisme 
TOPS/ROPS/FOPS tag* 
AM/FM-stereoradio med Bluetooth 
Justerbart førersæde med luksusstof 
TOPS//ROPS/FOPS-førerhus med varmeapparat 

 ò Sikkerhed
Batterifrakobling 
Kontrolkonsollåse 
Motor-/hydraulikmonitor med nedlukning 
Advarsel for brændstof fuld 
Horn 
Genstandshåndteringsenhed (sikkerhedsventiler + 
overbelastningsadvarselsenhed + løfteøje) 

Kørselsalarm 

Noget af det nævnte ekstraudstyr kan være standardudstyr i nogle lande. Noget af det nævnte 
ekstraudstyr er evt. ikke tilgængeligt i visse lande. Kontakt din lokale Doosan-forhandler om, 
hvorvidt udstyret fås, eller om udstyret er påkrævet iht. det pågældende anvendelsesområde.

 ò Andet
Justerbar dobbeltvirkende hjælpehydraulik på arm med blændhætter 
Flydestilling for skær 
Smørepistolholder 
Forskudt kontrolhåndtag til hydraulik 
To kørehastigheder med automatisk skift 
Fire fastspændingspunkter på overstruktur 
Vandudskiller 
Arbejdslys (bom) 
Garanti: 12 måneder eller 2.000 timer (efter hvad der forekommer først) 
1550 mm dozerblad 
300 mm gummilarvebånd 
2. hjælpehydraulik på arm blændhætter 
Ekstra lys (2+1) 
Direkte-til-tank-AUX1 linje 
Tung kontravægt med lang arm 
Hydraulikkoblingslinjer 

Standard: 
Valgfri: 

Dimensioner og arbejdsrækkevidder

* ROPS (dvs. roll over protective structure) - opfylder kravene iht. ISO3471. TOPS (dvs. tip over 
protective structure) - opfylder kravene iht. ISO 12117. FOPS (dvs. falling objects protective 
structure) - opfylder kravene iht. ISO 3449.

 ò Mål

DX27Z
A Bladhøjde mm 319
B Frihøjde under kontravægt mm 539
C Højde til toppen af motorhjelmen mm 1540
D Tumblerafstand mm 1543
E Midterlinje til blad - standardblad mm 1462
F Længde fortil - standardarm mm 3343
G Samlet længde af bælteskoanordning mm 1965
H Leveringslængde mm 4325
I Fremspringshøjde mm 21
J Bladbredde mm 1550
K Total højde mm 2438
L Larvebåndsbredde mm 300

M Maskinens midterlinje til arbejdsudstyrets midterlinje, 
venstre rotation mm 565

N Maskinens midterlinje til arbejdsudstyrets midterlinje, 
højre rotation mm 773

O Minimal krøjeradius- standardarm mm 1726
P Krøjeradius bagtil - standardarm/standard kontravægt mm 785
Q Arbejdsbredde ved maksimal højrerotation mm 1808
R Arbejdsbredde ved maksimal venstrerotation mm 1599

 ò Arbejdsområde

DX27Z
A Maks. skovlvinkel ° 185
B Maks. rækkevidde frem - standardarm mm 4644 
B Maks. rækkevidde frem - lang arm mm 4931
C Maks. gravedybde - standardarm mm 4518
C Maks. gravedybde - lang arm mm 4814 
D Min. krøjeradius fortil - standardarm mm 2131
D Min. krøjeradius fortil - lang arm mm 2135
E Løftehøjde for blad mm 385
F Skæredybde for blad mm 420
G Maks. højde med arm foldet - standardarm mm 3247
G Maks. højde med arm foldet - lang arm mm 3239
H Maks. gravehøjde - standardarm mm 4230
H Maks. gravehøjde - lang arm mm 4430
I Maks. læssehøjde - standardarm mm 3043
I Maks. læssehøjde - lang arm mm 3243
J Maks. vertikal vægdybde - standardarm mm 1567
J Maks. vertikal vægdybde - lang arm mm 1818
K Maks. gravedybde - standardarm mm 2547
K Maks. gravedybde - lang arm mm 2847
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Vises nu på: products.doosanequipment.eu


