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Maksimiteho: 21 hv
Työpaino: 2,705 t
Kauhan maksimitilavuus: 0,063 m³

DX27Z
Minikaivukoneet |
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Takaosan kääntösäde: 
785 mm

Etuosan vähimmäiskääntösäde: 
2135 mm

Taatusti parasta tuottavuutta kaikissa työympäristöissä
Kehittynyt hydraulijärjestelmä yhdessä tehokkaan moottorin kanssa 
tarjoavat suurimmat vääntö- ja vetovoimat ja tehokkaan toiminnan. 
Tämän ansiosta DX27Z takaa erinomaisen suorituskyvyn, työtehokkuuden 
ja kyvyn toimia missä tahansa työympäristössä.

Moottorinopeuden hallintavipu
Kätevästi sijoitettu moottorinopeuden hallintavipu helpottaa moottorin 
hallintaa.

Kubota D1105-EF07 -moottori
DX27Z-kaivukoneessa on tehokas ja ympäristöystävällinen moottori, joka 
takaa erinomaisen hyötysuhteen ja miellyttävät työskentelyolosuhteet 
kaikissa olosuhteissa.

Puomin kääntö 
Puomin kääntömekanismin ansiosta voit työskennellä ahtaissakin pai-
koissa.

Doosan DX27Z – huipputehokas 
hydraulikaivukone

 ѓ Malli uusilla ominaisuuksilla
DX27Z (zero tail swing) -hydraulikaivukone, joka on suunniteltu tuottamaan optimaalista arvoa loppukäyttäjälle, tuo 
lisäarvoa myös käyttäjälle. Käytännössä tämä tarkoittaa:
• parempaa tuottavuutta ja polttoainetehokkuutta hydraulisen järjestelmän elektronisen optimoinnin ja uuden suku-

polven moottorin ansiosta
• parempaa ergonomiaa ja käyttömukavuutta sekä erinomaista näkyvyyttä joka suuntaan, mikä takaa turvallisen ja 

miellyttävän työympäristön
• parempaa luotettavuutta, joka on saatu aikaan käyttämällä huipputehokkaita materiaaleja ja uusia rakenteellisen 

rasitusanalyysin menetelmiä, mikä parantaa osien odotettua käyttöikää ja vähentää sitä kautta käyttökustannuksia
• vähäisempää huoltotarvetta, mikä lisää kaivukoneen käytettävyyttä ja vähentää liiketoimintakustannuksia

Suuri kaivuvoima (kauha)
Voimakas ja tehokas, lisäksi entistä parempi kaivuuteho. 
Kauhan kaivuuteho: 23720 N

Puskulevy
Hitsattu yksikkölevy on kestävä kovimmissakin työolosuhteissa. Auto-
maattisesti säätyvän levyn kellutus mahdollistaa nopean ja vaivattoman 
tasoituksen.

Toinen nopeus, automaattinen vaihde ja automaattinen 
tyhjäkäynti 
Ajomoottorit palaavat automaattisesti suureen nopeuteen hidastettuaan 
kuormituksen alaisena. Tämä tekee kääntymisestä joustavampaa ja 
helpottaa puskutöitä. Polttoaineenkulutusta vähentävä automaattinen 
tyhjäkäynti on saatavilla lisätoimintona.

Kääntösäde oikealle: 55°
Kääntösäde vasemmalle: 70°



Mukava liukuva istuin Ohjainjalustan kallistustoiminto
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Puomin kääntö ja lisähydrauliikan hallinta peukalopainikkeella
Ohjaimessa on integroitu peukalopainike, jolla voi hallita vaivattomasti 
puomin kääntöä ja siihen liittyvää lisähydrauliikkaa.

Jousitettu istuin
Täysin säädettävissä oleva istuin tuo mukavuutta pitkiin työpäiviin.

Kupinpidike
Lisämukavuutta tuo myös kätevästi sijoitettu kupinpidike.

Vähäisempi kokonaispaino
Kaivukone on kevyempi, joten perävaunussa voi kuljettaa enemmän lisä-
laitteita.

Mukavuus

 ѓ Ohjaamo on suunniteltu ergonomiseksi käyttömukavuutta ajatellen
DX27Z:n suunnittelussa on käytetty täysin uudenlaisia, innovatiivisia teknisiä ratkaisuja! 
Ohjaamotila on mukavampi kuin missään muussa saman luokan kaivukoneessa – ja lukuisat kätevät toiminnot tekevät 
käyttäjän työstä mahdollisimman miellyttävää.

Mukava ohjaamo
Tilava ROPS-TOPS, tärinä- ja meluvaimennettu yhden hengen ohjaamo, 
jonka turvalasi takaa näkyvyyden joka suuntaan. Oikeanpuolinen ikkuna 
avautuu tuuletusta varten ja etuikkuna liukuu ylös.

Näyttö
Keskitetty näyttöpaneeli esittää kaikki konetta koskevat tiedot helppolu-
kuisessa muodossa. Korkealaatuinen näyttö on vedenkestävä, ja kaikki 
tiedot ovat nähtävissä yhdellä vilkaisulla.
Ergonomisesti sijoitetut säätövivut tekevät käytöstä mahdollisimman 
miellyttävää.

Ohjainjalusta
Vasemman- ja oikeanpuoleiset ohjainjalustat on sijoitettu ergonomisesti, 
joten niiden käyttäminen on vaivatonta. Ohjainjalustojen pinnassa on 
reilusti tilaa asentaa useita lisävipuja. Yhtenäisen muovikuoren sisään 
sijoitetut ohjaimet jättävät käyttäjälle reilusti mukavaa ohjaamotilaa.

Kuljetettavuus
Helppo kuljettaa uusien 
integroitujen ylävaunun 
kiinnityspisteiden 
ansiosta. 
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Vaivaton huolto
Pääsy eri jäähdyttimiin on erittäin helppoa ja puhdistus siten kätevämpää. 
Pesunesteen määrän voi tarkistaa helposti.

Huohotin
Hydraulijärjestelmä on suunniteltu estämään pumpun kavitoituminen.

Vahvistettu puomi
Puomin muoto on suunniteltu optimaalisesti käyttäen äärellisiä element-
tejä ja 3D-tietokonesimulointia niin, että kuorma jakautuu tasaisesti 
rakenteen eri osiin. Optimaalinen suunnittelu ja aiempaa paksumpi ma-
teriaali vähentävät elementtien väsymistä ja lisäävät kestävyyttä ja luo-
tettavuutta.

Kauhanvarsi
Kauhanvartta on vahvistettu käyttämällä valettuja osia ja vahvikkeita 
napojen ympärillä osien käyttöiän pidentämiseksi.

Kumitelat
Kumitelat parantavat pitoa ja vähentävät kaupunkialueen jalkakäytäville 
ja tienpinnoille aiheutuvia vaurioita. Kumitelat on vaivatonta asentaa 
ja irrottaa välipyörän, ketjuhammaspyörän ja muiden tärkeiden osien 
ohella.

 ѓ Kaikkien osien tilan ja kunnon näkee yhdellä vilkaisulla. Huollettavuus on yllättävän 
kätevää ja helppoa.
DX27Z-kaivukoneeseen on sisällytetty Doosan Infracoren kehittämää uusinta teknologiaa, joka takaa erinomaisen 
suorituskyvyn ja vaivattoman huollon. Se tarjoaa käyttäjälle kätevät huollon tarkistuspisteet ja maksimoi DX27Z:n 
työtehokkuuden.

Konehuone
Konehuone on suunniteltu vaivatonta huoltoa silmällä pitäen. Lisäksi 
moottorin sisällä oleva järeä äänieristys vähentää melua, mikä tekee 
koneen käyttäjän ja koneen ympärillä työskentelevien henkilöiden työstä 
miellyttävämpää.

Öljyn mittatikku
Hydrauliöljyn määrän voi tarkistaa helposti hydraulisäiliön sivulla olevan 
mittatikun avulla.

Voiteluputkisto
Integroitu voiteluputkisto helpottaa kääntölaakereiden ja puomin kään-
tösylinterin huoltoa.

Ulkoinen polttoainesäiliön korkki
Ulkoinen lukittava polttoainesäiliön korkki tekee tankkaamisesta helppoa 
ja turvallista. Kätevä varoitusääni ilmoittaa säiliön enimmäistäyttöasteen 
ylittymisestä.

Huolto
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 ò Moottori

DX27Z
Valmistaja/malli Kubota/D1105-EF07
Polttoaine/jäähdytys Diesel/nestemäinen, pakkokierto
Sylinterien lkm 3
Kierrostilavuus 1123 cm³
Maksimiteho 2400 r/min käyntinopeudella 
(ISO 14396) 15,4 kW (21 hv)

Maksimivääntö (SAE) 71,2 Nm

 ò Ympäristö
Melutasot noudattavat ympäristösäädöksiä (dynaamiset arvot).

 ▸ Melupäästöt ja tärinä

DX27Z
Melutaso LpA (EU-direktiivi 2006/42/EY) 77 dB(A) 
Melutaso LwA (EU-direktiivi 2006/14/EY) 93 dB(A) 
Kehoon kohdistuva tärinä (ISO 2631–1) 0,18 ms-2
Käsivarsiin kohdistuva tärinä (ISO 5349-1) 0,51 ms-2

 ò Hydraulijärjestelmä
Tämä ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa kaikkien toimintojen ja ohjaussauvalla 
hallittavien toimintojen sekä itsenäisen että samanaikaisen käytön. 

DX27Z

Pumpputyyppi
Kahdella paineaukolla varustettu 

säädettävä mäntäpumppu ja 
hammaspyöräpumppuja

Hydraulinen kokonaiskapasiteetti 87 l/min
Lisähydrauliikan tuotto 50 l/min
Lisähydrauliikan paineenrajoitus 180 bar

 ▸ Järjestelmän maksimipaine

DX27Z
Puomi / kauhanvarsi / kauha 240 bar
Ajojarrut 240 bar
Kääntö 191 bar

 ò Kääntökoneisto
Aksiaalimäntämoottori suurella vääntömomentilla yhdessä öljyvoidellun 
planeettavaihteiston kanssa. Kääntökehä on yksirivinen: pallolaakerissa on 
induktiokarkaistu sisäpuoleinen hammaskehä. Sisäpuolinen hammaskehä ja 
vetopyörä on upotettu voiteluaineeseen. Kaksiasentoinen kääntölukko lukitsee 
ylävaunun kuljetusta varten.

 ▸ Kääntönopeus ja -säde

DX27Z
Kääntönopeus 9,3 r/min
Takaosan kääntösäde 785 mm
Puomin kääntökulma vasen/oikea 70° / 55°
Ylävaunun kääntönopeus 9,3 r/min

 ò Veto
Kumpaakin telaa käyttää oma aksiaalimäntämoottori planeettavaihteiden kautta. 
Kaksi hallintavipua mahdollistaa vaivattoman ajon tai vastakierron tarvittaessa.

 ▸ Nopeus ja veto

DX27Z
Ajonopeus (nopea/hidas) 4,3/2,5 km/h
Vetovoima 2960 kgf
Mäennousukyky 30°

 ò Paino

DX27Z
Työpaino, sis. ohjaamo ja vakiokaivukauha 
(ISO 6016) 2705 kg

Painon vähennys kuomulla - 118 kg
Lisäpaino painavalle vastapainolle 123 kg
Lisäpaino pitkälle kauhanvarrelle 10 kg

 ò Alavaunu
Traktorityyppinen alavaunu. Raskas telarunko, hitsattu kotelorakenne. 
Korkealuokkaiset materiaalit takaavat kestävyyden. Rungon sivut on hitsattu 
turvallisesti ja pitävästi telojen runkoon. Koneen käyttöiän ajaksi voidellut telaketjun 
rullat, välipyörät, joissa kelluvat tiivisteet. Hydraulinen telansäätö, jossa on iskuja 
vaimentavat vastajouset.

 ▸ Rullien ja telakenkien lukumäärä

DX27Z
Alarullat (kullakin sivulla) 3
Telakengät Kumi
Telaketjun kokonaispituus 1965 mm
Telakengän leveys 300 mm

 ò Nestetilavuudet

DX27Z
Polttoainesäiliö 34,4 l
Jäähdytysjärjestelmä 4,3 l
Telavaihteisto (kukin) 0,6 l
Hydraulijärjestelmä 23 l
Moottoriöljy + öljysuodatin 3,6 l
Hydrauliikkasäiliö 10,2 l

 ò Suorituskyky
Lisätehostimella.

DX27Z
Kaivuvoima kauhanvarrella (ISO 6015) 16200 N
Kaivuvoima pitkällä kauhanvarrella  
(ISO 6015) 13470 N

Kaivuvoima kauhassa (ISO 6015) 23720 N
Vetoteho 29023 N

Tekniset tiedot



R

H

6  |

MaatasoKääntymisen keskilinja

1. Nimellisvoimat perustuvat SAE J1097 -standardiin.
2. * = Nimelliskuormat perustuvat hydraulikapasiteettiin.
3. Nimelliskuormat eivät ylitä 87 % hydraulikapasiteetista tai 75 % keinuntakapasiteetista.

: Eteenpäin
: Sivulle tai 360°

Nostokapasiteetit

 ѓ DX27Z

Nosto-
pisteen 
korkeus 

[H]

Puskulevyn yli, puskulevy alhaalla Puskulevyn yli, puskulevy ylhäällä Sivulle, puskulevy ylhäällä
Maksimisä-
de [R] (mm)

Nosto mak-
simisäteellä 

(kg)

Nostosäde [R] (kg) Nosto mak-
simisäteellä 

(kg)

Nostosäde [R] (kg) Nosto mak-
simisäteellä 

(kg)

Nostosäde [R] (kg)

2,0 m 3,0 m 4,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m
3,0 m 585* - 585* - 445 - 538* - 388 - 425 - 3210
2,0 m 601* - 605* - 349 - 510 - 296 - 436 - 3810
1,0 m 636* - 833* 642* 317 - 484 320 271 - 408 274 4030
0,0 m 684* 1722* 957* - 337 869 491 - 285 693 393 - 3880
-1,0 m 746* 1551* 916* - 436 1002 514 - 362 752 423 - 3330

 ò Kuomu ∙ vakiokauhanvarsi (1100 mm) ∙ vakiovastapaino ∙ ilman kauhaa

Nosto-
pisteen 
korkeus 

[H]

Puskulevyn yli, puskulevy alhaalla Puskulevyn yli, puskulevy ylhäällä Sivulle, puskulevy ylhäällä
Maksimisä-
de [R] (mm)

Nosto mak-
simisäteellä 

(kg)

Nostosäde [R] (kg) Nosto mak-
simisäteellä 

(kg)

Nostosäde [R] (kg) Nosto mak-
simisäteellä 

(kg)

Nostosäde [R] (kg)

2,0 m 3,0 m 4,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m
3,0 m 497* - - - 497* - - - 378 - - - 3630
2,0 m 526* - 492* 510* 361 - 492* 373 307 - 492* 322 4070
1,0 m 565* - 722* 576* 336 - 566 372 282 - 474 310 4270
0,0 m 614* 1614* 918* 648* 350 982 549 370 292 780 453 308 4150
-1,0 m 665* 1559* 937* - 428 1102 568 - 352 833 451 - 3600
-2,0 m 697* 1070* - - 697* 1070* - - 697* 1070* - - 2550

 ò Ohjaamo ∙ pitkä kauhanvarsi (1400 mm) ∙ painava vastapaino ∙ ilman kauhaa

Nosto-
pisteen 
korkeus 

[H]

Puskulevyn yli, puskulevy alhaalla Puskulevyn yli, puskulevy ylhäällä Sivulle, puskulevy ylhäällä
Maksimisä-
de [R] (mm)

Nosto mak-
simisäteellä 

(kg)

Nostosäde [R] (kg) Nosto mak-
simisäteellä 

(kg)

Nostosäde [R] (kg) Nosto mak-
simisäteellä 

(kg)

Nostosäde [R] (kg)

2,0 m 3,0 m 4,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m
3,0 m 585* - 538* - 466 - 538* - 403 - 442 - 3210
2,0 m 601* - 605* - 366 - 605* - 308 - 453 - 3810
1,0 m 636* - 833* - 333 - 507 - 283 - 425 286 4030
0,0 m 684* 1722* 957* 642* 354 912 515 336 298 723 411 - 3880
-1,0 m 746* 1551* 916* - 456 1045 538 - 377 782 440 - 3330

 ò Ohjaamo ∙ vakiokauhanvarsi (1100 mm) ∙ vakiovastapaino ∙ ilman kauhaa
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 ѓ Vakio- ja lisävarusteet
 ò Ohjaamo ja sisätilat

Kupinpidike 
Kokoon taitettavat ja ergonomiset polkimet 
Lisävarusteiden ja puomin kääntö painikkeilla 
Sisäänvedettävä turvavyö 
TOPS/ROPS/FOPS-kuomu* 
AM/FM-stereoradio Bluetooth-yhteydellä 
Kangasverhoiltu jousitettu istuin 
TOPS/ROPS/FOPS-ohjaamo lämmityslaitteella 

 ò Turvallisuus
Akun irtikytkentä 
Ohjauskonsolien lukitukset 
Moottorin ja hydrauliikan seuranta pysäytyksellä 
Polttoainesäiliö täynnä -varoitus 
Äänimerkki 
Laite esineiden käsittelyyn (varoventtiilit + ylikuormitusvaroitus + Life Eye 
-toiminto) 

Ajoliikehälytys 

Jotkut näistä vaihtoehdoista saattavat olla vakioina tietyillä markkina-alueilla. Joitakin 
vaihtoehtoja ei välttämättä ole saatavana tietyillä markkina-alueilla. Tarkasta tilanne paikallisen 
DOOSAN-jälleenmyyjäsi kanssa saadaksesi lisätietoa saatavuudesta tai mukauttaaksesi koneesi 
omiin tarpeisiisi.

 ò Muuta
Kauhanvarressa säädettävä kaksitoiminen lisähydrauliikka venttiileillä 
Puskulevyssä kellutustoiminto 
Rasvapuristimen pidike 
Hydraulinen vastapaino-ohjaus 
Ajonopeuden valinta ja automaattivaihde 
Ylävaunu neljän pisteen sidonnalla 
Vedenerotin 
Työvalo (puomiin) 
Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia (kumpi näistä ensin toteutuu) 
1550 mm puskulevy 
300 mm kumitelat 
Kauhanvarressa toinen lisähydrauliikka venttiileillä 
Lisävalot (2+1) 
Suoraan säiliöön johtava AUX1-liitäntä 
Painava vastapaino pitkällä kauhanvarrella 
Hydr. liitinlinjat 

Vakio: 
Lisävarusteena: 

Mitat ja työskentelyalue

* Ympäripyörähdyssuojarakenne (ROPS) – Täyttää ISO 3471 vaatimukset. Kaatumissuojarakenne 
(TOPS) – Täyttää ISO 12117 vaatimukset. Suojaus putoavia esineitä vastaan (FOPS) – Täyttää ISO 
3449 vaatimukset.

 ò Mitat

DX27Z
A Puskulevyn korkeus mm 319
B Vapaa korkeus vastapainon alapuolella mm 539
C Moottoritilan yläreunan korkeus mm 1540
D Akseliväli mm 1543
E Keskilinjasta levyyn – vakiolevy mm 1462
F Etuosan pituus – vakiokauhanvarsi mm 3343
G Telaston kokonaispituus mm 1965
H Siirtopituus mm 4325
I Telakengän harjan korkeus mm 21
J Puskulevyn leveys mm 1550
K Kokonaiskorkeus mm 2438
L Telojen leveys mm 300

M Kaivulaitteiden keskilinjan etäisyys koneen 
keskilinjasta puomi vasemmalle käännettynä mm 565

N Kaivulaitteiden keskilinjan etäisyys koneen 
keskilinjasta puomi oikealle käännettynä mm 773

O Vähimmäiskääntösäde – vakiokauhanvarsi mm 1726

P Takaosan kääntösäde – vakiokauhanvarsi/
vakiovastapaino mm 785

Q Työleveys puomi täysin vasemmalle käännettynä mm 1808
R Työleveys täysin vasemmalle käännettynä mm 1599

 ò Työalue

DX27Z
A Kauhan maksimikulma ° 185
B Maks. ulottuma eteenpäin – vakiokauhanvarsi mm 4644 
B Maks. ulottuma eteenpäin – pitkä kauhanvarsi mm 4931
C Maks. kaivu-ulottuvuus – vakiokauhanvarsi mm 4518
C Maks. kaivu-ulottuvuus – pitkä kauhanvarsi mm 4814 
D Min. etuosan kääntösäde – vakiokauhanvarsi mm 2131
D Min. etuosan kääntösäde – pitkä kauhanvarsi mm 2135
E Puskulevyn nostokorkeus mm 385
F Puskulevyn jyrsintäsyvyys mm 420

G Maks. korkeus kauhanvarsi sisäänvedettynä – 
vakiokauhanvarsi mm 3247

G Maks. korkeus kauhanvarsi sisäänvedettynä – pitkä 
kauhanvarsi mm 3239

H Maks. kaivukorkeus – vakiokauhanvarsi mm 4230
H Maks. kaivukorkeus – pitkä kauhanvarsi mm 4430
I Maks. kaatokorkeus – vakiokauhanvarsi mm 3043
I Maks. kaatokorkeus – pitkä kauhanvarsi mm 3243
J Suurin pystyseinämän kaivusyvyys – vakiokauhanvarsi mm 1567

J Suurin pystyseinämän kaivusyvyys – pitkä 
kauhanvarsi mm 1818

K Maks. kaivusyvyys – vakiokauhanvarsi mm 2547
K Maks. kaivusyvyys – pitkä kauhanvarsi mm 2847
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