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ROBOTY WYBURZENIOWE HUSQVARNA
LEPSZY SPOSÓB PRACY

ZWIĘKSZ SWÓJ POTENCJAŁ 
DZIĘKI NOWEJ OFERCIE DXR
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DXR
DXR 145/275/305/315
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Twój potencjał jest naszą siłą napędową. Inspiruje nas do projektowania technologii, które 
pozwolą Ci rozwijać profesjonalne umiejętności. Ty dobrze wiesz, jak wykonać pracę – a dzięki 
naszym rozwiązaniom będziesz pracować bezpieczniej, inteligentniej i z wykorzystaniem 
większej mocy. Z dumą przedstawiamy całkiem nową ofertę robotów Husqvarna DXR, dzięki 
którym zyskujesz nie tylko moc. Wszystko pod pełną kontrolą, jak nigdy dotąd. 

WIĘCEJ KONTROLI    WIĘCEJ MOCY    WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
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ZYSKUJESZ PEWNOŚĆ. 

Precyzja i bezpieczeństwo pracy są ważne.  
Dzięki całkowicie nowemu zdalnemu sterowaniu, nasza nowa oferta 
daje Ci swobodę i pełną kontrolę, nawet przy większych odległościach.  
Wynieś swoje umiejętności na nowy poziom. 

WIĘCEJ KONTROLI
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SZYBKIE PRZEŁĄCZANIE  
TRYBU PRACY/TRANSPORTU

Przełączaj się szybko i łatwo między trybem 
pracy i trybami transportu. Do wyboru są trzy 
tryby transportu. 

PRZEŁĄCZNIK NA JOYSTICKU 

Obsługiwane kciukiem przełączniki na każdym 
joysticku mają funkcje przypisane przez 
operatora.  Sterowanie jest przez to bardziej 
elastyczne, precyzyjne i skuteczne. 

ZDALNA ŁĄCZNOŚĆ 
NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ

Pozwala na zdalną pracę nawet w trudnym 
otoczeniu, z odległości do 300 m. 

NOWOCZESNY EKRAN LCD 

Zapewnia przyjemną obsługę i dobrą 
kontrolę dzięki intuicyjnemu działaniu, 
dużemu rozmiarowi ekranu, optymalnemu 
kątowi patrzenia oraz możliwości 
adaptacji do oświetlenia. 

NADZÓR W CZASIE RZECZYWISTYM  

Pilot zdalnego sterowania dostarcza bieżące informacje na temat stanu maszyny, 
takie jak napięcie i natężenie prądu, temperatura, a także aktywne błędy i czas pracy, 
bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń pomiarowych. Daje to natychmiastowy 
wgląd w status maszyny, umożliwiając zwiększenie ich sprawności i produktywności. 

ERGONOMICZNE SZELKI LUB PAS

Do wyboru są szelki lub pas – obie opcje 
zapewniają ergonomiczną pracę.
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Nowa oferta DXR to znacznie więcej niż tylko moc, 
jakiej potrzebujesz – zyskujesz pewność i zaufanie, 
dzięki którym lepiej wykonasz pracę. 

KIEDY JEST POTRZEBNA. 
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WIĘKSZA MOC I SKUTECZNOŚĆ

Moc elektryczna* wzrosła średnio o ponad 20% we wszystkich czterech modelach 
DXR. Przepływ oleju hydraulicznego** jest o ponad 10% większy. Umożliwia to 
szybsze cięcie, kruszenie  i wyburzanie, przez co szybciej wykonujesz pracę. 

ZOPTYMALIZOWANA MOC 

Maszyna zawsze działa optymalnie, 
niezależnie od warunków roboczych, 
co umożliwia operatorom wydajną pracę 
w różnych wymagających środowiskach 
i w wysokich temperaturach.

** dotyczy DXR 275/305/315
* w porównaniu z naszymi wczesnymi modelami

WIĘCEJ MOCY

+20%*

O PONAD 10 % WIĘKSZY 
PRZEPŁYW OLEJU** >10%
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MONITOROWANIE MOCY

Na ekranie pilota widzisz stan maszyny 
w czasie rzeczywistym. Pomaga to 
w monitorowaniu dostępnej mocy. 

CERTYFIKAT OD NIEZALEŻNEJ JEDNOSTKI

Wszystkie modele uzyskały certyfikat niezależnej 
jednostki dotyczący bezpieczeństwa, kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz bezpiecznej pracy.

BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZNA 
PRACAEMC
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WIĘKSZE
MOŻLIWOŚCI

DXR – więcej mocy i kontroli w zgodzie ze sobą.  
Nasze nowe roboty DXR są narzędziami, dzięki którym pracujesz 
bardziej efektywnie. Dlatego zoptymalizowaliśmy ich moc 
podczas pracy w wysokich temperaturach i wymagającym 
otoczeniu, a także wprowadziliśmy zupełnie nowe zdalne 
sterowanie. W połączeniu z Twoimi umiejętnościami,  nasze nowe 
maszyny zapewnią większą moc oraz kontrolę, co przełoży się 
na najwyższą jakość. Pozwól, aby ta nowa oferta robotów DXR 
zwiększyła potencjał osoby, która nimi pracuje – Twój potencjał. 

Większa moc i wydajność wszystkich 
czterech modeli DXR*. 

Nowoczesne urządzenie do zdalnego sterowania  
ułatwia ergonomiczną i intuicyjną pracę. 

Wszystkie modele uzyskały od niezależnej jednostki certyfikat 
bezpieczeństwa, zgodności elektromagnetycznej oraz bezpiecznej pracy. 

Serwis i wsparcie zapewniane przez globalną  
firmę, zajmującą czołową pozycję w branży budowlanej. 

NOWA OFERTA DXR

* W porównaniu z naszymi wczesnymi modelami.
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PRACUJ MĄDRZE
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DXR – INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE

Po co niepotrzebnie trwonić własne siły i środki, skoro pracę może 
wykonać robot? Dzięki dużej mocy i zadziwiającej precyzji, jeden DXR 
z jednym operatorem poradzą sobie lepiej niż wiele innych rozwiązań 
stosowanych w miejscach rozbiórki. Co więcej, DXR jest bardziej 
kompaktowy od koparki z tej samej kategorii wagowej, co umożliwia mu 
wyburzanie w ograniczonych przestrzeniach. 

3 KOPARKI*

1 HUSQVARNA DXR 305

VS.

*  Wyliczenia na podstawie porównania przepływu oleju hydraulicznego na kilogram ciężaru maszyny oraz narzędzia w różnych 
rodzajach maszyn w stosunku do DXR 305 i należy je traktować wyłącznie jako orientacyjne.
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Wyburzanie bywa niebezpieczne. 
Poprawa bezpieczeństwa operatorów 
jest naszym priorytetem, a najlepszym 
sposobem na ochronę operatora jest 
zapewnienie mu bezpiecznej odległości 
od miejsca rozbiórki – dzięki zdalnej 
technologii Husqvarna, może to być 
nawet 300 metrów.

RYZYKO ZAWALENIA SPADAJĄCE ODŁAMKI RYZYKO UPADKU 

BEZPIECZEŃSTWO
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BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ
OD CZYNNIKÓW RYZYKA 
DZIĘKI ZDALNEMU  
STEROWANIU. 

PYŁ DRGANIA 

NA ODLEGŁOŚĆ 
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CONFINED, HARD-TO-REACH AREAS

Thanks to the smart, compact design, 
the DXR machine can easily get through  
small openings or be lowered into narrow 
shafts to perform tasks efficiently.
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE

Dzięki szerokiej ofercie osprzętu, 
DXR sprawdza się w wielu różnych 
zastosowaniach, takich jak usuwanie 
twardych powłok, demontaż, 
a nawet prace wykonywane 
miniładowarką. 

GOTOWY
NA WYZWANIA 

WYBURZANIE CZĘŚCIOWE LUB PRECYZYJNE

Husqvarna DXR to idealna maszyna do wyburzania 
części konstrukcji, np. rur, klatek schodowych 
i sufitów, gdzie wymagana jest duża precyzja, 
aby uniknąć uszkodzenia pozostałych struktur. 
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WYBURZANIE 
W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH 
SZCZEGÓLNEJ OCHRONY

Silnik elektryczny, niewytwarzający 
spalin, mały ciężar i niewielkie 
rozmiary - DXR sprawdza się znakomicie 
przy rozbiórkach w pomieszczeniach 
czy miejscach wymagających 
szczególnej ochrony, takich jak szpitale, 
hotele czy laboratoria. 

CIASNE, 
NIEDOSTĘPNE PRZESTRZENIE

Dzięki inteligentnej, kompaktowej 
konstrukcji, maszyna DXR łatwo mieści 
się w niewielkich otworach i może 
być opuszczana w wąskie szyby, aby 
skutecznie wykonać pracę. 

GOTOWY
NA WYZWANIA OBSZARY NIEBEZPIECZNE 

Robot DXR pomoże Ci w pracy 
w strefach zagrożenia. Ryzyko 
zawalenia, dym, pył, gorąco czy 
drgania nie stanowią już dla operatora 
problemu, ponieważ może wykonywać 
pracę z odpowiedniej odległości. 
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1. Doskonały stosunek mocy do ciężaru. 

2. Znakomite wyważenie i stabilność. 

3. Pełne indywidualne sterowanie wszystkimi 
siłownikami ramion i wsporników. 

4. Łatwe dostosowywanie 
parametrów hydrauliki. 

PŁYNNE DZIAŁANIE 

ŁATWOŚĆ KONSERWACJI 

WYRÓŻNIAJĄ NAS
SZCZEGÓŁY 

4

3

3

5

5

5. Łatwy dostęp do miejsc 
wymagających serwisu. 

6. Hydrauliczne napinanie gąsienic. 

7. Komunikaty o błędach i 
przeglądzie podane w prosty 
sposób w kilku językach.  

8. Diagnostyka zdalnego 
sterowania.
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 ■ Łącze radiowe 2,4 GHz ze stabilnym, 

dalekim zasięgiem do 300 m. 

 ■ Znakomite sterowanie dzięki 

natychmiastowej reakcji. 

 ■ Joysticki z  wygodnym przełącznikiem 

obsługiwanym kciukiem.   

 ■ Tryb transportowy, jednoręczny. 

 ■ Wiele schematów działania. 

 ■ Ergonomiczne szelki + opcjonalny pas.

PRECYZJA
W TWOICH RĘKACH 

WYRÓŻNIAJĄ NAS
SZCZEGÓŁY 

5

7

6

8
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WIELE NARZĘDZI DO WYKORZYSTANIA

Nowoczesne oprogramowanie DXR automatycznie 
dostosuje przepływ i ciśnienie do każdego z powyższych 
narzędzi.  W przypadku przystawek innych marek, 
wystarczy prosta regulacja ręczna. 

WYMIANA NARZĘDZI? TO PROSTE! 

ŁYŻKA

Przekształć DXR w sterowaną 
zdalnie koparkę z łyżką standardową, 
wąską lub szeroką. 

FREZARKA BĘBNOWA 

Bardzo wydajne narzędzie 
do kopania rowów, usuwania 
nawierzchni i kształtowania skał, 
betonu czy twardej gleby. 

MŁOT WYBURZENIOWY 

Uwolnij wyjątkową siłę burzenia 
z młotami hydraulicznymi 
montowanymi w maszynach 
Husqvarna DXR. 
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WIELE NARZĘDZI DO WYKORZYSTANIA

KRUSZARKA 

Do precyzyjnego i szybkiego wyburzania 
konstrukcji z betonu i cegły, takich jak 
ściany, klatki schodowe i sufity. 

CHWYTAK 

Lekki i uniwersalny chwytak 
to imponująca objętość 

w parze z dużą siłą chwytu.
NOŻYCE DO STALI 

Obrotowe nożyce do stali, lekkie 
i o dużej sile cięcia, nadają się doskonale 

do skutecznej, precyzyjnej pracy 
w ograniczonych przestrzeniach.
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MONTOWANE FABRYCZNIE
PAKIETY OPCJI

OCHRONA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ 

P1

UMOŻLIWIA CIĄGŁĄ PRACĘ DXR Z PEŁNĄ MOCĄ 
W WYŻSZYCH TEMPERATURACH OTOCZENIA, 
ZAPEWNIAJĄC WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ PRACY 
W TAKICH MIEJSCACH JAK PIECE CEMENTOWE 
I HUTY STALI. PAKIET DOSTĘPNY DLA DXR 275, 
DXR 305 ORAZ DXR 315. 

UMOŻLIWIA OPERATOROWI PRECYZYJNĄ 
KONTROLĘ JEDNEJ DODATKOWEJ FUNKCJI 
HYDRAULICZNEJ, NP. OBROTU CHWYTAKÓW 
CZY NOŻYC WOKÓŁ WŁASNEJ OSI. ZAWIERA 
TAKŻE OSŁONY ZEWNĘTRZNYCH SIŁOWNIKÓW 
HYDRAULICZNYCH. PAKIET DOSTĘPNY 
DLA WSZYSTKICH MODELI DXR.P 

UMOŻLIWIA UŻYCIE DXR DO ODŻUŻLANIA PIECÓW 
W TOPIALNIACH I PODOBNYCH MIEJSCACH. CHRONI 
NAJWAŻNIEJSZE ZESPOŁY PRZED USZKODZENIEM 
NA SKUTEK OGRZEWANIA PROMIENNIKOWEGO
 I CIEPŁA PRZEWODZONEGO. PAKIET DOSTĘPNY 
DLA DXR 275, DXR 305 ORAZ DXR 315. 

PAKIET SPRAWNIEJSZEGO CHŁODZENIA P2

P2

 POSZERZONE FUNKCJE HYDRAULICZNE I OCHRONA SIŁOWNIKA 

P3

POSZERZONE FUNKCJE HYDRAULICZNE 
I OCHRONA SIŁOWNIKA(P1) 

 SPRAWNIEJSZE CHŁODZENIE (P2) 

OCHRONA PRZED WYSOKĄ 
TEMPERATURĄ (P3) 

= Montaż fabryczny = Instalacja w warsztacie

Zestaw hydrauliczny 

do dodatkowego osprzętu

Zestaw do ochrony 

siłownika (C2+C3)

Zestaw chłodzący

Osłona przewodu

Ognioodporny 

olej hydrauliczny

Stalowe 

gąsiennice

Stalowe 

stopki
Zestaw chłodzący do młota
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MONTOWANE FABRYCZNIE
PAKIETY OPCJI

P3

Przeciwciężar 

Zestaw 
spustowy 

DODATKOWY OSPRZĘT 

OSŁONA PRZEWODU 
I OGNIOODPORNY OLEJ 

HYDRAULICZNY. 

ZESTAW CHŁODZĄCY 
DO MŁOTA. 

ZESTAW DO OCHRONY 
PRZED WYSOKĄ 
TEMPERATURĄ 
DO SB202 / SB302  
(ZAMAWIANY OSOBNO). 

Pas biodrowy 

Zestaw 
przeciwpyłowy 

P1P1

P1

Stalowe 

gąsiennice

Stalowe 

stopki
Zestaw chłodzący do młota

Zestaw do ochrony przed wysoką 

temperaturą do SB202 / SB302 

(zamawiany osobno)
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WIELE MOŻLIWOŚCI 
HUSQVARNA DXR

145
HUSQVARNA DXR

275

Ciężar: 985 kg / 2171 lbs. 

V: 380–420 (50 Hz) 440–480 (60 Hz). 
A: 32 (50 Hz) 30 (60 Hz).

Narzędzia – zal. ciężar maks.: 200 kg / 441 lbs. 

Ciężar: 1750 kg / 3858 lbs. 

V: 380–420 (50 Hz) 440–480 (60 Hz). 
A: 46 (50 Hz) 39 (60 Hz).

Narzędzia – zal. ciężar maks.: 310 kg / 683 lbs. 

Ramię obracające się o 360°+, 
znakomity zasięg i uniwersalność. 

Zwarta konstrukcja, mieści się w samochodzie 
dostawczym i windzie, pokonuje schody. 

Mały ciężar i nacisk na podłoże, można używać 
w miejscach o ograniczonym dopuszczalnym obciążeniu. 

Kompaktowy i stabilny. 

Mały ciężar i nacisk na podłoże, można używać w 
miejscach o ograniczonym dopuszczalnym obciążeniu. 

Duża siła uderzenia. 

5

4

3

2

1

NAJWAŻNIEJSZE CECHY 

W górę: 4,4 m / 14,4 ft
W przód: 3,7 m / 12,1 ft

0 1 2 3 4 5

W górę: 4,8 m / 15,7 ft
W przód: 4,5 m / 14,7 ft

0 1 2 3 4 5

[m][m]

[m][m]
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HUSQVARNA DXR

305
HUSQVARNA DXR

315

Ciężar: 1960 kg / 4321 lbs. 

V: 380–420 (50 Hz) 440–480 (60 Hz) 
A: 52 (50 Hz) 44 (60 Hz).

Narzędzia – zal. ciężar maks.: 310 kg / 683 lbs.

Ciężar: 2020 kg / 4453 lbs. 

V: 380–420 (50 Hz) 440–480 (60 Hz). 
A: 52 (50 Hz) 44 (60 Hz).

Narzędzia – zal. ciężar maks.: 310 kg / 683 lbs.

Duża siła uderzenia. 

orzystny stosunek mocy do ciężaru. 

Długie ramię o stałej długości i wytrzymałej 
konstrukcji wymaga minimum prac serwisowych. 

Długie ramię teleskopowe, maks. 5,5 m, 
dobry zasięg. 

Precyzyjne ustawienie. 

Duża siła uderzenia. 

W górę: 5,2 m / 17 ft
W przód: 4,8 m / 15,7 ft

W górę: 5,5 m / 18 ft
W przód: 5,2 m / 17 ft

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

[m]

[m]

[m]

[m]
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WZROST WYDAJNOŚCI 

Różnorodne zastosowania 
i wiele zadań wykonywanych przez 
jednego robota DXR przekładają się 
na większą ilość pracy wykonanej 
w krótszym czasie, bez konieczności 
zmiany maszyn. 

PROSTA OBSŁUGA 

Szybki czas reakcji, wiele schematów 
działania, łatwe serwisowanie i prosty transport. 
Dodajmy do tego niezwykle korzystny stosunek 
mocy do ciężaru i imponujące przenoszenie 
mocy, a uzyskamy niezwykle skuteczne 
i wszechstronne urządzenie. 

24
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HUSQVARNA DXR 
MOC KORZYŚCI 
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KORZYŚCI FINANSOWE 

Inwestycja w robota wyburzeniowego 
DXR pozwala uzyskiwać nowe 
poziomy wydajności i zapewnia 
wszechstronność pracy. 

BEZPIECZNIEJSZA PRACA 

W strefach zagrożenia DXR może 
wykonywać pracę sterowany zdalnie, 
przy niewielkim ryzyku dla operatora. 
Napęd elektryczny eliminuje szkodliwe 
spaliny. Indywidualnie regulowane, 
ergonomiczne dźwignie konstruowane 
są z myślą o użytkowniku. 
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Twój sukces jest naszym sukcesem. 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji przed, w trakcie i po wykonaniu pracy. 
Mamy punkty sprzedaży i serwisu na całym świecie, dlatego 
bez trudu znajdziesz w pobliżu kogoś, kto Ci pomoże: 

 ■ dobrać narzędzie do zastosowania.

 ■ znaleźć części zamienne i osprzęt.

 ■ wykonać przegląd.

 ■ rozwinąć działalność.

 ■ znaleźć rozwiązanie finansowe.

 ■ Husqvarna UpCare.

Husqvarna – lepszy sposób pracy. 

PARTNER 
GODNY ZAUFANIA 
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PARTNER 
GODNY ZAUFANIA 
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