
 Alltid

 
Vi

 muddring själv det
 gör för muddringspumpar  samt flottar

 och bryggor minigrävare, också säljer 

 leverans efter faktura
 mot betalning och Sverige i frakt fri 

 

Några tips på hur du effektivt arbetar med  
Doroklipparna: 
 

När klippning utförs bör man planera körningen så 

att vinden blir ett hjälpmedel i arbetet. Välj gärna 

dagar då pålandsvind råder. En öppning kan klippas 

från land och ut.  När du klipper utifrån kan du med 

räfsans hjälp styra vassen fram till öppningen och 

den driver sedan själv in till land. Ta alltid hand om 

de klippta växterna. Växter som lämnas kvar i 

vattnet  kan rota sig på nytt.  Sjöns djur och växtliv 

påverkas i längden om  vassen lämnas i vattnet. För 

att utrota eller minimera vattenväxter bör det 

klippas regelbundet. Om tillväxten hålls under 

vattenytan brukar man erhålla bäst resultat, och 

växten dör ut. Resultatet varierar beroende på 

växttyp. Doroklippare klipper alla typer av 

vattenväxter. 
 

OBS! Angivet klippdjup i tabellen varierar något  

beroende på båtens relingshöjd. 

 

Doroklipparna monteras på mindre båtar. Vi  

rekommenderar en enkelskrovad båt som är 3,5 

–4,2 m lång. Monteringen kan utföras av en 

person. Ramen läggs över relingen och spänns 

sedan fast med relingskroken. Klippknivarna är 

anpassade för klippning av växter under 

vattenytan. Eftersom vi använder lagringar som 

smörjs av vatten kräver Doroklipparna lite 

underhåll. Klippdjupet kan justeras i steg om ca 

20 mm.  

Sidmonterade Doroklippare kan monteras på 

valfri plats om rodd används i stället för båtmotor. 

Modell Motor Drivning Arbetsbredd Klippdjup Rostskydd Körhastighet Stenutlösning Vikt Max båtbredd 

3070 Hyddo 200 Hydraulmotor 3,07 m 0,8 m Galvaniserad /

elförzinkad 

0-70 m/min ja 110 kg 

inkl. hyd.agg. 

 

3071 Hyddo 200 Hydraulmotor 3,07 m 1,2 m Galvaniserad / 

elförzinkad 

0-70 m/min Ja 113 kg 

inkl. hyd.agg. 

 

Hymo Hyddo 200 Hydraulmotor 1,5 m    1,1 m Elförzinkad 0-70 m/min ja 75 kg 

inkl. hyd.agg. 

180 cm 

Hymo  

förlängd 

Hyddo 200 Hydraulmotor 1,5 m 1,5 m Elförzinkad 0-70 m/min Ja 77 kg 

inkl. hyd.agg. 

180 cm 

Klippo B&S 3,5 hk 4-takt Kilrep 4-steg 1,5 m 0,5 m Elförzinkad 0-70 m/min ja 50 kg 180 cm 

Wasse B&S 3,5 hk 4-takt Kilrep 4-steg 1 m 0,3 m Elförzinkad 0-70 m/min ja 40 kg 180 cm 

Handy     0,40 m Teleskopisk,  

max längd 2 m 

Elförzinkad kniv, 

aluminium skaft. 

  1,5 kg  

Hyddo 200 B&S 6 hk 4-takt Hydraulpump   Aluminium   45 kg  

SE 

BÅTMONTERADE VASSKLIPPARE 

Med barlast förbättras båtens  

styregenskaper. Även båtens  

stabilitet bibehålls.  

 

Sidmonterade vassklippare drar båten i 

sidled. Detta kan kompenseras om  

båtmotorn högermonteras något.  

  

 

Relingskroken klämmer fast  

ramarna mot relingen från  

relingens undersida. Alla ramar är  

teleskopiska för att passa olika 

båtbredder. 

Rätt till ändring av tekniska specifikationer förbehålles tillverkaren 
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DOROKNIVEN HANDY 
med dubbelfunktion, skärblad och räfsa. Perfekt verktyg för 

rensning av små ytor. Kniven har ett teleskopiskt 

greppvänligt skaft. Knivarna är utbytbara.   

Art.nr. 97-HANDY 

 TILLBEHÖR  

DOROKLIPPEN 3070/3071 DOROKLIPPEN HYMO 

DOROKLIPPEN KLIPPO DOROKLIPPEN WASSE 

Vår största vassklippare till motorbåtar. Hydraulisk 

drivning ger säker drift. Den lämpar sig väl för de 

större jobben. En rejält tilltagen motor på 6 hk 

levererar kraft till klippaggregatet. Doroklippen Mod 

3070 levereras komplett med ramar, vinsch, 

hydraulaggregat (Hyddo 200) och klippaggregat 

med 3 m arbetsbredd. Som tillval finns arbetsbredd 

2 eller 4 m. Stenutlösningen är återfjädrande. 

Konstruktionen tillåter kniven att röras i  

sidled och bakåt.Doroklippen Mod. 3071 har 

samma specifikationer men har ett utökat klippdjup. 

Mod. 3070  Art.nr. 95-3070H 

Mod. 3071  Art.nr. 95-3071H 

Knivsats 2 m arbetsbredd Art nr: 95-90020 

Knivsats 4 m arbetsbredd Art nr. 95-90040 

Vår djupklippande maskin. Som drivkälla använder 

vi vårt hydraulaggregat Hyddo 200. Med den 

hydrauliska driften blir maskinen mycket driftsäker.  

Doroklippen Hymo levereras komplett med 

hydraulaggregat. Stenutlösning är standard. 

Hymo finns också med extra lång stolpe för  

utökat klippdjup. 
 

 

 

 

 

 

Mod. Hymo         Art. nr. 87-HYMO 

Mod. Hymo förlängd   Art. nr. 87-1900H 

Doroklippen Klippo är maskinen i mellanklassen. 

All manövrering av Klippo sker från förarplatsen, 

såsom klippdjup och knivens drift in och ur. 

Kniven kan även snedställas för klippning i 

växtfilt och nära land. Klippo är utrustad med 

stenutlösning och har ställbar ram för olika 

båtbredder. Plasthinkarna fungerar som motvikt 

(barlast).  

Ramen spänns fast mot relingen med 

spännkrokar. 

 

 Art.nr. 88-KLIPPO 

Doroklippen Wasse är vår minsta motordrivna  

vassklipp. Wasse är den lämpliga vassklipparen 

när flyttning mellan olika vattendrag förekommer 

och små klippytor ska underhållas.  

Från förarplats regleras klippdjup, knivens drift in 

och ur, start av motor m.m.  

Den lätta konstruktionen gör transport och 

montering enkel. Stenutlösning är standard.  

Vassräfsan levereras som tillbehör. 

 

 

Art.nr. 93-WASSE 

RÄFSOR 

HJULSTÄLL 
Hjulställ till Klippo och Wasse underlättar transport, montering och 

förvaring. Säljes som tillbehör. 

 

Hjulställ till Klippo 

Art nr. 99-HJUL 

 

Hjulställ till Wasse 

Art nr. 93-HJUL 

Med Vassräfsan kan Doroklipparna utnyttjas effektivt. 

Den vass som ibland kan vara störande för propellern 

styrs undan med räfsan. Används tillsammans med 

Hymo, Klippo, och Wasse. 

 

Art. Nr. 96-VASSRÄFSA 

Arbetsbredd 2,4 m 

Frontmonterad räfsa till Doroklippen Mod 3070. 

Vassräfsan kompletterar Doroklippen och klippningen 

kan utföras mer effektivt då räfsan tar hand om den 

klippta vassen. 
 

Art.nr. 96-12000 

Arbetsbredd 3,0 m 

HYDRAULAGGREGAT 

Hyddo 200  monteras som separat enhet och lyfts  

enkelt bort. Avgaserna leds via ett förlängt avgasrör bort 

från förarplatsen. Alla hydrauliska komponenter är 

placerade inne i hydraultanken så att oljespill undviks. 

Motorn kan startas sittande från förarplatsen. 

Hyddo 200 används för drift av Mod 3070 och Hymo.  

Kan även levereras för drift av andra hydraulmaskiner 

BÅTMONTERADE VASSKLIPPARE 


