
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificati: 

-este echipată cu un motor Kohler 

Pro de 9,5cp  

- pompă dublă de 3,2 + 3,2 cc, 

-Combustibil:benzină 

-Motor:9,5 Cp 

-Tip:Mono - cilindru, 4 timpi 

-Răcire:aer 

-Putere:7,1 KW 

-Capacitatea cilindrului:277 cc 

-Consum (la 100% taxă):2.4L / h 

-Capacitatea rezervorului de 

combustibil:7.4 L 

-Sistem hidraulic 

-Pompă hidraulică: pompă dublă cu 

3,2 + 3,2 cc 

-Presiunea de serviciu:145 de bari 

-Debit:2 x 6,4 l / min  

 

 

Avem posibilitatea de a configura 

Mini excavatorul EuroDigger dupa 

specificatile dumneavostra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupa cu gheare pentru EuroDigger 

400, ideală pentru transportul 

gunoiului de grajd sau a ramurilor. 

Lățime 80 cm 

Deschiderea ghearelor de 60 cm 

Capacitate de ridicare cu 

contragreutatea de 140 kg 

Înălțimea de ridicare este de 150 cm 

sub cupă 

Burghiul permite săparea unei 

adâncimi de 80 de cm: ideal pentru 

săparea stâlpilor, pentru a planta 

arbori de dimensiuni mici...  

* Cuplaj hidraulic rapid opțional 

Diametru disponibil 100, 150 și 200 

mm - conul de separare adaptabil 

 

 

 

 

 

Cupa frontală pentru încărcarea și 

mutarea pământului, pietris ... 

Încărcătorul cupei cu o capacitate 

de aproximativ 60L este utilizată în 

locul brațului de echilibrare. 

  

EURODIGGER 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amprenta de manipulare sau cupa 

mini-excavatorului face posibilă 

transformarea foarte ușoară a cupei 

mini-excavatorului într-o cupă de 

umplere cu pietriș, este instrumentul 

ideal la un preț mic pentru a efectua 

lucrări mici de întreţinere, mutarea 

resturilor etc. 

 

În loc de cupa dvs. standard, puteți, 

de asemenea, să cuplați amprenta de 

manipulare sau cupa mini-

excavatorului cu o cupă cu greblă 

pentru a - l face să fie un instrument 

la îndemână pentru curățarea, 

netezirea terenurilor după demolare, 

curățarea terenurilor agricole, 

ramuri, resturi vegetale etc. 

Tel:+40 771 644 677 / +40 759 040 364 

E-mail: alecu@agri-inovatie.ro 

    dinu@agri-inovatie.ro  

Web Site: www.agri-inovatie.ro 
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CUI: RO24796139 / J35/4134/2008 

Agri-Inovatie va prezinta 3 modele 

de  Mini excavatoare : 

- EuroDigger de 6,5cp  

- EuroDigger de 9,5cp 

- EuroDigger de 12cp 

Doar cu Excavatoarele EuroDigger 

aveți posibilitatea de a lucra și în 

spatii mai restrânse, încăperi cu o 

cale de acces mai mica, în hale sau 

alte spatii datorita dimensiunilor 

reduse ale utilajului dar cu o 

performanta foarte bună. 

Excavatoarele EuroDigger îți pot fi 

mult mai folositoare și îți pot oferi 

un randament mult mai mare în 

raport cu dimensiunile acestuia. 

 

TEL:0771.644.677 

       0759.040.364 

e-mail: contact@agri-inovatie.ro  

            alecu@agri-inovatie.ro 

www.agri-inovatie.ro 

 


