
KOPARKI ŁAŃCUCHOWE HYDRIVE 

Koparki łańcuchowe Hydrive wyposażone są 

w trójpunktowy system nawrotowy łańcucha, który 

umożliwia zwiększenie mocy napędowej i poprawia 

wydajność maszyny. Do dużych maszyn 

budowlanych możliwe jest podłączenie modelu 

Hydrive XD. 

Opis:  
• Hydrive: głębokość kopania do 1200mm przy 

szerokości 300mm  

• Hydrive XD: głębokość kopania 1200mm przy 

szerokości kopania 350mm  

• podwójny ślimak odkładający rozdrobniony 

urobek po obu stronach wykopu ułatwia jego 

zasypywanie  

• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

• w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, 

Combo i Diggatac 

 

Idealne zastosowanie: 
Koparki łańcuchowe Hydrive doskonale sprawdzają 

się przy montażu instalacji telekomunikacyjnych, 

drenażowych, nawadniających, energetycznych, 

gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie 

drogowym i ogólnym.   

 
Kompatybilny z następującymi maszynami: 
Hydrive: minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, 

ładowarki typu skid steer, miniładowarki  

Hydrive XD: koparki o wadze powyżej 3.5 tony, 

wielkie ładowarki typu skid steer, 

ładowarki teleskopowe, maszyny z napędem 

hydrostatycznym  
 
 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HDTV-900 HDT-1200 HDTXD-1200 

Długość (A) 1888 mm 2160 mm 2478 mm 

Wysokość (B)   802 mm   802 mm   957 mm 

Szerokość (C)  1212 mm 1212 mm 1212 mm 

Waga bez łańcucha  190 kg 190 kg 238 kg 

Przepływ (LPM) 50-75 50-80 70-115 

Głębokość kopania  do 900 mm do 1200 mm do 1200 mm 

Szerokość kopania  100mm 

150mm 

200mm 

250mm 

300mm 

100mm 

150mm 

200mm 

250mm 

300mm 

100mm 

150mm 

200mm 

250mm 

300mm 



HDT-900 

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA HYDRIVE 

Koparki łańcuchowe Hydrive wyposażone są 

w trójpunktowy system nawrotowy łańcucha, który 

umożliwia zwiększenie mocy napędowej i poprawia 

wydajność maszyny. Do dużych maszyn 

budowlanych możliwe jest podłączenie modelu 

Hydrive XD. 

Opis:  
• głębokość kopania do 1200mm przy szerokości 

300mm  

• podwójny ślimak odkładający rozdrobniony 

urobek po obu stronach wykopu ułatwia jego 

zasypywanie  

• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

• w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, 

Combo i Diggatac 

 

Idealne zastosowanie: 
Koparki łańcuchowe Hydrive doskonale sprawdzają 

się przy montażu instalacji telekomunikacyjnych, 

drenażowych, nawadniających, energetycznych, 

gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie 

drogowym i ogólnym.   

 

Kompatybilny z następującymi maszynami: 
minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki 

typu skid steer, miniładowarki  

 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna  HDT-900 

Długość (A) 1888 mm 

Wysokość (B) 802 mm 

Szerokość (C)  1212 mm 

Waga bez łańcucha  190 kg 

Przepływ (LPM) 50-75 

Zalecany typ łańcucha Combo, Diggatac 

Rozmiar łańcucha 1,654” 

Maksymalna szerokość łańcucha  300 mm 

Głębokość kopania  do 900 mm 

Szerokość kopania  100mm 

150mm 

200mm 

250mm 

300mm 



HDT-1200 

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA HYDRIVE 

Koparki łańcuchowe Hydrive wyposażone są 

w trójpunktowy system nawrotowy łańcucha, który 

umożliwia zwiększenie mocy napędowej i poprawia 

wydajność maszyny. Do dużych maszyn 

budowlanych możliwe jest podłączenie modelu 

Hydrive XD. 

Opis:  
•   głębokość kopania do 1200mm przy szerokości 

300mm  

• podwójny ślimak odkładający rozdrobniony 

urobek po obu stronach wykopu ułatwia jego 

zasypywanie  

• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

• w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, 

Combo i Diggatac 

 

Idealne zastosowanie: 
Koparki łańcuchowe Hydrive doskonale sprawdzają 

się przy montażu instalacji telekomunikacyjnych, 

drenażowych, nawadniających, energetycznych, 

gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie 

drogowym i ogólnym.   

 

Kompatybilny z następującymi maszynami: 
minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki 

typu skid steer, miniładowarki  

 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna  HDT-1200 

Długość (A) 2160 mm 

Wysokość (B) 802 mm 

Szerokość (C)  1212 mm 

Waga bez łańcucha  190 kg 

Przepływ (LPM) 50-80 

Zalecany typ łańcucha Combo, Diggatac 

Rozmiar łańcucha  1,654” 

Maksymalna szerokość łańcucha 300 mm 

Głębokość kopania  do 1200 mm 

Szerokość kopania  100 mm 

150 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 



HDTXD-1200 

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA HYDRIVE XD 

Koparki łańcuchowe Hydrive wyposażone są 

w trójpunktowy system nawrotowy łańcucha, który 

umożliwia zwiększenie mocy napędowej i poprawia 

wydajność maszyny. Do dużych maszyn 

budowlanych możliwe jest podłączenie modelu 

Hydrive XD. 

Opis:  
•   głębokość kopania do 1200mm przy szerokości 

350mm  

• podwójny ślimak odkładający rozdrobniony 

urobek po obu stronach wykopu ułatwia jego 

zasypywanie  

• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

• w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, 

Combo i Diggatac 

 

Idealne zastosowanie: 
Koparki łańcuchowe Hydrive doskonale sprawdzają 

się przy montażu instalacji telekomunikacyjnych, 

drenażowych, nawadniających, energetycznych, 

gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie 

drogowym i ogólnym.   

 

Kompatybilny z następującymi maszynami: 
koparki o wadze powyżej 3.5 tony, wielkie 

ładowarki typu skid steer, ładowarki teleskopowe, 

maszyny z napędem hydrostatycznym  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HDTXD-1200 

Długość (A) 2478 mm 

Wysokość (B) 957 mm 

Szerokość (C)  1212 mm 

Waga bez łańcucha  238 kg 

Przepływ (LPM) 70-115 

Zalecany typ łańcucha Combo, Diggatac 

Rozmiar łańcucha 2” 

Maksymalna szerokość łańcucha 350 mm 

Głębokość kopania  do 1200 mm 

Szerokość kopania  100mm 

150mm 

200mm 

250mm 

300mm 



 

MINI BFT  

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT 

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe 

Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. 

Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej 

głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.  

 

Opis:  

•Bigfoot: głębokość kopania do 900 mm przy 

szerokości 200 mm  

•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości 

wykopu   

• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną 

stronę wykopu   

•w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, 

Combo i Diggatac 

 

Idealne zastosowanie: 

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy 

montażu instalacji drenażowych, nawadniających, 

energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych 

i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym 

i ogólnym.   

 

Kompatybilny z następującymi maszynami: 

Bigfoot: minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, 

ładowarki typu skid steer, miniładowarki 

powyżej 3.5 tony, wielkie ładowarki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna  MINI BFT 

Długość (A) 1880 mm 

Wysokość (B)   800 mm 

Szerokość (C)   960 mm 

Waga bez łańcucha  145 kg 

Przepływ (LPM) 30-115 

Głębokość kopania  do 900 mm 

Szerokość kopania  100 mm 

150 mm 

200 mm 

 



 

BFT-750 

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT 

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe 

Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. 

Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej 

głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.  

 

Opis:  

•Bigfoot: głębokość kopania do 900 mm przy 

szerokości 200 mm  

•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości 

wykopu   

• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną 

stronę wykopu   

•w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, 

Combo i Diggatac 

Idealne zastosowanie: 

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy 

montażu instalacji drenażowych, nawadniających, 

energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych 

i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym 

i ogólnym.   

Kompatybilny z następującymi maszynami: 

minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki 

typu skid steer, miniładowarki 

powyżej 3.5 tony, wielkie ładowarki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna BFT-750 

Długość (A) 1770 mm 

Wysokość (B)   668 mm 

Szerokość (C)  1212 mm 

Waga bez łańcucha  167 kg 

Przepływ (LPM) 30-60 

Zalecany typ łańcucha Combo 

Rozmiar łańcucha 1,654” 

Maksymalna szerokość łańcucha 200 mm 

Głębokość kopania  do 750 mm 

Szerokość kopania  100 mm 

150 mm 

200 mm 

 



 

BFT-900 

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT 

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe 

Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. 

Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej 

głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.  

 

Opis:  

•głębokość kopania do 900 mm przy szerokości 

200 mm  

•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości 

wykopu   

• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną 

stronę wykopu   

•w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, 

Combo i Diggatac 

 

Idealne zastosowanie: 

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy 

montażu instalacji drenażowych, nawadniających, 

energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych 

i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym 

i ogólnym.   

 

Kompatybilny z następującymi maszynami: 

minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki 

typu skid steer, miniładowarki 

powyżej 3.5 tony, wielkie ładowarki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna  BFT-900 

Długość (A) 1920 mm 

Wysokość (B)   668 mm 

Szerokość (C)  1212 mm 

Waga bez łańcucha  167 kg 

Przepływ (LPM) 40-75 

Zalecany typ łańcucha Combo  

Rozmiar łańcucha 1,654” 

Maksymalna szerokość łańcucha  200 mm 

Głębokość kopania  do 900 mm 

Szerokość kopania  100 mm 

150 mm 

200 mm 

 



 

BFTXD-900 

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT 

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe 

Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. 

Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej 

głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.  

 

Opis:  

• głębokość kopania do 1200 mm przy szerokości 

300 mm  

•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości 

wykopu   

• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną 

stronę wykopu   

•w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, 

Combo i Diggatac 

 

Idealne zastosowanie: 

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy 

montażu instalacji drenażowych, nawadniających, 

energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych 

i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym 

i ogólnym.   

 

Kompatybilny z następującymi maszynami: 

koparki o wadze powyżej 3.5 tony, wielkie 

ładowarki typu skid steer, ładowarki teleskopowe, 

maszyny z napędem hydrostatycznym  powyżej 3.5 

tony, wielkie ładowarki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna  BFTXD-900 

Długość (A) 2225 mm 

Wysokość (B)   777 mm 

Szerokość (C)  1212 mm 

Waga bez łańcucha  238 kg 

Przepływ (LPM) 60-115 

Zalecany typ łańcucha Combo, Diggatac 

Rozmiar łańcucha 2” 

Maksymalna szerokość łańcucha 300 mm 

Głębokość kopania  do 900 mm 

Szerokość kopania  150 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 



 

BFTXD-1200 

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT 

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe 

Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. 

Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej 

głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.  

 

Opis:  

• głębokość kopania do 1200 mm przy szerokości 

300 mm  

•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości 

wykopu   

• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną 

stronę wykopu   

•w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, 

Combo i Diggatac 

 

Idealne zastosowanie: 

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy 

montażu instalacji drenażowych, nawadniających, 

energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych 

i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym 

i ogólnym.   

 

Kompatybilny z następującymi maszynami: 

koparki o wadze powyżej 3.5 tony, wielkie 

ładowarki typu skid steer, ładowarki teleskopowe, 

maszyny z napędem hydrostatycznym  powyżej 3.5 

tony, wielkie ładowarki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna  BFTXD-1200 

Długość (A) 2532 mm 

Wysokość (B)   777 mm 

Szerokość (C)  1212 mm 

Waga bez łańcucha  238 kg 

Przepływ (LPM) 70-115 

Zalecany typ łańcucha Combo, Diggatac 

Rozmiar łańcucha 2” 

Maksymalna szerokość łańcucha 300 mm 

Głębokość kopania  do 1200 mm 

Szerokość kopania  150 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 



 

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT XD 1500 

Bigfoot XD Trencher 1500 to udoskonalona wersja 

koparki łańcuchowej Bigfoot XD Trencher 1200. 

Nowszy model pozwala na wykonanie wykopu 

o głębokości do 1500mm.  

 

Opis:  

•maksymalna głębokość wykopu do 1500mm przy 

szerokości 300mm  

•wysokiej jakości silnik hydrauliczny Eaton6K  

•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości 

wykopu; możliwe 4 ustawienia głębokości: 750mm, 

950mm, 1150mm i 1500mm  

•mocnej budowy skrobak oczyszczający wykop  

•potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny 

DIGGA 

•w zależności od warunków gruntowych łańcuch 

dostępny w 3 wersjach: Frost, Combo i Diggatac 

 

Idealne zastosowanie: 

Bigfoot XD 1500 doskonale sprawdza się przy 

montażu instalacji drenażowych, nawadniających,  

telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych 

i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym 

i ogólnym.   

 

Kompatybilny z następującymi maszynami: 

Koparki o wadze powyżej 3.5 tony, duże ładowarki 

typu skid steer, ładowarki teleskopowe i kołowe 

oraz inne maszyny z napędem hydrostatycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Specyfikacja techniczna BFTXD-1500 

Długość (A) 2331.7 mm 

Wysokość (B)       836 mm 

Szerokość (C)     1138 mm 

Waga z łańcuchem Diggatac 150mm   450 kg 

Przepływ (LPM)  90-130 

Głębokość kopania (D) do 1500 mm 

Szerokość kopania  150mm 

200mm 

250mm 

300mm 
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