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   Digga on Austraalia suurim planetaarülekanne-

te ja mullatöömasinate tootja ja eksportija.  See 

kiirelt arenev ettevõte paistab silma erakordsete 

saavutuste poolest oma toodete projekteerimi-

sel ja tootmisel. Ettevõttel on 12000 m2 pind-

alaga tootmistehas Brisbane’is Austraalias, kus 

paikneb ka tehnoloogisi lahendusi puudutavate 

teadmiste populariseerimise keskus. Toodetak-

se ainult parima kvaliteediga materjalidest, mis 

läbivad eelnevalt väga karmi kvaliteedikontrolli.

       

    Ettevõte asutati 1981. aastal Stewart Wrigh-

ti poolt. Sellest ajast peale pöörab Digga erilist 

tähelepanu uuringutele, uute ja paremate toot-

mismeetodite kujundamisele ja arendamise-

le, pakkudes kliendile parima kvaliteediga too-

teid ning seda konkurentsivõimeliste hindadega.

     

   Digga laias tootevalikus on kõrge kvali-

teedistandardiga tööriistad, mis on toode-

tud parimatest materjalidest. Firma tegeleb 

eelkõige kraavide kaevamisel kasutatavate 

kettekskavaatorite ning puuridele ja tööstus-

seadmetele mõeldud kõrge pöördemomendi-

ga kompaktsete planetaarajamite tootmisega.

       Diggal on paljudes maades oma 

esindajad, kes tegutsevad piirkondlikult 

nii edasimüügi kui müügijärgse teenindusega.  

Kesk-Euroopa territooriumil ja Poolas tegutseb 

Digga toodete edasimüügiga firma Serafin P.U.H, 

olles vastutav individuaalsete klientide teenin-

damise ja edasimüügivõrgu arendamise eest.

    Digga on saanud palju autasusid, teda on 

tunnustatud uuenduslike lahenduste, juhti-

vate projektide ja tootmiskvaliteedi eest. 

Enne tehasest väljumist läbivad kõik too-

ted spetsiaalsed katsed, mis garantee-

rib nende pikaajalise ja häireteta töö.

Ettevõtte filosoofia on lihtne – see põhineb 

soodsa hinnaga toote loomisel, ent seda siiski 

mitte kvaliteedi arvelt. Hindame meie Klienti-

de usaldust.

                                  „Me ei karda eksperimentee-

rida uute materjalide ja tootmistehnoloogiatega. 

Oleme avatud – püüame leida uusi võimalusi ega 

väsi innovatiivsete lahenduste otsingul  – tänu 

sellele sobivad meie tooted kasutamiseks igasu-

gustes tingimustes ja vastavad turgude nõuetele 

kogu maailmas. 

Meie poolt teostatavad uuringud ja uute tootmis-

meetodite arendamine aitavad meil luua sead-

meid, mis vastavad investeerijate ja ehitajate 

vajadustele.” 

                                                 Stewart Wright

DIGGA SYSTEM
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PREMIUM 
DRIVE
   DIGGA ajamid koosnevad hüdromootorist 
ja planetaarülekandest, millele tootja annab 
5-aastase garantii. Mootori ja ülekande mõõt-
med on sõltuvad ajami mudelist, mis valitakse 
vastavalt antud masina tehnilistele parameet-
ritele - töösurvele (BAR) ja õli maksimaalse-
le läbivoolule (LPM). Valik on rikkalik – alates 
väikestest ajamitest, mille pöördemoment 
on 1200Nm ja mis on kohaldatud tööks kuni 
5-tonnilise kaaluga minilaadurite ja masinate-
ga kuni võimsate ajamiteni, mille pöördemo-
ment ulatub 500 000Nm.  

   Koostöös firmaga Eaton valmis spetsiaalselt 
DIGGA seadmetele kohaldatud hüdromootor 
sisseehitatud kaitseventiiliga. Kaasaegne di-
sain võimaldas vähendada ajamite läbimõõ-
tusid ja samas suurendada puurimissügavust 
täiendavate pikenduste kasutamise vajaduse-
ta. See võimaldab vähem seisakuid töö käigus 
ja väiksemaid hoolduskulusid. 

     DIGGA ajamite ja puuride omanikud hinda-
vad nende erakordset vastupidavust, lihtsust 
kasutamisel ja soodsat hinda. 
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5-aastane garantii 
planetaarülekandele 

Patenteeritud SCS süsteem

Puudutab ajameid Premium Drive seeriast

Kompaktne kõrge pöördemomendiga 
planetaarülekanne

Hooldusvaba konstruktsioon

Seeria PD uus generatsioon, suurem 
jõudlus

Ümmargune kuju võimaldab ajami 
sisestamist puurauku

Hüdrauliline mootor DIGGA/EATON 
seeriast Char-Lynn Bell 

Kiire ja lihtne puuri kinnitamise
süsteem 
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Masinale kinnitamine:  
sõltuvalt masina tüübist kasutatakse paigaldusplaati, kinnitamine 

ühe- või kahe poldiga 

DIGGA PREMIUM DRIVE

Ajamite tabel PREMIUM DRIVE

teised ajamid  DIGGA
SUPA DRIVES        25 000Nm - 95 000Nm
MEGA DRIVES     100 000Nm - 200 000Nm
ULTRA DRIVES    200 000Nm - 300 000Nm
Kõige võimsamatel ajamitel on pöördemoment isegi kuni 500 000 Nm 
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MUDEL MASINA TONNAAŽ  

[t]
KAAL
[kg]

MAKSIMAALNE 
RÕHK  
[bar]

ÕLI LÄBIVOOL
[min-max l/min]

TÖÖKIIRUS [PÖÖ-
RET/MINUTIS] MAKSIMAALNE 

PÖÖRDEMOMENT PUURI TÜÜP

PDD 0,5 - 1,5 45 240 15-45 49-144 1200 A4
PDX2 0,75 - 2 45 240 30-50 49-91 2350 A4
PD3 2-4 56 240 45-75 48-80 3600 A4
PD4 3-5 56 240 50-85 43-73 4450 A4
PD5 4-6 62 240 60-95 45-67 5450 A6/RC6
PD6 5-7 84 240 70-115 48-79 5600 A6/RC6
PD7 6-8 100 240 70-115 51-73 6050 A6/RC6
PD8 7-10 107 240 80-115 44-68 7050 A6/RC6
PD10 8-12 110 240 85-115 40-58 8500 A6/RC6
PD12 12-15 149 240 70-230 34-78 11300 A8/RC8
PD15 14-24 176 240 70-230 34-63 13900 A8/RC8
PD18 14-24 176 240 70-230 28-50 17600 A8/RC8
PD22 14-24 176 240 70-230 24-40 22250 A8/RC8
PD25 24-50 300 240 70-230 21-34 25800 RC10/RC11

PD30 24-50 300 240 70-230 19-29 30300 RC10/RC11

PD40 24-50 300 240 70-230 18-27 32700 RC10/RC11

PD50 24-50 300 240 70-230 15-23 38400 RC10/RC11
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DIGGA
Parima kvaliteediga terasest toodetud 
DIGGA puurid võimaldavad puurida isegi väga 
kõva pinnast, betooni, bituumenit ja mu-
renevaid kivisid. Pakume laias valikus puu-
re läbimõõtudega alates 100 mm kuni 2500 
mm, ühe või kahe lõikeäärega. Valikuliselt 
on saadaval ka puurid ja pikendused spiraal-
kruviga kogu puuri pikkuses (fully flighted).

Pikenduste kasutamise võimalus

Elérhető fully-flighted fúrószárak

Soliidne spiraalkruvi

Kõvasulamitest terad ja padrunid

   a4          a6            rC6          a8          rC8           rC10         rC11    

Puuride tüübid
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 Puuride tabel

tehnoloogiliselt suurepärased puurid 
ideaalne puuriMine kivises pinnases

PAIGALDUSE SKEEM
mudel PIKKUS

[mm]
ÄÄRED
[mm]

LÄBIMÕÕT
[mm] PUURTERAD PADRUNID ÜHILDUV AjAM

A4 1200 6 100-900 TS PM PDD-PD4
A6 1500 8 150-900 TM PM-SQ PD5-PD10
RC6 1500 8 150-1000 TT PH-3 PD5-PD10
A8 1500 10 150-1200 TM PM-HX PD12-PD22
RC8 1500 10 150-1500 TT PH-3 PD12-PD22
RC10 1500 12/16 250-1500 TT PH-3 PD25-PD50
RC11 1500 12/16 250-1500 TTL PH-3XL PD25-PD50
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DIGGALIGN kujutab endast puuri loodimise 
süsteemi, mis on mõeldud igasuguste töö-
de korral kasutamiseks, kus vajalik on täpse 
puurimise teostamine. Iga kord, kui puur kal-
dub vertikaalist välja, informeeritakse sel-
lest operaatorit. Seade näitab väga täpselt, 
kas puur või vai siseneb pinnasesse ideaalselt 
püstloodselt.

Tänu sellel on võimalik  täpsuse säilitamine 
installeerimisel. Süsteem on võimalik paigal-
dada ka kettekskavaatorile, tänu millele on 
võimalik kaevamissügavuse kontrollimine. 
Süsteemi saab paigaldada kettekskavaatori-
le, tänu millele on võimalik kaevamissügavu-
se kontrollimine.

lÕiketerad ja padrunid
Konks on aga pisiasjades – nagu öeldakse – seepärast on väga tähtsaks 
puuri elemendiks lõiketerad. Meie tootevalik hõlmab täie valiku ülikõvast 
volframkarbiidist valmistatud vahetatavaid otsikuid. Enamuse puuridest 
võib varustada olenevalt vajadustest erinevate lõiketerade kombinatsioo-
niga, mis on ette nähtud pinnase, savi, kiltkivi, asfaldi, betooni, kalju ja 
teiste kõvade pinnasetüüpide puurimiseks.

SCS SYSTEM
vÕnkuMise kontrollsüsteeM

Mitmekordselt tunnustatud SCS on hetkel kõige uudsem puuri võnkumise 
kontrollsüsteem maailmas.  Mida suurem puuri kõrvalekalle, seda kiiremi-
ni reageerib süsteem, piirates selle liikumist. Tänu sellele on töötamine 
mugavam, lihtsam ja eelkõige tunduvalt turvalisem. Süsteem SCS, interg-
reeritud ajami ja kinnitusega on täielikult sõltumatu hüdrosüsteemist.  
  
Süsteemi SCS võib paigaldada 
kõikidele DIGGA ajamitele. 
See tähendab, et kui olete 
juba DIGGA puuri omanik, võite 
kõhklusteta osta SCS süsteemi, 
mis garanteerib teile turvalisuse 
ja töö mugavuse!

Padlock – Knock In, Knock Out 
Terade vahetamine puuril ei ole veel kunagi olnud 
nii lihtne! PADLOCK on meie patenteeritud, 
esimene maailmas, lihtne puurterade 
vahetamise süsteem. Mitte kunagi enam 
väsitavaid kruvisid või polte! Seda võib 
teha lihtsamalt! Meie teame, kuidas. 
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KRUVI-
VAIAD
Terasest kruvivaiad kujutavad endast kõige 
vähem kulukat vundeerimise tüüpi ehitustel. 
Neid on võimalik paigaldada väga kiiresti ja 
nad on keskkonnale ohutud. 
Kruvivaiad on valmistatud suure vastupidavu-
sega (teras 350 – 400) terastorudest, millele 
on keevitatud keermelabad ja millel on puu-
rotsik, mis kindlustab parema pinnase läbimi-
se. Vaiad kruvitakse pinnasesse ekskavaatori 
õlale paigaldatud hüdroajami abil. 

Tänu masina kabiini paigaldatud manomeet-
rile informeeritakse operaatorit hüdroajami 
poolt genereeritavast rõhust. Võrreldes neid 
ajami tehniliste andmetega võib kergesti 
kindlaks tega, millised jõud mõjuvad vaiale 
ja selle põhjal määratleda vaia kandevõime. 
Kiire paigaldamine kindlustab peaaegu kohe-
se kandevõime, praktiliselt ilma naturaalset 
keskkonda rikkumata ja hävitamata. 

CFA kujutab endast vaiamise meetodit, mis 
põhineb torusüdamikule paigaldatud puuri 
süvistamisel pinnasesse ja seejärel selle sise-
muse täitmisel betooniseguga.  Tera lükkub 
välja injekteeritava betooni surve all, mis 
täidab ühtlasi tihedalt vaia südamiku. CFA 
on vibratsioonivaba ja säästlik vundamentide 
tegemise viis, mis võimaldab vaiamist kõva-
des pinnastes ja hoonete läheduses.  

CFA VAIAD
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KETTEKSKAVAATORID

KETT EARTH FROST COMBO DIGGATAC

TERADE 
KOMBINAT-

SIOON

Keti igale teisele 
lülile kinnitatud 

tera

Keti igale lülile 
kinnitatud tera

Earth (30%)  ja 
Diggatac tüüpi 

terade kombinat-
sioon –toodetud 
volframkarbiidist 

(70%)

Igale keti lülile 
kinnitatud vol-
framkarbiidist 

tera

PINNASE 
TÜÜP

Pehme pinnas Pehme, kergelt 
kivine pinnas 

Kõva pinnas, 
kivine pinnas, 

savipinnas

Kivine, kõva 
pinnas, asfalt ja 
külmunud pinnas

LAI KETTIDE VALIK 

EARTH

FROST COMBO

DIGGATAC

HYDRIVE / BIGFOOT
ette nähtud kasutamiseks eelkõige hüdrostaatilise ajamiga masinatele, sellistele nagu laadurid, teles-
kooplaadurid, skid steer tüüpi laadurid, ekskavaatorid ja väga aeglaste käikudega varustatud põlluma-
jandustraktorid. 

MUDEL PIKKUS
[mm]

KÕRGUS
[mm]

LAIUS
[mm]

KAAL
[kg]

ÕLI LÄBIVOOL
[min-max l/min]

KAEVAMISE SÜGAVUS
[mm]

KAEVAMISE LAIUS
[mm]

HDT-900 1888 802 1212 190 50-70 max  900 100, 150, 200, 250, 300

HDT-1200 2160 802 1212 190 50-75 max 1200 100, 150, 200, 250, 300

HDTXD-1200 2478 957 1212 238 70-115 max 1200 150, 200, 250, 300, 350

BFT-750 1770 668 1212 155 30-60 max  750 100, 150, 200

BFT-900 1920 668 1212 172 40-75 max  900 100, 150, 200

BFTXD-900 2225 777 1212 238 60-115 max  900 150, 200, 250, 300

BFTXD-1200 2532 777 1212 238 70-115 max 1200 150, 200, 250, 300

BFTXD-1500 2689 836 1138 432 90-130 max 1500 150, 200, 250, 300
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BIGFOOT / HYDRIVE
Väikseid, kiireid, jõudlikke, töökindlaid ja 
kaasaegsel ehitusplatsil asendamatuid DIGGA 
kettekskavaatoreid iseloomustab unikaalne 
konstruktsioon. See võimaldab masina ope-
raatoril täpse sügavuse ja kraavipõhja puhtu-
se kontrollimist.
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Kettekskavaator lõikab pinnast 3 kuni 4 korda 
kiiremini kui tavaline koppekskavaator, kuna 
töötab ühe, pideva liigutusega. Pinnas lüka-
takse ühe või kahe tigupuuri abil kraavi külge-
dele, tänu millele on seda lihtne uuesti täita.

jÕUDLUS
Erinevalt standardsetest ekskavaatoritest, mis 
kõrvaldavad pinnase klompidena, on ketteks-
kavaatorite poolt kaevatud pinnas lahtine. 
See kergendab tunduvalt kaevatud kraavide 
hilisemat täitmist. Peale selle aitab see hoida 
kaevamistööde ajal korda.

TÄPSUS
Kettekskavaatori poolt kaevatud kraav on 
täpne ja ühtlane, Seade võimaldab täpsuse ja 
soovitud sügavuse säilitamist. Kettekskavaator 
kaevab kitsamaid kraave kui koppekskavaator. 
Kaabits puhastab kraavi põhja, valmistades 
selle ette torude või kaablite paigaldamiseks.

You Tube

SÄÄSTVUS
Kettekskavaator aitab 
säästa raha ja aega! 
Esiteks töötab ket-
tekskavaator kiiresti. 
Teiseks on tänu kraavi 
täpsetele mõõtmetele 
võimalik see kiiremi-
ni täita. Peale selle on 
tööriistade hinnad at-
raktiivsed ja seadmed 
tasuvad end kiiresti 
ära.
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DIGGA • • •  
TARNIME 
TERVIKLAHENDUSI 
PAKETT „CONNECT & GO” 
Valime Sinu jaoks välja seadme, mis on kohaldatud Sinu masinale 
ja varustame selle vajalike tarvikute tervikkomplektiga. Saad meilt 
tööks ettevalmistatud puurseadme! 

PAKETIS: 
• AjAM
• PUUR
• KINNITUS SINU MASINALE
• HÜDRAULILISED ÜHENDUSED

VALIKULISELT: 
• SEADE PÖÖRDEMOMENDI SEIREKS
• PUURI LOODIMISE SÜSTEEMIGA DIGGALIGN
• VÕNKUMISE KONTROLLSÜSTEEM SCS



DIGGA CENTRAL EUROPE
SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul.Widokowa 1
32-088 Przybysławice
KONTOR +48 12 419 45 45
www.digga-ce.com
e-mail: info@digga-ce.com
POLAND


