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Beco en
Samen voor kwaliteit  

Modificatie van Doosan graaf-
machines

Foto: van Det Fotografie

Kipwagens en haakarmcarriërs voor landbouw,
grondverzet, groenvoorziening en industrie.

Uitrustingsstukken en aanbouwdelen
voor graafmachines, wielladers en kranen.

Aanpassingen van en componenten voor graafmachines,
wielladers, dumpers en bouwmachines.

Grijpers voor overslag, aannemerij, afvalverwerking,
grond- en baggerwerk, recycling en industrie.

Klantspecifieke staalconstructies
voor onshore, offshore en industrie.



Bel ons: +31 (0)347-323100 Bezoek ons: www.beco-vianen.com

DOOSAN DX340LC-5
Contragewicht 7,1 t + extra
Rupsbreedte 900 mm
Boomlengte 6,5 m + 2 m
Sticklengte 3,2 m + 2 m
Boomcilinder 150-100
Armcilinder 170-120

DOOSAN DX235LC-5
Contragewicht 5 t + extra
Rupsbreedte 600 mm
Boomlengte 5,7 m + 1 m
Sticklengte 2,9 m + 1 m
Boomcilinder 130-90
Armcilinder 140-100

DOOSAN DX255LC-5
Contragewicht 5 t + extra
Rupsbreedte 600 mm
Boomlengte 5,9 m + 2 m
Sticklengte 3,0 m + 2 m
Boomcilinder 130 - 90
Armcilinder 140 - 100

DOOSAN DX300LC-5
Contragewicht 5,3 t + extra
Rupsbreedte 850 mm
Boomlengte 6,25 m + 2 m
Sticklengte 3,1 m + 2 m
Boomcilinder 140-95
Armcilinder 150-105

DOOSAN DX340LC-5
Transportgereed.

Wat kunnen wij voor u doen?

 Nieuwe boom/arm

 Plaatsing dom 

 Ombouw naar verstelgiek

 Sloopfronts 

 Damwandfronts

 Verlenging boom / arm 

 Overslaggieken/MH front

 Long reach incl. kinematic 

 Cabine verhoging

 Cabine kanteling 

 Cabine bescherming 

 Beschermschilden 

 Aanpassing leidingwerk 

 Verzwaring contragewicht 

 Aanpassing rijwerk

 Uitrustingsstukken
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Doosan DX255LC-6
Semi Long reach  

Bereik bakpen: 11,9 meter
Bereik bakmes: 13,5 meter

BECO is partner van diverse OEM’s en
dealerorganisaties van bouwmachines. 
Samen met uw DOOSAN dealer kunnen tal 
van modificaties worden gerealiseerd met 
als uiteindelijk doel om een machine ‘op 
maat’ te maken, toegerust voor zijn speci-
fieke taak. Aanpassingen worden verricht 
volgens fabrieksnormen, zodat de fabrieks-
garantie behouden blijft en de machine 
zoveel mogelijk blijft bestaan uit originele 
parts. Service en onderdelenverzorging via 
uw dealer blijven gewaarborgd.
 
In een persoonlijk gesprek kan uw DOOSAN 
Dealer gezamenlijk met uw BECO adviseur 
een advies geven over alle ins en outs, die 
hierbij komen kijken. 

1. Door het plaatsen van een 
dom, wordt extra werkhoogte 
bereikt. De originele penbe-
vestiging blijft behouden en 
kan, indien gewenst, ook nog 
gebruikt worden. 

2. De BECO cabineaanpassing 
zorgt voor extra zicht op het 
werk zodat sneller en veiliger 
gewerkt kan worden.

Er kan een keuze gemaakt wor- 
den uit een vast verhoogde, 
hydraulische of kantelbare cabi-
ne. Opbouw en aanleg worden 
volgens fabrieksnormen uitge-
voerd en door BECO wordt een 
nieuwe CE-typegoedkeuring 
verzorgd.

3. Bij verlenging van het graaf-
front worden originele trans-

porthoogte en contouren zoveel mogelijk 
gehandhaafd.

4. Leidingverlengingen worden uitgevoerd 
volgens het flair-principe, ten behoeve van 
een stabiele, lekvrije verbinding. 

5. Bij verlenging kan het nodig zijn om het 
gewicht van de machine aan de achter-
zijde te compenseren. Er bestaan diverse 
mogelijkheden voor het plaatsen van een 
verzwaard contragewicht; deze kan onder, 
boven of tussen het originele contragewicht 
en de machine geplaatst worden. Originele 
contouren blijven zoveel mogelijk behouden. 
Bel uw DOOSAN dealer of BECO voor 
advies op maat in uw specifieke situatie!!
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