Novinky u teleskopických
Výška stohování až 6 m

Toto jsou důvody, které mluví pro teleskopické manipulátory
Wacker Neuson.
1. Kvalita, na niž se můžete spolehnout.
Teleskopický nakladač s velmi kompaktními rozměry, který
přesvědčí i z hlediska užitečné nosnosti: U Wacker Neuson jsou
na výběr k dispozici tři modely, které vám přesně toto nabízí.
Tak určitě najdete vhodný stroj pro váš konkrétní požadovaný
profil. Všechny tyto naše teleskopické manipulátory samozřejmě
vycházejí ze sofistikované technické koncepce a vyznačují se
uživatelsky přívětivým ovládáním.

2. Zaručená vysoká hospodárnost provozu.
Nízká spotřeba paliva, nízké emise, výkonná hydraulika,
svižná práce – naše teleskopické manipulátory se stanou těmi
nejlepšími společníky po vašem boku. Inteligentní asistenční
systémy jako Vertical Lift System (VLS) Vám navíc zaručují
maximální bezpečnost při práci.

3. Nezměrné možnosti.
Díky řadě přídavných zařízení nacházejí výkonné teleskopické
manipulátory značky Wacker Neuson uplatnění nejen při klasické
přepravě a převozu, ale i v mnoha dalších oblastech. Takto se
naše stroje osvědčují při práci ve skladu stejně jako v těžké zimní
službě. A ať už jde o režim stohování nebo práce se lžicí – na tuto
robustní techniku se prostě můžete spolehnout.

Wacker Neuson – all it takes!
Nabízíme výrobky a služby, které dokáží splnit vaše náročné
požadavky a nabídnout Vám univerzální možnosti použití.
Wacker Neuson je symbolem spolehlivosti. To samozřejmě
platí také pro naše teleskopické nakladače. Pro váš úspěch
děláme každý den to nejlepší. A to s maximálním zapálením
pro naši práci.
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Velké užitečné zatížení
Naše teleskopické manipulátory jsou
navrženy pro výkon. Díky tomu zvládnete
rychlou překládku velkého množství
materiálu při každém nasazení.

Malý poloměr otáčení, velký výkon
S velmi obratnými teleskopickými
manipulátory se lze otáčet i na té nejmenší
ploše a tím i ideálně manévrovat na úzkých
staveništích.

Větší výhled, vyšší bezpečnost
Díky optimálnímu výhledu na nástavbové
přístroje a pracovní prostředí můžete těžit
z optimální manipulace a maximální bezpečnosti.

Teleskopický nakladač vždy na dohled
EquipCare vás spojí s vaším strojem a nabízí
vám transparentnost ve správě vozového
parku. Je-li zapotřebí údržba, dojde k provozní
poruš atd., stroje se samy ozvou. A v reálném
čase na vašem mobilním telefonu nebo PC.

Bezpečnost při práci nikdy nebyla
lepší
Systém VLS (Vertical Lift System) se
intuitivně zapíná při teleskopickém
pohybu a pohybuje břemenem po téměř
vertikální linii.

Snadné manévrování
Rozměry s výškou a šířkou menší než
2 metry předurčují modely TH412, TH522
a TH627 pro práce v budovách a ve
stísněných prostorách.

Celoroční provoz: to vám umožní
spousta různých přídavných zařízení.

Všechny teleskopické manipulátory v kostce.

Max. paletovací výška:
Max. užitečná nosnost:

Kompetence pro teleskopické manipulátory,
která přináší výhody.

TH412

TH522

TH627

4 301 mm
1 250 kg
> Strana 04

5 156 mm
2 200 kg
> Strana 08

5 790 mm
2 700 kg
> Strana 12
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TH412

Optimální poměr výšky zdvihu,
rozměrů a výkonu stroje

Elektronicky regulovaný jízdní
pohon s různými režimy jízdy
pro nejvyšší efektivitu a flexibilitu

Kompaktní a výkonný:
teleskopický nakladač TH412.
TH412

Komfortní kabina s velkorysou
nabídkou místa, optimalizovaný
přehled a ergonomie
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Max. užitečná nosnost (kg)

1 250

Max. výška stohování (m)

4,30

Výkon motoru (kW)

18,4 / 33,3*

Provozní hmotnost (kg)

2 750 – 2 900

* volitelně
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TH412

Výkonné motory emisní normy V:
18,4 kW (25 PS) standardně a
volitelně pro větší sílu 33,3 kW
(45,3 PS) s DOC + DPF

Výkonná hydraulika Highflow zvyšuje
přepravované množství na 70 l/min. Pro použití
nejrůznějších přídavných zařízení (volitelně)

Flexibilita a účinnost.

Ergonomie a komfort.

Efektivní elektronicky regulovaný jízdní pohon s různými
režimy jízdy. Ve standardní výbavě:

Kabina zaujme velkorysou nabídkou prostoru,
optimalizovanou přehledností a perfektní ergonomií.
Seřazení prvků kabiny přitom důsledně sleduje moderní
filozofii obsluhy, pro efektivní a nenamáhavou práci. Prvky
vybavení jako opěrka ruky s úložným prostorem, sluneční
clona, optimalizované topení as větrání i volitelná
klimatizace se kromě toho postarají o mimořádné pohodlí.

V automatickém režimu poskytuje stroj 100 % výkon

VLS (Vertikální zvedací systém)
pro vyšší produktivitu a bezpečnost

ECO-režim optimalizuje otáčky motoru pro nejvyšší
možnou úsporu paliva a omezení hlučnosti
Volitelně je k dispozici další jízdní režim:

Konstrukční výška pod
2 m - ideální pro nízké
průjezdy jako v
podzemních garážích

V režimu přídavného zařízení se udržuje konstantní
výkon přídavného zařízení při měnícím se zatížení
V režimu M-Drive lze předem zadat počet otáček
motoru a jízdním pedálem regulovat rychlost jízdy
LED světla (volitelně):
optimální osvětlení díky LED
pracovním reflektorům
vepředu a vzadu

Ergonomická komfortní
kabina s optimalizovaným
přehledem

Účinné zvedání a spouštění.
Tři způsoby řízení pro maximální
flexibilitu: řízení všech kol, řízení
přední osy, krabí chod

Zrychlení na 30 km/h
je volitelně možné
Elektrická parkovací
brzda s funkcí Hill-Hold pro
maximální bezpečnost
Kompaktní stroj s
vysokou ovladatelností
a možností přepravy na
přívěsu osobního vozu
Elektronicky regulovaný jízdní
pohon s různými režimy jízdy pro
nejvyšší efektivitu a flexibilitu
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Účinná práce s maximální bezpečností – díky asistenčnímu
systému řidiče VLS (Vertical Lift System) tento úkol
zvládnete hravě. Rovnoměrné a plynulé spouštění
teleskopického ramene a současně poloautomatický
teleskopický pohyb umožňují i méně zkušeným řidičům
plynulé pracovní procesy. Díky téměř svislému zvedání a
spouštění je teleskopický nakladač rovněž velmi stabilní,
protože náklad nepřekročí oblast přetížení.

100 % uzávěrka diferenciálu aktivuje maximální trakci a tah, vypne
se pro nízké opotřebení pneumatik
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TH522

S výkonnou hydraulikou Highflow
(až 100 l/min.) a výškou zdvihu
5,47 m je TH522 univerzálním
strojem pro široké spektrum
využití

V závislosti na účelu využití je
dostupná řada možností pro
individuální konfiguraci stroje

Chcete-li mít vše:
teleskopický nakladač TH522.
TH522

Unikátní asistenční systém řidiče
VLS (Vertical Lift System) zajišťuje
bezpečnost a snadnou obsluhu
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Max. užitečná nosnost (kg)

2 200

Max. výška stohování (m)

5,16

Výkon motoru (kW)

45

Provozní hmotnost (kg)

4 200
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TH522
Univerzální nosič zařízení
díky velkému výběru přídavných
zařízení a pneumatik

Vertical Lift
System (VLS)
zvyšuje bezpečnost
a komfort obsluhy

Volitelná výkonná
hydraulika Highflow
s průtokem 100 l/min. pro
náročná přídavná zařízení

Klimatizace (volitelná)
zvyšuje pracovní komfort a
efektivitu v teplých dnech

Komplexní, robustní
sériové vybavení s
individuálními možnostmi
konfigurace, např. u
motoru a hydrauliky

Tři způsoby řízení pro
maximální flexibilitu:
řízení všech kol, řízení
přední osy, krabí chod

Víceúčelový nástroj pro
mnoho různých využití.
Volitelný zdvih kabiny
pro ještě lepší výhled na
pracovní plochu

Ať už se jedná o přepravu, zametání, stohování nebo tlačení: díky
velkému množství různých přídavných zařízení se váš teleskopický
nakladač stává univerzálně použitelným nosičem zařízení.

Vynikající
všestranný rozhled.

Vhodný pro provoz
s přívěsem.

Kabina TH522 poskytuje dobrý přehled o přídavném
zařízení, bezprostředním pracovním prostoru a celém
okolí stroje. Hluboké boční sklo vpravo a vysoký sed
se v kombinaci s klesajícím krytem motoru postarají o
optimální výhled. To zvyšuje bezpečnost v celkové pracovní
oblasti stroje.

Volitelně jsou dostupná různá spojovací zařízení
k dispozici: jednoduchá samonakládací spojka,
automatické spojovací zařízení a koule K50 tažného
zařízení. To umožňuje přesouvat přívěsy do 8 t.
(Dostupnost se liší podle země; pro více informací
kontaktujte svého lokálního distributora Wacker Neuson.)

Pro ještě lepší přehled má TH522 volitelný kabinový zdvih
200 mm. Díky vytaženému přednímu a střešnímu oknu
je vždy dostupný výhled nahoru na přídavné zařízení. To
je obzvláště důležité pro efektivní a bezpečnou práci s
teleskopickým nakladačem ve výšce.

Zrychlení na 30 km/h je
volitelně možné
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LED pracovní světlomet
pro nejlepší viditelnost i za
tmy (volitelné)
100 % uzávěrka diferenciálu pro maximální trakci
a tah, lze vypnout pro nízké opotřebení pneumatik
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TH627

Kompaktní rozměry umožňují
efektivní práci ve stísněných
prostorách, jako jsou podzemní
garáže

Nízká spotřeba a vysoký točivý
moment s motorem Kohler
(emisní třída V)

Pracovní hydraulika s
kombinovanými sekvencemi
pohybů díky rozložení průtoku
nezávislého na zatížení (LUDV)
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Koncentrovaná účinnost:
teleskopický nakladač TH627.
TH627
Max. užitečná nosnost (kg)

2 700

Max. výška stohování (m)

5,79

Výkon motoru (kW)

55

Provozní hmotnost (kg)

4 200 – 5 000
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TH627

Asistenční systém řidiče VLS.
VLS (Vertikální
zvedací systém) pro
vyšší produktivitu a
ochranu proti přetížení

Masivní rychloupínací
deska jako u kolových
nakladačů

Maximální užitečné zatížení, plně teleskopické nakládací zařízení, otáčky motoru při zastavení? Žádný problém s vertikálním
zvedacím systémem VLS! Inteligentní asistenční systém řidiče zabraňuje tomu, aby se náklad dostal do oblasti přetížení stroj tudíž nelze převrátit.
1 Běžné systémy (bez VLS)
Při pouhém spuštění se stroj může
dostat na hranici překlopení.

Pracovní hydraulika s
LUDV pro citlivé kombinované
sekvence pohybů

bez VLS

s VLS

2 Asistenční systém VLS
Téměř vertikální pohyb. Těžiště břemena
zůstává neměnné.
Ovládání
Reakce nakládacího zařízení

Četné možnosti jako je
tříbodový záběr vzadu,
beztlaká zpátečka s
odtokovým potrubím atd.

Kompaktní rozměry: šířka a
výška vozidla menší než 2 m

Tří způsoby řízení:
Ať už na silnici nebo při jízdních manévrech v úzkém prostoru: teleskopické manipulátory značky Wacker Neuson dokazují při každém
nasazení své schopnosti, přičemž díky třem různým způsobům řízení se přesun materiálu stává hračkou.

Pohon všech kol:
zvláštní obratnost díky
úhlu řízení 2 x 38°.

Dostupné jsou dvě výšky
vozidla (1,98 m/2,10 m) pro
lepší rozhled

Výkonný motor firmy Kohler s
55,4 kW (75 PS) a emisní třídou
V (DOC + DPF)

Pohon přední nápravy:
obvyklá jízda také při vysoké rychlosti
v silničním provozu.

Zvýšená kabina pro optimální rozhled:
nízká kabina ideální pro menší průjezdné výšky, zvýšená
kabina pro ještě lepší výhled (TH522, TH627).

Mnoho dodatečného
vybavení z výroby:

1,98 m

Tří způsoby řízení sériově:
řízení všech kol, řízení přední osy,
krabí chod
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Univerzální možnosti
pneumatik do 20“

Krabí chod:
ideální pro paralelní jízdu a manévrování na
nejužším prostoru, např. vyklízení hal.

2,10 m

• Mechanismus návratu lopaty
• 20-palcové pneumatiky jsou možné
• Rychloběh 30 km/hod.
• Uvolnění tlaku z 3. okruhu
• Ochranná mříž čelního skla
• Plně automatický systém centrálního mazání
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Přídavná zařízení (výběr).

Pneumatiky a profily pneumatik.
Správné obutí teleskopického nakladače hraje při konkrétním nasazení důležitou roli. Jsou-li pneumatiky optimálně přizpůsobeny
podkladu a oblasti využití stroje, vše běží perfektně. Přesné specifikace a dostupnost pneumatik se liší podle modelu a státu. Váš
zástupce společnosti Wacker Neuson Vám rád pomůže s výběrem.

Třídící lžíce

Žací lišta s
dvojitým nožem

Lžíce na lehký
materiál

Paletové vidle

Mulčovač

Stranově vyklápěcí
lžíce

Paletové vidle
(sklápěcí)

Nůžky na keře

Více o našich přídavných zařízeních se dozvíte zde:
www.wackerneuson.com/attachments

Srovnávací lopata

TH412

TH522

TH627

10-16.5 EM ET-40

–

–

10-16.5 Sure Trax ET-40 BKT

–

–

10.0/75-15.3 AS ET-40 Starco

–

–

31x13.50-15 RP ET0

–

–

31x15.50-15 AS ET0 Mitas

–

–

31x15.50-15 AS ET0 Starco

–

–

260/70 R16.5 ET-60
Michelin BIBSTEEL

–

–

315/55 R16 ET-20
Continental MPT81

–

–

Lžíce na kamení
PNEUMATIKY

Paletové vidle
(hydraulicky
nastavitelné)

Šípovitý pluh na
sníh

Srovnávací smyk

Kleště na
květináče

Silniční rozmetadlo
(110 l, 170 l, 300 l)

10.5/80-18 AS ET0

–

–

12.0/75-18 MPT ET0

–

–

15.5/55 R 18 EM ET50

–

–

325/70 R 18 AS ET0

–

–

425/50-18 AS ET36

–

10-16.5 12PR

–

–

33x12-20 156A5
BEEFY BABY SDS

–

–

340/80-18 135B MPT01

–

–

340/80-18 134D MPT-04 12PR

–

–

340/80-18 134D MPT-04 12PRag

–

–

340/80-20 136B MPT01

–

–

400/70 R20 IND Multiuse 550

–

–

400/70 R20 149 A8/B BIBLOAD

–

–

400/70 R20 XMCL 149 A8 149B

–

–

405/70-20 152B MPT01 16PR

–

–

Profil RP

Profil AS

Profil EM

Profil MPT

Multifunkční profil

Profil Bibload

Bibsteel-Profil

SureTrax-Profil

–

dostupné   – nedostupné

Zametací rotační
kartáč

Hydraulická výměna nástroje přímo
ze sedadla řidiče.
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Lžíce s drapákem

PNEUMATIKY

Lžíce 4 v 1
(se zuby)

Žací lišta

Zemní vrták

U všech teleskopických
nakladačů firmy Wacker Neuson
existuje kromě vlastního
uchycení přídavného zařízení
velký počet dalších možností
uchycení. Díky tomu můžete
používat nejrůznější přídavná
zařízení. Další informace u
vašeho prodejního partnera
společnosti Wacker Neuson.
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Rozměry

Technické údaje
TH412

ROZMĚRY

A

TH522

TH627

JEDNOTKA

Délka vč. rámu nástroje

mm

PROVOZNÍ DATA

2 977

3 747

O

4 400

R

Délka se standardní lžící

mm

3 944

4 576

5 000

Šířka se sériově
dodávanými pneumatikami

mm

1 564

1 808

1 960

D

Šířka středu stopy

mm

1 235

1 530

1 650

E

Výška po střechu kabiny

mm

1 995

F

Šířka kabiny

mm

702

785

825

G

Rozvor kol

mm

1 922

2 449

2 650

H

Světlá výška

mm

294

256

300

I

Vzdálenost středu zadního
kola od zadní části vozidla

mm

427

472

620

1 950
1 985
(2 105 volitelně) (2 105 volitelně)

K

Zadní nájezdový úhel

°

32

90

76

Úhel zavření (lžíce)

°

44

41

45

O

Úhel vyklopení (lžíce)

°

36

34,5

22
(40 volitelně)

P

Nakládací výška

mm

4 163

5 056

5 570

R

Výsypná výška

mm

Výsypná vzdálenost se
standardní lžící

G

5 156

5 790

4 200

4 200 (5 000)

Poloměr otáčení přes pneumatiky

mm

2 695

3 281

3 670

MOTOR

JEDNOTKA

mm

3 566

4 520

476

Emise hluku v kabině

B

5 005

293

Zdvihový objem

I

A

F

M

Q

4 301
2 750 (2 900)

Emisní norma

H

D

680

4,923

5m
1,0

4,809

530 kg

2m

10°

1m

1,015

2 700 kg
2 500 kg

1 900 kg
2 000 kg

2m

20°

10°

1m

0,455

0

0,495

1,150

1,600
1,400

1,850

2,500

-0,441

0,488

1,444

1,590

1,714

1,900

2,256

2,671

0,500

1,000

2,000

1,500

-2,5°

3,156

0°

0°
-3°
2,500

2 200

2 482

V

V

V
72

–

DOC + DPF

DOC + DPF

DOC + DPF

PŘENOS SÍLY

JEDNOTKA

hydrostatický přes kloubový hřídel,
elektronicky regulovaný

Hydrostatický
přes kardanový hřídel

hydrostatický přes kardanový hřídel

Pohon pojezdu

–

Rychlost

km/h

0–20 (30 volitelně)

0–20 (30 volitelně)

0–20 (30 volitelně)

Nápravy

–

Planetová řiditelná náprava

Planetová řiditelná náprava

Planetová řiditelná náprava

°

14

16

20

Zubové čerpadlo

Celkový výkyvný úhel
PRACOVNÍ HYDRAULIKA

JEDNOTKA

Pracovní čerpadlo

–

Zubové čerpadlo

Zubové čerpadlo

Průtok hydr. oleje

l /min

28,6 (41,6-70 volitelně)

70

89

bar

220

225

260

m³

0,45

0,71

0,85

°

148

144

132 (150 volitelně)

Užitečná nosnost při max.
paletovací výšce

kg

1 250

1 700

1 800

Užitečná nosnost při max. dosahu

1 000

Pracovní tlak

JEDNOTKA

kg

530

1 000

Výška stohování při maximálním
zatížení

mm

4 301

4 635

Dosah při maximálním zatížení

mm

1 040

1 442

1 400

Max. dosah

mm

2 290

2 671

3 156

4 700

JEDNOTKA

Palivová nádrž

l

33

70

95

Nádrž na hydraulický olej

l

36

55

100

Vyhrazujeme si právo na provádění změn bez předchozího oznámení. Za správnost těchto
údajů nepřebíráme žádnou odpovědnost. Ustanovení smluvního ujednání se považují za
závazná.
Program produktů od Wacker Neuson zahrnuje přes 300 různých produktových skupin
v nejrůznějších variantách – vycházejících z různých poměrů napětí a frekvencí, místních
předpisů, skutečnostech na trhu a okolností použití. Všechny zde uvedené resp. zobrazené
produkty Wacker Neuson nejsou proto ve všech zemích dodatečné nebo schválené. Změny
v zájmu neustálého dalšího rozvoje vyhrazeny. Wacker Neuson nepřebírá žádné ručení za
správnost a úplnost uvedených údajů v prospektu. Dotisk pouze s písemným souhlasem
firmy Wacker Neuson.
© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG.

1 800 kg

20°

30°

1m

0°
-3,5°
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70

0k

2m

20°

40°

3m

1 000 kg

830 kg

30°

3m
0,500

4,700

500

2 200 kg

1030 kg

3m

10°

30°

1250 kg

40°

1 350 kg

3,771

4m

4,950

4m

1

4m

4,300

50°
5m

0,5

g

50°

1 266 (1 568)

–

Uvedené údaje platí pro sériovou výbavu. Po volbě dalších možností se mohou tyto údaje lišit.
Veškeré údaje jsou bez záruky.

4,635

1 000 kg

40°

66°

1 500 kg

60°

66°

60°

5,730
5,189
5,042

1,550

5,088

1,250

6m

5,189

5m

cm3

* Špička zatížení

66°
1,500

60°

2,200

50°

55 / 74

0,504

2,07

1,516

TH627

Kohler

45 / 61

82

Celkový úhel natočení
nosiče nástrojů

TH522

Perkins

85

NÁPLNĚ

TH412

Yanmar
18,4 /25 (33,3/ 45 volitelně)

dB (A)

Objem lopaty

Zátěžové diagramy

–
kW / PS

Dodatečné zpracování výfukových
plynů

KINEMATIKA

C

2 700

kg

Výkon
E

2 200

mm

Výrobce

K

1 250

JEDNOTKA

Max. paletovací výška

Q

M

TH627

kg

P

C

TH522

Max. užitečná nosnost
(LSP* 500 mm)
Provozní hmotnost

NOVINKY U TELESKOPICKÝCH

NOVINKY U TELESKOPICKÝCH

B

TH412

Všechna práva vyhrazena.

19

Váš každodenní pracovní den je plný výzev. Máme pro vás vhodná
řešení a pomůžeme vám být před konkurencí o krok napřed.
K tomu vám nabízíme vše potřebné: Wacker Neuson – all it takes!

Produkty

Technika na úpravu betonu

Hutnění

Demoliční technika

Rýpadla

Kolové nakladače

Novinky u teleskopických

Dumpery

Elektrocentrály

Osvětlení

Čerpadla

Topidla

Použité stroje

Služby

Financování
Jednoduché,
transparentní a pro
vás individuální
možnosti
financování.

Náhradní díly

Opravy
a údržba
Prvotřídní a rychlá
údržba. Opravy
s originálními
náhradními díly.

Akademie
Rozšiřujeme
vaše znalosti: s
orientací na praxi
a v rámci ideálního
výukového
prostředí.

EquipCare
Přehled všeho
kolem strojů,
přes aplikaci
nebo PC –
EquipCare.

Pronájem
Šetřte svou
likviditu a podle
potřeby si
pronajímejte
stavební techniku
s prvotřídní péčí.

Specialisté
na beton
Naši specialisté
vám poradí ve
všech fázích
projektu.

eStore
Nakupujte originální
náhradní díly
pohodlně online
- pro všechny
skupiny výrobků
Wacker Neuson.

Počítá se každá minuta:
za velmi krátkou dobu
vám na staveniště
dodáme více než 150 000
originálních náhradních dílů
Wacker Neuson.

www.wackerneuson.com
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