Ubijaki wibracyjne

Ubijaki wibracyjne marki Wacker Neuson – na tym mogą
Państwo polegać:
1. Wynalazki należą u nas do codzienności.
Firma Wacker Neuson od zawsze wyznaczała normy pod
względem ubijaków: W 1930 r. Hermann Wacker wynalazł
pierwszy ubijak wibracyjny i do dziś Wacker Neuson otwiera
nowe i innowacyjne możliwości dzięki swoim bezemisyjnym
ubijakom wibracyjnym. Wacker Neuson jest również jedynym
producentem ubijaków z silnikiem dwusuwowym. Napęd ten nie
tylko doskonale nadaje się do zagęszczania, ale dzięki
katalizatorowi jest również niezwykle niskoemisyjny.

3. Rozległy asortyment produktów do wyboru.
Od drobnych specjalistów do klinów rurkowych po wytrzymałe
ubijaki, które we wzorowy sposób zagęszczają nawet trudne
gleby. Inżynierowie ds. rozwoju firmy Wacker Neuson wiedzą,
co ubijaki wibracyjne muszą potrafić w rozmaitych obszarach
zastosowań. Dzięki temu zawsze znajdą Państwo w naszym
asortymencie odpowiednie urządzenie, którego potrzebujecie.

2. Szeroka wiedza specjalistyczna na temat napędów w
konkretnym przypadku.
Suw, ilość uderzeń, prędkość – doskonałe zagęszczanie zależy
od wielu czynników. Siłą napędową jest przy tym silnik. Tutaj
firma Wacker Neuson ma dla Państwa zawsze odpowiednie
rozwiązanie: od benzynowych silników dwu i czterosuwowych,
poprzez napęd diesla, aż po naszą światową nowość – napęd
akumulatorowy.

Wacker Neuson – all it takes!
Oferujemy produkty i usługi, które spełnią wysokie
wymagania i różnorodne zastosowania. Wacker Neuson to
niezawodność. Dotyczy to oczywiście również całej naszej
gamy ubijaków wibracyjnych. Codziennie dajemy z siebie
jak najwięcej, aby nasi klienci mogli odnieść sukces, а
nasze zadania wykonujemy z pasją.

Nasze kompetencje w zakresie zagęszczania
Cały czas myślimy o przyszłości
Od wielu dziesięcioleci to wyznaczające
kierunek innowacje firmy Wacker Neuson
dbają o efektywniejszą i wygodniejszą
pracę na placach budowy.

Zagęszczanie w oparciu o napęd
akumulatorowy
Ubijaki akumulatorowe to jedna z wielu
innowacji firmy Wacker Neuson.
Samowystarczalna i bezemisyjna praca
wkracza w nowy wymiar. Więcej
informacji na stronie 6.
Niskoemisyjny silnik dwusuwowy
W firmie Wacker Neuson otrzymają
Państwo ubijak wibracyjny ze szczególnie
niskoemisyjnym silnikiem dwusuwowym.
WM80 został przez nas stworzony z
myślą o wymaganiach podczas
zagęszczania.
Szczegóły na stronie 8.

4x

4-stopniowy system filtrowania
powietrza
Nasz 4-stopniowy system filtrowania
powietrza zapewnia zasysanie czystego
powietrza, jak również nieustannie
optymalną wydajność silnika.

Łatwe tankowanie
Tankowanie bez dolewania oleju –
umożliwia oddzielenie zbiornika
benzynowego i oleju. Aby zapewnić sobie
odpowiednie mieszanie mogą Państwo
polegać na skutecznym systemie
smarowania olejem.

Przegląd wszystkich ubijaków wibracyjnych
Ubijak wibracyjny
z napędem diesla:

Ubijak akumulatorowy:

Ciężar roboczy:

Ubijak dwusuwowy:

AS30e

AS50e

AS60e

DS70

BS30

BS50-2

BS60-2

BS70-2

41,1 kg

70,1 kg
> Strona 06

70,4 kg

83 kg
> Strona 11

32 kg

59 kg

66 kg

74 kg

BS50-4As

BS60-4As

BS70-4As

BS50-2plus

BS60-2plus

BS70-2plus

65 kg

72 kg
> Strona 10

80 kg

59 kg

66 kg
> Strona 08

74 kg

> Strona 08

Silnik czterosuwowy:

Ciężar roboczy:
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Wydajność zagęszczania całkowicie zgodnie z potrzebami

Praca w 100% bez
emisji spalin –
dzięki innowacyjnej
technologii
akumulatora firmy
Wacker Neuson.

Przemyślane funkcje w urządzeniu i odpowiedni napęd: ubijaki wibracyjne marki Wacker Neuson przekonują szerokim
zakresem zastosowania z odpowiednią siłą uderzeniową i częstotliwością ubijania. Zapewniają idealny wynik
zagęszczania – zarówno w obszarach miejskich, jak i na dużych budowach.

Niskoemisyjne silniki dwusuwowe
sprawdzają się w źle wietrzonych wykopach.

Zagęszczanie przy
rurach – z dokładnością
do centymetra z wąską
stopą ubijania BS30.

Serwis firmy
Wacker Neuson
pojawi się w razie
potrzeby nawet na
placu budowy.
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Innowacyjna
technologia
filtrowania
powietrza:
przedłuża
czasy wymiany
i to trzykrotnie.

Skuteczność
zastosowania dzięki
mocnemu suwowi i szybkiej
prędkości roboczej.

Idealny do budowy dróg:
silny, mocny, łatwy w
obsłudze.
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Ubijaki akumulatorowe
Całkowicie bezemisyjne zagęszczanie w wykopach i we wnętrzach
pomieszczeń – to umożliwiają nasze ubijaki akumulatorowe. Dzięki
czystemu napędowi ubijaki akumulatorowe spełniają również
najsurowsze wymagania w przetargach, np. na duże projekty czy
place budowy w mieście. Z naszymi wydajnymi akumulatorami
osiągną Państwo zasięg ponad 690 m po jednym naładowaniu
akumulatora. W ten sposób ubijaki akumulatorowe poradzą sobie z
wszystkimi pracami, które są do załatwienia w ciągu jednego dnia
roboczego. W przypadku większego obciążenia zalecamy drugi
akumulator lub doładowanie szybką ładowarką – w ciągu zaledwie 80
minut.

• W 100% bez emisji spalin
• Bezprzewodowy napęd akumulatorowy
• O 55% niższe koszty operacyjne niż w przypadku
ubijaków wibracyjnych benzynowych

0%
emisji

• Akumulator wysokiej jakości można wymieniać bez użycia narzędzi
kilkoma ruchami rąk
• Przyjazna zdrowiu i środowisku praca w mieście, pomieszczeniach i
wykopach
• Wydajność zagęszczania nie odbiega daleko od sprawdzonych
ubijaków dwusuwowych Wacker Neuson
• Silnik elektryczny niewymagający konserwacji – możliwość
oszczędności do 55% kosztów pracy
• Niskie wibracje dłoń/ramię (HAV)
• Szybkie i niezawodne uruchamianie – również na wysokości i przy
niskich temperaturach

AS60e
AS50e
AS30e

AS30e:

AS50e

AS60e

Ciężar roboczy (kg)

41,7

71

71

suw na stopie do ubijania (mm)

40

44

61

Nasze ubijaki akumulatorowe i benzynowe są
wyposażone w ten sam pałąk.
Ułatwia to jeszcze bardziej przejście na ubijaki
zero emission.

Więcej na temat ubijaków akumulatorowych marki
Wacker Neuson dowiedzą się Państwo na stronie:
www.wackerneuson.com/zeroemission

Szybkie i bezpieczne ładowanie
w ciągu zaledwie czterech godzin za pomocą ładowarki
standardowej. Za pomocą dodatkowych szybkich
ładowarek w ciągu 80 minut (akumulator BP1000) lub
112 minut (akumulator BP1400).

Pełna swoboda ruchów:
Kompaktowe wymiary
ułatwiają pracę w wąskich
wykopach.

Gotowe do zastosowania w mgnieniu oka:
Wydajne akumulatory BP1000 i BP1400 można szybko
naładować i wymienić w ciągu kilku sekund. Pasują
zarówno do naszych ubijaków, jak i do zagęszczarek
– raz kupiony, do wielokrotnego wykorzystania, spora
oszczędność.
Wygodne uruchomienie:
Nasze urządzenia elektryczne są
bardzo łatwe w obsłudze – wystarczy
nacisnąć przycisk, aby je uruchomić.
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Jeden
akumulator.

Liczne maszyny.
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Ubijaki z silnikiem dwusuwowym
Ubijaki wibracyjne z silnikiem dwusuwowym otrzymają
Państwo wyłącznie w firmie Wacker Neuson. Wydajny i
samodzielnie opracowany silnik WM80 idealnie nadaje się do
specyficznych wymagań ubijaków. Zapewnia produktywną
pracę i wyjątkowe wyniki.

Wyłącznie ubijaki 2plus z wyjątkowo dużym
zbiornikiem oleju: Uzupełnianie poziomu dopiero
po 120 godzinach pracy, opcjonalnie z zamykaną
na zamek pokrywą, zbiornik oleju i paliwa dobrze
chroniony pod pokrywą

Niskie wibracje dłoń/ramię
dzięki specjalnie amortyzowanej rączce

Wygodna obsługa dzięki tylko jednej
dźwigni do uruchamiania, pracy na biegu
jałowym i zatrzymywania.

Wyjątkowo niewielkie wartości
emisji dzięki seryjnemu katalizatorowi

Wygodny transport
dzięki duży, uniwersalnym
zaczepom do podnoszenia

4-stopniowy filtr powietrza redukuje
przerwy między serwisami i poprawia
wydajność silnika

Prosty załadunek dzięki rolkom
transportowym na uchwycie

Automatyczne wyłączanie po 10 minutach
na biegu jałowym lub przy pustym zbiorniku oleju
Odpowietrzanie przewodu paliwowego
dzięki układowi wspomagania rozruchu, co
ułatwia uruchomienie

Wąska konstrukcja zapewnia większą wygodę
zagęszczania również w wąskich wykopach

Wysoka energia udaru z silnym
suwem i wysoką częstotliwością ubijania
Więcej na temat ubijaków akumulatorowych marki
Wacker Neuson dowiedzą się Państwo na stronie:
www.wackerneuson.com/2plus

BS50-2

Ciężar roboczy (kg)

BS30

BS50-2

BS60-2

BS70-2

BS50-2plus

BS60-2plus

BS70-2plus

32

59

66

74

59

66

74 kg

modele smarowane w sposób mieszany

Czysta praca: Katalizator jako
wyposażenie seryjne – to oferuje
wyłącznie firma Wacker Neuson!

modele smarowane oddzielnie

Wartości emisji spalin ubijaków wibracyjnych benzynowych
72

Dopuszczona wartość górna Silniki
dwusuwowe

603
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Licznik godzin pracy:
we wszystkich modelach w celu
przestrzegania optymalnych
terminów konserwacji.

Silnik czterosuwowy
w ubijaku

Silniki czterosuwowe

HC + NOx

Pompa zasilająca na gaźniku –
zapewnia pełną i natychmiastową
moc modelu WM80.

Dopuszczona wartość górna Silniki
czterosuwowe

40 610

100

Nieprawidłowe tankowanie
wykluczone: Zamykany zbiornik
oleju (akcesoria).

Silnik dwusuwowy w ubijaku Wacker Neuson

WM80

0

BS60-2plus

200
CO

300

400

500

600

700

Emisje ogółem w g/kWh

Emisje zgodnie z dyrektywą UE 2011/88/WE
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Ubijaki z silnikiem
czterosuwowym

BS50-4As
Ciężar roboczy (kg)
Rodzaj napędu

65

BS60-4As

BS70-4As

72

80

Ubijaki wibracyjne
z napędem diesla

Silnik czterosuwowy

Moc robocza ubijaka z silnikiem czterosuwowym
marki Wacker Neuson będzie Państwa codziennie
przekonywała do nowego. Przemyślane funkcje
czynią przy tym korzystanie z urządzeń jeszcze
bezpieczniejszym, przedłużają ich okres
eksploatacji i redukują konserwację do minimum.

Od kompaktowych wymiarów zapewniających dobry uchwyt
po dobrze zrównoważone rozłożenie ciężaru – model DS70
wyróżnia się swoimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wartościami.
Niniejsze urządzenie ze względu na niskie emisje CO najlepiej
nadaje si ę do zagęszczania w wykopach.
• Niski wyrzut CO
• Wysokiej klasy filtr powietrza zapewnia trzykrotnie dłuższe
czasy między wymianami
• Duży zbiornik paliwa o powłoce odpornej na korozję
z samooczyszczającym się filtrem zapewnia długi okres
użytkowania i minimalny wymagania konserwacyjne
• Niskie wibracje dłoń/ramię dzięki specjalnie
amortyzowanej rączce

• Szybki rozruch dzięki pompie zasilającej na
gaźniku
• Silny suw do ciężkich podłoży wiążących
• Wbudowana ochrona przed niskim poziomem
oleju z funkcją automatycznego wyłączania
• Uniwersalny zaczep do podnoszenia zapewnia
kompaktowe rozmiary transportowe i
magazynowe
• Wysokiej klasy filtr powietrza zapewnia
wyjątkową wydajność silnika i długie okresy
pomiędzy serwisami

DS70
Ciężar roboczy (kg)

83

Rodzaj napędu

Silnik wysokoprężny

BS50-4As

4-stopniowy system filtrowania powietrza
w przypadku ubijaków benzynowych.

• Bardzo dobra wydajność filtra dzięki 4-krotnemu
filtrowaniu powietrza (składa się z filtra cyklonowego,
papierowego filtra lamelowego oraz dwuwarstwowego
filtra piankowego)
• Zasysanie czystego powietrza zapewnia nieustannie
optymalną wydajność silnika
• Długie okresy pomiędzy serwisami dzięki wysokiej
pojemności filtra

Najlepiej nadaje się do podłoży wiążących,
mieszanych i gruboziarnistych.

BS60-4As
DS70

Łatwy do prowadzenia –
ważne przy krawędziach
i okrągłych elementach
konstrukcyjnych.
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Rozruch, regulacja prędkości
obrotowej i wyłączanie za pomocą
tylko jednej dźwigni.

Dokładne prowadzenie
urządzenia – ważne
podczas zagęszczania
przy krawędziach.
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Odpowiedni napęd do każdego zastosowania.

Technologia akumulatora

Więcej na temat emisji spalin ubijaków marki
Wacker Neuson dowiedzą się Państwo na stronie:
www.wackerneuson.com/emissions

Silnik dwusuwowy

Silnik czterosuwowy

Napęd silnikiem wysokoprężnym

Firma Wacker Neuson – jako jedyny producent – ma w
swojej ofercie ubijak wibracyjny benzynowy z silnikiem
dwusuwowym. Nasi inżynierowie opracowali silnik
WM80 specjalnie do zagęszczania gruntu, dzięki czemu
jest on szczególnie wytrzymały. Ponadto charakteryzuje
się niską emisyjnością, w tym dzięki swojemu
katalizatorowi. Dwusuwowy silnik nadaje się również do
intensywnego zastosowania na budowach, ponieważ
ubijaki dwusuwowe są również doskonałe pod
względem wydajności zagęszczania.

Silnik Honda GXR 120 jest silnikiem o dużej mocy
przeznaczonym do ciężkich prac budowlanych.
Wbudowana ochrona przed niskim poziomem oleju
sprawdza pozom oleju podczas rozruchu. Jeśli jest on
zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Emisje
pochodzące z ubijaków czterosuwowych składają się
głównie z CO. Ogólnie emisje CO są o około 1/3 wyższe
niż w przypadku ubijaków z silnikiem dwusuwowym.

Podczas zagęszczania mogą Państwo w pełni polegać
na wydajności silnika wysokoprężnego DS70.
Jednocześnie jest on niezwykle niskoemisyjny i jego
emisje znajdują się znacznie poniżej obecnych
światowych norm emisji spalin. Również siła
uderzeniowa silnika wysokoprężnego DS70 przekonuje
– i to przez cztery i pół godziny nieprzerwanej pracy –
niskim zużyciem. Ponadto silnik jest wyjątkowo mocny i
trwały.

0%
emisji

Z akumulatorami BP1000 i BP1400 firma
Wacker Neuson zrobiła prawdziwy krok w kierunku
przyszłości: umożliwia on w 100% elektryczną pracę
ubijaka akumulatorowego i chroni w ten sposób
operatora i środowisko naturalne przed szkodliwymi
emisjami spalin. Same akumulatory o wadze 9,1 kg są
niezwykle lekkie i można je wymieniać bez użycia
narzędzi kilkoma ruchami rąk. Nawet w ekstremalnych
temperaturach od -10 do +50 stopni Celsjusza pracują
one nienagannie i przekonują wysoką wydajnością.
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Dane techniczne

Długość x szerokość x wysokość

mm

Rozmiar stopy do ubijaka (B)
Ciężar roboczy

UBIJAKI WIBRACYJNE

AS50e

AS60e

BS30

BS50-2

BS60-2

BS70-2

BS50-2plus

BS60-2plus

BS70-2plus

BS50-4As

BS60-4As

BS70-4As

DS70

620 x 361 x 1 046

610 x 361 x 1 050

610 x 361 x 1 050

620 x 370 x 980

673 x 343 x 940

673 x 343 x 965

673 x 343 x 965

673 x 343 x 940

673 x 343 x 965

673 x 343 x 965

673 x 343 x 940

673 x 343 x 965

673 x 343 x 965

735 x 370 x 1 000

280

280

165
280

280

280

280

280

280

280

66

74

56
59

66

74

65

72

80

83

JEDNOSTKA

DANE OGÓLNE

mm

150

280

280

150

165
280

kg

41,7

71

71

32

56
59

Skok stopy do ubijaka

mm

40

44

61

42

64

65

65

64

65

65

61

81

65

75

Maks. liczba uderzeń

1/min

820

680

680

820

700

700

700

700

700

700

680

680

680

670

Prędkość robocza

m/min

–

11,4

12,1

–

7,9

9,8

8,9

7,9

9,8

8,9

7,1

8,8

7,0
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Jednocylindrowy,
silnik wysokoprężny,
chłodzony powietrzem

Silnik

–

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny

Jednocylindrowy, dwusuwowy silnik benzynowy, chłodzony
powietrzem

Producent silnika

–

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Honda

Honda

Honda

–

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny

WM80

WM80

WM80

WM80

WM80

WM80

WM80

GXR120

GXR120

GXR120

L48

cm³

–

–

–

80

80

80

80

80

80

80

120

120

120

211

Typ silnika
Pojemność skokowa

Jednocylindrowy, dwusuwowy silnik benzynowy, chłodzony powietrzem

Chłodzony powietrzem jednocylindrowy, czterosuwowy silnik
benzynowy

Yanmar

Maks. moc (DIN ISO 3046)

kW

–

–

–

1,1

1,8

1,9

2,0

1,8

1,9

2,0

2,7

2,7

2,7

3,1

Przy prędkości obrotowej

1/min

–

–

–

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 200

4 200

4 200

3 450

Mieszanka benzynowo-olejowa
Zużycie paliwa

–

–

–

–

50 : 1

100 : 1

100 : 1

100 : 1

120 : 1

120 : 1

120 : 1

–

–

–

–

l/h

–

–

–

0,9

1,2

1,2

1,3

1,0

1,2

1,3

0,9

0,9

0,9

0,9

Zawartość zbiornika (paliwo)

l

–

–

–

2,2

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,2

Pojemność zbiornika (olej)

l

–

–

–

–

–

–

–

1,3

1,3

1,3

–

–

–

–

Zasięg po jednym naładowaniu
(BP1000)

m

495

342

303

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zasięg po jednym naładowaniu
(BP1400)

m

693

479

424

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Parametry techniczne
akumulatora

AKUMULATOR

AS30e

SPECYFIKACJA

Wymiary (długość x szerokość
x wysokość)

BP1000

BP1400

JEDNOSTKA

mm

220 x 290 x 194

220 x 290 x 197

Ciężar roboczy

kg

9,1

9,6

Pojemność

Ah

20

28

Wydajność

Wh

1 008

1 425

V

51

51

Napięcie znamionowe

Oil.max, wyjątkowy olej
marki Wacker Neuson.
Wysokiej jakości, w pełni syntetyczny
olej do silników dwusuwowych
długotrwale zapobiega zużyciu.
Zapewnia długi okres eksploatacji
Państwa urządzeń.

Program produktów marki Wacker Neuson obejmuje ponad 300 różnych grup
produktów w najróżniejszych wariantach. Wybór różnych opcji może wpłynąć
odpowiednio na zmianę danych produktów. Nie wszystkie z wymienionych lub
zilustrowanych tutaj produktów marki Wacker Neuson są zatem dostępne w dostawie
lub dopuszczone do działania we wszystkich krajach. Przedstawione produkty
Wacker Neuson stanowią wyłącznie przykłady i jako takie podlegają regularnym
zmianom – chętnie przedstawimy Państwu odpowiednią ofertę!
Powielanie tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Wacker Neuson.
© Wacker Neuson SE
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Typowy dzień pracy jest pełen wyzwań. Mamy odpowiednie rozwiązania ipomożemy
Państwu być zawsze o krok przed konkurencją. W tym celu oferujemy wszystko,
czego Państwo potrzebują: Wacker Neuson – all it takes!

Produkty

Technika betonu

Zagęszczanie

Cięcie i wyburzanie

Koparki

Ładowarki kołowe

Ładowarki teleskopowe

Wozidła

Agregaty prądotwórcze

Oświetlenie

Pompy

Podgrzewacze

Maszyny używane

Usługi

Finansowanie
Nieskomplikowane,
przejrzyste i
indywidualne
możliwości
finansowania.

Części
zamienne

Naprawa
i konserwacja
Najwyższej klasy i
szybka konserwacja.
Naprawy przy użyciu
oryginalnych części
zamiennych.

Akademia
Poszerzymy
Twoją wiedzę:
zorientowani
na praktykę
i w idealnym
środowisku nauki.

EquipCare
Wszystko na
temat maszyn
w skrócie za
pośrednictwem
aplikacji lub
komputera –
EquipCare.

Wynajem
Chroń swoją
płynność finansową i
wynajmuj odpowiednio do potrzeb sprzęt
budowlany utrzymywany na najwyższym
poziomie.

Specjaliści
od betonu
Nasi specjaliści
doradzają we
wszystkich
fazach projektu.

eStore
Kupuj oryginalne
części zamienne
wygodnie online
- dla wszystkich
grup produktów
Wacker Neuson.

Liczy się każda minuta:
Ponad 150 000 oryginalnych
części zamiennych
Wacker Neuson
dostarczamy na miejsce
budowy w najkrótszym
możliwym czasie.

www.wackerneuson.com
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