Döngölők

A Wacker Neuson döngölőire nyugodtan rábízhatja magát:
1. Minden nap feltalálunk valami újdonságot.
A Wacker Neuson döngölők tekintetében is mindig az élen járt:
1930-ban Hermann Wacker feltalálta az első vibrációs döngölőt,
és a mai napig elsők vagyunk az innovációk terén.
A Wacker Neuson egyedüliként gyárt kétütemű motorral
felszerelt döngölőket, melyek a meghajtás révén nem csak
tökéletes tömörítő munkát végeznek, hanem rendkívül csekély a
károsanyag kibocsátásuk is, továbbá a Wacker Neuson elsőként
fejlesztett ki zéró emissziós döngölőt.

2. Széleskörű ismeretek a meghajtások terén, az
igényekhez optimalizálva.
Lökethossz, ütésszám, sebesség - a tökéletes
tömörítési eredmény számos jellemzőtől függ. A hajtóerőt
ugyanakkor a motor biztosítja. A Wacker Neuson mindig
megtalálja az Önnek megfelelő megoldást: a benzinüzemű
kétütemű és négyütemű sorozattól kezdve a dízelmotorokon
át a világújdonságnak számító akkumulátoros hajtásig.

Szakértelem a tömörítés terén a legapróbb részletekig.

3. Átfogó termékválaszték.
Kínálatunkban megtalálható a könnyű, akár csövek alatti
tömörítésre is alkalmas, és a nagyméretű, nehéz, kötött
talaj tömörítésére szolgáló döngölő is. A Wacker Neuson
fejleszőmérnökei tisztában vannak a különböző felhasználási
területek sajátosságaival, így választékunkban biztosan
megtalálja az Ön igényeinek megfelelő gépet.

Mindig előre gondolkodunk
A Wacker Neuson iránymutató innovációi
több évtizede teszik hatékonyabbá a
munkavégzést az építőipar minden
területén.

Elektromos meghajtású döngölő
Az akkumulátor üzemű döngölő a
Wacker Neuson számos fejlesztésének
egyike. Az önálló, károsanyag mentes
munkavégzés új dimenziója. Részletek a
6. oldalon.
Alacsony emisszióval üzemelő
kétütemű motorok
A Wacker Neuson kétütemű motorral
szerelt döngölői rendkívül kevés
károsanyagot bocsátanak ki. A WM80-as
típust célzottan a tömörítési igényeknek
megfelelően fejlesztettük ki. Részletek a
8. oldalon.

Wacker Neuson – all it takes!
Az Ön magasszintű igényeinek és a széleskörű alkalmazási
területeknek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat
kínálunk. A Wacker Neuson megbízhatóságot jelent.
Ez magától értetődően a vibrációs döngölők széles
választékára is érvényes. Az Ön sikere érdekében minden
nap a tőlünk telhető legjobbat nyújtjuk! Teljes odaadással
végezzük feladatainkat.

4x

4 lépcsős levegőszűrés
A légszűrőrendszer négy lépésben tisztítja
a beszívott levegőt, és biztosítja az
optimális motorteljestményt.

Egyszerű tankolás
Előkeverés nélkül - külön tartály a tiszta
benzinnek és az olajnak. A megfelelő
arányú keverést bízza a rendszerre.

A döngölők áttekintése.
Akkumulátoros
döngölők:

Üzemi tömeg:

Dízel döngölők:

A kétütemű sorozat:

AS30e

AS50e

AS60e

DS70

BS30

BS50-2

BS60-2

BS70-2

41,1 kg

70,1 kg
> 06. oldal

70,4 kg

83 kg
> 11. oldal

32 kg

59 kg

66 kg

74 kg

BS50-4As

BS60-4As

BS70-4As

BS50-2plus

BS60-2plus

BS70-2plus

65 kg

72 kg
> 10. oldal

80 kg

59 kg

66 kg
> 08. oldal

74 kg

> 08. oldal

A négyütemű sorozat:

Üzemi tömeg:
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Az Ön igényeinek megfelelő tömörítési teljesítmény.

100% károsanyagmentes
munkavégzés –
innovatív akkumulátor
technológia a
Wacker Neusontól.

Átgondolt funkciók a gépen és a megfelelő meghajtás: a Wacker Neuson döngölői minden területen megfelelő
ütőerővel és döngölési frekvenciával rendelkeznek. Ideális tömörítési teljesítmény – legyen az belvárosi terület vagy
nagy építkezés.

Alacsony emisszió. A kétütemű
sorozat rosszul szellőző árkokban
is biztonságosan használható.

Tömörítés csöveknél –
centiméteres pontosság
a BS30 döngölő keskeny
talpával.

Wacker Neuson
szerviz, szükség
esetén személyesen
az építési területen.

04

Innovatív
levegőszűrő
technológia:
háromszorosára
hosszabbítja a
csereintervallumot.

Hatékony alkalmazás
a nagy lökethossznak és
gyors munkasebességnek
köszönhetően.

Tökéletes az útépítéshez:
erőteljes, robusztus,
könnyen kezelhető.
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Akkumulátoros döngölők
Teljes mértékben kibocsátásmentes tömörítés árkokban és belső
terekben - ezt teszik lehetővé akkumulátoros döngölőink. A tisztán
elektromos meghajtásnak köszönhetően az akkumulátoros döngölők
a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek, például nagy
projekteknél vagy belvárosi környezetben. A nagy kapacitású
akkumulátorral a döngölő 690 m távolságot képes megtenni egy
feltöltéssel. Ez azt jelenti, hogy teljesen feltöltött akkumulátorral egy
átlagos munkanapot végig tud dolgozni. Nagy igénybevétel esetén
javasoljuk egy második akkumulátor vagy a gyorstöltő használatát,
amivel egy teljes feltöltés mindössze 80 percet vesz igénybe.

• 100%-ban károsanyag-kibocsátás mentes
• Vezeték nélküli akkumulátoros üzem
• 55%-kal alacsonyabb üzemi költségek
a benzinmotoros döngölőhöz képest

0%

kibocs

átás

• Kevés mozdulattal, szerszám nélkül cserélhető nagy kapacitású
akkumulátor
• Egészséget és környezetet kímélő munkavégzés belvárosi
környezetben, belső terekben és árkokban
• Tömörítési teljesítménye megegyezik a kétütemű benzinmotoros
Wacker Neuson döngölőével
• Alacsony karbantartási igény az elektromos motornak
köszönhetően - akár az üzemeltetési költségek 55%-át
megspórolhatja
• Alacsony szintű kéz-kar vibráció
• Gyors és megbízható indítás egy gombnyomásra - még nagy
tengerszint feletti magasságon és alacsony hőmérsékleten is

AS60e
AS50e
AS30e

AS30e

AS50e

AS60e

Üzemi tömeg (kg)

41,7

71

71

Löket a döngölőtalpnál (mm)

40

44

61

Benzines és akkumulátoros döngölőink
ugyanolyan vezetőkerettel vannak felszerelve.
Így a kibocsátásmentes döngölőkre történő
áttérés még könnyebbé válik.

Tudjon meg többet a Wacker Neuson akkumulátoros döngölőiről:
www.wackerneuson.com/zeroemission

Gyors és biztonságos töltés
Csak négy óra szükséges standard töltővel. Az opcionális
gyorstöltővel 80 perc alatt (BP1000 akkumulátor) vagy 112
perc alatt (BP1400 akkumulátor).

Teljes mozgásszabadság:
A kompakt méretek
megkönnyítik a keskeny
árkokban történő
munkavégzést.

Pár mozdulat és máris lecserélhető:
A nagy teljesítményű BP1000 és BP1400-as
akkumulátorok gyorsan feltölthetők és néhány pillanat
alatt kicserélhetők. Kompatibilis a döngölőkkel és a
lapvibrátorokkal is - egyet vesz, duplán használja,
ezáltal is költséghatékony.
Kényelmes indítás:
Elektromos berendezéseinket
egyszerűen lehet kezelni - az
indításhoz elég egy gombnyomás.
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Egy akkumulátor.

Többféle gép.
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Kétütemű döngölők
2plus döngölők nagyméretű olajtartállyal:
utántöltés 120 üzemóránként, opcionálisan zárható
fedéllel. Robusztus burkolat védi az olaj- és
üzemanyagtartályt

Kétütemű motorral felszerelt döngölőt csak a Wacker Neuson
kínál Önnek. A nagy teljesítményű, saját fejlesztésű WM80
motort kifejezetten erre a feladatra terveztük. A termelékeny
munkavégzés és a kiváló tömörítés érdekében:

Alacsony kéz-kar rezgés a speciális,
rezgéscsillapított vezetőkeretnek köszönhetően
Kényelmes kezelés: indítás, üresjárat és
leállítás egyetlen karral
Különösen alacsony károsanyag-kibocsátás
az egyedi katalizátornak köszönhetően
Kényelmes szállítás a nagy, flexibilis
emelőfülnek köszönhetően
A négylépcsős levegőszűrés kitolja a
karbantartási ciklusokat, és megnöveli a
motor teljesítményét

Egyszerű berakodás a karon
található görgőknek köszönhetően

Automata leállítás 10 perc üresjárat után,
vagy üres olajtartály esetén
Üzemanyagrendszer légtelenítő egyszerű indítás
Keskeny kialakítás a nagyobb tömörítési
kényelem érdekében, szűk árkokban is

Nagy ütőenergia, hosszú löket,
magas döngölési frekvencia

BS50-2

Üzemi tömeg (kg)

Tudjon meg többet a Wacker Neuson ilyen típusú
döngölőiről: www.wackerneuson.com/2plus

BS30

BS50-2

BS60-2

BS70-2

BS50-2plus

BS60-2plus

BS70-2plus

32

59

66

74

59

66

74 kg

kevert olajzású modellek

Tiszta munkavégzés:
alapfelszereltség a katalizátor –
csak a Wacker Neuson
kínálatában!

külön olajzású modellek

Benzines döngölők károsanyag-kibocsátási értékei
72

Megengedett legmagasabb értékek
kétütemű motoroknál

603
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Üzemóra-számláló:
minden modellnél az
optimális karbantartási
intervallumok betartásához.

Négyütemű motorral hajtott döngölő

Négyütemű motorok

HC + NOx

Üzemanyagpumpa a
karburátoron - azonnali
maximális teljesítmény.

Megengedett legmagasabb értékek
négyütemű motoroknál

40 610

100

Félretankolás kizárva:
kulcsos olajtartály (opció).

Kétütemű Wacker Neuson motorral
hajtott döngölő

WM80

0

BS60-2plus

200
CO

300

400

500

600

700

Összes kibocsátás g/kWh-ban

Kibocsátási határértékek
a 2011/88 EC számú EU-irányelv szerint
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Négyütemű döngölők
Üzemi tömeg (kg)
Meghajtás módja

BS50-4As

BS60-4As

BS70-4As

65

72

80

Dízel döngölő

Négyütemű motor

A Wacker Neuson négyütemű döngölőinek
teljesítménye napról napra lenyűgöz. Az
átgondolt működés biztonságossá teszi a gép
használatát, megnöveli az élettartamát, és
minimálisra csökkenti a karbantartást.

A jó kezelhetőséget biztosító kompakt méretektől az optimális
tömegelosztásig - a DS70 külső és belső értékeket egyaránt
képvisel. Az alacsony CO-kibocsátás révén alkalmas árkokban
végzett tömörítési munkákhoz.
• Alacsony CO-kibocsátás
• Első osztályú légszűrő a háromszor hosszabb
csereintervallumokhoz
• Nagy, rozsdamentes üzemanyagtartály öntisztító szűrővel a
hosszú használati időtartamhoz és a minimális karbantartási
igényhez
• Alacsony kéz-kar-rezgés a speciális rugózású vezetőkeretnek
köszönhetően

• A karburátorra szerelt pumpa segítségével
gyorsan indítható
• Hosszú löket a nehezebb, kötöttebb talajokhoz
• Olajszint érzékelő vészleállító
• Flexibilis emelőfül a kompakt szállítási és
tárolási méret érdekében
• Első osztályú levegőszűrő a kiváló
motorteljesítmény és a hosszú szervizciklusok
érdekében

DS70
Üzemi tömeg (kg)

83

Meghajtás módja

Dízelmotor

BS50-4As

Négylépcsős szűrőrendszer a
benzinüzemű döngölőknél.

• Kitűnő szűrőteljesítmény a négyrészes levegőszűrőnek
köszönhetően (porleválasztó ciklonszűrő, lamellás
papírszűrő, kettős habszűrő)
• A tökéletesen tiszta levegő biztosítja a motor optimális
teljesítményét
• Hosszú szervizintervallumok a szűrő nagy kapacitásának
köszönhetően

Leginkább a kötött, vegyes és
durvaszemcsés talajokhoz felel meg.

BS60-4As
DS70

Könnyen irányítható ez fontos szegélyek és
íves elemek mellett.
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Indítás, fordulatszám
szabályozás és kikapcsolás
egyetlen karral.

Precíz irányítás - fontos
a keskeny szegélyek
tömörítésekor.
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Minden feladathoz megfelelő meghajtás

Akkumulátortechnológia

Tudjon meg többet a Wacker Neuson döngölők károsanyagkibocsátásáról: www.wackerneuson.com/emissions

Kétütemű motor

Négyütemű motor

Dízelmeghajtás

Egyedül a Wacker Neuson kínálatában található meg a
kétütemű benzinmotoros döngölő. Fejlesztőmérnökeink
a robusztus felépítésű WM80 motort kimondottan
döngölők meghajtására, az építkezésekre jellemző
intenzív igénybevételre tervezték. Teljesítménye
kimagasló, és kitűnő károsanyag-kibocsátási
tulajdonságokkal rendelkezik a katalizátornak
köszönhetően.

A nehéz körülmények közötti használathoz az
építkezéseken a Honda GXR 120-nak köszönhetően
nagy teljesítményű motor áll rendelkezésre. a beépített
olajhiány elleni védelem indításkor ellenőrzi az olajszintet.
Ha túl alacsony, a készülék automatikusan leáll. A
négyütemű döngölők nagyrészt CO-t bocsátanak ki. A
CO kibocsátás közel 1/3-dal magasabb, mint a
kétütemű döngölők esetében.

A DS70 dízelmotor teljesítményére teljes mértékben
rábízhatja magát tömörítéskor. Ugyanakkor rendkívül
alacsony a károsanyag kibocsátása, és nem haladja
meg a kipufogógázokra vonatkozó világszintű
szabványok határértékeit. A DS70 dízelmotor ütőereje is
meggyőző - négy és fél órán keresztül, megszakítás
nélküli működésre képes, az alacsony fogyasztásnak
köszönhetően. A motor emellett rendkívül robusztus és
hosszú élettartamú.

0%

kibocs

átás

A BP1000-es és a BP1400-as akkumulátorral a
Wacker Neuson újabb lépést tett a jövő felé. Lehetővé
teszi a döngölő tisztán elektromos üzemeltetését, védve
a kezelőt és a környezetet a káros anyagoktól. Maga az
akkumulátor a 9,4 kilogrammos súlynak köszönhetően
kifejezetten könnyű és szerszám nélkül, néhány
kézmozdulattal cserélhető. Az extrém, –10 és +50
Celsius-fokos hőmérséklettartományban is
kifogástalanul működik és meggyőző teljesítményt nyújt.
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Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Hossz x Szélesség x Magasság

AS60e

BS30

BS50-2

BS60-2

BS70-2

BS 50-2plus

BS 60-2plus

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

EGYSÉG

mm
mm

150

280

280

150

kg

41,7

71

71

32

56
59

66

74

56
59

66

74

65

72

80

83

mm

40

44

61

42

64

65

65

64

65

65

61

81

65

75

Max. ütésszám

1/perc

820

680

680

820

700

700

700

700

700

700

680

680

680

670

Munkasebesség

m/perc

–

11,4

12,1

–

7,9

9,8

8,9

7,9

9,8

8,9

7,1

8,8

7,0

Üzemi tömeg
Lökethossz a döngölőtalpnál

DÖNGÖLŐ

AS50e

165
280

Döngölőtalp méret (B)
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Léghűtéses egyhengeres dízelmotor

Motor

–

Elektromotor

Elektromotor

Elektromotor

Motorgyártó

–

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Honda

Honda

Honda

Yanmar

Motortípus

–

Elektromotor

Elektromotor

Elektromotor

WM80

WM80

WM80

WM80

WM80

WM80

WM80

GXR120

GXR120

GXR120

L48

Léghűtéses egyhengeres kétütemű benzinmotor

Léghűtéses egyhengeres kétütemű benzinmotor

Léghűtéses egyhengeres négyütemű benzinmotor

Lökettérfogat

cm³

–

–

–

80

80

80

80

80

80

80

120

120

120

211

Max. teljesítmény (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

1/perc

–

–

–

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 200

4 200

4 200

3 450

–

–

–

–

50.: 1

100.: 1

100.: 1

100.: 1

120.: 1

120.: 1

120.: 1

–

–

–

–

Hozzá tartozó fordulatszám
Benzin-olaj keverék
Üzemanyag fogyasztás

AKKUMULÁTOR

AS30e

l/h

–

–

–

0,9

1,2

1,2

1,3

1,0

1,2

1,3

0,9

0,9

0,9

0,9

Tartálytérfogat (üzemanyag)

l

–

–

–

2,2

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,2

Tartálytérfogat (olaj)

l

–

–

–

–

–

–

–

1,3

1,3

1,3

–

–

–

–

Hatótávolság az akkutöltöttségtől
függően (BP100)

m

495

342

303

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Hatótávolság az akkutöltöttségtől
függően (BP1400)

m

693

479

424

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Akkumulátor műszaki adatok
SPECIFIKÁCIÓ

Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)

BP1000

BP1400

EGYSÉG

mm

220 x 290 x 194

220 x 290 x 197

Üzemi tömeg

kg

9,1

9,6

Kapacitás

Ah

20

28

Energia tartalom

Wh

1 008

1 425

V

51

51

Névleges feszültség

Oil.max – A Wacker Neuson
préimum olaja.
A kiváló minőségű, teljesen szintetikus
kétütemű olaj tartósan megakadályozza
a kopást. Az ön gépeinek hosszú
élettartamáért.

A Wacker Neuson termékprogram több mint 300 különböző terméksorozatot tartalmaz
különféle változatokban. A további opciók kiválasztásával változhatnak a termékadatok.
Ezért az itt felsorolt, ill. ábrázolt Wacker Neuson termék nem mindegyike szállítható,
vagy engedélyezett minden országban. Az ábrázolt Wacker Neuson termékek példák,
és mint ilyenek, rendszeres módosítások tárgyát képezik – szívesen nyújtunk át Önnek
kívánságra konkrét ajánlatot!
Utánnyomás csak a Wacker Neuson írásos engedélyével.
© Wacker Neuson SE
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Mindennapi munkájában folyamatosan kihívásokkal szembesül. Mindenre kínálunk Önnek
megfelelő megoldást és segítünk, hogy egy lépéssel mindig a versenytársai előtt járjon.
Kínálatunkban mindent megtalál, amire csak szüksége van: Wacker Neuson – all it takes!

Termékek

Betontechnika

Tömörítés

Bontástechnika

Forgó-kotrók

Homlokrakodók

Teleszkópos rakodók

Dömperek

Áramfejlesztők

Megvilágítás

Szivattyúk

Fűtők

Használt gépek

Szolgáltatások

Finanszírozás
Egyszerű,
átlátható és
kifejezetten
Önnek készült
Finanszírozási
lehetőségek

Javítás és
karbantartás
Elsőosztályú
és gyors
karbantartás.
Javítás eredeti
pótalkatrészekkel.

Pótalkatrészek

Akadémia
Bővítjük tudását:
gyakorlatorientált
és ideális tanulási
környezetben.

EquipCare
Minden, a gépekkel
kapcsolatos
dolog áttekintése
App-al vagy PC-n EquipCare.

Bérbeadás
Óvja likviditását
és béreljen
igény szerint
kiváló minőségű
építőipari
berendezéseket.

Betonspecialisták
Specialistáink a
projekt minden
fázisában
tanácsaikkal
segítik Önt.

eStore
Rendeljen
kényelmesen eredeti
pótalkatrészeket az
interneten – valamennyi Wacker Neuson
termékcsoporthoz.

Minden perc számít:
Közel 150 000 eredeti
Wacker-Neuson
pótalkatrészt tudunk a
lehető legrövidebb időn
belül az építési helyszínre
szállítani.

www.wackerneuson.com
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