Zagęszczarki

Te cechy przemawiają za zagęszczarkami marki
Wacker Neuson.
1. Ekonomiczność bez kompromisu! Innowacje
zapewniające optymalną wydajność zagęszczania.
Duża wydajność, niewielkie koszty pracy. Maszyny oparte na
pomysłach i technologii, które ułatwiają obsługę i pracę. Takie
połączenie można znaleźć wyłącznie w zagęszczarkach marki
Wacker Neuson.

2. Niezawodna obsługa! Dzięki sprawdzonej jakości
specjalistów od zagęszczania.
Rozładować. Włączyć. Rozpocząć pracę. A potem dalej do
następnego projektu. Nie stać Państwa na zatrzymywanie
się. Dlatego nasze zagęszczarki działają niezawodnie tak
długo, jak Państwo tego potrzebują – wspierane przez nasz
doświadczony serwis.

Nasze kompetencje w zakresie zagęszczania.

3. Oczekiwania klientów na pierwszym miejscu!
Dlatego stworzyliśmy kompleksową ofertę zagęszczarek.
zagęszczarek.
Szeroki asortyment zagęszczarek jest nie tylko dopasowany
optymalnie do różnych obszarów zastosowań, lecz również
doskonały pod względem konserwacji. Chętnie doradzimy
Państwu, który produkt i akcesoria są odpowiednie dla Państwa
projektu – i pomożemy przy jego finansowaniu.

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

Dokładne zagęszczanie
Funkcja Compatec informuje, kiedy
proces zagęszczania został ukończony
za pomocą danego urządzenia. Dzięki
temu można uniknąć nadmiernego
zagęszczenia i przeciążenia.

Błyskawiczny transport
Na placu budowy lub w samochodzie:
przemyślane szczegóły sprawią, że
transport zagęszczarek jest wygodny
i łatwy.

Silnik wysokoprężny lub benzynowy
Duże rezerwy mocy i długa żywotność
wyróżniają silniki wszystkich modeli.
Wiele modeli jest dostępnych do wyboru
z silnikiem wysokoprężnym lub
benzynowym.

Obsługa ze zdalnym sterowaniem
Modele DPU80r, DPU110r i DPU130r
obsługuje się wygodnie i bezpiecznie za
pośrednictwem zdalnego sterowania na
podczerwień. Więcej informacji na
stronach 19 i 23.

Niskie wibracje dłoń/ramię (HAV)
Szczególnie podczas pracy ciągłej niskie
wibracje dłoń/ramię (HAV) są bardzo
ważne. Zagęszczarki dwukierunkowe
Wacker Neuson można stosować bez
ograniczeń czasowych, w dużej mierze
także bez obowiązku dokumentacji.

Kontrola zagęszczania
Funkcja Compamatic w menedżerze
EquipCare oferuje wizualizację i
dokumentację zagęszczania. Dostępny
dla ciężkich zagęszczarek
dwukierunkowych i zdalnie sterowanych
DPU80r i DPU110r.

Oferta produktowa zagęszczarek.
Jednokierunkowe:

Lekkie i dwukierunkowe:

AP1840e

AP1850e

AP2560e

Seria APS

Seria BPS

DPS2050

Seria VP

Seria WP

WPU1550

DPU2550

DPU3050

DPU3750

18 kN

18 kN
> strona 06

25 kN

10 –20 kN
> strona 08

10 –20 kN

20 kN

10–20 kN
> strona 10

15 kN
> strona 11

15 kN
> strona 12

25 kN

30 kN
> strona 13

37 kN

Średnie i
dwukierunkowe:
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> strona 09

Ciężkie
i dwukierunkowe:

DPU4045

DPU4545

DPU5545

DPU6555

DPU80

40 kN

45 kN

55 kN

65 kN

80 kN

> strona 15

> strona 17

Ciężkie i zdalnie sterowane:

DPU90

DPU110

DPU80r

90 kN

110 kN
> strona 17

80 kN

DPU110r
> strona 19

110 kN

Zestaw sprzężony

DPU130r

> strona 20

130 kN
> strona 22
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Odpowiednie rozwiązanie dla każdego podłoża i w
każdym otoczeniu.

Ta zagęszczarka dwukierunkowa
przekonuje do siebie nie tylko w przypadku
podsypki żwirowej: model DPU3060.

Nie wymaga żadnego wdrożenia:
Obsługa zdalnego sterowania jest w pełni
intuicyjna.

Jeden za wszystkich.
Ubijaki, zagęszczarki i wibratory pogrążalne są stosowane na
placu budowy najczęściej nie równocześnie, ale jeden po drugim.
Po co więc kupować więcej baterii niż to konieczne, kiedy jest
łatwiejszy sposób? Dzięki naszemu systemowi modułowemu ten
sam akumulator można stosować we wszystkich urządzeniach
budowlanych. Wymiany można dokonać w krótkim czasie bez
użycia narzędzi.

AP1840e/
AP1850e

AS30e

APS1030e/
APS1135e/
APS1340e/
APS1550e/
APS2050e

ACBe
AP2560e

AS50e/AS60e

Opcjonalnie modele od
45 kN są wyposażone
w system Compatec,
który dostarcza informacji
o postępach w zagęszczaniu.

Nasz zdalnie
sterowany silny gracz:
model DPU130r.

Elektryczne zagęszczarki serii APS
umożliwiają bezemisyjną pracę i chronią
operatora oraz środowisko.

Wybór mocy akumulatora:
BP500, BP1000, BP1400.

Transport i ładowanie za
pomocą systemu:

Najnowocześniejsze akumulatory litowo-jonowe marki
Wacker Neuson są przeznaczone do ciężkiej pracy na
budowie. Odporne na wstrząsy, odporne na zabrudzenia
i bardzo pojemne: od pierwszej do ostatniej minuty
zapewniają pełną wydajność roboczą.

Każdy akumulator jest standardowo dostarczany w
praktycznej skrzynce transportowej. Posiada ona certyfikat
UN specjalnie dla firmy Wacker Neuson*. Solidna skrzynka
transportowa marki Systainer wspaniale chroni akumulatory
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, umożliwiając również
bezpieczny i wygodny transport i przechowywanie. Również
szybka ładowarka jest dostarczana w skrzynce Systainer.

• Stała moc użytkowa przez niemal cały czas, co zapewnia
pełną wydajność zagęszczania od pierwszej po ostatnią
minutę pracy
• Możliwość szybkiego ładowania z ochroną przed
przeładowaniem
• Aktywne chłodzenie podczas ładowania chroni
akumulator

* Certyfikowana zgodnie z UN 3480 (ADR/RID)
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Zagęszczarki
zasilane akumulatorem.
Zagęszczarki zasilane akumulatorem marki Wacker Neuson pracują
całkowicie bez emisji spalin, dzięki czemu nadają się do pracy
strefach ciszy.. Ponadto potrafią również wszystko to, co tradycyjne
zagęszczarki: zagęszczanie podłoża, zagęszczanie kostki brukowej – ze
zoptymalizowanym zbiornikiem wody – zagęszczanie asfaltu.

Uchwyt prowadzący
składany, dzięki temu
zajmuje mało miejsca
podczas transportu

Wydajny akumulator litowo-jonowy, dzięki
modułowej koncepcji również stosowany
we wszystkich innych urządzeniach
akumulatorowychi marki Wacker Neuson

Stabilna rama ochronna
umożliwia również boczne prowadzenie

Bezemisyjne zagęszczarki nadają się idealnie do
następujących prac:
• Obszary, w których emisje spalin mogą być niebezpieczne, np.
wykopy, tunele, pomieszczenia itd.
• Projekty budowlane o zaostrzonych wymaganiach dotyczących
emisji spalin, np. w centrum miasta lub przy dużych projektach
publicznych
• Małe i średnie place budowy pod ziemią – przy typowym czasie
pracy wystarczy jedno ładowanie akumulatora dziennie
• Place budowy o wyższym obciążeniu emisjami spalin dla operatora,
np. z powodu obecności wielu urządzeń na niewielkim obszarze lub
wysokich temperatur przy niewielkim ruchu powietrza
• Obszary prawnie chronione przed spalinami, gdzie zastosowanie
silników spalinowych jest zabronione

Wacker Neuson oferuje bezemisyjne rozwiązania
na każde podłoże: podczas gdy zagęszczarki
AP1840e i AP1850e czują na gruncie i asfalcie jak
w domu, AP2560e został specjalnie opracowany do
zagęszczania kostki brukowej.

Mocny silnik elektryczny opiera
się na sprawdzonych komponentach

Mocna, wytrzymała płyta dolna z żeliwa sferoidalnego

Zupełnie nie wymaga konserwacji, ponieważ silnik
elektryczny jest zamontowany bezpośrednio na płycie
dolnej i w ten sposób nie wymaga pasa klinowego do
transmisji mocy.

Prosty rozruch
naciśnięciem
przycisku
zastępuje cięgno

0%p.alin

s
Emisja

Opcjonalnie ze zbiornikiem wody
do bezemisyjnego zagęszczania
powierzchni asfaltowych.
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Optymalne rozprowadzenie wody
dzięki szerokiej listwie zraszającej

Duży zasięg (> 1 130 m²): Jedno
naładowanie akumulatora wystarcza
na przynajmniej jeden dzień pracy.

Ciężar roboczy1 (kg)
Zasięg na jedno ładowanie akumulatora
BP10002 (m2)
Zasięg na jedno ładowanie akumulatora
BP14002 (m2)
1
2

AP1840e

AP1850e

AP2560e

103

107

143

648

810

404

907

1 134

566

Model ze zbiornikiem wody plus 10 kg
W zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych

Dzięki płycie dolnej z wyjątkowo solidnego
żeliwa sferoidalnego model AP2560e jest
szczególnie trwały.

Czas ładowania akumulatora
wystarczy do wszystkich
prac w ciągu pełnego dnia
roboczego.
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Zagęszczarki
jednokierunkowe.

Seria BPS:

Niniejsze zagęszczarki czują się na asfalcie jak u siebie w domu. Z modelami serii
APS i BPS wykonają Państwo prace nie tylko wygodnie, ale również skutecznie i
oszczędnie. Teraz już nic nie przeszkodzi w osiągnięciu najlepszych wyników w pracy.

Seria APS:
• Proste uruchamianie dzięki łatwo dostępnemu przełącznikowi
• Szybka wymiana akumulatora dzięki łatwemu w obsłudze systemowi mocowania
• Akumulator uruchamia się niezawodnie – również w niskich temperaturach lub na
wysokości
• Możliwość zastosowania w wykopach, tunelach i pomieszczeniach, jak również w
innym otoczeniu wrażliwym na emisje
• Przyjemna praca dla operatora, ponieważ maszyna nie emituje spalin
• Niskie koszty eksploatacyjne

Ciężar roboczy1 (kg)
Zasięg na jedno ładowanie akumulatora
BP10002 (m2)
Zasięg na jedno ładowanie akumulatora
BP14002 (m2)
1
2

APS1340e

APS1550e

APS2050e

50

68

77

87

500

546

624

750

750

624

683

780

938

938

BPS1030 BPS1135

BPS1340

Ciężar roboczy1 (kg)

53

61

71

Siła odśrodkowa (kN)

10

11

13

Silnik benzynowy Honda GX120,
Briggs & Stratton XR550

BPS1550

BPS2050

Ciężar roboczy1 (kg)

84

94

Siła odśrodkowa (kN)

15

1

Model ze zbiornikiem wody plus 5 kg

DPS:

Model ze zbiornikiem wody plus 5 kg
W zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych

Jedno naładowanie akumulatora wystarczy
z reguły na pełny dzień pracy, bez przerw na
doładowywanie lub wymianę akumulatora.

20
Honda GX160,
Briggs & Stratton XR750

Silnik

Praca bez przerw:
system zraszania optymalnie rozprowadza wodę na
płycie dolnej. Umożliwia to długą pracę po jednym
napełnieniu zbiornika wody. Ilość wody można
wygodnie ustawić dużym przełącznikiem obrotowym.
Uzupełnienie poziomu jest również możliwe bez
otwierania pokrywy przez wlew.
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• Wyposażenie standardowe ze sprawdzonym silnikiem benzynowym
Honda lub Briggs & Stratton
• Duży i stabilny uchwyt, który może być również używany do prowadzenia
bocznego
• Łatwiejszy transport i przechowywanie dzięki przechylanemu do przodu
uchwytowi prowadzącemu
• Solidna konstrukcja zmniejsza nakład na konserwację: dożywotnio
smarowane łożysko kulkowe oraz wysokiej jakości i dzięki temu trwały
pas klinowy

Silnik

APS1030e APS1135e
58

Wygodne sterowanie:
uchwyt prowadzący
szczególnie dobrze
reaguje na ruch. I dlatego
wibracje dłoń/ramię nie
przekraczają wartości
5 m/s². Umożliwia to
operatorowi dłużą pracę z
maszyną.

Wyśmienite właściwości
jezdne:
Przesuwanie i obracanie
tych zagęszczarek na
świeżym asfalcie jest
niezrównanie wygodne
i nie pozostawia
śladów. Dzięki kątowym
krawędziom bocznym
płyty bazowej można
łatwo wykonać czyste
zakończenia przy
krawężnikach.

zero
emissi
on

• Wyśmienite właściwości jezdne DPS2050: Niezależnie od tego, czy
mowa o asfalcie lub gruncie – DPS2050 można łatwo manewrować i
zapewnia idealnie zagęszczone powierzchnie.
• Specjalista od asfaltu DPS2050: z 8-litrowym zbiornikiem wody i
systemem zraszania

DPS2050
Wydajność (kN) 20

Szeroki, ergonomiczny
uchwyt na płycie dolnej
ułatwia przenoszenie sprzętu.

Ciężar (kg)

115

Rodzaj silnika

Silnik wysokoprężny

Można łatwo zamontować zestaw kół
(akcesoria). Uchwyt prowadzący jest automatycznie
blokowany po złożeniu i zwalniany po rozłożeniu.

Idealnie nadaje się do ciągłej pracy przy
zagęszczaniu asfaltu i kostki brukowej,
do obróbki warstwy kryjącej
i podbudowy, jak również do różnych
warunków podłoża.

Dywan ślizgowy do bruku (akcesoria) chroni
wrażliwą kostkę brukową podczas zagęszczania. Jest
mocowany szybko na urządzeniu za pomocą tylko
dwóch śrub.
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Zagęszczarki
jednokierunkowe.

Seria WP:

Łatwość manewrowania i wysoka zwrotność – małe zagęszczarki jednokierunkowe
dotrą bez problemu do każdego zakamarka.

VP1030

VP1135

VP1340

VP1550

VP2050

Wydajność (kN)

10

11

13

15

20

Ciężar (kg)

50,8 – 51,2

60,5 – 63,7

80,7 – 84,5

90,8 – 94,6

93 – 99

Rodzaj silnika

Przekonują jakością
uniwersalnych
rozwiązań podczas
pracy na niewielkich
powierzchniach i we
wnękach, na podłożu
mieszanym, nawierzchni
brukowej oraz asfalcie.

• Stabilna rama rurowa zapewnia dobrą ochronę i punkty uchwytu do prowadzenia
zagęszczarki bokiem jak i do transportu na pasie
• Płyta dolna z odpornego na zużycie materiału o wysokiej jakości powierzchni zapewnia
idealnie zagęszczony asfalt
• Dostępne 2 szerokości robocze (400 mm i 500 mm)
• Najwyższej klasy silnik benzynowy Honda
• Wszystkie modele tej serii dostępne są z lub bez 11-litrowego zbiornika na wodę i
zraszacza
WP1540
Wydajność (kN) 15
Ciężar (kg)

silnik benzynowy 

86 – 92

Rodzaj silnika

WP1550
15
89 – 96

silnik benzynowy 

Seria VP:
• System zapewniający optymalny natrysk wody charakteryzujący się wysokim przepływem oraz
wygodnym i dużym regulatorem przepływu
• Filtr wysokiej jakości zawsze zapewnia wystarczający przepływ wody
• Całodzienna wygodna praca dzięki dobrej amortyzacji uchwytu prowadzącego (wartość
wibracji dłoń/ramię poniżej 5 m/s²)
• Zwężający się do góry uchwyt prowadzący jest optymalny do pracy przy ścianach: żadnych
śladów otarć na ścianie, większa swoboda pracy (od modelu VP1340)
• Dodatkowy uchwyt z przodu ułatwia transport, np. przez dwie osoby
• Nadaje się idealnie do zagęszczania asfaltu: wygięty uchwyt prowadzący zapewnia stabilność
podczas prowadzenia bokiem, np. przy krawężniku

Wysoka mobilność na placu budowy:
Dzięki dostępnemu jako akcesoria wózkowi
transportowemu (od modelu VP1340 i w
przypadku wszystkich modeli WP).
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Szczególnie skuteczny przy zagęszczaniu asfaltu: 11-litrowy, duży
zbiornik wody umożliwia długą, nieprzerwaną pracę.

Akcesoria do prac przy
kładzeniu asfaltu 9-litrowy
zbiornik wody ze zraszaczem.

Praktyczne przy kładzeniu asfaltu:
Urządzenie można ciągnąć, ponieważ uchwyt
prowadzący odchyla się do przodu (tylko seria WP).

Kompaktowe wymiary: odchylany do
przodu uchwyt prowadzący do prostego
transportu, jednocześnie oszczędzającego
miejsce do przechowywania.
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Lekkie zagęszczarki
dwukierunkowe.
Większa wygoda obsługi dzięki jeździe do przodu i do tyłu, w połączeniu
z kompaktową konstrukcją – to oferują Państwu małe zagęszczarki
dwukierunkowe marki Wacker Neuson.

DPU2540*

DPU2550 DPU2560 DPU3050* DPU3060* DPU3070* DPU3750* DPU3760

Wydajność (kN)

25

25

25

30

30

30

37

37

Ciężar (kg)

145 – 160

166

171

181 – 206

190 – 215

195

247 – 265

274

Rodzaj silnika





Silnik wysokoprężny 

* Model dostępny jest również z silnikiem benzynowym (BPU)

Seria DPU
• Amortyzacja uchwytu zapewniająca niemęczącą i wygodną pracę
(wibracje dłoń/ramię poniżej 5 m/s²)
• Rozrusznik elektryczny dostępny jako opcja w przypadku modelu DPU3050,
DPU3060, DPU3750 i DPU3760
• Wyjątkowo ekonomiczny i trwały dzięki wytrzymałym na złamania, nieulegającym
zużyciu materiałom
• Składany i trwały zaczep do transportu
• Płyta dolna z odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego gwarantuje długą
żywotność

Ekonomiczne rozwiązanie
dzięki bardzo korzystnemu
stosunkowi ceny do jakości.

WPU1550

Do zagęszczania dróg,
wykopów, w wąskich
przestrzeniach, podczas prac
brukarskich i z asfaltem.

• Najmniejsze i najlżejsze zagęszczarki dwukierunkowe marki
Wacker Neuson
• Solidna stalowa rama rurowa oferuje możliwość prowadzenia
bokiem oraz niezawodną ochronę silnika i zbiornika wody
• Płyta dolna z wysokiej jakości żeliwa sferoidalnego: do prostego
zawracania na asfalcie, bez rysowania go
• Stabilne kółka transportowe z szeroką powierzchnią styku
zapobiegają powstawaniu śladów na świeżym asfalcie
• System zraszania zapewniający optymalne rozprowadzenie wody
na całej szerokości płyty dolnej
Dostępne szerokości od 40 do 70 cm

WPU1550
Wydajność (kN)

15

Ciężar (kg)

90

Rodzaj silnika

silnik benzynowy

Umożliwia bardzo dobre
manewrowanie:
dzięki specjalnie ukształtowanej
płycie dolnej WPU1550.
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Zintegrowane koła
transportowe: nie wymagają
konserwacji i są wytrzymałe – także
w najtrudniejszych warunkach.

Idealne zamocowanie dyszla:
automatycznie blokowany na
sztywno w pozycji transportowej.

Wersja o największej prędkości:
zapewnia wysoką wydajność
powierzchniową podczas układania
kostki brukowej.
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Średnie zagęszczarki
dwukierunkowe.
W swojej codziennejj pracy mogą Państwo polegać na wyjątkowo wysokiej
wydajności zagęszczania średnich zagęszczarek dwukierunkowych marki
Wacker Neuson. Dzięki temu, że poziom wartości wibracji przenoszonych na
operatora nie przekracza przyjętych norm, nie jest konieczne przygotowanie
specjalistycznej dokumentacji.

65

Ciężar (kg)

376

402 – 425

399 – 447

480 – 527

Silnik wysokoprężny 

Dzięki swojej ogromnej sile zagęszczania
w połączeniu z szybkim ruchem do przodu
i wstecz, zagęszczarka ta oferuje niezwykle
wysoki poziom wydajności. Optymalne
obszary zastosowań to zagęszczenie
podbudowy oraz warstw nośnych
w konstrukcjach dróg, ścieżek i parkingów,
jak i zagęszczanie przy wypełnianiu
fundamentów pod budynkami.

Dostępne szerokości od 40 do 86 cm

14

55

ze
ajniejs
Najwyd enie
urządz kie
yst
na wsz owy!
ud
b
place

Zagęszczarki Wacker Neuson przeznaczone są do pracy ciągłej,
zagęszczania warstwy przeciwmrozowej i nośnej przy budowie dróg,
ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz do zagęszczania ciężkiej kostki
brukowej dzięki częstotliwości 69 Hz oraz
do zagęszczania w fundamentach.

Niskie wibracje dłoń/ramię
(HAV)

45

* Model jest również dostępny z silnikiem benzynowym (BPU)

• Duża siła zagęszczania z najwyższej półki
• Amortyzacja uchwytu zapewniająca niemęczącą i wygodną pracę
• Silniki o dużej rezerwie mocy zapewniają długi okres eksploatacji
• Inteligentne funkcje takie jak automatyka wyłączania przy niskim poziomie
oleju, samonapinający się pas klinowy oraz alternator niewymagający
konserwacji
• Płyta dolna z odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego
• Opcjonalne wyposażenie: rozrusznik elektryczny, Compatec,
licznik godzin pracy, wyjątkowo szerokie płyty dodatkowe

Wibracje dłoń/ramię (HAV) znajdują się poniżej 2,5 m/s² dzięki
dyszlowi redukującemu wibracje.

DPU5545* DPU6555
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Rodzaj silnika

Seria DPU

Brak obowiązku dokumentacji:

DPU4045 DPU4545
Wydajność (kN)

Bez chwytania: zmiana
kierunku jazdy lub prędkości
poprzez prowadzenie uchwytu.

Bezpieczeństwo w każdej
sytuacji: Po puszczeniu uchwytu
prowadzącego urządzenie
porusza się w miejscu.

Wyświetlacz informujący o zagęszczeniu
w funkcji Compatec: wskazuje, gdy urządzenie
osiągnęło maksymalny poziom zagęszczania.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.wackerneuson.com/compatec

Obsługa urządzenia bez
ograniczeń czasowych
15

Ciężkie zagęszczarki
dwukierunkowe.
Lepsza ochrona dyszla i
obudowy podczas transportu
dzięki obracanemu o 90° uchwytowi
transportowemu

Wraz z modelami DPU80, DPU90 i DPU110 oferujemy Państwu dokładnie
dobrane ciężkie zagęszczarki. Dzięki temu mają Państwo zawsze do
dyspozycji wydajność zagęszczania, której potrzebujecie. Można je śledzić
nawet zza biurka: za pomocą modułu Compamatic w naszym systemie
EquipCare.

Opcje do wyboru: ochrona maszyny
(ustawione zachowanie w przypadku
przeciążenia) lub Compatec (kontrola
zagęszczania z ochroną maszyny)

Amortyzowany dyszel
umożliwia pracę bez ograniczeń
czasowych. Dodatkowo
regulowana wysokość do
przejazdów pod rozporami
szalunków

Chłodzenie silnika wodą zapewnia
znacznie mniejszą emisję hałasu
i bardzo skuteczne chłodzenie silnika

Duży filtr powietrza zapewnia
długie czasy pracy silnika oraz
wydłuża czas między pracami
konserwacyjnymi

DPU90

DPU110

80

90

110

Ciężar (kg)

756 / 771

756 / 771

813 / 830

Szerokość robocza (mm)

670 / 770

670 / 770

870 / 970

Solidna osłona z ramy rurowej i blach stalowych,
podzielona na dwie części dzięki czemu pozwala na
nieograniczony dostęp do podzespołów

Dobrze dostępny, duży zbiornik paliwa
z widocznym poziomem paliwa, wystarczy na ok.
4 godziny pracy ciągłej

830 mm
Szybkie opuszczanie dyszla
za pomocą dźwigni nożnej i
natychmiastowe resetowanie do
poprzedniej pozycji roboczej: optymalne
do prac w wykopach

DPU80
Wydajność (kN)

Duże, dobrze dostępne
mocowania pasami i dzięki
temu mniejsze uszkodzenia
transportowe

Otwarta płyta dolna:
łatwa do czyszczenia bez
zagrożenia uszkodzeniem
węży hydraulicznych

Compamatic = Compatec + telematyka.

Dzięki małej wysokości maszyny nadają się
szczególnie do pracy w wykopach – i są przy tym
nie do pokonania na twardych, spoistych gruntach.

W skrócie: Lampki LED kontroli
zagęszczania Compatec pokazują
poziom zagęszczania.

Obudowę można w całości otworzyć,
żeby wszystkie punkty obsługi
i konserwacyjne były dobrze dostępne.

Optymalna kontrola zagęszczania za pomocą śledzenia GPS: Innowacyjna funkcja
Compamatic wykrywa podczas zagęszczania lokalizację maszyny za pomocą
telefonu komórkowego i przejrzyście dokumentuje na mapie stopień zagęszczania.
W ten sposób mają Państwo szybki podgląd postępu prac i jakość zagęszczania.
Dostęp do danych zagęszczania oraz danych telematyki są dostępne za
pośrednictwem menedżera EquipCare.
16
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Zmiana kierunku przy jednoczesnym posuwie:

Ciężkie zagęszczarki
zdalnie sterowane.

zapewnia płynną jazdę na zakrętach i wysoką wydajność
powierzchniową.

Zawsze bezpieczna praca i dokładne sterowanie – to umożliwiają Państwu zdalnie
sterowane zagęszczarki DPU80r i DPU110r, również podczas jazdy po zakrętach.

Seria DPU: Lista korzyści
• Śledzenie wyniku zagęszczania za pomocą modułu Compamatic (akcesoria) w
menedżerze EquipCare
• Duży filtr powietrza zapewnia długie czasy pracy silnika oraz rzadsze terminy
konserwacji
• Trwała oraz optymalna dla wszystkich prac konserwacyjnych: mocna osłona z
ramy rurowej i blach stalowych, podzielona na dwie części
• Niska wysokość, optymalna do zastosowania pod rozporami szalunków
• Duży, dobrze dostępny zbiornik paliwa z widocznym poziomem paliwa,
wystarczy na ok. 4 godziny pracy ciągłej
• Opcjonalnie dostępne z kontrolą zagęszczania Compatec lub ochroną maszyny
(ustawione zachowanie w przypadku przeciążenia: sygnał ostrzegawczy,
redukcja prędkości obrotowej silnika lub wyłączenie)

Sterowanie na podczerwień
gwarantuje wysokie
bezpieczeństwo operatora
oraz jego otoczenia.
Operator może znajdować
się poza wykopem, stoi w
bezpiecznym miejscu, nie
jest narażony na wibracje,
kurz i hałas.

DPU80r

DPU110r

Wydajność (kN)

80

110

Ciężar (kg)

709 / 724

793 / 810

Szerokość robocza (mm) 670 / 770

870 / 970

Daleko idąca kontrola:
Pole zasięgu pilota wynoszące do 20 m i kąt wynoszący 45°
zapewnia wysoki komfort pracy.

Zasięg w m

Wysoki poziom bezpieczeństwa:
w przypadku braku kontaktu wzrokowego miedzy operatorem a
zagęszczarką, urządzenie zatrzyma sie automatycznie.

Zdalne sterowanie zapewnia
wysoką wygodę pracy i dokładne,
bezstopniowe sterowanie.

Pełen dostęp serwisowy dzięki
dwóm otwieranym porywom.

Silnik chłodzony wodą
jest szczególnie cichy podczas pracy.

Inteligentny układ rozpoznawania odległości:
w przypadku niebezpiecznie małej odległości pomiędzy operatorem a
maszyną (mniej niż 2 metry) to zatrzyma się ona automatycznie.

2m
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Zestaw sprzężony.
Połączcie Państwo trzy zagęszczarki DPU110 w jedną maszynę o wysokiej wydajności.
Zestaw sprzężony oferuje olbrzymią wydajność powierzchniową i zagęszczania –
idealnie sprawdza się podczas zagęszczania tłucznia przy budowie torów i dużych
powierzchni przy robotach ziemnych. Ponadto w porównaniu z walcem jest znacznie
tańszy pod względem kosztów zakupu, oszczędniejszy pod względem zużycia paliwa
i prostszy w transporcie. Naturalnie zagęszczarki można używać również pojedynczo.
W ten sposób pozostają Państwo również maksymalnie elastyczni.

System sprzęgający: stabilne mechaniczne
połączenie maszyn, zamontowane za
pomocą mniejszej liczby śrub
 moduły nadawcze i odbiorcze:
3
automatyczne połączenie maszyn i
zdalnego sterowania

Możliwość ładowania zdalnego
sterowania na urządzeniu, pod
blokowaną maską

• Automatyczne połączenie czujnika podczerwieni maszyn za pomocą technologii
„Plug and Play”
• Wyjątkowa szerokość robocza oszczędza czas i pracochłonne manewrowanie na
wąskim podłożu torów
• Bezpieczne sterowanie za pomocą pilota na podczerwień, bez wibracji ręka-ramię
i poza zasięgiem pyłu i hałasu
• Układ rozpoznania odległości i funkcja pola widoczności oferują maksymalne
bezpieczeństwo operatorowi i środowisku
• Pilota zdalnego sterowania można naładować pod maską – nie jest potrzebne żadne
dodatkowe złącze zasilające
• Compamatic: wskaźnik zagęszczania na zestawie sprzężonym, dobrze widoczny dla
operatora oraz dokumentacja przez telefon komórkowy na portalu telematyki

Potrójny zestaw
sprzężony

Podwójny zestaw
sprzężony

Wydajność (kN)

3 x 110

2 x 110

Ciężar (kg)

2 616

1 727

Szerokość robocza (mm) 3 000

1 985

Wspaniała szerokość robocza
zapewnia wyjątkową wydajność
zagęszczania

Elastyczne podnoszenie: Belkę podnoszenia można
stosować zarówno w przypadku podwójnego, jak
i potrójnego zestawu sprzężonego.
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Stabilne sprzężenie: szybkie i niezawodne połączenie
za pomocą mniejszej liczby śrub.

Ekonomiczne wykorzystanie maszyn –
z zestawem sprzężonym lub osobno.

Ogromna szerokość robocza 3 m, tylko jeden przejazd
zapewnia zagęszczenie bardzo szerokiej powierzchni.

21

DPU130r
DPU 130r to nasz mocny model, który przekracza wszystkie oczekiwania:
swoją wydajnością zagęszczania dorównuje 7-tonowemu walcowi.
A dzięki zdalnemu sterowaniu model DPU130r umożliwia Państwu również
zagęszczanie miejsc, które są trudno dostępne.

DPU130r
Wydajność (kN)

130

Ciężar (kg)

1 170

Szerokość robocza (mm) 1 202

Wysokie bezpieczeństwo dzięki zdalnemu
sterowaniu na podczerwień z układem rozpoznawania
odległości oraz automatycznemu zatrzymaniu w
przypadku utraty kontaktu wzrokowego

Czujnik przeciążenia w celu
ochrony przed uszkodzeniem
urządzenia

Zapewnia wydajność zagęszczania 7-tonowego walca i dzięki
wysokiej zwinności umożliwia prace na krętych powierzchniach.

Komputer pokładowy oferuje wiele funkcji,
w tym ochrona przed kradzieżą czy wszechstronne
możliwości diagnostyczne

Bardzo proste manewrowanie
dzięki wyjątkowej, dzielonej
płycie dolnej, np. przy włazach
kanalizacyjnych i innych przeszkodach

Najlepszy dostęp serwisowy –
wystarczy rozłożyć pokrywę.

22

Duże, dobrze dostępne
otwory mocujące zapewniają
bezpieczny i stabilny transport

Pojazdy niskopodłogowe nie są już potrzebne: model
DPU130r waży tylko 1200 kg i można go przewozić na
powierzchni ładunkowej samochodu dostawczego.

Płynne sterowanie: bezstopniowe
ustawianie prędkości przy zachowaniu
najwyższej prędkości reakcji.

Wysokie bezpieczeństwo:
obsługa do trzech maszyn
jednocześnie bez zakłóceń.
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Akcesoria

APS1030e, APS1135e, APS1340e,
APS1550e, APS2050e

(8)

APS1030we, APS1135we, APS1340we,
APS1550we, APS2050we

(8)
(9)

AP1840e, AP1850e
AP1840we, AP1850we

(9)

AP2560e

–

BPS1030A, BPS1135A, BPS1340A

(8)

BPS1030Aw, BPS1135Aw, BPS1340Aw

(8)
(8)

DPS2050H
DPS2050Hw

(8)

VP1030A

(9)

–

VP1030Aw

(9)

–

VP1135A

(9)

–

VP1135Aw

(9)

–

VP1340A

(9)
(9)

VP1340Aw

(9)

VP1550A
VP1550Aw

(9)

VP2050A

(9)
(9)

VP2050Aw
WP 1540A

(11)

WP 1540Aw

(11)

WP 1550A

(11)

WP 1550Aw

(11)

WPU 1550A

(12)

WPU 1550Aw

(12)

– niedostępny  
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Wózek
transportowy

dostępny  

Dywan
ślizgowy

Zestaw płyt dodatkowych o
różnych szerokościach

OSPRZĘT DODATKOWY DLA ZAGĘSZCZAREK

OSPRZĘT DODATKOWY DLA ZAGĘSZCZAREK

Zbiornik wody
(litry)

BPU 2540A

–

DPU 2540H

–

DPU 2550H

–

DPU 2560H / DPU 2560Hts

–

BPU 3050A

–

DPU 3050H / DPU 3050He

–

DPU 3060H / DPU 3060Hts

–

DPU 3070H

–

DPU 3750Hts / DPU 3750Hets

–

DPU 3760Hts / DPU 3760Hets

–

Wózek
transportowy

Dywan
ślizgowy

DPU 4045Ye
DPU 4545H / DPU 4545He / DPU 4545Heap
BPU 5545A
DPU 5545H / DPU 5545He / DPU 5545Heap
–

DPU 6555H / DPU 6555He / DPU 6555Hec
DPU 80

–

–

–

DPU 90

–

–

–

DPU 110

–

–

–

DPU 80r

–

–

–

DPU 110r

–

–

–

DPU 130r

–

–

–

– niedostępny  

dostępny  

zintegrowany

zintegrowany
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Dane techniczne
AP1850e

AP2560e

BPS1030

BPS1135

BPS1340

BPS1550

BPS2050

DPS2050

115*

59*

68*

77*

87*

103*

107*

143*

53*

61*

71*

84*

94*

10

11

13

15

20

18

18

25

10

11

13

15

20

Szerokość robocza

mm

300

350

400

500

500

400

500

600

300

350

400

500

500

Częstotliwość

Hz

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Silnik

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny
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Honda GX160, Briggs & Stratton
XR750

Honda GX120, Briggs & Stratton XR550

SERIA DPS

50*

kN

SERIA BPS

kg

Siła odśrodkowa

500
98
Hatz 1 B 20

Moc znamionowa silnika max. przy
prędkości obrotowej 3 600 1/min

kW

–

–

–

–

–

–

–

–

2,6

2,6

2,6

3,6

3,6

3,4

Wydajność na jednym ładowaniu
akumulatora (BP1000)

m²

500**

546**

624**

750**

750**

648**

810**

530**

–

–

–

–

–

–

Wydajność na jednym ładowaniu
akumulatora (BP1400)

m²

624**

683**

780**

938**

938**

907**

1 134**

695**

–

–

–

–

–

–

VP1135

VP1340

VP1550

VP2050

50,8–58,8*

60,5–68,5*

80,7–88,7*

90,8–98,8*

93–101*

WP1540

WP1550

86–92*

89–96*

JEDNOSTKA

kg

Siła odśrodkowa

kN

10

11

13

15

20

Szerokość robocza

mm

313

355

405

505

505

Częstotliwość

Hz

98

98

98

98

98

Honda GXR 120

Honda GX 120

2,3

2,6

Moc znamionowa silnika max. przy
prędkości obrotowej 3 600 1/min

kW

SPECYFIKACJA

JEDNOSTKA

15

15

430

498

98

98

Honda GX 160
3,1

Honda GX 160

3,1

3,1

3,6

WPU1550

SERIA WPU

Ciężar

VP1030

SERIA WP

SERIA VP

AP1840e

JEDNOSTKA

Silnik

SERIA BPU I DPU 25–37 KN

APS1340e APS1550e APS2050e

Ciężar

SPECYFIKACJA

SERIA BPU I DPU 40–130 KN

APS1135e

SERIA AP

SERIA APS

SPECYFIKACJA

APS1030e

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.

89–96*
15
498

Przedstawione produkty Wacker Neuson stanowią wyłącznie przykłady i jako takie
podlegają regularnym zmianom – chętnie przedstawimy Państwu odpowiednią ofertę!

98
Honda GX 160

3,6

Powielanie tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Wacker Neuson.

3,6

© Wacker Neuson SE

BPU2540

DPU2540

DPU2550

DPU2560

BPU3050

DPU3050

DPU3060

DPU3070

BPU3750

DPU3750

DPU3760

274

Ciężar

kg

145

160

166

171

181

206

190–215*

195

247

265

Siła odśrodkowa

kN

25

25

25

25

30

30

30

30

37

37

37

Szerokość robocza

mm

400

400

500

600

500

500

600

700

500

500

600

Wysokość

mm

666

736

736

736

777

777

777

777

777

777

–

Częstotliwość

Hz

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

kW

3,1 (przy 2 840 1/min)

3,1 (przy 2 800 1/min)

3,1 (przy 2 800 1/min)

3,1 (przy 2 800 1/min)

5,1 (przy 3 600 1/min)

4,2 (przy 2 800 1/min)

4,2 (przy 2 800 1/min)

4,2 (przy 2 800 1/min)

5,1 (przy 3 600 1/min)

4,2 (przy 2 800 1/min)

4,2 (przy 2 800 1/min)

–

Rozrusznik elektryczny

Rozrusznik elektryczny,
wersja o największej
prędkości

–

–

Rozrusznik elektryczny

Rozrusznik elektryczny

Zestaw sprzężony

DPU130r

1 170

Silnik

Honda GX 160

Moc znamionowa
Opcje

Hatz 1 B 20

–

SPECYFIKACJA

–

Honda GX270

–

Wersja o największej prędkości

Hatz 1 B 30

Honda GX270

DPU4045

DPU4545

BPU5545

DPU5545

DPU6555

DPU80

DPU90

DPU110

DPU80r

DPU110r

Hatz 1 B 30

JEDNOSTKA

Ciężar

kg

376

402–425*

340

399–447*

480–527*

756–771*

756–771*

813–830*

709–724*

793–810*

2 616

Siła odśrodkowa

kN

40

45

55

55

65

80

90

110

80

110

3 x 110

130

Szerokość robocza

mm

604

604

604

604/750

710 x 860

670/770

670/770

870/970

670/770

870/970

3 000

1 202

Wysokość

mm

764

790

725

790

861

830

830

830

830

830

830

996

Częstotliwość

Hz

69

69

69

69

69

56

63

60

56

60

60

58

Yanmar L70N

Hatz 1 D 42S

Honda GX 390

Hatz 1 D 42S

Hatz 1 D 81S

Kohler LDW 1 003

Kohler LDW 702

Kohler LDW 1 003

Kohler LDW 1 003

Kohler KDW 1 404

4,5 (przy 3 000 1/min)

6,4 (przy 2 850 1/min)

6,4 (przy 2 600 1/min)

6,4 (przy 2 850 1/min)

9,6 (przy 2 800 1/min)

Silnik
Moc znamionowa

Opcje

kW

Seryjny
rozrusznik elektryczny,
licznik godzin pracy

Compatec, licznik
godzin pracy

–

Rozrusznik elektryczny,
Compatec, licznik
Rozrusznik elektryczny,
godzin pracy,
Compatec, licznik
godzin pracy, wyjątkowo wyjątkowo szerokie płyty
szerokie płyty dodatkowe dodatkowe, wąska rama
ochronna

Kohler 702
11 (przy 3 600 1/min)

11,7 (przy 3 600 1/min)

16 (przy 3 600 1/min)

11 (przy 3 600 1/min)

16 (przy 3 600 1/min)

16 (przy 3 600 1/min)

21 (przy 2 700 1/min)

Ochrona przed
przeciążeniem,
Compatec z ochroną
przed przeciążeniem;
seryjny rozrusznik
elektryczny i licznik
godzin pracy

Ochrona przed
przeciążeniem,
Compatec z ochroną
przed przeciążeniem;
seryjny rozrusznik
elektryczny i licznik
godzin pracy

Ochrona przed
przeciążeniem,
Compatec z ochroną
przed przeciążeniem;
seryjny rozrusznik
elektryczny i licznik
godzin pracy

Ochrona przed
przeciążeniem,
Compatec z ochroną
przed przeciążeniem;
seryjny rozrusznik
elektryczny i licznik
godzin pracy

Ochrona przed
przeciążeniem,
Compatec z ochroną
przed przeciążeniem;
seryjny rozrusznik
elektryczny i licznik
godzin pracy

Ochrona przed
przeciążeniem,
Compatec z ochroną
przed przeciążeniem;
seryjny rozrusznik
elektryczny i licznik
godzin pracy

Seryjny rozrusznik
elektryczny, licznik godzin
pracy
i ochrona przed
przeciążeniem

– niedostępny
* waga uzależniona od opcji dodatkowych
**zależy od warunków podłoża i otoczenia

26

27

Typowy dzień pracy jest pełen wyzwań. Mamy odpowiednie
rozwiązania i pomożemy 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

Maszyny używane

www.wackerneuson.com

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.

*WN.EMEA.10097.V08.PL*
WN.EMEA.10097.V08.PL

TikTok
@wacker.neuson

Facebook
wackerneuson

Instagram
@wackerneuson

Youtube
Wacker Neuson
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Usługi

LinkedIn
Wacker Neuson

