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Plac budowy bez emisji spalin.
To już rzeczywistość.
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Wacker Neuson – all it takes!
Nasze nowe wydanie WOW z wieloma atrakcyjnymi ofertami.

Wszystko z jednej ręki.
W swojej codziennej pracy każdy z nas staje przed różnego rodzaju wyzwaniami. Atrakcyjne oferty z naszej ulotki
promocyjnej WOW z pewnością ułatwią Państwu podjęcie
niejednej decyzji, ponieważ znaleźć tu można zarówno
okazje cenowe jak i informacje o nowych produktach i
usługach. Bez względu na to, czy chcecie Państwo kupić
maszynę czy ją wynająć lub chodzi o skorzystanie z usług
serwisowych, zapraszamy do kontaktu.

Indywidualne rozwiązania.
Chcą Państwo pozostać elastyczni i przetestować lub wynająć maszynę, nie ponosząc żadnego ryzyka? Wszystkie
produkty w niniejszym wydaniu WOW można wynająć lub
elastycznie sfinansować. Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu!

Sprzedaż specjalistyczna.
Wybrane oferty niniejszego wydania WOW mogą Państwo
uzyskać również u swojego przedstawiciela handlowego
marki Wacker Neuson. Lista kontaktów wraz mapką lokalizacji znajduje się na stronie 15.
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Nasze wozidła obchodzą urodziny!
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Niezbędne na każdym placu budowy.
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Czy potrzebują Państwo wszechstronnej maszyny budowlanej, która
jest dokładnie dopasowana do potrzeb? Nasze wozidła są niezbędne na każdym placu budowy – bez względu na to, czy roboty wykonywane są na drodze, w trudnym terenie, błocie czy żwirze. Nawet
jeśli do dyspozycji jest niewiele miejsca – nasze wozidła transportują
precyzyjnie i niezawodnie do 10 ton materiału sypkiego.

Odpowiednia maszyna do każdego zadania.
W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór modeli, dzięki czemu z pewnością znajdą Państwo maszynę odpowiednią dla swoich potrzeb.

3

Zagęszczanie betonu.
Wibrator pogrążalny z napędem akumulatorowym ACBe.

Pełna elastyczność na placu budowy:
napędzany akumulatorem, przenoszonym w plecaku, wibrator
pogrążalny gwarantuje użytkownikowi maksymalną elastyczność na placu budowy podczas zagęszczania betonu.
Zwłaszcza podczas pracy na szalunkach i rusztowaniach
operator zyskuje dużą swobodę ruchów i nieograniczony
promień pracy, ponieważ nie musi ciągnąć za sobą kabla.

Wyjątkowa oferta na plecak z przetwornicą + wybrany wibrator pogrążalny:
IEe45/1,5 m
Średnica buławy: 45 mm

1 500 zł*

IEe45/3 m
Średnica buławy: 45 mm
Plecak z przetwornicą
ACBe

2 100 zł*

1 600 zł*

* Podane ceny są cenami netto. Oferta ważna na terenie Polski w okresie 01.03.2022 do 30.06.2022 lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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Większe bezpieczeństwo na placu budowy: brak długiego kabla zasilającego, który
przeszkadza i grozi potknięciem.

Dzięki temu praca jest jeszcze łatwiejsza: dzięki akumulatorowi BP500, opracowanemu specjalnie dla ACBe,
waga plecaka została zredukowana do 10 kilogramów.

Praktyczna skrzynia transportowa: umożliwia bezpieczny i wygodny transport akumulatora.

Warto uzupełnić swój system o akumulator i ładowarkę:

Zakup:

Akumulator BP500

Akumulator BP1000

Akumulator BP1400

Standardowa ładowarka
C48/7

2 600 zł*

3 600 zł*

5 100 zł*

900 zł*

* Podane ceny są cenami netto. Oferta ważna na terenie Polski w okresie 01.03.2022 do 30.06.2022 lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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Kopanie, transport, zagęszczanie – wszystko elektrycznie.
Plac budowy bez emisji spalin jest już dzisiaj rzeczywistością

Nasze rozwiązania zero emission.
W wielu sytuacjach na placu budowy opłaca się zastosowanie elektrycznych maszyn i urządzeń budowlanych. Np. gdy pracują w centrum
miasta. Firma Wacker Neuson ułatwia przestawienie się na maszyny elektryczne: nasze portfolio produktów zero emission obejmuje
zakres od ubijaków akumulatorowych po elektryczne ładowarki kołowe. Dzięki temu już dzisiaj zapewniamy plac budowy bez emisji
spalin – i to bez kompromisów w zakresie wydajności! Sprawdźcie Państwo naszą ofertę zero emission.

Kopanie: za pomocą
EZ17e.
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Transport i zasypywanie: za
pomocą WL20e i DW15e.

Zagęszczanie: za pomocą
AP1850e.

Nasze nowe serie zagęszczarek APS i BPS.
Szeroki wybór by uzyskać optymalną wydajność zagęszczania.

Świetna obsługa.
Seria APS z napędem elektrycznym
i seria BPS z napędem konwencjonalnym charakteryzują się doskonałymi
właściwościami jezdnymi. Przesuwanie
i obracanie na podłożu i świeżym asfalcie
jest niezwykle wygodne i nie pozostawia
śladów. Kanciasty profil boczny płyty
dolnej umożliwia czyste wykończenie
przy krawężnikach.

Dostępność wielu wariantów.
Elektryczny czy benzynowy? Ze zbiornikiem wody lub bez niego? Czy siła
odśrodkowa wynosi 10, 11 czy 13 kN?
W obu seriach można wybierać spośród
różnych wariantów. Mamy odpowiednią
zagęszczarkę do każdego podłoża.

Dostępne praktyczne akcesoria.
Opcjonalny dywan ślizgowy jest idealny
do zagęszczania na nawierzchniach
brukowych. Dzięki zestawowi kół można
szybko i wygodnie przetransportować
płytę do następnego miejsca eksploatacji.
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Pozytywne wibracje z Wacker Neuson!
Najlepsze zestawy do zagęszczania betonu w promocyjnej cenie.
HMS.
Wszechstronność i ekonomiczność, która do siebie przekonuje: modułową serię HMS można konfigurować indywidualnie – dokładnie
spełniając wymagania placu budowy.
1. Wałek giętki: powłoka stalowa i spiralna ochrona stalowa zapewniają wysoką odporność na zgięcia.
2. Buława: dobra wydajność zagęszczania z wysoką wytrzymałością na zużycie i długą żywotnością dzięki hartowanej indukcyjnie buławie.
3. Silnik napędowy: silnik elektryczny w różnych klasach wydajności, z łatwo obsługiwaną szybkozłączką oraz wydajnym fi ltrem powietrza.

HMS
2.

1.

3.

Numer katalogowy

Symbol zestawu

Opis

Cena specjalna

5100030742

HMS-Set 522

M2500+H55+SM2S

2 499 zł*

5100030744

HMS-Set 324

M2500+H35+SM4S

2 599 zł*

5100030745

HMS-Set 325

M2500+H35+SM5S

2 699 zł*

5100030746

HMS-Set 425

M2500+H45+SM5S

2 750 zł*

5100009717

–

Napęd M2500/230 EU

1 690 zł*

5100005142

–

Napęd M1500/230 EU

1 390 zł*

5100005709

–

Wałek SM3S

499 zł*

5100005710

–

Wałek SM4S

615 zł*

5100005711

–

Wałek SM5S

699 zł*

5000006569

–

Buława H45

540 zł*

* Podane ceny są cenami netto PLN. Oferta promocyjna ważna na terytorium Polski do 31.03.2022 lub do wyczerpania zapasów. Liczba promocyjnych maszyn ograniczona. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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Pozytywne wibracje z Wacker Neuson!
Najlepsze zestawy do zagęszczania betonu w promocyjnej cenie.
FUH + IREN
Przetwornice częstotliwości serii FUH to prawdziwi zawodnicy wagi lekkiej. Są lekkie w transporcie i dzięki temu elastyczne w zastosowaniu: kompaktowe wymiary i wyjątkowo niewielki ciężar umożliwiają łatwy transport. W połączeniu z wibratorami pogrążalnymi
IREN tworzą idealne zestawy na każdą budowę.

Cena promocyjna
FUH35 w zestawie z 2 x IREN58

Symbol zestawu

Opis

Pakiet 1

FUH20 + 1 x IREN

Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 41

Cena specjalna

9 900 zł*

Numer katalogowy

Opis

6 100 zł*

5000008958

Wibrator pogrążalny IREN30/042/5

FUH35 + 2 x IREN

*

9 900 zł

5000007895

Wibrator pogrążalny IREN38/042/5

FUH70 + 2 x IREN

12 900 zł*

5000007896

Wibrator pogrążalny IREN45/042/5

FUH70 + 4 x IREN

17 900 zł*

5000007820

Wibrator pogrążalny IREN58/042/5

5000007847

Wibrator pogrążalny IREN65/042/5

5100001554

Przetwornica FUH20/1/042

5100047262

Przetwornica FUH35/2/042

5100047263

Przetwornica FUH70/4/042

* Podane ceny są cenami netto PLN. Oferta promocyjna ważna na terytorium Polski do 31.03.2022 lub do wyczerpania zapasów. Liczba promocyjnych maszyn ograniczona. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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Licz z nami do trzech.
Rozprowadzanie, wyrównywanie i zagęszczanie za pomocą listwy wibracyjnej P35A.

Przy wykonywaniu posadzek betonowych napędzana silnikiem listwa
wibracyjna P35A spełnia trzy funkcje: rozprowadzanie, wyrównywanie
i zagęszczanie. Dzięki uchwytom transportowym można ją łatwo
przesuwać po betonie, a dzięki regulowanej sile odśrodkowej osiąga
znakomite rezultaty na wszystkich rodzajach betonu.

Indywidualny pakiet listew wibracyjnych w promocyjnej cenie:

Jednostka napędowa
P35A

3 900 zł*

Trzy profile wyrównywania do 300 cm

Pakiet promocyjny 1

Trzy profile wyrównywania od 300 cm

Pakiet promocyjny 2

750 zł*

1 250 zł*

120 cm
180 cm
200 cm
240 cm
300 cm
370 cm
430 cm
900 cm

*Podane ceny są cenami netto. Oferta ważna na terenie Polski w okresie 01.03.2022 do 30.06.2022 lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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Ładowarki Kramer od teraz w ofercie Wacker Neuson.
Przemyślane technologie, wysoka jakość, bezpieczeństwo i ekstremalna wydajność.

W skład oferty wchodzą:
1. Ładowarki kołowe ze stałą ramą o masie 1,9 – 11 ton. Cztery skrętne koła
i sztywna rama to gwarancja najwyższej stabilności w pracy z ciężarami granicznymi na nierównym terenie.
2. Ładowarki kołowe ze stałą ramą i wysięgnikiem teleskopowym o masie od
4,3 do 11 ton i wysokości podnoszenia od 4,3 do 5,4 metra. Posiadają
wszystkie zalety ładowarek stałoramowych, a dzięki ramieniu z teleskopem
sięgają jeszcze wyżej.
3. Klasyczne telehandlery/ładowarki teleskopowe o udźwigu od 3 do 5,5 tony
i wysokości podnoszenia od 7 do 9,5 metra. To najmocniejsze na rynku
ładowarki teleskopowe stworzone do przeładunku i przepychania najbardziej
wymagających materiałów.

Opcje dodatkowe:
Jeśli to nie wystarczy – zawsze można wybrać jedną z niezliczonych i wyjątkowych opcji takich jak: inteligentna skrzynia
Smart Driving 40 km/h, hydraulika Power-Flow, która napędzi najbardziej wymagające osprzęty, funkcja Shaking stosowana
do wytrzepywania błotnistego materiału z łyżki ,czy homologacja T1 – dzięki której, można legalnie poruszać się z przyczepą
po drogach publicznych.

11

Mówimy STOP inflacji!
Gwarancja stałej ceny usług serwisowych.

Rosnące koszty serwisowania maszyny? Przeglądy w autoryzowanym serwisie są zbyt drogie? Nic bardziej mylnego! Dzięki pakietom
przeglądów NEXT Service możecie Państwo zaoszczędzić pieniądze, a równocześnie maszyna będzie pod stałą opieką profesjonalistów. I co wyjątkowe, im szerszy zakres pakietu lub im starsza maszyna, tym więcej można zyskać.

Poznaj bliżej NEXT Service.
1. Co to jest NEXT Service?
W programie NEXT Service dajemy Państwu możliwość zakupu pakietu przeglądów, które mogą być zrealizowane
w przyszłości. Dzięki temu gwarantujemy niezmienność cen obsługi serwisowej nawet do 6 lat!
2. Do kogo skierowany jest NEXT Service?
NEXT Service skierowany jest do Klientów posiadających maszyny lub tych, którzy zamierzają kupić maszynę używaną.
3. Korzyści z programu NEXT Service.
Decydując się na pakiet przeglądów w usłudze NEXT Service otrzymują Państwo:
• Niższe ceny przeglądów
• Gwarancje niezmienności ceny na wykupione przeglądy. Inflacja, zmiana cen części lub robocizny,
wzrost kursu EUR/PLN przestają być problemem
• Pełną przewidywalność kosztów obsługi serwisowej
• Gwarantowaną niezmienną stawkę na dojazd
• Gwarantowany rabat na wynajem maszyny zastępczej na czas obsługi serwisowej

Oszczę
dź
do 20%
na
przeglą
da
ser wiso ch
w ych

Dzięki regularnym przeglądom w ramach pakietu NEXT Service, Państwa maszyny mają zapewnioną profesjonalną obsługę
serwisową. W rezultacie dłużej pracują bezawaryjnie oraz utrzymują wysoką wartość rynkową.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym i zapytaj o szczegóły oferty.

12

Wszystko jest możliwe!
Niezawodne gumowe gąsienice do każdego podłoża.

Typ urządzenia

Wersja

Cena od

Typ urządzenia

Wersja

803

180 x 72 x 37

994 zł*

EZ50, EZ53, ET58

400 x 72,5 x 74

6 223 zł*

ET16

230 x 48 x 66

1 467 zł

ET65

400 x 72,5 x 74

6 223 zł*

EZ17, EZ17e, ET18
ET20

230 x 96 x 36

1 599 zł*

EZ80, ET90

450 x 76 x 80 (HXD)

12 443 zł*

250 x 48 x 76

2 283 zł*

ET145

500 x 92 x 84 (HXD)

20 561 zł*

ET24

300 x 52,5 x 76

2 943 zł

DT05, DT08 SL

180 x 34 x 72

1 137 zł*

EZ26

300 x 52,5 x 82

3 171 zł

300 x 52,5 x 82

3 171 zł*

DT08 PL, DT10,
DT10e, DT12

180 x 72 x 37

922 zł*

EZ28
ET35, EZ36, EZ38

300 x 53 x 84

4 246 zł*

DT15

230 x 72 x 52

1 487 zł*

ET42

350 x 55 x 86

4 659 zł*

*

*
*

Cena od

* Podane ceny są cenami netto. Oferta ważna na terenie Polski w okresie 01.03.2022 do 30.06.2022 lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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Odpowiednia maszyna do każdego projektu!

Zapraszamy do nowego oddziału w Lublinie! Więcej na wackerneuson.pl/pl/kontakt/lokalizacje

Wynajem w Wacker Neuson.
Wacker Neuson oferuje szeroką gamę dobrze wyposażonych i utrzymanych maszyn
i urządzeń budowlanych. Maszyny z naszego wynajmu to idealne uzupełnienie na
czas intensywnych prac, do pomocy przy projektach oraz do przetestowania urządzenia bez żadnych zobowiązań – z pełną elastycznością w okresie wynajmu. W ten
sposób jesteś zawsze przygotowany do pracy i możesz optymalnie pokryć okresy
zwiększonej liczby zleceń! Na życzenie możemy dostarczyć maszynę do Ciebie.
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11 x w Polsce.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać
szczegółowe informacje.
Dane kontaktowe:
Wacker Neuson Sp. z o.o.
Sprzedaż, Serwis, Wynajem:
Tel. 608 920 930
Dział Sprzedaży Części:
Tel. 608 921 930
Centrala: Tel. 22 490 35 00

Gdańsk
801
Olsztyn

Szczecin

101

802

701

Białystok
Toruń
102

Poznań
Zielona Góra

Warszawa

601
Łódź

101

901

Lublin

Wrocław

www.wackerneuson.pl
info-pl@wackerneuson.com

501

Kielce
Opole

401
Katowice

Region 101
Sprzedaż Maszyn
Tel. 604 91 85 53
Serwis, Wynajem
Tel. 22 490 42 00

Rzeszów

Kraków
402

403

Region 102
Sprzedaż Maszyn
Tel. 602 31 90 66
Serwis, Wynajem
Tel. 22 490 42 00

Region 402
Sprzedaż Maszyn
Tel. 604 45 29 52
Serwis, Wynajem
Tel. 12 378 40 04

Region 501
Sprzedaż Maszyn
Tel. 604 44 80 22
Serwis, Wynajem
Tel. 71 399 18 88

Region 701
Sprzedaż Maszyn
Tel. 666 02 45 00
Serwis, Wynajem
Tel. 91 462 73 53

Region 802
Sprzedaż Maszyn
Tel. 604 12 87 28
Serwis, Wynajem
Tel. 56 657 20 03

Region 401
Sprzedaż Maszyn
Tel. 604 95 78 31
Serwis, Wynajem
Tel. 32 781 00 01

Region 403
Sprzedaż Maszyn
Tel. 602 14 78 85
Serwis, Wynajem
Tel. 17 741 20 41

Region 601
Sprzedaż Maszyn
Tel. 606 94 02 22
Serwis, Wynajem
Tel. 61 868 12 28

Region 801
Sprzedaż Maszyn
Tel. 602 57 95 16
Serwis, Wynajem
Tel. 58 309 11 02

Region 901
Sprzedaż Maszyn
Tel. 604 58 31 09
Serwis, Wynajem
Tel. 42 278 73 20
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Budma 2022 – dziękujemy, że byliście z nami!
Po dwóch latach nieobecności mogliśmy znowu zaprezentować na żywo naszą ofertę wszystkim odwiedzającym
targi Budma. Tegoroczna edycja była wyjątkowa – Poznańskie Targi obchodziły 30-lecie istnienia, a my cieszyliśmy
się mogąc znowu zobaczyć naszych Klientów. Oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa!

Youtube
Wacker Neuson

Facebook
wackerneuson

LinkedIn
Wacker Neuson

Instagram
@wacker.neuson

Zastrzega się prawo do zmian produktów dla dobra ciągłego rozwoju i prawo do pomyłek. Wymienione wyposażenie i ceny stanowią jedynie przykłady
– chętnie przedstawimy Państwu konkretną ofertę! Powielanie tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Wacker Neuson, Monachium. ©Wacker Neuson
Vertrieb Deutschland GmbH & Co.KG, 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

TikTok
@wacker.neuson

www.wackerneuson.pl

