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WIĘCEJ
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Wszyscy mówią o urządzeniach „elektrycznych” –
my idziemy już o krok dalej: Zielone „e” produktów
o zero emission oznacza nie tylko napęd, ale
również całkowicie bezemisyjny sposób pracy.
Brak spalin i znacznie mniejszy hałas odciążają
Państwa współpracowników i środowisko
naturalne. Nasze akumulatorowe urządzenia
budowlane i elektryczne maszyny kompaktowe
jednoczy przy tym obietnica: brak kompromisów
co do wydajności, czasu pracy oraz trwałości.
Zamiast tego wykorzystaliśmy potencjał nowej
technologii: zachwyci Państwa najwyższy komfort
obsługi i nieskomplikowana praca, a także
ekonomiczność maszyn zero emission!
*e jak einfach (prosty), elektrisch (elektryczny),
emissionsfrei (bez emisji spalin): brak emisji spalin,
mniejszy hałas i odczuwalnie większa wygoda w
obsłudze.

HPU8

Elektryczne minikoparki
EZ17e

16
18

EZ26e

Elektryczne wozidło kołowe

20

DW15e

Elektryczne wozidło gąsienicowe

22

DT10e

Nasze produkty podczas pracy

26

Zakresy zastosowań

28

zero emission | 5

PAŃSTWA
DEKLARACJA
NIEZALEŻNOŚCI.

Dynamicznie rosnące miasta. Rosnący
ruch uliczny ze wszystkimi jego skutkami
ubocznymi dla ludzi i środowiska.
Coraz bardziej złożone wymagania dotyczące emisji
spalin dla pojazdów i maszyn. To, co jakiś czas
temu brzmiało w wiadomościach abstrakcyjnie
i odlegle, teraz zmienia nasze życie codzienne,
naszą pracę i nasze przyzwyczajenia.
Niepewność jest namacalna. Jak można przyczynić
się do ochrony klimatu i zdrowia oraz działać dalej
ekonomicznie? Czy warto wciąż nabywać znane
dotąd technologie – czy może już jutro zostaną one
zakazane? Czy zmiany są związane z przejściem na
napędy alternatywne?
Wacker Neuson pracuje od kilku lat nad krótką
i prostą odpowiedzią na te wyzwania: zero

emission. Myśl, która się za tym kryje: tam, gdzie
nie powstają spaliny i hałas, kontrola wartości
granicznych staje się zbędna. Stosowanie
technologii, która nie niesie ze sobą żadnych
ograniczeń w przypadku kosztów i codziennego
użytkowania – i w rzeczywistości osiąga efekt
dla wszystkich: użytkownika, przedsiębiorcy oraz
środowiska naturalnego!

Dzięki ponad dziesięciu urządzeniom i maszynom
budowlanym zero emission nasza wizja stała się
w międzyczasie rzeczywistością. Podążamy tą
drogą z ciągle nowymi rozwiązaniami – abyście
mogli Państwo skoncentrować się na swojej
podstawowej działalności.

Modułowy system akumulatorów | 7

MOC NA
STAŁE.
Standardowa ładowarka

Szybka ładowarka

Najnowocześniejsze akumulatory
litowo-jonowe marki Wacker Neuson są
przeznaczone do ciężkiego dnia roboczego
na budowie. Odporne na wstrząsy, odporne
na zabrudzenia i bardzo pojemne: od
pierwszej do ostatniej minuty zapewniają
pełną wydajność bez strat.

SUPER
MOC DLA
CAŁEGO
ZESPOŁU.

Akumulator

Jeden za wszystkich.
Ubijaki, zagęszczarki i wibratory pogrążalne
są stosowane na placu budowy najczęściej
nie równocześnie, ale jeden po drugim.
Dlaczego zatem kupować więcej
akumulatorów, gdy można przełożyć
akumulator do innego urządzenia? Dzięki
naszemu systemowi modułowemu ten sam
akumulator można stosować we wszystkich
urządzeniach. Zmian można dokonać
w krótkim czasie bez użycia narzędzi.

ACBe

IEe

Naładowany akumulator na cały dzień
pracy.
Skuteczne maszyny – wydajne
magazynowanie energii: dzięki temu
połączeniu jedno naładowanie akumulatora
wystarczy dla wszystkich prac, którymi
urządzenie musi zająć się podczas
przeciętnego dnia pracy. A jeśli potrwa on
nieco dłużej? Wówczas akumulatorowi
wystarczy przerwa obiadowa w naszej
szybkiej ładowarce, aby z pełną energią
stawić czoła kolejnym zadaniom!

AP1840e

AP1850e

AP2560e

Akumulator
AS30e

AS50e

AS60e

Wibrator pogrążalny | 9

PRZECIEŻ TELEFON
JUŻ TEŻ NIE
POSIADA KABLA,
PRAWDA?
Przeciąganie i podłączanie kabla
zasilającego należy do przeszłości –
mobilność stała się atutem. Nasz nowy
akumulatorowy wibrator pogrążalny
zostaje po prostu podłączony do
plecaka z akumulatorem i przetwornicą
oraz przenosi zagęszczanie betonu
nowy poziom.
Zarówno dla użytkownika, jak i
przedsiębiorcy. Większe bezpieczeństwo,
maksymalna swoboda ruchu, szybsze
wyniki: system wibratora pogrążalnego

wysokiej częstotliwości jest zakładany
na plecy i można już rozpocząć pracę.
Strata czasu w wyniku przełączania i
przenoszenia? Nie ma mowy. Akumulator
litowo-jonowy wystarczy do wykonania
wszystkich prac, które pojawiają się
podczas jednego dnia roboczego i można
go wymienić na akumulator zastępczy w
kilka sekund. Wygodna konstrukcja do
noszenia, która została opracowana we
współpracy z czołowym producentem,
rozprowadza 15 kg ergonomicznie idealnie
na wszystkich punktach obciążenia.

Jednostka

ACBe

Ciężar roboczy

kg

15

Moc wyjściowa

kw

0,79

Czas ładowania akumulatora za pomocą szybkiej ładowarki

min

80

Czas ładowania akumulatora za pomocą standardowej ładowarki

h

4

Zagęszczanie betonu przebiega teraz szybko i wygodnie.
• W
 szystko w komplecie: kompletny system z
przetwornicą i akumulatorem w plecaku.
• W
 szystkie chwyty dozwolone: maksymalna
swoboda ruchu: w szalunkach i na
rusztowaniach.
• W
 szystko bezpieczne: brak kabli i węży leżących
na podłożu.
• W
 szystko modułowe: niskie koszty inwestycji,
niewielka przestrzeń do składowania urządzenia
• W
 szystko w systemie: można zastosować
dostępne akumulatory Wacker Neuson.

ACBe

STWORZONE
PRZEZ
WYNALAZCĘ
UBIJAKÓW
WYNALAZCÓW
ORYGINAŁÓW.
Przed niemal 90 laty wprowadziliśmy
na rynek pierwszy ubijak wibracyjny –
i wywołaliśmy w ten sposób furorę na
placach budowy na świecie.
Obecna generacja ubijaków
akumulatorowych zapowiada znowu
nową erę w pracach zagęszczających:
Włączany przyciskiem, niewymagający
konserwacji silnik elektryczny w trzech

Ubijaki akumulatorowe | 11

modelach oferuje taką samą wydajność
jak ich bracia z napędem benzynowym.
Duża różnica: nie produkuje on żadnych
spalin – to nieoceniona zaleta podczas
prac w wykopach.
Plątanina z kabli? Nie ma mowy.
Wydajny akumulator, który można
wymieniać bez użycia narzędzi,
zapewnia moc i swobodę ruchu.

Jednostka

AS30e

AS50e

AS60e

Ciężar roboczy

kg

42

70

70

Maks. liczba uderzeń

(1 / min)

820

680

680

Czas ładowania standardowej ładowarki

h

4

4

4

Czas ładowania szybkiej ładowarki

min

80

80

80

Zasięg na jedno naładowanie

m

495

270

250

AS30e

AS50e

Nowe technologie – znana jakość.
• C
 zas pracy akumulatora wystarcza na
dzień pracy.
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• Wygodny rozruch naciśnięciem przycisku.
• T
 aka sama wydajność zagęszczania jak w
urządzeniach z silnikiem spalinowym.
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• 1
 00% bez emisji spalin: idealny do prac
w obszarach śródmiejskich, w strefach
o obniżonym poziomie hałasu w
wykopach.
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PRZEKONA NAWET
NAJWIĘKSZYCH
SCEPTYKÓW.
Brak emisji spalin, prosty rozruch:
dzięki temu zagęszczarki
jednokierunkowe z serii zero
emission zyskały swoją renomę już
dawno temu.
Kolejna wyjątkowa cecha: olbrzymia
ekonomiczność zagęszczarek. Klasyczne
prace konserwacyjne, związane z

Ciężar roboczy

gaźnikiem czy paskiem klinowym należą
już do przeszłości. Koszty zużycia energii
spadają nawet o 70 procent. Czy zalety te
zostają pozyskane kosztem ograniczonego
czasu pracy? W żadnym wypadku! Jedno
naładowanie akumulatora wystarczy
do wszystkich zastosowań w ciągu
przeciętnego dnia roboczego.

Jednostka

AP1840e

AP1850e

AP2560e

kg

107

103

147

Szerokość robocza

mm

400

500

600

Czas ładowania standardowej ładowarki

h

4

4

4

Czas ładowania szybkiej ładowarki

min

80

80

80

Wydajność powierzchniowa na godzinę

m /h

648

810

756

2

AP2560e

Weź głęboki oddech
• W
 ydajna praca również w obszarach
z ograniczeniami emisji spalin jak
centra miast.
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 ygodny rozruch naciśnięciem
przycisku.
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• Niewymagający konserwacji
i sprawdzony silnik elektryczny
oszczędza koszty.
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• Wysoka wydajność
powierzchniowa
do 800 m2/h
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AP1840e

AP1850e

AP2560e
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WYSTARCZAJĄCA
MOC DO ZADAŃ
W CIĄGU CAŁEGO
DNIA ROBOCZEGO.
W myśl tej zasady zaprojektowaliśmy
model WL20e.
Ambitny cel: powinna ona zapewniać taką
samą wydajność jak ładowarki kołowe
z konwencjonalnym napędem i być do
dyspozycji przez cały dzień roboczy po
jednym naładowaniu akumulatora. Misja
zakończona! Prawdziwy profesjonalista,
nawet w oczach opinii publicznej:
żadnych głośnych dźwięków, a dym jest
wykluczony. Ogromna zaleta podczas

pracy w centrach miast i w zamkniętych
pomieszczeniach. Na przykład ładowarka
kołowa doładowuje się przez noc dzięki
zintegrowanej ładowarce pokładowej,
którą można podłączyć do dowolnego
standardowego gniazda 230 V
w gospodarstwie domowym. Elektryczna
ładowarka kołowa udowadnia swoją
trwałą ekonomiczność w zakresie kosztów
eksploatacyjnych, okresów konserwacji
i serwisowych. Możliwość oszczędności
do 40 procent.
Jednostka

WL20e

Pojemność łyżki

m

0,19

Ciężar roboczy

kg

2 350

Ciężar wywracający z łyżką, w pozycji transportowej maszyna na wprost

kg

1 509

Moc napędu jezdnego / hydrauliki roboczej

kW

6,5 / 9

Czas pracy akumulatora

h

do 5

Czas ładowania akumulatora

h

6 do 8

3

Zdrowie operatora i koncentracja na środowisku.
• Z
 drowie operatora i koncentracja na środowisku:
Bez spalin i hałasu silnika.
• T
 aka sama wydajność jak w przypadku ładowarek
kołowych napędzanych silnikiem wysokoprężnym.
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• O
 dporny na przecieki akumulator AGM sprawia, że
obsługa maszyny jest bezpieczna.
• Z
 naczne korzyści finansowe w zakresie konserwacji
i serwisu.
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 wa silniki elektryczne, odpowiednio do napędu jezdnego
i hydrauliki roboczej, umożliwiają uzyskanie wymaganej
mocy i minimalizację zużycia.
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NAPĘDY
ELEKTRYCZNE
TO PRZYSZŁOŚĆ:
U NAS OSIĄGALNA
JUŻ TERAZ.
HPU8

803 dualpower

Urządzenie z silnikiem wysokoprężnym,
które może być również napędzane w
pełni elektrycznie: to najlepsza forma
urządzenia hybrydowego.
Minikoparka 803 dualpower otwiera dodatkowe
możliwości: dzięki zintegrowanemu silnikowi
wysokoprężnemu można pracować z dala
od wszelkich połączeń energetycznych.
Do zastosowań w pomieszczeniach

wystarczy wziąć ze sobą agregat
elektrohydrauliczny HPU8. Podłączyć
wąż ciśnieniowy i do pracy – całkowicie
bez emisji spalin i z taka samą mocą.
Nawet w trybie pracy z młotem. Dzięki
inteligentnej konstrukcji koparka
gąsienicowa posiada swobodę ruchu
w zakresie 360 stopni również w trybie
elektrycznym. Więcej swobody już się
nie da.
Jednostka

803 dualpower

Ciężar transportowy

kg

955 do 1 015

Moc

kW / PS

9,6 / 13

Prawdziwa swoboda.
• P
 rzygotowana na każdą sytuację:
Napęd elektrohydrauliczny z silnikiem
wysokoprężnym i bez emisji spalin.
• N
 ie do zatrzymania: nieograniczony czas
pracy w trybie elektrycznym.
• P
 łynna zmiana trybu pracy: taka sama
wydajność, taki sam ciężar, taka sama
obsługa w obydwu trybach napędu.
• N
 ieograniczony promień ruchu z
obydwoma napędami: obrót o 360 stopni.

803 dualpower

HPU8
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PROTOTYPY.
zero emission to dla nas dużo więcej
niż trend; również technologia, której
można zaufać.
Pracujemy nad poszerzeniem naszej
oferty produktów zero emission we
wszystkich obszarach i to nie tylko
ze względu na rosnący popyt. Dwie
koparki bezemisyjne, które w niedalekiej
przyszłości będą gotowe do seryjnej
produkcji, zostaną przedstawione
z wyprzedzeniem.

Inteligentne zarządzanie ładowaniem.
Nasza najnowsza generacja koparek
wyróżnia się jeszcze dłuższymi czasami
pracy. Koncepcja: elastyczne zasilanie.
W ten sposób obydwie maszyny można
obsługiwać w trybie akumulatora lub
z zasilaniem sieciowym. W ostatnim trybie
akumulator jest ładowany w trakcie pracy.
Gniazdo domowe czy przyłącze trójfazowe?
Obydwa są możliwe, przy czym to drugie do
ekspresowego ładowania.

EZ17e

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek

PREMIERA
W KLASIE
KOMPAKTOWEJ.

EZ26e

Badania technologiczne

W każdej, ograniczonej przestrzeni.
Prosta w eksploatacji i wydajna.
Nasza pierwsza w pełni elektryczna minikoparka
Zero-Tail bez nawisu. „Mini” tak naprawdę odnosi
się tutaj tylko do wymiarów, ponieważ model
EZ17e nie jest w żaden sposób gorszy pod
względem wydajności i trwałości od swoich braci
z silnikami spalinowymi.

Minikoparka Zero-Tail EZ26e potrafi wszystko,
co może zrobić również jej konwencjonalny
odpowiednik – nie emituje jednak spalin i hałasu.
Potrzeba konserwacji jest zredukowana
do minimum.
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TAK CICHO JEŹDZI
SIĘ W TERENIE!
Maszyny wykorzystywane do
transportu materiałów w obszarach
wrażliwych wzbudzały dotąd niechęć
ze względu na obciążenie hałasem i
spalinami. Dotychczas!
Ponieważ z elektrycznymi wozidłami
emisje spalin należą już do przeszłości.
Elektryczne wozidło kołowe DW15e
dzięki swojemu napędowi na wszystkie
koła i obciążeniu użytkowemu do 1,5 t
przejmuje najchętniej transport materiałów
– również na trudnym i pofałdowanym
terenie. Dwa osobne silniki elektryczne
do napędu jezdnego i hydrauliki roboczej
pomagają zminimalizować zużycie

energii. Najnowocześniejsza technologia
KERS znana z bolidów F1 przenosi
ponadto podczas hamowania i jazdy
z góry odzyskaną energię z powrotem
do akumulatora, żeby jedno naładowanie
akumulatora starczyło na cały dzień pracy.
Inteligentne rozwiązania oraz zginany
wahadłowy układ kierowniczy zmieniają
wąskie przestrzenie w pole do popisu
dla DW15e – jest to dowód na to, że 20
lat doświadczenia w produkcji wozideł
konwencjonalnych pomogło wyprodukować
ideał w wersji zero emission.

Jednostka

DW15e

Maks. obciążenie użytkowe

kg

1 500

Pojemność znamionowa / moc

Ah / kWh

300 / 14,4

Czas pracy akumulatora

h

6,5

Czas ładowania akumulatora

h

8

Nadeszła przyszłość.
• J edno naładowanie akumulatora wystarcza
na cały dzień pracy.
• N
 ieskomplikowane ładowanie: zintegrowana
ładowarka z możliwością podłączenia do
zwykłego domowego gniazdka.
• P
 rosta konserwacja: długie okresy między
przeglądami, łatwy dostęp serwisowy, brak
wymiany oleju silnikowego i brak wymiany
płynu chłodzącego.
• E
 konomiczność: niskie koszty
energii i konserwacji w porównaniu
z konwencjonalnymi wozidłami.

DW15e
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WITAMY
WEWNĄTRZ.
Tym czym są spaliny
w pomieszczeniach na placach
budowy, tym jest hałas we wrażliwych
obszarach zewnętrznych: jeśli
maszyny mogą być w ogóle tam
używane, to tylko w ograniczonym
zakresie i na określonych warunkach.
Na przykład wozidło gąsienicowe
DT10e, które pracuje bezgłośnie i nie
produkuje spalin.
Trzy silniki elektryczne – po jednym dla
każdej gąsienicy i dla hydrauliki roboczej
– ułatwią pracę wielu. Kolejna zaleta

innowacyjnej technologii:
dwa nisko wbudowane zestawy
akumulatorów zapewniają bardzo dużą
stabilność podczas pracy w pozycji
pochylonej. Ich pojemność wystarczy na
dziewięć godzin pracy, zanim będzie je
trzeba naładować ponownie za pomocą
zintegrowanej ładowarki. Co to oznacza?
Wiele zalet. Począwszy od znacznie
bardziej wydajnej pracy w porównaniu
z „pracą ręczną”, aż po redukcję kosztów
eksploatacji i konserwacji. To właśnie
powody, dla których coraz częściej
wybierane są modele zero emission!

Jednostka

DT10e

Maks. obciążenie użytkowe

kg

1 000

Wymiary (szerokość)

mm

790

Moc akumulatora

kWh

11,5

Czas pracy akumulatora

h

do 9

Czas ładowania akumulatora

h

7,5

Wykonaj pracę w pokoju.
• S
 wobodna jazda: szerokość dostosowana
do rozmiaru standardowych drzwi.
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• E
 konomiczność: niskie koszty
energii i konserwacji w porównaniu
z konwencjonalnymi wozidłami.
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• P
 rosta konserwacja, nieskomplikowane
ładowanie: łatwy dostęp serwisowy,
zintegrowana ładowarka.
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• W
 ysoka płynność pracy, ponieważ łożyska
rolkowe dostosowują się do każdego
podłoża.
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PŁYWALNIA
OLIMPIJSKA
W MONACHIUM.
Renowacja wnętrza w obiekcie
otwartym dla klientów.
Ukończony na Letnie Igrzyska Olimpijskie
w Monachium w 1972 r. imponujący
pod względem architektonicznym
kryty basen jest obecnie zabytkowym
budynkiem. Podczas renowacji firma
KARL-Bau stanęła przed wieloma
wyzwaniami. Wszystkie przebudowy
odbywały się we wnętrzu, co wykluczało
zastosowanie konwencjonalnych maszyn
ze względu na przepisy dotyczące
emisji spalin. Ponieważ prace związane
z przebudową trwały przez kilka lat,
basen musiał być otwarty dla klientów.
Dlatego od samego początku należało
wyeliminować hałas i spaliny.

Co, jeśli nie siła mięśni?
Aby spełnić wymagania dotyczące
emisji, kierowniczka budowy Tamara Zettl
poszukiwała alternatyw dla ładowarek,
młotów spalinowych i innych urządzeń.
Wreszcie, trzeba było również dotrzymać
napiętego harmonogramu. Znalazła to,
czego szukała w serii zero emission firmy
Wacker Neuson.
Bez spalin, bez hałasu silnika, bez
utraty wydajności.

„Pracownicy są bardzo zadowoleni
z urządzeń akumulatorowych
i elektrycznych, były one olbrzymim
ułatwieniem”.

Tamara Zettl, kierownik budowy,
KARL-Bau GmbH

Do przecinania i mniejszych prac
wyburzeniowych zastosowano koparkę
gąsienicową 803 dualpower, która była
obsługiwana całkowicie elektrycznie
dzięki agregatowi elektro-hydraulicznemu
HPU8. Do usuwania gruzu wykorzystano
elektryczną ładowarkę kołową WL20e,
która od samego początku była poddana
próbie wytrzymałości: nachylenie rampy

do basenu musiało być bardzo strome
ze wzgledu na ograniczoną przestrzeń.
„Dla osób z taczkami to niemal nie
do pokonania” – mówi kierowniczka
budowy. To żaden problem dla
elektrycznej ładowarki kołowej. Dlatego
też zaskoczenie Tamary Zettl było tym
większe, że nie tylko wydajność, ale i inne
parametry WL20e były takie same jak
w modelu konwencjonalnym. Kierowniczka
budowy była pod szczególnym wrażeniem
pięciogodzinnego czasu pracy na jednym
ładowaniu.
„Pracownicy są bardzo zadowoleni
z urządzeń. Okazały się one olbrzymim
ułatwieniem.” Nieskomplikowane
ładowanie w ciągu nocy nie ograniczało
prac podczas dnia. Dużo ważniejsze były
jednak prace bez emisji spalin i spokojna
atmosfera pracy dzięki silnikom, które nie
wytwarzają hałasu.
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WSZĘDZIE MILE
WIDZIANE.

UMIE SIĘ
ZACHOWAĆ
W STREFIE
CISZY.

NIE PSUJE
ATMOSFERY
W PRACY.

Zakres zastosowania: pomieszczenia
Natychmiastowe zastosowanie w pomieszczeniach: elektryczne koparki EZ17e

Zakres zastosowania: obszary wrażliwe na hałas
Wydajna pomoc w transporcie: wozidło gąsienicowe DT10e

W KOŃCU ŁYK
ŚWIERZEGO
POWIETRZA

Zakres zastosowania: praca
w wykopach
Tam, gdzie gromadzą się spaliny,
można wziąć głęboki oddech: ubijak
akumulatorowy AS50e

NASZ ASORTYMENT
Grupy produktów zero emission
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