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Te powody przemawiaj! za walcami  
marki Wacker"Neuson.

1. Produkty najwy#szej jako$ci – o d%ugiej trwa%o$ci.
Na pewno chcesz idealnie wykona! swoje projekty – jasne 
jest, "e nie ma "adnych rozwi#za$ po%rednich, gdy chodzi 
o&jako%! urz#dze$.Podobnie jak w&przypadku wszystkich 
rozwi#za$ Wacker&Neuson równie" nasze walce s# 
produktami wysokiej jako%ci, które znakomicie sprawdzaj# 
si'w&pracy.

2. Du#e portfolio – odpowiednie rozwi!zanie do ka#dego 
zastosowania.
Czy do zag'szczania asfaltu czy zag'szczania gleby, czy 
walec oko(kowany, walec drogowy czy model z walcem 
tandemowym do u"ytku w mie%cie: W Wacker Neuson 
masz zawsze wybór! W naszym precyzyjnie stopniowanym 
asortymencie walców znajdziesz zawsze optymalne 
rozwi#zanie dla swoich potrzeb.

 

Funkcje walców w"najmniejszych szczegó%ach.

Przegl!d wszystkich walców.

Ci'"ar roboczy od

RTSC3

1&560 kg 
> Strona 4

RD45-140c

3&995 kg

RD45-140

4&345 kgCi'"ar roboczy od

RD40-130

3&965 kg

RD40-130o

4&015 kg

RD40-130c

3&825 kg

Przestrze& robocza w zasi'gu 
wzroku
Konstrukcja walców zapewnia dobr# 
widoczno%! kraw'dzi b'bnów lub 
otoczenia maszyny. Wi'cej informacji 
na&stronie 07.

Doskona%a wydajno$( zag'szczania
Bez wzgl'du na to, jaki model walca 
wybierzesz – profesjonalna jako%! 
zag'szczania jest zagwarantowana.

Wysoka stabilno$(
Niezale"nie od tego, czy w trudnym 
terenie, czy podczas pokonywania 
zakr'tów – przeguby centralne niweluj# 
nierówno%ci oraz zapewniaj# ma(y 
promie$ skr'tu. Wi'cej informacji na 
stronach 12 i 19.

Dok%adnie stopniowany wybór modeli
Walce oko(kowane, walce tandemowe z 
b'bnami wibracyjnymi lub oscylacyjnymi, 
walce kombinowane w ró"nych 
klasach wagowych, lub walce do robót 
ziemnych: W Wacker&Neuson mo"na 
znale)! dok(adnie takie urz#dzenie, jakie 
potrzebne jest do danego projektu.

Wbudowany komfort operatora
Wszystkie pojazdy przekonuj# 
funkcjami komfortowymi oraz du"# 
swobod# ruchów na stanowisku 
operatora. A zdalnie sterowane modele 
chroni# u"ytkownika przed emisjami 
py(ów, spalin i ha(asu. Wi'cej informacji 
na ten temat na stronach 5 i 13.
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Walce tandemowe i"kombinowane:Walec oko%kowany:

RD27-120

2&695 kg

RD27-120c

2&595 kg

RD27-120o

2&755 kg

RD24-100o

2&525 kg

RD24-100c

2&385 kg

RD45-140o

4&435 kg

RD24-100

2&475 kg

RD18-100

1&670 kg
> Strona 06

RD18-100c

1&630 kg

RD7

731,4 kg 
> Strona 5

RD18-80

1&580 kg

RC50

4&815 kg

Walce 
do robót 
ziemnych:

RC70vo

6&105 kg

RC70p

6&190 kg

RC70

6&320 kg
> Strona 16

RC50p

4&935 kg
> Strona 11> Strona 11> Strona 10

> Strona 08 > Strona 09

3. Sie( serwisowa – zawsze we w%a$ciwym czasie na 
w%a$ciwym miejscu.
Wacker Neuson jest zawsze u Twojego boku: oferuj#c 
dobrze rozwini't# sie! serwisow#, która zawsze stawia 
na jako%! i absolutn# niezawodno%!.W sytuacji awaryjnej 
udzielamy tak"e pomocy na miejscu, aby mo"liwa by(a jak 
najszybsza kontynuacja pracy.

Wacker"Neuson – all it takes! 
Oferujemy produkty i&us(ugi, które spe(ni# wysokie 
wymagania i&ró"norodne zastosowania. Wacker&Neuson 
to niezawodno%!. Dotyczy to oczywi%cie tak"e naszego 
szerokiego asortymentu walców. Codziennie dajemy 
z&siebie jak najwi'cej, aby nasi klienci mogli odnie%! 
sukces. A nasze zadania wykonujemy z&pasj#.



Zmiana szeroko$ci b'bna:  
W RTSC3 mo"na to zrobi!  
zaledwie kilkoma ruchami r'ki.

Bezpieczne i komfortowe sterowanie  
RTSC3 za pomoc# pilota zdalnego sterowania.
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Bardzo dobre wyniki zag'szczania dzi'ki oko(kowanym 
b'bnom oraz wysokiej sile od%rodkowej.

*atwe manewrowanie, bezpieczna praca: dzi'ki przegubowi centralnemu i obs(udze za 
pomoc# pilota zdalnego sterowania. Jednocze%nie podczas prac w wykopach masz zawsze 
nale"yty zasi'g, równie" w %lepych strefach spowodowanych belkami poprzecznymi.

•  *atwo%! manewrowania dzi'ki przegubowi centralnemu
•  Wydajno%! zag'szczania od 34 kN do 68 kN
•  Bardzo wysoka wydajno%! zag'szczania przez wibratory,  

które umieszczone s# poni"ej osi
•  Dzi'ki zdalnemu sterowaniu operator nie jest nara"ony na  

dzia(anie "adnych obci#"e$, jak wibracje d(o$/rami'
•  Ochrona przed emisjami py(ów, spalin i ha(asu dzi'ki  

oddaleniu operatora od walca
•  *atwe czyszczenie i konserwacja dzi'ki (atwo dost'pnym  

elementom maszyny
•  Nieprawid(owo%ci w dzia(aniu silnika mo"na od razu wykrywa!  

za pomoc# diagnostycznego wska)nika LED

RTSC3

Compatec – kontrola zag'szczania: 
Compatec wskazuje stopie$ zag'szczenia gruntu. Maksymalne zag'szczenie 
jest osi#gni'te, gdy liczba wy%wietlanych lampek pozostaje sta(a. 

Technologia przegubu centralnego:
do (atwego manewrowania.

Umiejscowione we w%a$ciwym miejscu: 
Dzi'ki umieszczeniu nisko, pod osi# b'bnów, si(y od%rodkowe 
oddzia(uj# bezpo%rednio na pod(o"e: w celu zapewnienia 
wysokiej efektywno%ci zag'szczania.

 RTX-SC3  RTX-SC3

  Kubota Motor Kohler Motor

Moc 34,2–68,4 kN 34,2–68,4 kN

Ci'"ar 1"467 kg 1"495 kg

Rodzaj silnika Silnik wysokopr'#ny

Daleko id!ca kontrola: 
Pole nadawania pilota wynosz#ce do 20 m i k#t  
wynosz#cy 45° zapewnia wysoki komfort pracy.

Dodatkowy 3. punkt kontaktowy 
na podczerwie& zapobiega utracie 
sygna%u: 
Po(o"enie 3. punktu kontaktowego na górze maszyny  
zapewnia sta(e po(#czenie mi'dzy pilotem a walcem.

Inteligentny uk%ad rozpoznawania odleg%o$ci: 
Przy odleg(o%ci bezpiecze$stwa pomi'dzy operatorem i 
maszyn# poni"ej dwóch metrów maszyna zatrzyma si' 
automatycznie.

Wysoki poziom bezpiecze&stwa: 
Je%li nie ma kontaktu wzrokowego mi'dzy operatorem  
a walcem, urz#dzenie zatrzyma si' automatycznie.

Zdalne sterowanie na podczerwie& 

2 m

Zasi'g w"m
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Kompaktowy i niezwykle zwrotny – walec RD18 jest idealny do zastosowa$ tam, gdzie jest 
ma(o miejsca, np. w przestrzeni miejskiej. Dzi'ki przesuni'ciu b'bnów, po obu stronach 
zapewniony jest odpowiedni luz.

•  Ma(y promie$ skr'tu u(atwia manewrowanie 
•  Precyzyjna praca wzd(u" %cian dzi'ki przesuni'ciu b'bna o 56 mm
•  Szybkie zabezpieczenie na czas do transportu dzi'ki (atwemu dost'powi  

do zaczepów mocuj#cych
•  Du"y i doskonale wywa"ony zaczep do podnoszenia do bezpiecznego  

przemieszczania walca
•  Intuicyjna obs(uga przez prosty wy%wietlacz, operator mo"e natychmiast  

rozpocz#! prac'
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RD18

* Z jednostronnym zawieszeniem b'bna

Pe%en luz po bokach  
w prawo i w lewo:
dzi'ki jednostronnemu zawieszeniu b'bna  
z przesuni'ciem, idealny podczas pracy wzd(u" %cian.

Dostosowana konstrukcja:
zapewniaj#ca dobr# widoczno%! kraw'dzi b'bnów,  
otoczenia maszyny oraz placu budowy.

RD18-80 RD18-100 RD18-100c

Ci'"ar roboczy z&ROPS (kg) 1"580 1"670 1"630

Szeroko%! b'bna (cm) 80 100* 100*

Moc silnika (kW) 14,8 14,8 14,8

Model RD7 jest w(a%ciwym wyborem, gdy trzeba pokry! szerokie spektrum 
zastosowa$. Tak r'cznie prowadzony podwójny walec wibracyjny zag'szcza 
w&optymalny sposób zarówno asfalt, jak i ziarnisty materia(. 

•  Wysokie bezpiecze$stwo pracy – przez naci%ni'cie wy(#cznika awaryjnego na 
dyszlu prowadz#cym walec zatrzymuje si' natychmiast w przypadku zagro"e$ 
spowodowanych przeszkodami

•  Ochrona przed wibracjami d(o$/rami' dzi'ki amortyzatorowi w dyszlu prowadz#cym 
•  *atwy rozruch równie" zim# dzi'ki specjalnemu systemowi nap'du ze 

sprz'g(em/pomp#
•  Dost'pny jest do wyboru z rozrusznikiem elektrycznym lub r'cznym
•  Zbiornik na wod' o poj. 60 litrów pozwala na d(u"sze okresy pracy bez  

przystanków na tankowanie

RD7

Idealne rozwi!zanie do pracy w centrach miast: Walec RD18 jest 
najmniejszym samojezdnym walcem do asfaltu firmy Wacker Neuson.

RD7H RD7HE RD7A RD7Ye

Ci'"ar roboczy (kg) 716,40 736,41 685,83 725,50

Szeroko%! b'bna (cm) 65 65 65 65

Moc silnika (kW) 6,1 6,1 8,7 6,22

Obja$nienie 
nomenklatury
c = walec kombinowany

P%ynne procedury: Krótka odleg(o%! mi'dzy b'bnami 
z niskim punktem ci'"ko%ci u(atwia zawracanie.



Zag'szczanie powierzchni asfaltu bez 
pofalowania: dzi'ki du"ej %rednicy b'bna 
i nisko po(o"onemu %rodkowi ci'"ko%ci.

Dobra zwrotno$( i"optymalna 
stabilno$( jazdy"– przy 
jednoczesnej dobrej wydajno%ci 
zag'szczania, które umo"liwia 
przegub wahad(owy.
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Bez wzgl'du na to, czy walec tandemowy, kombinowany, czy oscylacyjny: 
W przypadku maszyn 2,5-tonowych firma Wacker Neuson posiada bardzo 
du"y wybór – a tym samym dla ka"dego twojego zadania w(a%ciw# 
maszyn'. Ponadto intuicyjna obs(uga u(atwia osi#gni'cie idealnych 
wyników pracy. 

RD24, RD27

RD24-100 RD24-100c RD24-100o

Ci'"ar roboczy z&ROPS (kg) 2"475 2"385 2"525 

Szeroko%! b'bna (cm) 100 100 100 

Moc silnika (kW) 22,9 22,9 22,9 

RD27-120 RD27-120c RD27-120o

Ci'"ar roboczy z&ROPS (kg) 2"695 2"595 2"755 

Szeroko%! b'bna (cm) 120 120 120 

Moc silnika (kW) 22,9 22,9 22,9 

Optymalny widok 
dzi'ki mo"liwo%ci 
przesuni'cia fotela.

Dwa stopnie wibracyjne  
do optymalnego dopasowania 
do zag'szczanego materia(u

Centralne zawieszenie 
z du"ym zaczepem do 
podnoszenia jest optymalnie 
wywa"one do bezpiecznego 
podnoszenia

Stanowisko operatora 
z uk%adem t%umienia 
drga& zapewniaj#ce  
wygodn# prac'Zmienna wibracja: 

cz'stotliwo%! mo"e by! 
regulowana za pomoc# 
pr'dko%ci obrotowej silnika

Przejrzysty wy$wietlacz  
do intuicyjnej obs(ugi 

Do dopuszczenia do ruchu 
na drogach publicznych:
o%wietlenie robocze i o%wietlenie
ostrzegawcze dost'pne 
opcjonalnie

Seryjny pa%!k ochronny 
mo"na w czasie transportu 
z(o"y! do ty(u

Przesuni'cie b'bna o 50 mm  
mo"e zosta! przestawione na 
rozmieszczenie liniowe

Kompaktowa konstrukcja 
z&niskim stanowiskiem operatora 
zapewnia bardzo dobr# 
widoczno%! b'bnów

Przyjemna praca dzi'ki 
du"ej ilo%ci miejsca na nogi 
i&przesuwnemu siedzeniu

Oscylacja do zapewnienia 
perfekcyjnych po%!cze& mi'dzy 
istniej#cym a nowym asfaltem.

Obja$nienie nomenklatury
o = walec oscylacyjny
c = walec kombinowany



Du#a $rednica b'bna minimalizuje 
p'kni'cia lub wybrzuszenia i zapewnia 
dobry wynik zag'szczania.Zrównowa#ony rozk%ad 

masy na przednim  
i tylnym b'bnie dla jednolitych 
rezultatów zag'szczania.
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RD40, RD45

RD40-130 RD40-130c RD40-130o

Ci'"ar roboczy z&ROPS (kg) 3"965 3"825 4"015 

Szeroko%! b'bna (cm) 130 130 130 

Moc silnika (kW) 34,6 34,6 34,6 

RD45-140 RD45-140c RD45-140o

Ci'"ar roboczy z&ROPS (kg) 4"345 3"995 4"435 

Szeroko%! b'bna (cm) 138 138 138 

Moc silnika (kW) 34,6 34,6 34,6 

Centralne odprowadzenie wody  
tylko jednym ruchem r'ki.

)atwe czyszczenie ch%odnicy dzi'ki oddzielne 
zdejmowanej klapie na masce silnika.

Walce z klasy 4-tonowej firmy Wacker Neuson wykonuj# swoj# prac' szczególnie 
efektywnie: Przez swoj# du"# si(' zag'szczania, szerokie b'bny oraz mo"liwo%! 
wyboru dwóch stopni wibracji oraz dwóch amplitud mo"na uzyska! optymaln# 
wydajno%! przy wszystkich wymaganiach. Te modele dost'pne s# jako walce 
tandemowe, walce tandemowe z&b'bnem oscylacyjnym lub walce kombinowane.

Trzypunktowy przegub wahad%owy 
wyrównuje nierówno%ci, amortyzuje 
wstrz#sy, b'ben przylega w najlepszy 
mo"liwy sposób do ka"dego pod(o"a

Samoczyszcz!cy filtr 
wody oraz centralny 
wylot wody dla ca(ej 
maszyny

Przejrzysty wy$wietlacz 
do intuicyjnej obs(ugi:  
natychmiastowe rozpocz'cie pracy 
bez konieczno%ci wdra"ania.

Ergonomiczna  
platforma operatora  
z przesuwanym w bok
siedzeniem

Obja$nienie nomenklatury
o = walec oscylacyjny c = walec kombinowany



Zalety walców tandemowych i kombinowanych 
w"szczegó%ach.

Trzypunktowy wahad%owy 
uk%ad kierowniczy

Wysoki komfort dla operatora

Seryjnie sk%adany pa%!k 
ochronny

Najlepsze o$wietlenie

Od wyposa#enia technicznego do w%a$ciwego zag'szczania przez funkcje komfortowe a# po praktyczne szczegó%y 
dotycz!ce transportu lub konserwacji: Tu mo#na zobaczy(, co wszystkie modele maj! wspólnego.

Równomierne zag'szczanie i du#a stabilno$( jazdy 
to g%ówne zalety trzypunktowego wahad%owego 
uk%adu kierowniczego, w który wyposa#one s! 
wszystkie tandemowe i kombinowane walce oprócz 
RD7. Powoduje to równomierne roz%o#enie nacisku 
na opony lub b'bny, w szczególno$ci podczas 
pokonywania zakr'tów. Oprócz tego poprawia to 
zwrotno$( i zapewnia najwy#sze bezpiecze&stwo 
przed przewróceniem oraz stabilno$( równie# na 
nierównym terenie, np. powierzchnia #wirowa.

Wszystkie walce s! wyposa#one w kompletnie izolowane od drga& 
stanowisko operatora. W ten sposób operator jest optymalnie chroniony 
przed wibracjami. Dodatkowe bezpiecze&stwo zapewniaj! stopnie 
wej$ciowe, du#o miejsca na nogi oraz fotel operatora, który mo#na 
ustawia( indywidualnie  
wed%ug wagi i wzrostu.

Za dodatkowe bezpiecze&stwo odpowiada 
pa%!k ROPS. Mo#na go seryjnie sk%ada( do ty%u. 
Dzi'ki temu rozwi!zaniu walec posiada bardzo 
kompaktowe wymiary transportowe.

Bez wzgl'du na to, czy s! to prace po zmierzchu, 
w"nocy, czy przy zachmurzonym niebie: Walce 
firmy Wacker Neuson zawsze zapewniaj! dosta-
teczn! ilo$( $wiat%a. W modelach tandemowych 
i"kombinowanych mo#na na pa%!ku ROPS za%o#y( 
opcjonalnie lampy robocze. Ponadto mo#liwe jest: 
kogut ostrzegawczy, z którym walec mo#e  
porusza( si' po drogach publicznych.

Przejrzysty wy$wietlacz 

Prosty, intuicyjny w obs%udze i maj!cy jasn! 
struktur': Wy$wietlacz walców firmy Wacker 
Neuson jest bardzo %atwy przyjazny dla 
u#ytkownika. W ten sposób ka#dy operator od razu 
wie jak obs%ugiwa( urz!dzenie – wa#ny aspekt 
g%ównie dla wypo#yczalni sprz'tu.

Wszystkie walce Wacker"Neuson wyposa#one s! 

w"siedzenie przesuwane na boki oprócz RD18-80.
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Trzypunktowy wahad%owy uk%ad kierowniczy 

posiadaj! wszystkie modele RD.

Prosta konserwacja 
Wszystkie walce s! skonstruowane w taki sposób, aby mo#liwe by%o przeprowadzenie konserwacji zaledwie 
kilkoma ruchami: Obejmuje to równie# dobry dost'p do ca%ej komory silnika oraz %atwa wymian' filtra 
powietrza. Oznacza to oszcz'dno$( czasu i pieni'dzy.

Wy$wietlanie trybu pracy

Ustawienia jazdy O$wietlenie Wibracja



Praktyczne  
zawieszenie centralne

Umieszczone na %rodku centralne zawieszenie 
umo"liwia poziome podnoszenie i opuszczanie maszyny.  
W ten sposób walec mo"na (atwo, szybko i bezpiecznie 
przestawiony.

Z zastosowaniem oscylacji mo#na 
asfalt zag'szcza( równie# przy ni#szych 
temperaturach materia%u. W porównaniu do 
zag'szczania z wibracj! ma si' tu wi'ksze 
okno czasowe.
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B'ben wibracyjny powoduje dzia%aniem szybkich i 
nast'puj!cych po sobie si% pionowych optymalne 
drganie zag'szczanego materia%u. Wbudowany 
element mimo$rodowy zapewnia szybk! rotacj' 
i"$wietn! wydajno$( zag'szczania.
 
Najlepiej nadaje si' do:
wszystkich klasycznych prac zwi#zanych z zag'szczaniem

Walec kombinowany jest wyposa#ony w tylko 
jeden b'ben wibracyjny. Tylna o$ sk%ada si' 
z"gumowych opon do dociskania asfaltu. Tak 
powstaj! szczególnie wysokiej jako$ci i g%adkie 
powierzchnie. 

Najlepiej nadaje si' do:
zag'szczanie asfaltu na %cie"kach pieszych i rowerowych

W zawieszenie centralne wyposa#one s!  

RD18, RD24 i RD27

Walec tandemowy: 
z przodu i z ty%u z b'bnem wibracyjnym. 

Walec kombinowany: 
z przodu b'ben wibracyjny, z ty%u opony. 

Nasze modele walców tandemowych to: RD18-80, 

RD18-100, RD24-100, RD27-12
0,  

RD40-130, RD45-140, RD7

Nasze modele walców kombinowanych to: 

RD18-100c, RD24-100c, RD27-12
0c,  

RD40-130c, RD45-140c

Wi'cej czasu  
i elastyczno$ci

20% wi'kszy  
zakres temperatur

Wi'ksze okno czasowe, najwy#sza wydajno$( 
powierzchniowa:
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Oscyluj!cy ruch powstaje przez szybko zmieniaj!cy 
si' ruch obrotowy do przodu i do ty%u dwóch mas w 
b'bnie. Si%y te kierowane s! w celowo i w sposób 
ci!g%y do pod%o#a. W tym samym czasie obci!#enia 
drga& s! znacznie ni#sze ni# w przypadku b'bna 
wibracyjnego. Ma to pozytywny wp%yw na trwa%o$( i 
komfort jazdy maszyny.

Najlepiej nadaje si' do: 
prac zwi#zanych z zag'szczaniem w przestrzeni miejskiej, 
w pobli"u budowli wra"liwych na drgania (np. mosty, domy 
mieszkalne, historyczne budynki), w miejscach po(#czenia 
(gor#ce do zimnego) oraz do mniejszych napraw

Walec oscylacyjny: 
z przodu b'ben wibracyjny, z ty%u b'ben oscylacyjny.

Nasze modele walców oscylacyjnych to: RD24-100o,  

 RD27-12
0o, RD40-130o, RD45-145o

Tryb pracy 1:  
z przodu statyczny, z&ty(u oscylacja

Tryb pracy 2: 
z przodu wibracja, z ty(u statycznie



Do wyboru zag'szczanie z oscylacj!  
we wra"liwych na drgania obszarach, jak 
np. na mostach.

Przestronna platforma operatora 
z&du"# ilo%ci# miejsca na nogi, z wysok# 
ergonomi# i bardzo dobr# widoczno%ci# 
gwarantuj# niem'cz#c# prac'.

Wsz'dzie tam, gdzie istotne s# szybkie zag'szczanie na 
du"ej powierzchni oraz zdolno%! pokonywania wzniesie$, 
kompaktowe walce z klasy 5 i 7-tonowej s# idealnym 
rozwi#zaniem. W trudnym terenie sprawdzaj# si' ponadto 
dzi'ki swojej stabilnej pozycji jazdy oraz zdolno%ci 
podje"d"ania pod du"ym k#tem nachylenia skarpy.

RC50, RC70
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RC50 RC50p

Ci'"ar roboczy z&ROPS (kg) 4"815 4"935

Szeroko%! b'bna (cm) 137 137

Moc silnika (kW) 54,6 54,6

Rodzaj b'bna G%adkie 

poszycie

Stopa do 

ubijania

RC70 RC70p RC70vo

Ci'"ar roboczy z&ROPS (kg) 6"320 6"190 6"105

Szeroko%! b'bna (cm) 168 168 168

Moc silnika (kW) 54,6 54,6 54,6

Rodzaj b'bna G%adkie 

poszycie

Stopa do 

ubijania

G%adkie 

poszycie

Zdolno$( pokonywania wzniesie& do 60%: 
dzi'ki mocnemu nap'dowi kó(.

Dobra widoczno$( 
we wszystkich 
kierunkach dzi'ki 
niewielkim wymiarom 
i wysokiej pozycji 
siedzenia

Szybka i %atwa 
konserwacja, 
poniewa" wszystkie 
punkty serwisowe 
znajduj# si' na 
jednej stronie

Dost'pny z kabin!, 
dachem ochronnym lub 
pa%!kiem ochronnym

Liczne opcje, takie 
jak klimatyzacja, ró"ne 
wersje siedze$, warianty 
o%wietlenia, kontrola 
zag'szczania 

Trzypunktowy wahad%owy uk%ad 
kierowniczy zapewniaj#cy równomierne 
roz(o"enie mas i zag'szczanie, równie" 
w czasie jazdy w zakr'tach oraz na 
nierównym terenie!

Stabilizator po%!czenia przegubowego 
wahad%owego uk%adu kierowniczego 
chroni kierowc' amortyzuj#c stanowisko 
operatora

Komfort dla operatora: Fotel i&kolumn' 
kierownicy mo"na ustawia! indywidualnie. 

Obja$nienie nomenklatury
vo = regulowana wibracja lub oscylacja
c = walec kombinowany
p = walec z b'bnem oko(kowanym

Szybkie rozpocz'cie pracy: Prosty wy%wietlacz 
i&joystick cechuj# sie intuicyjn# obs(ug#.

Bezpieczna praca: 
dobra widoczno%! we wszystkich kierunkach z fotela operatora&– 
równie" na b'ben i ko%a.



Zalety walców tandemowych i kombinowanych 
w"szczegó%ach.

G%adki b'ben

Jeden walec drogowy, 
dwa rodzaje zag'szczania

Trzypunktowy wahad%owy 
uk%ad kierowniczy

Korzystaj!c z pi'ciu kompaktowych walców tandemowych i kombinowanych masz zawsze odpowiednie rozwi!zanie 
dla ró#nych nachyle& pod%o#a, wymaga& oraz warunków przestrzennych. Ponadto stanowisko operatora mo#na 
wyposa#y( wed%ug indywidualnych potrzeb.

Ze wzgl'du na niewielkie dzia%anie wg%!b g%adki 
b'ben nadaje sie wy$mienicie do zastosowa& we 
wra#liwych obszarach, np. w pobli#u wra#liwych 
na drgania budowli, jak na przyk%ad budynków 
zabytkowych lub w przypadku pod%o#y, pod którymi 
przebiegaj! rury i przewody. Ponadto g%adkie b'bny 
s! idealne do:

•  Niespoistych lub s(abo spoistych gleb, jak piasek i "wir
•  Powierzchni, które by(y ju" poddawane obróbce za 

pomoc# walca wibruj#cego 

Wszystkie tandemowe i kombinowane walce zag'szczaj! przez wibracje – szczególny 
dodatek oferuje jednak RC70vo: Mo#na w nim wybiera( typy pracy mi'dzy trybem wibracji 
a oscylacji. 

Rodzaj zag'szczania 1: 
wibracja dla  
wysokiej g('boko%ci  
zag'szczania.

Rodzaj zag'szczania 2: 
oscylacja dla optymalnego  
zag'szczenia powierzchni.

Równie# walce tandemowe i kombinowane s! 
wyposa#one w trzypunktowy wahad%owy uk%ad 
kierowniczy. Rozk%ada ci'#ar równomiernie na 
b'bny i ko%a. Oprócz tego minimalizuje równie# przy 
pe%nym skr'cie niebezpiecze&stwo przewrócenia i 
zapewnia jednakowe rezultaty zag'szczania.

W trudnym terenie niski punkt ci'#ko$ci walców 
tandemowych i kombinowanych zapewnia nale#yty 
ruch prosty oraz bezpieczne manewrowanie. 
Stabilizator po%!czenia przegubowego 
wahad%owego uk%adu kierowniczego chroni 
kierowc' amortyzuj!c stanowisko operatora.

B'ben oko%kowany 

Trapezowe ostrza b'bna oko%kowanym zag'szczaj! 
pod%o#e przez ugniatanie i rozdrabnianie. Im dalszy 
stopie& zag'szczenia, tym mniej zag%'biaj! si' 
ostrza w gleb'. Obszarami zastosowa& b'bnów 
oko%kowanych s!:

•  Drobnoziarniste pod(o"a o du"ej zawarto%ci wody, 
wt(aczanie %rodków wi#"#cych, takich jak wapno lub 
cement w kwa%ne pod(o"a 

•  Zag'szczanie spoistych, ma(o no%nych,  
wilgotnych pod(o"y oraz kruchych, mi'kkich kamieni 
(np. przy budowie zapór wodnych)
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G%adki b'ben posiadaj! 

walce RC50, RC70 i RC70vo

Dwa tryby pracy  
ma RC70vo

B'ben oko%kowany posiadaj!       

walce RC50p i RC70p

Nierówny teren, spokojna kabina operatora:
Stabilizator po(#czenia przegubowego wahad(owego uk(adu 
kierowniczego dzia(a amortyzuj#co.

Bezpiecze&stwo przed przewróceniem podczas 
jazdy w zakr'tach:
roz(o"enie si(y osiowej zawsze w bezpiecznym zakresie.



Dane techniczne (walce oko%kowane, tandemowe i kombinowane)

Mo#liwo$ci konfiguracji

RTX-SC3 RTX-SC3 RD7H RD7He RD7A RD7Ye
RD18-
80

RD18-
100

RD18-
100c 

RD24-
100 

RD24-
100c 

RD24-
100o 

RD27-
120 

RD27-
120c 

RD27-
120o 

RD40- 
130 

RD40-
130c 

RD40-
130o 

RD45-
140 

RD45-
140c 

RD45-
140o 

JEDNOSTKA

Maks. ci'#ar roboczy kg 1&467 1&495 716,40 736,41 685,83 725,50 1&840 1&950 1&830 3&190 3&110 3&240 3&410 3&320 3&470 4&920 4&790 5&230 5&300 4&960 5&640

Ci'#ar roboczy z ROPS kg – – – – – – 1&580 1&670 1&630 2&475 2&385 2&525 2&695 2&595 2&755 3&965 3&825 4&015 4&345 3&995 4&435

Maks. szeroko$( pracy mm 820 820 698,5 698,5 698,5 698,5 856 1&056 1&000 1&050 1&050 1&050 1&250 1&220 1&250 1&350 1&338 1&350 1&430 1&380 1&430

Wyst'p z boku  
(po lewej/prawej stronie)

mm – – 25,1 25,4 25,4 25,1 – – – 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63

Promie& skr'tu (wewn!trz) mm 1&600 1&600 421,6 421,6 421,6 421,6 2&230 2&130 2&130 2&470 2&470 2&470 2&370 2&370 2&370 2&690 2&690 2&690 2&650 2&650 2&650

Rodzaj b'bna z"przodu – Oko(kowany Oko(kowany
G(adki/

niepodzie-
lony

G(adki/
niepodzie-

lony

G(adki/
niepodzie-

lony

G(adki/
niepodzie-

lony

G(adki/
niepodzie-

lony

G(adki/
niepodzie-

lony

G(adki/
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

Rodzaj b'bna z"ty%u – Oko(kowany Oko(kowany
G(adki/ 

niepodzie-
lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony
–

G(adki/ 
niepodzie-

lony
–

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony
–

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony
–

G(adki/ 
niepodzie-

lony

G(adki/ 
niepodzie-

lony
–

G(adki/ 
niepodzie-

lony

Rozmiar opon z"ty%u – – – – – – – – – – – 205/60-R15 – – 9,5/65–15 – – – – – 10,5/80–16 –

Nap'd – Kubota D902 Kohler  
KDW 1,003

Jeden cylinder, 4-suwowy, 
ch(odzony powietrzem, 

silnik wysokopr'"ny, silnik 
Hatz

Silnik benzy-
nowy Honda  

Ch(odzony 
powietrzem, 
jednocylin-
drowy silnik 
4-suwowy

Cylinder 
pionowy, 

4-suwowy, 
ch(odzony 

powietrzem, 
silnik wyso-
kopr'"ny, 

silnik Yanmar

Silnik wysokopr'"ny  
Kubota D1005

Silnik wysokopr'"ny  
Kubota D1503

Silnik wysokopr'"ny  
Kubota V2203

Wydajno$( (ISO 14396) kW 15,5 14,8 6,03 6,03 7,13 6,2 14,8 14,8 14,8 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

Pojemno$( zbiornika 
paliwa

l 24 24 5 5 6 5,4 33 33 33 42 42 42 42 42 42 73 73 73 73 73 73

Bezstopniowa regulacja 
pr'dko$ci

km/h 1,5 2,5 0 –4,5 0 –4,5 0 –4,5 0 –4,5 0 – 11 0 – 11 0 – 11 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 11 0 – 11 0 – 11 0 – 11 0 – 11 0 – 11

Zdolno$( pokonywania 
wzniesie& z/bez wibracji

% 50/50 50/45 40/45 40/45 40/45 40/45 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 35/40 30/40 30/40 35/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40

Si%a od$rodkowa z"przodu I/II kN 68,4 68,4 22,2 22,2 22,2 22,2 25/16 25/16 25/16 46/28 46/28 46/28 52/32 52/32 52/32 64/39 64/39 64/39 64/39 64/39 64/39

Si%a od$rodkowa z"ty%u I/II kN 68,4 68,4 13,1 13,1 13,1 13,1 25/16 25/16 – 46/28 – – 52/32 – – – – – 64/39 – –

Pojemno$( zbiornika wody l – – – – – – 70 70 70 180 180 180 180 180 180 285 285 285 285 285 285
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RD18 RD24 RD27 RD40 RD45

Deklaracja zgodno$ci CE

Tabliczki ostrzegawcze DIN ISO 

Zgarniacz, sk%adany

ROPS, sk%adany

Fotel operatora sztuczna skóra, czarna

Fotel operatora z tapicerk! materia%ow! antracyt – – – – –

Fotel operatora, skóra sztuczna, czarna, wyposa#enie komfortowe

Olej hydrauliczny, standard

Olej hydrauliczny, biodegradowalny

Os%ona paska klinowego

Wtrysk $rodka przeciw zamarzaniu

Urz!dzenie do dociskania kraw'dzi i"przecinarka, z"przodu po prawej stronie –

G%owica tn!ca, $rednica 350 mm –

Rolka dociskowa, 45 stopni, 5 cm pokrycia –

Rolka dociskowa, 45 stopni, 8 cm pokrycia – – –

Rolka dociskowa, 60 stopni, 5 cm pokrycia –

Rolka dociskowa, 60 stopni, 8 cm pokrycia – – –

RD18 RD24 RD27 RD40 RD45

Posypywarka #wiru kompletna, dok%adna posypywarka walcowa (walce 
kombinowane)

– – –

Wyposa#enie w"posypywark' #wiru, dok%adna posypywarka walcowa – – –

Alarm cofania, z regulacj! g%o$no$ci – –

Alarm cofania – – –

O$wietlenie zgodne z"niemieckim kodeksem drogowym

O$wietlenie robocze na ROPS, podwójne – – – –

O$wietlenie robocze na ROPS, poczwórne, halogen –

*wiat%o obrotowe na ROPS

Izolacja akustyczna

Zestaw narz'dzi

Rozdzielacz przep%ywu –

Certyfikat TÜV

RTSC3

2. Silnik

Zestawy b'bnów
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  Standard    Opcja  –  Niedost'pne

Obja$nienie nomenklatury
o = walec oscylacyjny
c = walec kombinowany
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Parametry techniczne (walce)

RC50 RC50p RC70 RC70p RC70vo

D+wignia jazdy standardowa

D+wignia jazdy przy wyborze lemiesza

Fotel operatora sztuczna skóra, czarna

Fotel operatora z tapicerk! materia%ow! antracyt 1 1 1 1 1

Fotel operatora, skóra sztuczna, czarna, wyposa#enie 
komfortowe

Fotel operatora antracyt, wyposa#enie komfortowe 1 1 1 1 1

Fotel operatora materia%owy z wysokim oparciem z antracytu,  
wyposa#enie komfortowe

1 1 1 1 1

Regulacja siedzenia lewa/prawa 4 4 4 4 4

Olej hydrauliczny, standard

Olej hydrauliczny, biodegradowalny

Monitorowanie zamka pasa

Radio

Przygotowanie pod tachograf 1 1 1 1 1

Tachograf kompletny 1 1 1 1 1

Przygotowanie kontrola zag'szczania do robót ziemnych i 
asfaltu

Ga$nica

Os%ona przyrz!dów  2  2  2  2  2

Dach ochronny z tworzywa sztucznego  2  2  2  2  2

Dach ochronny z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym 
FOPS (stopie& I)

 2  2  2  2  2

Lemiesz –

Dwudzielny p%aszcz oko%kowany, zamontowany – – –

Dwudzielny p%aszcz oko%kowany, niezamontowany – – –

Zestaw kó% zapasowych z profilem traktorowym

Zestaw kó% zapasowych, wielosezonowych

Kontrola zag'szczania roboty ziemne

Pr'dko$ciomierz

Automatyka wy%!czania silnika

Wska+nik cz'stotliwo$ci wibracji

Kamera cofania 1 1 1 1 1

Alarm podczas cofania, z regulacj! g%o$no$ci

Automatyka wibracji

O$wietlenie zgodne z"niemieckim kodeksem drogowym  3  3  3  3  3

O$wietlenie robocze, 4-cz'$ciowe, lampa halogenowa

O$wietlenie robocze, 4-cz'$ciowe, LED

Ostrzegawcze $wiat%o obrotowe

Od%!cznik napi'cia baterii, elektroniczny

Zestaw narz'dzi

Certyfikat TÜV – –

RC50 RC50p RC70 RC70p RC70vo

Pow%oka lakiernicza 1 kolor RAL + szary

Pow%oka lakiernicza 2 kolory RAL wedle wyboru

Zestaw opon z profilem diamentowym

Zestaw opon z profilem traktorowym

Deklaracja zgodno$ci CE

Tabliczki ostrzegawcze DIN ISO 

Zgarniacz

ROPS sztywny

Kabina ROPS z ogrzewaniem,  
atest FOPS (stopie& I), 1 drzwi dost'powe

Kabina ROPS z uk%adem ogrzewania i klimatyzacji,  
atest FOPS (stopie& I), 2 drzwi dost'powe

RC50 RC50p RC70 RC70p RC70vo

JEDNOSTKA

Maks. ci'#ar roboczy kg 5&710 5&530 7&580 6&920 6&380

Ci'#ar roboczy z ROPS kg 4&815 4&935 6&320 6&190 6&105

Maks. szeroko$( pracy mm 1&370 1&370 1&680 1&680 1&680

Wyst'p z boku po lewej/prawej stronie mm 65 / 65 65 / 65 80 / 70 80 / 70 80 / 70

Promie& skr'tu (wewn!trz) mm 3&375 3&375 3&310 3&310 3&310

Rodzaj b'bna – P(aski/niepodzielony Oko(kowany P(aski/niepodzielony Oko(kowany P(aski/niepodzielony

Rozmiar opon z"ty%u – TR 12.4-24 8 PR TR 12.4-24 8 PR AW 14.9-24 8 TL TR 14.9-24 8 TL AW 14.9-24 8 TL

Nap'd – Silnik wysokopr'"ny  Kubota V3307-CR-T

Wydajno$( (ISO 14396) kW 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6

Pojemno$( zbiornika paliwa l 123 123 123 123 123

Bezstopniowa regulacja pr'dko$ci km/h 0 – 12,5 0 – 12,5 0 – 12,5 0 – 12,5 0 – 12,5

Zdolno$( pokonywania wzniesie& z"wibracj!/
bez wibracji

% 55 / 60 55 / 60 55 / 60 55 / 60 55/60

Si%a od$rodkowa z"przodu I/II kN 69 69 125/95 125 123
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  Standard    Opcja  –  Niedost'pne  1 Niedost'pne przy wyborze „ROPS nieruchomy“  2 Dost'pne tylko dost'pne przy wyborze „ROPS nieruchomy“  
3 Wymagane przy wyborze „Odbiór TÜV“  2 Tylko przy wyborze „Fotel operatora sztuczna skóra, czarna, wyposa"enie komfortowe“  4 Fotel operatora z tapicerk# 
materia(ow# antracyt, wyposa"enie komfortowe

Obja$nienie nomenklatury
vo = regulowana wibracja lub oscylacja
c = walec kombinowany
p = walec z b'bnem oko(kowanym

Mo#liwo$ci konfiguracji

Mo#liwo$ci konfiguracji

Poni"sze dane odnosz# si' do maszyny podstawowej. Zastrzega si' mo"liwo%! wprowadzania zmian. 

Asortyment produktów firmy Wacker Neuson obejmuje ponad 300 ró"nych grup 
produktów o ró"nych wariantach - wynikaj#cych z ró"nych warunków napi'cia 
cz'stotliwo%ci, lokalnych przepisów, warunków rynkowych i warunków operacyjnych.
Dlatego nie wszystkie wymienione lub zilustrowane produkty Wacker Neuson s# dost'pne 
lub zatwierdzone we wszystkich krajach. Zastrze"one prawo do wprowadzania zmian 
w interesie ci#g(ego rozwoju.Firma Wacker Neuson nie ponosi odpowiedzialno%ci za 
poprawno%! i kompletno%! informacji zawartych w prospekcie.Powielanie tylko po 
uzyskaniu pisemnej zgody firmy Wacker&Neuson. 
© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG, 2017.

Wszelkie prawa zastrze"one.
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