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Powody przemiawiaj"ce za zag!szczarkami
marki Wacker Neuson.

3. Wymogi klientów na pierwszym miejscu!  
Dzi!ki kompleksowej ofercie zag!szczarek.
Szeroki asortyment zag!szczarek jest nie tylko dopasowany 
optymalnie do ró"nych obszarów zastosowa#, lecz równie" 
doskona$y pod wzgl!dem konserwacji. Ch!tnie doradzimy 
Pa#stwu, który produkt i akcesoria s% odpowiednie dla 
Pa#stwa projektu – i pomo"emy przy jego finansowaniu.

Wacker#Neuson – all it takes!
Oferujemy produkty i&us$ugi, które spe$ni% wysokie 
i&ró"norodne wymagania. Wacker&Neuson to 
niezawodno'(. Dotyczy to oczywi'cie równie" ca$ej 
naszej gamy zag!szczarek. Codziennie dajemy z&siebie 
jak najwi!cej, aby nasi klienci mogli odnie'( sukces. A 
nasze zadania wykonujemy z&pasj%.

1. Ekonomiczno$% bez kompromisu! Innowacje 
zapewniaj"ce optymaln" wydajno$% zag!szczania.
Du"a wydajno'(, niewielkie zu"ycie. Ani jednego podzespo$u 
za du"o. W tym celu ca$a masa pomys$ów i technologii, które 
u$atwiaj% obs$ug! i prac!. Takie po$%czenie mo"na znale)( 
wy$%cznie w zag!szczarkach i walcach oko$kowanych marki 
Wacker&Neuson.

 
2. Niezawodna obs&uga! Dzi!ki sprawdzonej jako$ci  
specjalistów od zag!szczania.
Roz$adowa(. W$%czy(. Rozpocz%( prac!. A potem dalej do 
nast!pnego projektu. Nie sta( Pa#stwa na zatrzymywanie si!. 
Dlatego nasze zag!szczarki dzia$aj% niezawodnie tak d$ugo, jak 
Pa#stwo tego potrzebuj% – wspierane przez nasz do'wiadczony 
serwis.

Dok&adne zag!szczanie
Funkcja Compatec informuje, kiedy nie 
jest ju" wymagane zag!szczanie za 
pomoc% danego urz%dzenia . Dzi!ki 
temu mo"na unikn%( nadmiernego 
zag!szczenia  i&przeci%"enia.

Silnik wysokopr!'ny lub benzynowy
Du"e rezerwy mocy i&d$ugi okres  
eksploatacji wyró"niaj% silniki 
wszystkich modeli. Wiele modeli jest 
dost!pnych do wyboru z silnikiem 
wysokopr!"nym lub benzynowym.

Niskie wibracje d&o(/rami!
Szczególnie podczas ci%g$ego  
zastosowania niskie wibracje d$o#/rami! 
(HAV) s% bardzo wa"ne. Niemal  
wszystkie zag!szczarki dwukierunkowe  
Wacker&Neuson mo"na stosowa( bez 
ogranicze# czasowych, cz!'ciowo  
nawet bez obowi%zku dokumentacji.

Nasze kompetencje w zakresie zag!szczania.

Przegl"d wszystkich zag!szczarek.

DPU130r

130 kN

DPU110r

110 kN

DPU110

110 kN

DPU90

90 kN

B&yskawiczny transport
Na placu budowy lub w&samochodzie: 
przemy'lane szczegó$y sprawi%, "e 
transport zag!szczarek jest wygodny 
i&$atwy.

Obs&uga ze zdalnym sterowaniem
Modele DPU80r, DPU110r i&DPU130r 
obs$uguje si! wygodnie i bezpiecznie za 
po'rednictwem zdalnego sterowania na 
podczerwie#.  
Wi!cej informacji na stronach 13 i 15.

Wacker&Neuson wyró"nia oznaczeniem 
ECO szczególnie ekonomiczne 
i&ekologiczne produkty, w&tym tak"e 
zag!szczark! DPU130r.

VP2050

20 kN

VP1550

15&kN

VP1340

13 kN

VP1135

11 kN

VP1030

10 kN

    

10 kN

> strona 16

> strona 08

DPU80

80 kN

DPU6555

65 kN

DPU5545

55 kN

DPU4545

45 kN

DPU4045

40 kN
> strona 12 > strona 14 > strona 14

WP1540

15&kN

DPU3750

37 kN

DPU3050

30 kN

DPU2550

25 kN

WPU1550

15&kN

DPS1850

18 kN

WP1550

15&kN
> strona 08 > strona 10

Jednokierunkowe:

)rednie i dwukierunkowe:
Ci!'kie i dwukierunkowe: Ci!'kie i zdalnie sterowane:

Lekkie i dwukierunkowe:

DPU80r

80 kN
> strona 18

AP1850e 

> strona 06
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Odpowiednie rozwi"zanie na ka'dym 
pod&o'u i w ka'dym obszarze zastosowania.

Dobry wynik podczas k$adzenia 
asfaltu dzi!ki skutecznemu 
systemowi zraszaj%cemu.

Zdalnie sterowana:   
najmocniejsza zag!szczarka  
na rynku: DPU130r.

Najl'ejsza zag!szczarka dwukierunkowa 
przekonuje do siebie nie tylko w przypadku 
podsypki "wirowej: model WPU1550.

Bezprzewodowy, elektryczny: 
model AP1850e umo"liwia prac! bez 
emisji spalin  z pe$n% swobod% ruchu.

Nie wymaga 'adnego wdra'ania: 
obs$uga zdalnego sterowania 
przemawia sama za siebie.

Wysoka wydajno$% dzi!ki du"ej 
sile zag!szczania w po$%czeniu z 
szybk% jazd% do przodu i do ty$u.

Opcjonalnie modele od 45#kN  
s" wyposa'one w system 
Compatec, który dostarcza informacji  
o post!pach w zag!szczaniu.

Minimalne wibracje d&o(/rami! 
zapewniaj% niem!cz%c% i wygodn% prac!.



0 %
Emisja spalin

AP1850e

Czas pracy przy pe$nym akumulatorze (min)1 60

Ci!"ar roboczy (kg) 1073/ 974

Wydajno'( powierzchniowa (m2/h)2 800Model AP1850e to jedyna na ca$ym 'wiecie bezprzewodowa, 
elektryczna zag!szczarka. Pracuje ca$kowicie bez emisji 
spalin, dzi!ki czemu nadaje si! do wielu wra"liwych obszarów 
zastosowa#. Ponadto potrafi wszystko to, co normalne 
zag!szczarki: zag!szczanie pod$o"a, zag!szczanie kostki 
brukowej – ze zoptymalizowanym zbiornikiem wody – 
zag!szczanie asfaltu. 

Bezemisyjne zag!szczarki nadaj" si! idealnie do 
nast!puj"cych prac:
•  Obszary, w których emisje spalin mog% by( niebezpieczne, np. 

wykopy, tunele, pomieszczenia itd.
•  Projekty budowlane o zaostrzonych wymaganiach dotycz%cych 

emisji spalin, np. w centrum miasta lub przy du"ych projektach 
publicznych

•  Ma$e i 'rednie place budowy pod ziemi% – przy typowym  
czasie pracy wystarczy jedno $adowanie akumulatora dziennie

•  Place budowy o wy"szym obci%"eniu emisjami spalin dla 
operatora, np. w wyniku obecno'ci wielu urz%dze# na 
niewielkim obszarze lub wysokim temperaturom przy niewielkim 
ruchu powietrza

•  Obszary prawnie chronione przed spalinami, gdzie zastosowanie 
silników spalinowych jest zabronione

Wydajny akumulator litowo-jonowy,  
dzi!ki modu$owej koncepcji równie" stosowany 
z naszymi ubijakami akumulatorowymi

Dobrze zabezpieczony 
w&"cznik do prostego 
uruchomienia i szybkiego 
wy$%czenia zag!szczarki

Optymalne rozprowadzenie 
wody dzi!ki szerokiej listwie 
zraszaj%cej

Mocny silnik elektryczny opiera si!  
na sprawdzonych komponentach

Mocna, wytrzyma&a p&yta  
dolna z 'eliwa sferoidalnego

Uchwyt prowadz"cy 
sk&adany, dzi!ki temu 
kompaktowy podczas 
transportuStabilna rama ochronna  

umo"liwia prost%  
obs$ug! z boku

Zupe&nie nie wymaga konserwacji, poniewa" silnik 
elektryczny jest zamontowany bezpo'rednio na p$ycie dolnej 
i w ten sposób nie wymaga pasa klinowego do transmisji si$y.

Zag!szczarki  
zasilane akumulatorem

Przejrzysta obs&uga: przycisk 
rozrusznika i wska)nik $adowania.

Pod&"czenie i &adowanie: cztery godziny za 
pomoc% standardowej $adowarki (np. przez noc), 
80&minut za pomoc% opcjonalnej szybkiej $adowarki.

Moc akumulatora do ka'dego  
zadania: wydajny akumulator  
pasuje zarówno do naszych  
ubijaków, jak i do zag!szczarek,  
przy czym mo"na go wymieni(  
bez narz!dzi zaledwie kilkoma  
ruchami.
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1  Czas pracy po jednym na$adowaniu akumulatora odpowiada w przybli"eniu czasowi 
u"ytkowania podczas jednego dnia pracy

2 Zale"nie od gruntu i&od czynników zewn!trznych
3  Ci!"ar roboczy ze zraszaczem, w po$owie nape$nionym zbiornikiem wody i akumulatorem
4 Ci!"ar roboczy bez zraszacza, z akumulatorem

Jeden akumulator. 

Dwie maszyny.



Specjalny wibrator Vario umo"liwia bezstopniow% 
regulacj! si$ od'rodkowych celem indywidualnego 
dopasowania si$y zag!szczania do danego 
pod$o"a – idealne rozwi%zanie równie" w przypadku 
zag!szczania kostki brukowej.
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*atwo'( manewrowania i wysoka zwrotno'( – ma$e  
zag!szczarki jednokierunkowe dotr% bez problemu do ka"dego zak%tka.

Zag!szczarki  
jednokierunkowe

VP1030 VP1135 VP1340 VP1550 VP2050

Wydajno'( (kN) 10 11 13 15 20

Ci!"ar (kg) 50,8 – 51,2 60,5 – 63,7 80,7 – 84,5 90,8 – 94,6 93 – 99

Rodzaj silnika   silnik benzynowy  

Seria VP:
•  Optymalne nawadnianie dzi!ki wysokiej maksymalnej ilo'ci dop$ywu,  

wygodnie ustawiane du"ym regulatorem
•  Filtr wysokiej jako'ci zawsze zapewnia wystarczaj%cy przep$yw wody
•  Ca$odzienna wygodna praca dzi!ki dobrej amortyzacji uchwytu  

prowadz%cego (warto'( wibracji d$o#/rami! poni"ej 5 m/s+)
•  *atwy dost!p do zbiornika i optymaln% równowag! podczas  

za$adunku zapewnia zaczep do podnoszenia obracany o 90°
•  Zw!"aj%cy si! do góry uchwyt prowadz%cy jest optymalny do  

pracy przy 'cianach: "adnych 'ladów obtar( na 'cianie,  
wi!ksza swoboda pracy (od modelu VP1340)

•  Mocne, wytrzyma$e $o"ysko walcowe
•  Dodatkowy uchwyt z przodu u$atwia transport, np. przez dwie osoby
•  Nadaje si! idealnie do zag!szczania asfaltu: zgi!ty uchwyt prowadz%cy  

zapewnia stabilno'( podczas prowadzenia bokiem, np. przy kraw!"niku
•  Wszystkie modele s% dost!pne ze zbiornikiem wody i zraszaczem  

lub bez nich

Seria WP
•  Stabilna rama rurowa oferuje szerok% ochron! i punkty 

uchwytu do prowadzenia zag!szczarki bokiem jak i do 
transportu na pasie

•  P$yta dolna z odpornego na zu"ycie materia$u o wysokiej 
jako'ci powierzchni zapewnia idealnie zag!szczony asfalt

•  Dost!pne 2 szeroko'ci robocze (400 mm i 500 mm)
•  Najwy"szej klasy silnik benzynowy Honda
•  Wszystkie modele tej serii dost!pne s% z lub bez 11-litrowego 

zbiornika na wod! i zraszacza

WP1540 WP1550
Wydajno'( (kN) 15 15

Ci!"ar (kg) 86 – 92 89 – 96

Rodzaj silnika   silnik benzynowy  

DPS1850 DPS1850 DPS1850

Basic Asfalt Vario
Wydajno'( (kN) 18 18 18

Ci!"ar (kg) 114 139 116

Rodzaj silnika   Silnik wysokopr!'ny    

Seria DPS
•  Wszechstronny model DPS1850 Vario: regulowana si$a od'rodkowa 

umo"liwia dostosowanie si$y zag!szczania w zale"no'ci od rodzaju  
i grubo'ci zag!szczanej powierzchni 

•  Specjalista od asfaltu DPS1850 Asphalt: z 11-litrowym zbiornikiem wody, 
uk$adem zraszania i ram% ochronn%. Dost!pny równie" z wyposa"eniem jak 
akcesoria do modelu DPS1850 Basic oraz DPS1850 Vario

Przekonuje jako'ci% 
uniwersalnych 
rozwi%za# podczas 
pracy na niewielkich 
powierzchniach i we 
wn!kach, na pod$o"u 
mieszanym, nawierzchni 
brukowej oraz asfalcie.

Szczególnie skuteczny przy zag!szczaniu asfaltu: 11-Litrowy, du"y 
zbiornik wody umo"liwia d$ug%, nieprzerwan% prac!.

Idealnie nadaje si! do 
ci%g$ego zastosowania 
przy zag!szczaniu asfaltu 
i kostki brukowej, do 
obróbki warstwy kryj%cej i 
podbudowy, jak równie"  
do ró"nych warunków 
pod$o"a.

Wysoka mobilno$% na placu budowy:  
dzi!ki dost!pnemu jako akcesoria wózkowi transportowemu 
(od modelu VP1340 i w przypadku wszystkich modeli WP). 

Praktyczne przy k&adzeniu asfaltu:  
urz%dzenie mo"na ci%gn%(, poniewa" uchwyt 
prowadz%cy odchyla si! do przodu (tylko seria WP).

Akcesoria do prac asfaltowych: 
9-litrowy zbiornik wody ze 
zraszaczem kompletnym.



Umo'liwia bardzo dobre manewrowanie:  
dzi!ki specjalnie ukszta$towanej p$ycie 
dolnej WPU1550.

Wi!ksza wygoda obs$ugi dzi!ki je)dzie do przodu i do ty$u, w po$%czeniu 
z kompaktow% konstrukcj% – to oferuj% Pa#stwu ma$e zag!szczarki 
dwukierunkowe marki Wacker&Neuson.

Ekonomiczne rozwi%zanie  
dzi!ki wysoce przekonuj%cemu  
stosunkowi ceny do jako'ci.

Seria DPU
•  Amortyzacja uchwytu zapewniaj%ca niem!cz%c% i&wygodn%  

prac! (wibracje d$o#/rami! poni"ej 5&m/s+)
•  Rozrusznik elektryczny dost!pny jako opcja w przypadku modelu 

DPU3050, DPU3060, DPU3750 i DPU3760
•  Wyj%tkowo ekonomiczny i trwa$y dzi!ki wytrzyma$ym na z$amania,  

nieulegaj%cym zu"yciu materia$om
• Sk$adany i trwa$y zaczep do transportu
•  P$yta dolna z odpornego na zu"ycie "eliwa sferoidalnego gwarantuje  

d$ug% trwa$o'(

Do zag!szczania dróg, 
wykopów, na ograniczonym 
obszarze, podczas prac  
brukarskich i z asfaltem.

WPU1550
•  Najmniejsze i najl"ejsze zag!szczarki dwukierunkowe  

marki Wacker&Neuson
•  Solidna stalowa rama rurowa oferuje mo"liwo'( prowadzenia  

bokiem oraz niezawodn% ochron! silnika i zbiornika wody
•  P$yta dolna z wysokiej jako'ci "eliwa sferoidalnego:  

zapewnia $atwe zawracanie na asfalcie, bez rysowania go
•  Stabilne walce transportowe z szerok% powierzchni% styku 

zapobiegaj% powstawaniu 'ladów na 'wie"ym asfalcie
•  System zraszania zapewniaj%cy optymalne rozprowadzenie wody 

na ca$ej szeroko'ci p$yty dolnej

Zintegrowane ko&a: nie wymagaj% 
konserwacji i&s% wytrzyma$e – tak"e 
w&najtrudniejszych warunkach.

Wersja o#najwi!kszej pr!dko$ci: zapewnia 
wysok% wydajno'( powierzchniow%  
podczas uk$adania kostki brukowej.

Lekkie zag!szczarki  
dwukierunkowe

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

Dost!pne szeroko'ci od 40 do 70&cm

11

WPU1550

Wydajno'( (kN) 15 

Ci!"ar (kg) 90

Rodzaj silnika silnik benzynowy

DPU2540* DPU2550 DPU2560 DPU3050* DPU3060* DPU3070* DPU3750* DPU3760

Wydajno'( (kN) 25 25 25 30 30 30 37 37

Ci!"ar (kg) 145 – 160 166 171 181 – 206 190 – 215 195 247 – 265 274

Rodzaj silnika                      Silnik wysokopr!'ny 
* Model dost!pny jest równie" z silnikiem benzynowym (BPU)

10
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Seria DPU
• Du"a si$a zag!szczania z najwy"szej pó$ki
•  Amortyzacja uchwytu zapewniaj%ca niem!cz%c% i&wygodn% prac!
•  Silniki o&du"ej rezerwie mocy zapewniaj% d$ugi okres eksploatacji
•  Inteligentne funkcje takie jak automatyka wy$%czania przy niskim 

poziomie oleju, samonapinaj%cy si! pas klinowy oraz pr%dnica 
niewymagaj%ca konserwacji

• P$yta dolna z&odpornego na zu"ycie "eliwa sferoidalnego
•  Opcjonalne wyposa"enie: rozrusznik elektryczny, Compatec,  

licznik godzin pracy, wyj%tkowo szerokie p$yty dodatkowe

Podczas sta$ej pracy mog% Pa#stwo polega( na wyj%tkowo wysokiej 
wydajno'ci zag!szczania 'rednich zag!szczarek dwukierunkowych marki 
Wacker&Neuson. Warto'ci wibracji d$o#/rami! du"e ni"sze od warto'ci 
wyzwalania oszcz!dzaj% czas przygotowania dokumentacji.

Dzi!ki swojej ogromnej sile 
zag!szczania w po$%czeniu z 
szybkim ruchem do przodu i wstecz, 
zag!szczarka DPU6555 oferuje 
niezwykle wysoki poziom wydajno'ci.
Optymalne obszary zastosowa# 
to zag!szczenie podbudowy oraz 
warstw no'nych w konstrukcjach dróg, 
'cie"ek i parkingów, jak i zag!szczanie 
przy wype$nianiu fundamentów pod 
budynkami.

Zag!szczarki Wacker&Neuson przeznaczone s% do d$ugotrwa$ego 
zag!szczania warstwy przeciwmrozowej i no'nej przy budowie 
dróg, ci%gów komunikacyjnych i parkingów oraz do zag!szczania 
ci!"kiej kostki brukowej dzi!ki cz!stotliwo'ci  
69&Hz oraz do zag!szczania w fundamentach.

Wy$wietlacz informuj"cy o zag!szczeniu w funkcji 
Compatec: wskazuje, gdy urz%dzenie osi%gn!$o 
maksymalny poziom zag!szczania. Wi!cej informacji mo"na 
znale)( na stronie: www.wackerneuson.com/compatec

Bez chwytania: zmiana kierunku 
jazdy lub pr!dko'ci poprzez 
prowadzenie uchwytu.

Bezpiecze(stwo w ka'dej sytuacji: 
po puszczeniu uchwytu prowadz%cego 
urz%dzenie porusza si! w miejscu.

)rednie zag!szczarki  
dwukierunkowe DPU4045 DPU4545 DPU5545* DPU6555

Wydajno'( (kN) 40 45 55 65

Ci!"ar (kg) 376 402 – 425 399 – 447 480 – 527

Rodzaj silnika   Silnik wysokopr!'ny  

* Model jest równie" dost!pny z silnikiem benzynowym (BPU)

Brak obowi"zku dokumentacji:
wibracje d$o#/rami! (HAV) znajduj% si! poni"ej 2,5&m/s+  
dzi!ki dyszlowi redukuj%cemu wibracje.

Niskie  
wibracje d$o#/rami!

Obs$uga urz%dzenia  
bez ogranicze# czasowych

Dost!pne szeroko'ci od 40 do 86 cm

Najwydajniejsze 

urz%dzenie  

na wszystkie  

place budowy!
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Ci!'kie zag!szczarki  
dwukierunkowe

DPU80 DPU90 DPU110

Wydajno'( (kN) 80 90 110

Ci!"ar (kg) 756 / 771 756 / 771 813 / 830
Szeroko'( robocza 
(mm) 670 / 770 670 / 770 870 / 970

Wraz z modelami DPU80, DPU90 i DPU110 oferujemy Pa#stwu dok$adnie 
dobrane ci!"kie zag!szczarki. Dzi!ki temu maj% Pa#stwo zawsze do 
dyspozycji wydajno'( zag!szczania, której potrzebujecie. I niezale"nie 
od tego, na jakie urz%dzenie zdecydujecie si!: pod wzgl!dem ergonomii 
obs$ugi wszystkie modele przekonuj% do siebie jednakowo.

Du'y filtr powietrza zapewnia d$ugie czasy pracy silnika 
oraz wyd$u"a czas mi!dzy pracami konserwacyjnymi 

Opcje do wyboru: zabezpieczenie 
przed przeci%"eniem lub Compatec 
z funkcj% zabezpieczenia przed 
przeci%"eniem

Du'e, dobrze dost!pne  
mocowania pasami i&dzi!ki 
temu mniejsze uszkodzenia 
transportowe

Przejrzysty panel operatora: elektroniczne 
wska)niki obs$ugowe i konfiguracje, np. ochrona 
przed przeci%"eniem, zabezpieczenie przed 
kradzie"% kodem PIN oraz pami!( b$!dów.

W skrócie: lampki LED kontroli 
zag!szczania Compatec 
pokazuj% poziom zag!szczania.

Obudow! mo'na w ca&o$ci otworzy% 
"eby wszystkie punkty obs$ugi 
i&konserwacyjne by$y dobrze dost!pne.

Dobrze dost!pny, du'y zbiornik paliwa 
z&widocznym poziomem paliwa, wystarczy  
na ok. 4&godziny pracy ci%g$ej

Lepsza ochrona dyszla i obudowy  
podczas transportu dzi!ki sk$adanemu 
uchwytowi transportowemu

Mocna os&ona z ramy rurowej i blach stalowych,
podzielona na dwie otwierane cz!'ci dzieki czemu 
pozwala na nieograniczony dost!p do podzespo$ów

Otwarta p&yta dolna:  
$atwe czyszczenie bez ryzyka 
uszkodzenia w!"y hydraulicznych

Dzi!ki kompatkowej wysoko'ci nadaje si! idealnie 
do ci%g$ej pracy w ciasnych miejscach, np. pod 
rozporami szalunków.83

0 
m

m

Ch&odzenie silnika wod" zapewnia 
znacznie mniejsz% emisj! ha$asu 
i&bardzo skuteczne ch$odzenie silnika

*atwe obni'enie dyszla  
do pracy pod rozporami szalunków

Amortyzowany dyszel  
umo"liwia prac! bez ogranicze# 
czasowych. Dodatkowo 
regulowana wysoko'( do 
przejazdów pod rozporami 
szalunków

Szybkie opuszczanie dyszla za pomoc%  
d)wigni no"nej i natychmiastowe resetowanie do 
poprzedniej pozycji roboczej: optymalne do prac  
w wykopach
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Inteligentny uk&ad rozpoznawania odleg&o$ci: 
je"eli operator znajdzie si! niebezpiecznie blisko maszyny  
(mniej ni" 2 metry) to zatrzyma si! ona automatycznie.

Wysoki poziom bezpiecze(stwa: 
je'li nie ma kontaktu wzrokowego mi!dzy operatorem  
a zag!szczark%, urz%dzenie zatrzyma si! automatycznie.

Zmiana kierunku przy jednoczesnym posuwie:
zapewnia p$ynn% jazd! na zakr!tach i wysok% wydajno'( 
powierzchniow%.

2 m

Ci!'kie zag!szczarki  
zdalnie sterowane

Zawsze bezpieczna praca i dok$adne sterowanie – to umo"liwiaj% Pa#stwu zdalnie 
sterowane zag!szczarki DPU80r i DPU110r, równie" podczas jazdy po zakr!tach.

Seria DPU: Lista korzy$ci
•  Brak obci%"enia operatora wibracjami d$o#/rami! lub spalinami – dzi!ki odpowiedniej 

odleg$o'ci od zag!szczarki
•  Wysoki poziom bezpiecze#stwa: zatrzymanie urz%dzenia w przypadku braku kontaktu 

wzrokowego
•  Du"y filtr powietrza zapewnia d$ugie czasy pracy silnika oraz terminy konserwacji
•  Trwa$a oraz optymalna dla wszystkich prac konserwacyjnych: mocna os$ona z ramy 

rurowej i blach stalowych, podzielona na dwa otwierane segmenty
•  Niska wysoko'(, optymalna do zastosowania pod rozporami szalunków
•  Mniejsze uszkodzenia transportowe dzi!ki du"ym, dobrze dost!pnym mocowaniom pasami
•  *atwe czyszczenie bez zagro"enia uszkodzeniem w!"y hydraulicznych  

dzi!ki otwartej p$ycie dolnej
•  Du"y, dobrze dost!pny zbiornik paliwa z&widocznym poziomem paliwa,  

wystarczy na ok. 4&godziny pracy ci%g$ej
•  Wbudowana funkcja ochrony maszyny przed przeci%"eniem:  

sygna$ ostrzegawczy, radukcja obrotów silnika lub wy$%czenie

Zdalne sterowanie zapewnia 
wysok% wygod! pracy i dok$adne, 
bezstopniowe sterowanie.

Silnik ch&odzony wod" jest 
szczególnie cichy podczas pracy.

Pe&en dost!p serwisowy  
- dwie otwierane porywy

DPU80r DPU110r

Wydajno'( (kN) 80 110

Ci!"ar (kg) 709 / 724 793 / 810

Szeroko'( robocza 
(mm) 670 / 770 870 / 970

Sterowanie na podczerwie# 
gwarantuje wysokie 
bezpiecze#stwo operatora 
oraz jego otoczenia. 
Operator mo"e znajdowa( 
si! poza wykopem, stoi w 
bezpiecznym miejscu,  
nie jest nara"ony na 
wibracje, kurz i ha$as. Daleko id"ca kontrola: 

pole nadawania pilota wynosz%ce do 20 m i k%t  
wynosz%cy 45° zapewnia wysoki komfort pracy.

Zasi!g w#m



Zapewnia wydajno'( zag!szczania 7-tonowego 
walca i dzi!ki wysokiej zwinno'ci umo"liwia prace 
na kr!tych powierzchniach.

Precyzyjne sterowanie: bezstopniowe 
ustawianie pr!dko'ci przy zachowaniu 
najwy"szej pr!dko'ci reakcji.

Pojazdy niskopod&ogowe nie s" ju' potrzebne: 
model DPU130r wa"y tylko 1200&kg i mo"na go przewozi( 
na powierzchni $adunkowej samochodu dostawczego.

Wysokie bezpiecze(stwo: 
obs$uga do trzech maszyn 
jednocze'nie bez zak$óce#. 
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Model DPU130r to najsilniejsza zag!szczarka na rynku i przekracza  
wszystkie oczekiwania: w ten sposób dorównuje wydajno'ci% 
zag!szczania 7-tonowemu walcowi. A dzi!ki zdalnemu sterowaniu model 
DPU130r umo"liwia Pa#stwu równie" zag!szczanie miejsc, które s% 
bardzo ci!"ko dost!pne.

Najlepszy dost!p serwisowy – 
wystarczy roz$o"y( pokryw!.

DPU130r

Wydajno'( (kN) 130

Ci!"ar (kg) 1#170

Szeroko'( robocza (mm) 1#202  

Komputer pok&adowy dostarcza wygodnych 
funkcji jak ochrona przed kradzie"% czy 
wszechstronne mo"liwo'ci diagnostyczne

Czujnik przeci"'enia w celu 
ochrony przed uszkodzeniem 
urz%dzenia

Wysokie bezpiecze(stwo  
dzi!ki zdalnemu sterowaniu na 
podczerwie# z uk$adem rozpoznawania 
odleg$o'ci oraz automatycznemu 
zatrzymaniu w przypadku utraty kontaktu 
wzrokowego

Du'e, dobrze dost!pne otwory mocuj"ce 
zapewniaj% bezpieczny i stabilny transport

Bardzo proste manewrowanie 
dzi!ki wyj%tkowej, dzielonej 
p$ycie dolnej, np. przy w$azach 
kanalizacyjnych i innych przeszkodach

DPU130r



Akcesoria

Zestaw p&yt dodatkowych  
o ró'nych szeroko$ciach

Urz"dzenie 
transportowe

Dywan 
$lizgowy

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 –

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 – – –
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2120

–  niedost!pny         dost!pny         zintegrowany

–  niedost!pny         dost!pny         zintegrowany

Zbiornik wody (litry) Urz"dzenie 
transportowe

Dywan 
$lizgowy Rama ochronna

AP1850e    –

AP1850we    (9) –

VP1030A    (9) – –

VP1030Aw    (9) – –

VP1135A    (9) –

VP1135Aw    (9) –

VP1340A    (9) –

VP1340Aw    (9) –

VP1550A    (9) –

VP1550Aw    (9) –

VP2050A    (9) –

VP2050Aw    (9) –

WP 1540A    (11) –

WP 1540Aw    (11) –

WP 1550A    (11) –

WP 1550Aw    (11) –

DPS 1850H Asphalt    (11)

DPS 1850H Basic/Vario    (11)

WPU 1550A    (12) –

WPU 1550Aw    (12) –
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VP1030 VP1135 VP1340 VP1550 VP2050

50,8 – 58,8* 60,5 – 68,5* 80,7– 88,7* 90,8 – 98,8* 93 –101*

10 11 13 15 20

313 355 405 505 505

98 98 98 98 98

Honda GX 120 Honda GX 120 Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 160

2,6 2,6 3,1 3,1 3,1

AP1850e

SPECYFIKACJA JEDNOSTKA

Ci!'ar kg 101

Si&a od$rodkowa kN 18

Szeroko$% robocza mm 500

Cz!stotliwo$% Hz 98

Silnik BP1000
Moc znamionowa silnika max. 
przy pr!dko$ci obrotowej 3#600 
1/min

kW –

DPS1850 DPS1850 DPS1850
Basic Vario Asphalt

114 116 139

18  18 18

500 500 500

88 98 88

Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20

3,4 3,4 3,4

WPU1550

89 – 96*

15

498

98

Honda GX 160

3,6

WP1540 WP1550

86 – 92* 89 – 96*

15 15

430 498

98 98

Honda GX 160 Honda GX 160

3,6 3,6

22 23

BPU2540 DPU2540 DPU2550 DPU2560 BPU3050 DPU3050 DPU3060 DPU3070 BPU3750 DPU3750 DPU3760

SPECYFIKACJA JEDNOSTKA

Ci!'ar kg 145 160 166 171 181 206 190 – 215* 195 247 265 274 

Si&a od$rodkowa kN 25 25 25 25 30 30 30 30 37 37 37

Szeroko$% robocza mm 400 400 500 600 500 500 600 700 500 500 600

Wysoko$% mm 666 736 736 736 777 777 777 777 777 777 – 

Cz!stotliwo$% Hz 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Silnik Honda GX 160 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 

Moc znamionowa 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) 4,2 (przy 2&800 1/min) 4,2 (przy 2&800 1/min) 4,2 (przy 2&800 1/min) 4,2 (przy 2&800 1/min) 4,2 (przy 2&800 1/min) 4,2 (przy 2&800 1/min) 4,2 (przy 2&800 1/min)

Opcje – – – Wersja o&najwi!kszej pr!dko'ci – rozrusznik elektryczny
Rozrusznik elektryczny,  

wersja o&najwi!kszej 
pr!dko'ci

– –
Rozrusznik elektryczny,  

wersja o&najwi!kszej 
pr!dko'ci

Rozrusznik elektryczny,  
wersja o&najwi!kszej 

pr!dko'ci
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DPU4045 DPU4545 BPU5545 DPU5545 DPU6555 DPU80 DPU90 DPU110 DPU80r DPU110r DPU130r

SPECYFIKACJA JEDNOSTKA

Ci!'ar kg 376 402 – 425* 340 399 – 447* 480 – 527* 756 – 771* 756 – 771* 813 – 830* 709 – 724* 793 – 810* 1&170

Si&a od$rodkowa kN 40 45 55 55 65 80 90 110 80 110 130

Szeroko$% robocza mm 604 604 604 604/750 710 x 860 670/770 670/770 870/970 670/770 870/970 1&202

Wysoko$% mm 764 790 725 790 861 830 830 830 830 830 996

Cz!stotliwo$% Hz 69 69 69 69 69 56 63 60 56 60 58

Silnik Yanmar L70N Hatz 1 D 42S Honda GX 390 Hatz 1 D 42S Hatz 1 D 81S Kohler 702 Kohler 702 Kohler LDW 1003 Kohler LDW 702 Kohler LDW 1003 Kohler KDW 1404

Moc znamionowa kW 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) 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) 21 (przy 2&700 1/min)

Opcje
Seryjny  

rozrusznik elektryczny, 
licznik godzin pracy

Compatec, licznik 
godzin pracy –

Rozrusznik elektryczny, 
Compatec, licznik 

godzin pracy, wyj%tkowo 
szerokie  

p$yty dodatkowe

Rozrusznik elektryczny, 
Compatec, licznik 

godzin pracy, wyj%tkowo 
szerokie p$yty 

dodatkowe, w%ska rama 
ochronna

Ochrona przed 
przeci%"eniem, Compatec 

z ochron% przed 
przeci%"eniem; seryjny 
rozrusznik elektryczny i 

licznik godzin pracy

Ochrona przed 
przeci%"eniem, Compatec 

z ochron% przed 
przeci%"eniem; seryjny 
rozrusznik elektryczny i 

licznik godzin pracy

Ochrona przed 
przeci%"eniem, Compatec 

z ochron% przed 
przeci%"eniem; seryjny 
rozrusznik elektryczny i 

licznik godzin pracy

Ochrona przed 
przeci%"eniem, Compatec 

z ochron% przed 
przeci%"eniem; seryjny 
rozrusznik elektryczny i 

licznik godzin pracy

Ochrona przed 
przeci%"eniem, Compatec 

z ochron% przed 
przeci%"eniem; seryjny 
rozrusznik elektryczny i 

licznik godzin pracy

Seryjny rozrusznik 
elektryczny, licznik godzin 

pracy i ochrona przed 
przeci%"eniem
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Parametry techniczne zag!szczarek

– niedost!pny
* Ci!"ar zale"ny od wybranych opcji dodatkowych

Program produktów marki Wacker&Neuson obejmuje ponad 300 ró"nych grup produktów 
w&najró"niejszych wariantach. Wybór ró"nych opcji mo"e wp$yn%( odpowiednio na zmian! 
danych produktów. Nie wszystkie z wymienionych lub zilustrowanych tutaj produktów 
marki Wacker&Neuson s% zatem dost!pne w dostawie lub dopuszczone do dzia$ania 
we wszystkich krajach. Przedstawione produkty Wacker&Neuson stanowi% wy$%cznie 
przyk$ady i&jako takie podlegaj% regularnym zmianom – ch!tnie przedstawimy Pa#stwu 
odpowiedni% ofert!!

Powielanie tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Wacker&Neuson.  
 
© Wacker&Neuson&Vertrieb&Europa&GmbH&&&Co.KG


