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Vibratorstamp från Wacker Neuson - den kan du lita på:

1. Uppfinningar är en del av vår dagliga verksamhet.
Vad gäller stampar har Wacker Neuson alltid varit tongivande: 
År 1930 uppfann Hermann Wacker den första vibratorstampen 
och ännu idag går Wacker Neuson med sina utsläppsfria 
vibratorstampar på nya och innovativa vägar. Dessutom erbjuder 
Wacker Neuson som enda leverantör en stamp med 
tvåtaktsmotor. Denna drivkälla är inte bara perfekt utformad för 
komprimeringsarbeten, utan också för dess låga utsläpp tack 
vare katalysatorn.

2. Bredd "drivning-know-how" för varje konkret situation.
Slaglängd, slagtal, varvtal – den perfekta komprimerings- 
balansen beror på flera faktorer. Drivkällan - som är motorn. 
Här har Wacker Neuson alltid en passande lösning för dig: från 
bensindrivna två- och fyrtaktare via dieseldrivning till vår 
världsnyhet – drivning genom uppladdningsbart batteri.

3. Ett omfattande produktsortiment för ditt val.
Från finkänsliga specialister för rörschakt till robusta stampar 
som komprimerar de svåraste underlag exemplariskt. 
Wacker Neusons utvecklingsingenjörer vet vad vibratorstampar 
måste kunna prestera inom olika arbetsområden. Därför 
innehåller vårt sortiment alltid den exakt passande maskinen 
som du behöver. 

Wacker Neuson – all it takes!
Vi erbjuder produkter och tjänster som uppfyller höga krav 
och för olika verksamheter. Wacker Neuson står för 
tillförlitlighet. Det gäller naturligtvis också för vårt breda 
utbud av vibratorstampar. För din framgång gör vi vårt 
bästa varje dag. Och det med full passion för våra uppgifter.

Komprimeringskompetens in i minsta detalj.

Komprimering med drift från 
uppladdningsbart batteri 
Vibratorstamparna med uppladdningsbart 
batteri är en av de många innovationerna 
från Wacker Neuson. Självständiga och 
utsläppsfria arbeten har därmed fått en 
ny dimension. Läs mer på sidan 6.

Utsläppsfattig tvåtaktsmotor
Hos Wacker Neuson hittar du 
vibratorstampar med en synnerligen 
lågutsläppande tvåtaktsmotor. WM80 
utvecklade vi med målet att uppfylla 
kraven vid komprimering.  
Detaljer hittar du på sidan 8.

Enkel påfyllning
Utan att behöva tänka på förblandat 
bränsle – det möjliggörs via två separata 
tankar för bensin- och olja. För den 
korrekta blandningen kan du förlita dig på 
det effektiva oljeblandningssystemet.

Vi tänker alltid vidare
Sedan flera decennier är det de 
banbrytande innovationerna från 
Wacker Neuson som gör arbetet på 
byggarbetsplatsen mer produktivt och 
komfortabelt. 

Ett fyrstegs luftfiltersystem
Vårt fyrstegs luftfiltersystem sörjer för en 
ren insugningsluft och säkrar en 
genomgående optimal motoreffekt.

Överblick över alla vibratorstampar.

BS50-2plus

59 kg

BS60-2plus

66 kg

BS70-2plus

74 kg

AS30e

41,1 kgArbetsvikt:

DS70 

83 kg 

AS50e

70,1 kg

AS60e

70,4 kg

Batteristamp: Dieselstamp:

Fyrtaktare:

Tvåtaktare:

BS30

32 kg 

BS50-2

59 kg

BS60-2

66 kg 

BS70-2

74 kg

BS50-4As

65 kg

BS60-4As

72 kgArbetsvikt:

BS70-4As

80 kg
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Komprimeringsprestanda helt efter behov.

Genomtänkta funktioner på maskinen och alltid rätt drivning efter behov: Vibratorstampar från Wacker Neuson 
passar alla insatsområden med sina varierande slagkrafter och matchande stampfrekvenser. För en idealisk 
komprimeringsupplevelse – oavsett om det är i stadsmiljö eller på en stor byggarbetsplats.

Service från Wacker Neuson, 
om så behövs personligt på 
byggplatsen.

Perfekt för markanläggning: 
slagkraftig, robust och lätt att 
manövrera.

Innovativ luft- 
filtersteknik:  
förlänger 
bytesintervallet 
med tre gånger.

100 % utsläppsfritt arbete –  
med innovativ batteriteknik 
från Wacker Neuson.

Tvåtaktare med låga utsläpp bevisar 
sitt värde i dåligt ventilerade diken. 

Komprimering runt rör – 
centimeterprecision med 
den smala stampplattan 
på BS30.

Effektiv insats tack vare 
stor slaglängd och hög 
arbetshastighet.
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Totalt utsläppsfri komprimering i diken och innerområden - det 
möjliggör våra batteridrivna stampar. Tack vare den rena 
drivningen uppfyller den batteridrivna stampen också de 
strängaste anbudskraven, exempelvis för stora projekt eller 
byggplatser i staden. Med våra kraftfulla uppladdningsbara 
batterier uppnår du räckvidder på över 690 m med en 
batteriladdning. Därigenom klarar den batteridrivna stampen alla 
arbeten som behöver utföras under en genomsnittlig arbetsdag. 
Vid större efterfrågan rekommenderar vi ett reservbatteri eller 
efterladdning med snabbladdare - det tar bara 80 min.

•  Högvärdigt uppladdningsbart batteri som är utbytbart med 
några få handgrepp utan redskap

•  Hälso- och miljövänligt arbete i innerstäder, inomhus 
och i diken

•  I komprimeringsprestanda saknar den beprövade 
tvåtaktsstampen från Wacker Neuson ingenting

•  Den kräver minimalt underhåll tack vare elmotorn – det 
möjliggör upp till 55 % besparing i driftskostnader

•  Låga hand-arm-vibrationer
•  Snabb och tillförlitlig start genom knapptryckning – även 

i höglänt terräng och vid låga temperaturer

Full rörelsefrihet: 
Kompakta mått underlättar 
arbetet i trånga diken.

Batteristamp

•  100 % utsläppsfri
•  Kabelfri drift med uppladdningsbart batteri
•  55 % mindre driftkostnader än hos bensinstamparna

Lär dig mer om den batteridrivna stampen från 
Wacker Neuson på: www.wackerneuson.com/zeroemission

AS30e AS50e AS60e

Arbetsvikt (kg) 41,7 71 71

Stampfotens slaglängd (mm) 40 44 61

AS30e
AS50e

AS60e

Snabb och säker laddning
på endast fyra timmar med standardladdare. Med tillvalet 
snabbladdare på 80 min (det uppladdningsbara batteriet 
BP1000) eller 112 min (det uppladdningsbara  
batteriet BP1400).
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Ett uppladdningsbart 
batteri.

Flera maskiner.

Arbetsklara i en handvändning:  
De högprestande uppladdningsbara batteriernad 
BP1000 och BP1400 laddas snabbt och skiftas på 
några sekunder. De passar lika väl i våra stampar som i 
vibratorplattorna – köp en gång, använd många gånger, 
spara mycket.

Bekväm start:  
Det är mycket enkelt att använda 
våra eldrivna maskiner – tryck bara 
på en knapp, så är du igång.

Våra batteridrivna stampar och bensinstampar 
är utrustade med samma handtagsbygel. 
Därigenom blir övergången till 
nollutsläppsstampar ännu lättare. 

0 %
 

utsläpp
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Matningspump på 
förgasaren – för 
komplett och snabb 
motorkraft hos WM80.

Felaktig tankning 
är utesluten: Låsbar 
oljetank (tillbehör).

Timräknare:  
i alla modeller för kontroll 
av underhållsintervall.

Rena arbeten: En katalysator 
är inbyggd som standard – det 
erbjuder endast Wacker Neuson!

Vibratorstamp med tvåtaktsmotor finns endast hos 
Wacker Neuson. Den kraftfulla, egenutvecklade motorn 
WM80 är perfekt avstämd till stamparnas specifika krav. 
För produktivt arbete och utmärkta resultat.

Tvåtaktsstamp

BS50-2

Fyrstegs luftfilter minskar servicebehovet 
och förbättrar motorprestanda

Hög slagenergi med stor slaglängd 
och högre stampfrekvens

Små dimensioner för högre komprimerings- 
komfort också i trånga diken

Automatisk avstängning efter 10 minuters 
tomgång eller vid start med tom oljetank

Lägre hand-arm-vibrationer 
tack vare fjädrad styrbåge

Ytterst låga utsläppsvärden 
genom standardutrustningen katalysator

Lär dig mer om den batteridrivna stampen från 
Wacker Neuson på: www.wackerneuson.com/2plus

BS60-2plus

Bekväm transport 
tack vare stor, flexibel lyftögla

Enkel förflyttning genom 
transportrullar på handtaget

Bekväm manövrering genom endast 
en spak för start, tomgång och stopp

Avluftning av bränsleledningen 
genom integrerad starthjälp, som 
resulterar i enkel start

Endast för 2plus-stamp med extra stor 
oljetank: Påfyllning efter 120 driftstimmar, som tillval 
med låsbart lock, olje- och bränsletank väl skyddade 
under huven

Tillåtet maximalt värde tvåtaktsmotorer

Tillåtet maximalt värde fyrtaktsmotorer

Tvåtaktsmotor i Wacker Neusons stampar

Fyrtaktsmotor i 
Wacker Neuson stampar

Samlade utsläpp i g/kWh

72

40

0 100 200 300 400 500 600 700

603

WM80

610

Fyrtaktsmotorer

Utsläppsvärden från bensinstampen

HC + NOx Utsläpp enligt EU-direktiv 2011/88 ECCO

BS30 BS50-2 BS60-2 BS70-2 BS50-2plus BS60-2plus BS70-2plus

Arbetsvikt (kg) 32 59 66 74 59 66 74 kg

modeller med förblandat bränsle modeller med automatisk bränsleblandning
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Lätt att köra – 
viktigt vid kanter 
och runda hinder.

Fyrstegs luftfiltersystem på 
bensinstampen.

Arbetsresultatet från Wacker Neuson 
fyrtaktsstampar kommer att övertyga dig varje 
dag. Genomtänkta funktioner gör dessutom  
användningen av maskinen ännu säkrare, 
förlänger dess livslängd och reducerar 
underhållet till ett minimum.

•  Bekväm start tack vare matarpumpen på 
förgasaren

•  Rejäl slaglängd för tung, sammanhängande 
mark

•  Integrerad oljevakt med automatisk 
avstängning

•  Flexibla lyftöglor förenklar transporter och 
lagerhantering och lagermått

•  Förstklassigt luftfilter för utomordentlig 
motoreffekt och långa serviceintervall

Fyrtaktsstamp

Från dess kompakta mått för enkel hantering till en 
välbalanserad viktfördelning – DS70 utmärker sig med dess 
inre och yttre värden. Denna maskin är tack vare låga CO-
utsläpp bäst lämpad för komprimeringsarbeten i diken.

•  Låga CO-utsläpp
•  Förstklassigt luftfilter för tre gånger längre utbytesintervall
•  Stor korrosionsbeständig bränsletank med självrensande 

filter för lång livslängd och minimala underhållsbehov
•  Låga hand-arm-vibrationer tack vare fjäderupphängd 

styrbåge

DieselstampBS50-4As BS60-4As BS70-4As

Arbetsvikt (kg) 65 72 80

Drivningstyp Fyrtaktsmotor

DS70

Arbetsvikt (kg) 83

Drivningstyp Dieselmotor

BS50-4As

BS60-4As

Bäst lämpad för sammanhängande, 
blandade och grovkorniga underlag.

DS70

Endast en spak för att starta, 
reglera varvtal och stänga av.

Exakt maskinföring – 
viktig vid komprimering 
i kantområden.

•  Mycket goda filterprestanda tack vare fyrstegs luftfilter 
(bestående av cyklonfilter, papperslamellfilter och dubbelt 
skumfilter)

•  Ren insugsluft säkrar genomgående optimala 
motorprestanda 

•  Långa serviceintervall tack vare hög filterkapacitet
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Med de uppladdningsbara batterierna BP1000 och 
BP1400 har Wacker Neuson tagit ett äkta steg in i 
framtiden: Det möjliggör en 100 % elektrisk drift av 
batteristampen och skyddar både användaren och 
miljön från skadliga utsläpp. Själva batterierna är med 
sin vikt på 9,1 kg otroligt lätta och kan enkelt bytas ut 
med några få handgrepp och utan redskap. Även vid 
extrema temperaturer på -10 till +50 grader Celsius 
fungerar de utan problem och övertygar genom sina 
höga prestanda.

För tyngre arbeten på byggarbetsplatsen kan du välja 
den kraftfulla GXR 120 från Honda. Den integrerade 
oljevakten kontrollerar oljenivån vid start. Om den är för 
låg, stängs maskinen automatiskt av. Utsläppen från 
fyrtakts- stampen består huvudsakligen av CO. Totalt är 
CO-utsläppen ca. 1/3 högre än för tvåtaktsstampen.

Du kan förlita dig helt på prestandan från dieselmotorn 
DS70 vid komprimering. Samtidigt är den ytterst 
utsläppsvänlig och underskrider de aktuella 
avgasnormerna globalt. Dieselmotorn DS70 övertygar 
också med sin slagkraft, mer än fyra och en halv 
timmars drift utan paus, tack vare den låga 
förbrukningen. Dessutom är motorn extremt robust 
med lång livslängd.

0 %
 

utsläpp

Lär dig mer om den utsläppen från Wacker Neusons 
stampar på: www.wackerneuson.com/emissions

Teknik med uppladdningsbart 
batteri Tvåtaktsmotor Fyrtaktsmotor Dieseldrift

Såsom ensam tillverkare har Wacker Neuson 
bensinstampar med tvåtaktsmotor i sitt sortiment. 
Våra utvecklingsingenjörer har utformat motorn WM80 i 
synnerhet för arbete med markkomprimering, varför den 
är särskilt robust. Dessutom uppvisar den utmärkta 
utsläppsvärden, bl.a. på grund av katalysatorn. Även 
intensiva byggplatsarbeten skrämmer inte 
tvåtaktsmotorn, och när det gäller 
komprimeringsprestanda är tvåtaktsstamparna i topp.

Rätt drivning för alla behov.
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Tekniska data
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AS30e AS50e AS60e BS30 BS50-2 BS60-2 BS70-2 BS50-2plus BS60-2plus BS70-2plus BS50-4As BS60-4As BS70-4As DS70

ALLMÄNT ENHET

Längd x bredd x höjd mm 620 x 361 x 1 046 610 x 361 x 1 050 610 x 361 x 1 050 620 x 370 x 980 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 735 x 370 x 1 000

Stampfot (B) mm 150 280 280 150 165
280 280 280 165

280 280 280 280 280 280 280

Arbetsvikt  kg 41,7 71 71 32 56
59 66 74 56

59 66 74 65 72 80 83

Stampfotens slaglängd mm 40 44 61 42 64 65 65 64 65 65 61 81 65 75

Maximalt slagtal varv/
min 820 680 680 820 700 700 700 700 700 700 680 680 680 670

Arbetshastighet m/min – 11,4 12,1 – 7,9 9,8 8,9 7,9 9,8 8,9 7,1 8,8 7,0 13

Motor – Elmotor Elmotor Elmotor Luftkyld encylindrig tvåtakts-bensinmotor Luftkyld encylindrig tvåtakts-bensinmotor Luftkyld encylindrig fyrtakts-bensinmotor
Luftkyld 

encylindrig 
dieselmotor

Motortillverkare – Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Honda Honda Honda Yanmar

Motormodell – Elmotor Elmotor Elmotor WM80 WM80 WM80 WM80 WM80 WM80 WM80 GXR120 GXR120 GXR120 L48

Cylindervolym cm³ – – – 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 211

Max. effekt (DIN ISO 3046) kW – – – 1,1 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 2,0 2,7 2,7 2,7 3,1

Vid varvtal varv/
min – – – 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 200 4 200 4 200 3 450

Bensin-oljeblandning – – – – 50 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 120 : 1 120 : 1 120 : 1 – – – –

Bränsleförbrukning l/h – – – 0,9 1,2 1,2 1,3 1,0 1,2 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9

Tankvolym (bränsle) l – – – 2,2 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2

Tankvolym (olja) l – – – – – – – 1,3 1,3 1,3 – – – –

Räckvidd per batteriuppladdning 
(BP100) m 495 342 303 – – – – – – – – – – –

Räckvidd per batteriuppladdning 
(BP1400) m 693 479 424 – – – – – – – – – – –
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Tekniska data 
uppladdningsbart batteri

BP1000 BP1400

SPECIFIKATION ENHET

Mått (längd x bredd x höjd) mm 220 x 290 x 194 220 x 290 x 197

Arbetsvikt kg 9,1 9,6

Kapacitet Ah 20 28

Energiinnehåll Wh 1 008 1 425

Nominell spänning V 51 51

Oil.max, premium-oljan 
från Wacker Neuson.

Den högkvalitativa, helt syntetiska 
tvåtakts-oljan förhindrar varaktigt slitage. 
För lång livslängd på dina maskiner.

Wacker Neusons produktprogram omfattar över 300 olika produktgrupper med olika 
varianter. Med val av olika alternativ, kan data för produkterna variera på motsvarande 
sätt. Inte alla Wacker Neuson produkter som anges eller visas här kan därför levereras 
eller har tillstånd i alla länder. De presenterade produkterna från Wacker Neuson är 
exempel och som sådana föremål för ändringar – vi sänder gärna en konkret offert på 
begäran!

Reproduktion endast tillåten efter skriftligt tillstånd från Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE
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Det finns många utmaningar i din arbetsdag. Vi har de rätta
lösningarna och hjälper dig att ligga före konkurrenterna.
För det erbjuder vi dig allt du behöver: Wacker Neuson – all it takes!

Tjänster Reservdelar

www.wackerneuson.se

Finansiering 
Enkel, transparent 
och med 
individuella 
finanserings- 
möjligheter.

Reparation 
och underhåll 
Förstklassigt och 
snabbt underhåll. 
Reparationer med 
originalreservdelar. 

Akademi
Vi utökar dina 
kunskaper: 
praktiskt 
orienterat och 
i en idealisk 
inlärningsmiljö. 

EquipCare
Allt runt 
maskinerna i 
överblick, genom 
app eller PC - 
EquipCare. 

Hyra
Bevara 
likviditeten och 
hyr välskött 
byggutrustning 
vid behov. 

Betongspe-
cialister  
våra specialister 
ger råd i alla 
projektfaser. 

eButik
Köp 
originalreservdelar 
bekvämt på 
nätet – för alla 
Wacker Neusons 
produktgrupper.

Varje mint räknas: 
På kortaste tid levererar 
vi över 150 000 
originalreservdelar från 
Wacker Neuson till era 
byggarbetsplatser.

Produkter

Pumpar

Belysning

Betongteknik Komprimering Demoleringsteknik

TeleskoplastareHjullastare

Strömaggregat

Värmare

Grävmaskiner

Begagnade maskiner

Dumpers
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