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Dessa anledningar talar för vibratorplattor från 
Wacker Neuson.

1. Kompromisslös lönsamhet! Med innovationer för bästa 
komprimeringskapacitet.
Hög prestanda, liten förbrukning. Maskiner med idéer och teknik 
som underlättar hanteringen och arbetet. Denna kombination 
hittar du enbart hos vibrationsplattor från Wacker Neuson.

2. Tillförlitlig drift! Med beprövad kvalitet från 
komprimeringsspecialisterna.
Lossa. Starta. Komprimera. Därefter strax vidare till nästa 
projekt. Du har inte tid med kostsamma driftstopp. Därför 
arbetar våra vibratorplattor pålitligt och så länge som du 
behöver dem, med stöd av vår förstklassiga service.

3. Dina behov i fokus! Med det kompletta urvalet av 
komprimeringsmaskiner.
Det omfattande sortimentet av vibratorplattor är inte bara 
optimalt anpassat till dina olika användningsområden, utan 
är också enkla att underhålla. Vi ger dig gärna råd om vilken 
produkt och vilka tillbehör som är det rätta för ditt projekt och 
hjälper dig med finansieringen.

Wacker Neuson – all it takes!
Vi erbjuder produkter och tjänster som uppfyller dina högsta 
krav och olika användningsområden. Wacker Neuson står för 
tillförlitlighet. Det gäller naturligtvis även för vårt stora sortiment 
av vibratorplattor. För din framgång gör vi vårt bästa varje dag. 
Och det med full passion för våra uppgifter.

Exakt komprimering
Med Compatec ser du när ingen 
ytterligare komprimering behövs. 
Överkomprimering och överbelastning 
förhindras.

Diesel- eller bensindrift
Höga effektreserver och lång livslängd 
utmärker motorerna till samtliga modeller. 
Många modeller kan alternativt erhållas 
med bensin- eller dieseldrivning.

Låga hand-arm-vibrationer
I synnerhet vid kontinuerlig drift är låga 
hand-arm-vibrationer (HAV) väsentliga. 
Nästan alla fram/back vibratorplattor från 
Wacker Neuson går att använda utan 
tidsbegränsning, delvis även utan 
dokumentationsplikt.

Komprimeringskompetens in i minsta detalj.

En överblick över alla vibratorplattor.

DPU130r

130 kN

DPU110r

110 kN

KopplingssetDPU110

110 kN

DPU90

90 kN

Snabb transport
På byggplatsen eller på fordon: 
Genomtänkta detaljer gör transporten av 
vibratorplattorna bekväm och enkel.

Fjärrstyrd hantering
Modellerna DPU80r, DPU110r och 
DPU130r hanterar du bekvämt och 
säkert med IR-fjärrstyrning. 
Mer om detta på sidorna 19 och 23.

Komprimeringskontroll 
Funktionen Compamatic i EquipCare 
Manager har visualisering och 
dokumentation av komprimeringen. 
Tillgänglig för de tunga fram/back och 
fjärrstyrda vibratorplattorna DPU80r och 
DPU110r.

VP-serien

10 – 20  kN

BPS-serien

10 –20 kN

APS-serien

10 –20 kN

> Sida 19 > Sida 20

> Sida 09 > Sida 10

DPU80

80 kN

DPU6555

65 kN

DPU5545

55 kN

DPU4545

45 kN

DPU4045

40 kN
> Sida 15 > Sida 17 > Sida 17

DPU3750

37 kN

DPU3050

30 kN

DPU2550

25 kN

WPU1550

15 kN

DPS2050

20 kN

WP-serien

15 kN
> Sida 11 > Sida 12 > Sida 13

Framåtgående:

Medeltunga fram- 
och backgående:

Tung fram- och 
backgående Tunga fjärrstyrda:

Lätta - fram och backgående:

DPU80r

80 kN
> Sida 22

AP1840e

18 kN

AP1850e 

18 kN

AP2560e 

25 kN
> Sida 06 > Sida 08
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Den här fram/back 
vibratorplattan övertygar inte bara 
på grusiga sandbäddar: DPU3060.

De elektriska vibratorplattorna i APS-serien 
möjliggör utsläppsfria arbeten och skonar 
därmed användaren och miljön.

Information om hur 
komprimeringen fortskrider 
får du av Compatec-displayen 
på modeller från 45 kN.

Vårt fjärrstyrda 
kraftpaket: DPU130r.

Ingen upplärningstid nödvändigt:  
Manövreringen av fjärrstyrningen är så 
gott som självförklarande.

En för alla.

Stampar, vibratorplattor och stavvibratorer används för det mesta 
inte samtidigt på byggarbetsplatsen utan snarare i en sekvens. 
Varför ska man då också ha flera batterier än nödvändigt när’det 
ändå är enklare? Genom ett modulärt system kan samma batteri 
används för all byggutrustning. Bytet sker utan redskap i en 
handvändning.

Batterieffekt efter val: 
BP500, BP1000, BP1400.

Wacker Neusons högmoderna litiumjonbatterier är 
utformade för den tuffa vardagen på byggplatsen. 
Stötsäkert, smutståligt och med hög effekt. Från första till 
sista stund levererar de full effekt.

•  Konstant uteffekt genom hela urladdningsfasen, och 
därför full komprimeringseffekt från första till sista 
arbetsminut

•  Kan laddas snabbt med skydd mot överladdning
•  Aktiv kylning vid laddning skyddar det uppladdningsbara 

batteriet

Transportera och ladda 
med system:

Varje batteri levereras standardmässigt i en praktisk 
transportlåda. Den är särskilt UN-certifierad för 
Wacker Neuson*. I den robusta transportlådan av 
märket Systainer skyddas batteriet bäst mot skada och 
nedsmutsning samt kan transporteras säkert och bekvämt. 
Snabbladdaren är också inbyggd i en låda från Systainer.

* Certifierad enligt UN 3480 (ADR/RID)

AP1840e/ 
AP1850e

AP2560e

Rätt lösning för varje 
marktyp och användningsområde.

ACBe

AS30e

AS50e/AS60e

APS1030e/ 
APS1135e/
APS1340e/ 
APS1550e/ 
APS2050e



Wacker Neuson erbjuder utsläppsfria lösningar för 
varje underlag: Medan vibratorplattorna AP1840e och 
AP1850e är hemma på mark och asfalt, utvecklades 
AP2560e speciellt för vibration av marksten.
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De batteridrivna vibratorplattorna från Wacker Neuson arbetar helt 
utsläppsfritt och lämpar sig därför för många känsliga arbetsplatser. 
Dessutom kan den utföra allt som även normala vibratorplattor kan: 
Komprimera mark, sätta marksten och komprimera asfalt (med 
tillvalet vattentank).

Utsläppsfria vibratorplattor är idealiska för:
•  Områden där utsläpp kan vara livsfarliga, t.ex. djupa diken, tunnlar, 

inomhus o.s.v.
•  Byggprojekt med stränga utsläppsföreskrifter, t.ex. i stadsmiljö eller 

vid stora offentliga projekt
•  Små till medelstora byggarbetsplatser – vid normal driftstid räcker 

en batteriladdning per dag
•  Byggarbetsplatser med hög koncentration av utsläpp för 

användaren, t.ex. genom att flera maskiner används samtidigt på 
små ytor eller höga temperaturer med dålig ventilation

•  Vattenskyddsområden där användning av förbränningsmotorer är 
generellt förbjudet

Kraftfullt uppladdningsbart litiumjonbatteri, 
tack vare modulärt koncept också användbart 
med alla andra batteridrivna enheter från 
Wacker Neuson

Enkel start med 
knapptryck 
ersätter startsnöre

Optimal vattendistribution 
genom bred sprinklerlist

Robust elmotor, baserad 
på beprövade komponenter

Fällbar styrbåge, 
därigenom mer kompakt 
vid transport

Stabil skyddsram  
möjliggör även sidostyrning

Fullständigt underhållsfri, eftersom elmotorn är 
direktmonterad på bottenplattan och därför inte 
behöver några kilremmar för kraftöverföring.

Batteridrivna vibratorplattor.

AP1840e AP1850e AP2560e

Arbetsvikt1 (kg) 103 107 143

Räckvidd per batteriladdning BP10002 (m2) 648 810 404

Räckvidd per batteriladdning BP14002 (m2) 907 1 134 566

1 Vattentankmodell plus 10 kg
2 Beroende på mark-och miljöförhållanden

Tillval med vattentank för utsläppsfri 
komprimering av asfaltytor.

Genom ett chassi av extremt robust segjärn har 
AP2560e särskilt lång livslängd.

Stor räckvidd (> 1 130 m²): 
En batteriladdning räcker minst en arbetsdag.

Batteridrifttid räcker för arbeten 
under en hel arbetsdag.

0 %
Utsläpp

Robust bottenplatta med hög livslängd
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Utmärkta 
köregenskaper: 
Förflyttning och vändning 
av dessa vibratorplattor 
på nylagd asfalt är mycket 
enkelt och lämnar inga 
avtryck efter sig. Även 
rena avslutningar av 
gatstenskanter kan lätt 
åstadkommas tack vare 
den fyrkantiga sidoprofilen 
på bottenplattan.
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Framåtgående  
vibratorplattor.

Dessa vibratorplattor trivs på asfalt. Med APS- och BPS-serien arbetar man inte bara 
komfortabelt utan även effektivt och ekonomiskt. Ingenting står i vägen för ett felfritt 
arbetsresultat.

APS-serien:
•  Enkel start genom ett reglage som är lätt att nå 
•  Snabbt batteribyte tack vare lätthanterlig utstötare 
•  Batteriet startar pålitligt även vid låga temperaturer eller på höga höjder
•  Arbetsinsats möjlig i diken, tunnlar och inomhus liksom samt i utsläppskänsliga 

miljöer
•  Angenämt arbete för användaren eftersom inga avgasutsläpp uppstår 
•  Låga driftskostnader

APS1030e APS1135e APS1340e APS1550e APS2050e

Arbetsvikt1 (kg) 50 58 68 77 87

Räckvidd per batteriladdning BP10002 (m2) 500 546 624 750 750

Räckvidd per batteriladdning BP14002 (m2) 624 683 780 938 938

1 Vattentankmodell plus 5 kg
2 Beroende på mark-och miljöförhållanden

En batteriladdning räcker i regel under en 
hel arbetsdag, utan avbrott för laddning eller 
batteribyte.

Ett brett, ergonomiskt handtag 
på bottenplattan underlättar när 
flera personer bär maskinen.

BPS-serien:
•  Utrustning med beprövad Honda- eller Briggs & Stratton-bensinmotor
•  Stort och stabilt kranfäste som också kan användas för sidledes styrning
•  Transport och förvaring förenklas genom den framtill svängbara styrbågen 
•  Robust konstruktionen minskar underhållsbehovet:: livstidssmorda 

kullager samt högkvalitativa och därigenom långlivade kilremmar

BPS1030 BPS1135 BPS1340

Arbetsvikt1 (kg) 53 61 71

Centrifugalkraft (kN) 10 11 13

Motor
Bensinmotor Honda GX120,  

Briggs & Stratton XR550

BPS1550 BPS2050

Arbetsvikt1 (kg) 84 94

Centrifugalkraft (kN) 15 20

Motor
Honda GX160,  

Briggs & Stratton XR750

1 Vattentankmodell plus 5 kg

zero 
emission

Arbeta utan avbrott: 
Sprinklersystemet fördelar vattnet optimalt på 
bottenplattan. Därigenom kan man arbeta länge med 
en påfyllning av vattentanken. Vattenvolymen kan 
ställas in komfortabelt med ett stort reglage. Det går 
också att fylla på tanken utan att öppna locket tack 
vare en slits.

Komfortabel styrning:
Styrbågen är mycket 
smidig. Dessutom ligger 
hand- och armvibrationer 
på mindre än 5 m/s². 
Därigenom kan 
användare arbeta längre 
med maskinen.

Gaststenglidanordningen (tillbehör) skyddar känsliga 
ytor mot vibrationer. Den fästs på maskinen med 
endast två skruvar.

Hjulsatsen (tillbehör) är lätt att montera. 
Vid nedfällning spärras styrbågen 
automatiskt, vid uppfällning frigörs den åter.

DPS2050

Kraft (kN) 20

Vikt (kg) 115

Motortyp Dieselmotor

DPS:
•  Utmärkta köregenskaper för DPS2050: Oavsett mark eller asfalt – 

DPS2050 är lätt att manövrera och levererar felfria ytor 
•  Asfaltspecialisten DPS2050: med 8-liters vattentank och sprinklersystem

Idealiskt för kontinuerlig drift vid asfalt- 
och stenläggningsarbeten, för 
bearbetning av täck- och bärskikt och 
anpassningsbar till olika 
markförhållanden.
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Kompakta mått: Framåt sänkbar styrbåge 
för enkel transport och platsbesparande 
förvaring.

Framåtgående  
vibratorplattor.

Lätt att manövrera och smidiga att använda – med de små framåtgående 
vibratorplattorna når du även trånga hörn utan problem.

VP1030 VP1135 VP1340 VP1550 VP2050

Kraft (kN) 10 11 13 15 20

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

Motortyp    Bensinmotor   

VP-serien:
•  Optimal bevattning genom hög maximal flödesvolym, bekvämt justerbar med stor kran
•  Alltid tillräckligt vattenflöde tack vare högkvalitativt filter
•  Arbeta komfortabelt under en hel arbetsdag tack vare mycket god dämpning av styrbågen 

(hand-arm-vibrationsvärden under 5 m/s²)
•  Smal styrbåge är optimalt för arbete längs väggar: inga repor på väggen, mer plats för 

händerna (från VP1340)
•  Extra handtag framtill underlättar förflyttning, t.ex. av två personer
•  Idealisk för asfaltkomprimering: Böjd styrbåge ger sidostabilitet, t.ex. längs trottoarkanter

WP-serien
•  Stabil rörram med omfattande skydd och fästpunkter för förflyttning och sidostyrning 

Integrerad lyftögla
•  Bottenplatta i mycket slitsäkert material med hög ytkvalitet för perfekt komprimerad asfalt
•  Två arbetsbredder tillgängliga (400 mm och 500 mm)
•  Högpresterande Honda bensinmotor 
•  Alla modeller tillgängliga utan eller med 11-liters vattentank och sprinklersystem

WP1540 WP1550

Kraft (kN) 15 15

Vikt (kg) 86 – 92 89 – 96

Motortyp    Bensinmotor   

Övertygar med 
allroundkvalitet på 
små ytor och nischer, 
blandad mark såväl som 
kompoundmarksten och 
asfalt.

Särskilt effektiv vid asfaltkomprimering: Den 11 liter stora 
vattentanken möjliggör långt oavbrutet arbete.

Stor rörlighet på byggarbetsplatsen:  
tack vare hjulsatsen som kan fås som 
tillbehör (från VP1340 och för alla WP-
modeller).

Praktiskt vid asfaltsarbeten:  
Manövrering från två håll tack vare att 
styrbågen är fällbar framåt (endast WP-serien).

Tillbehör till asfaltsarbeten: 
9-liters vattentank med 
sprinklersystem.
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Mycket bra att manövrera:  
tack vare bottenplattans 
utformning på WPU1550.

Ekonomisk lösning tack vare 
ett mycket övertygande pris-
prestanda-förhållande.

DPU-serien
•  Avvibrerat styrhandtag för komfortabelt arbete utan att bli trött (hand-arm-vibrationer 

under 5 m/s²)
•  Elstart tillgänglig som tillval för modellerna DPU3050, DPU3060, DPU3750 och 

DPU3760
•  Extremt ekonomisk och lång livslängd genom bryttåligt material med lågt slitage
• Fällbar och flyttbar lyftögla
•  Bottenplatta av slittåligt gjutjärn garanterar en lång livslängd

WPU1550
•  Minsta och lättaste fram/back vibratorplattan från Wacker Neuson
•  Stabil stålrörsram med grippunkter för sidostyrning samt ökat skydd 

för motorn och vattentanken
•  Bottenplatta i högklassigt segjärn: för enkel vändning på asfalt utan 

spårbildning
•  Stabil transportrulle med bred kontaktyta förhindrar att det blir spår 

i nylagd asfalt
•  Sprinklersystem för optimal vattenfördelning över bottenplattans 

hela bredd

WPU1550

Kraft (kN) 15

Vikt (kg) 90

Motortyp Bensinmotor

Integrerad hjulsats:  
underhållsfri och robust – även 
vid svåraste förhållanden

Top-Speed-version:  
för bästa ytkapacitet vid 
gatstensbygge.

Enkelt vändbara 
vibratorplattor.

Mer användarvänlighet tack vare kompakt konstruktiond hos de små fram/
back vibratorplattorna från Wacker Neuson.

Perfekt styrstångsinfästning 
självspärrande och helt utan 
spel.

Bredder finns från 40 till 70 cm

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

Kraft (kN) 25 25 25 30 30 30 37 37

Vikt (kg) 145 – 160 166 171 181 – 206 190 – 215 195 247 – 265 274

Motortyp   Dieselmotor   

* modell också tillgänglig med bensinmotor (BPU)

För komprimering av vägar, 
diken, på trånga utrymmen, 
vid stenläggnings-eller 
underhållsarbeten.



För professionell kontinuerlig drift, komprimering av frost- och bärskikt 
vid byggnation av gator, vägar och parkeringsplatser, vibrering av tung 
marksten tack vare frekvensen 69 Hz,liksom vid återfyllning av diken.

14 15

Beprövad inom alla områden vid 
vägbygge och markarbeten. Vibrerar 
även in tunga trottoarstenar och 
komprimerar starkt bindande jord.

Komprimeringsdisplay Compatec: Den visar, när den 
maximala komprimeringen har uppnåtts med maskinen. 
Läs mer på: www.wackerneuson.com/compatec

Utan att behöva ändra greppet: 
Körriktnings- och hastighetsändring 
manövreras direkt genom handtaget.

Alltid säker: om styrbågen 
släpps stannar maskinens 
rörelse.

Medeltunga fram/back 
vibratorplattor.

Vid kontinuerlig användning kan du lita på de extremt höga 
komprimeringsegenskaper hos de medeltunga fram/backplattorna från 
Wacker Neuson. Hand-arm-vibrationsvärden långt under gränsvärdet sparar 
dokumentationstid.

DPU-serien
• Förstklassig komprimeringskraft
•  Avvibrerat styrhandtag för komfortabelt, uttröttningsfritt arbete
•  Motorer med höga effektreserver sörjer för lång livslängd
•  Intelligenta funktioner som automatisk oljevakt, självspännande kilrem, 

underhållsfri generator
• Bottenplatta av slitstarkt segjärn
•  Tillvalsutrustningar för elstartsmodeller: Compatec, timräknare, extra breda 

sidoplattor

DPU4045 DPU4545 DPU5545* DPU6555

Kraft (kN) 40 45 55 65

Vikt (kg) 376 402 – 425 399 – 447 480 – 527

Motortyp    Dieselmotor   

* modell också tillgänglig med bensinmotor (BPU)

Ingen dokumentationsskyldighet:
Hand-arm-vibrationerna (HAV) ligger på under 2,5 m/s² tack vare 
avvibrerad styrstång.

Låga hand-arm-vibrationer Användning av maskinen utan 
tidsbegränsning

Bredder finns från 40 till 86 cm

Allroundmaskinen 

för alla 

byggarbetsplatser!
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Tunga, fram/back 
vibratorplattor.

Genom modellerna DPU80, DPU90 och DPU110 erbjuder vi ett väl avstämt 
sortiment inom området tunga vibratorplattor. På så sätt har du alltid den 
komprimeringseffekt till förfogande, som du behöver. Och de kan till och 
med följas bekvämt från skrivbordet: via Compamatic-modulen i vårt system 
EquipCare.

DPU80 DPU90 DPU110

Kraft (kN) 80 90 110

Vikt (kg) 756/771 756/771 813/830

Arbetsbredd (mm) 670 / 770 670/770 870/970
Stort luftfilter för lång 
livslängd på motorn och långa 
underhållsintervallFinns som tillval: Maskinskydd 

(inställbara förhållanden vid 
överbelastning) eller Compatec 
(komprimeringskontroll inkl. maskinskydd)

Stora, väl åtkomliga 
surrningsöglor vilket 
minskar transportskador

I korthet: LED-lamporna till 
komprimeringskontrollen Compatec visar 
komprimeringsgraden.

Lyft helt enkelt upp huven,  
varpå alla manöver- och 
underhållspunkter är väl åtkomliga.

Väl åtkomlig, stor bränsletank 
med synlig bränslenivå och en volym som räcker för ca 
4 h kontinuerlig drift

Bättre skydd av styrstång och 
huv vid lyftning tack vare den 90° 
vridbara lyftöglan

Robust huv av rörram och stålplåt, tvådelad och 
svängbar, långlivad och optimalt placerad för alla 
underhållsarbeten.

Öppen underdel: 
lätt att rengöra 
utan skaderisk för 
hydraulslangar

Tack vare låg höjd synnerligen lämpad för diken – 
och därtill oslagbar på starkt  bindande jord.

Vattenkyld motor för markant 
reducerat buller och en mycket 
effektiv motorkylning

Praktiskt taget vibrationsfri 
styrbåge möjliggör arbeten utan 
tidsbegränsning – svängbar för 
intuitivt riktningsbyte och större 
säkerhet

Snabbsänkning av styrstången 
med fotpedal och enkel återställning 
till föregående manövreringsposition: 
optimal för dikesarbeten

Compamatic = Compatec + Telematik.
Optimal komprimeringskontroll med GPS-spårning: Den innovativa Compamatic-
funktionen registrerar under komprimering maskinens plats via GPS och 
dokumenterar komprimeringsgraden översiktlig på en karta. Därigenom uppnås 
en snabb överblick över arbetet och komprimeringskvaliteten. Åtkomst av 
komprimerings- och telematikdata sker genom EquipCare Manager.

83
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Intelligent avståndskännare: 
Överskrides  säkerhetsavståndet på 2 m mellan förare och maskin, 
stannar den automatiskt.

Stor säkerhet: 
Hamnar maskinen utom synhåll för föraren, stannar den automatiskt.

Riktningsbyte samtidigt med framkörning:
för ren och snygg körning i kurvor och hög ytkapacitet.

2 m

Tunga fjärrstyrda 
vibratorplattor.

Ständigt säkert arbete och finkänslig styrning – det erbjuder de fjärrstyrda 
vibratorplattorna DPU80r och DPU110r även i kurvor.

DPU-serien: Alla fördelar i korthet
•  Följ arbetet med Compamatic-modulen (tillbehör) i EquipCare Manager
•  Långa driftstider och underhållsintervall möjliggörs genom stora luftfilter
•  Pålitliga och idealiska för alla underhållsarbeten: robust huv av rörram och 

stålplåt, tvådelad och öppningsbar
•  Perfekt för användning vid dikesarbeten tack vare sin låga höjd
•  Stor, lättåtkomlig bränsletank med synlig bränslenivå och en volym som räcker 

för ca 4 timmars kontinuerlig drift
•  Som tillval tillgänglig med komprimeringskontrollen Compatec eller med 

maskinskydd (inställbart beteende vid överbelastning: varningsindikator, 
varvtalsminskning eller avstängning)

Fjärrstyrning för hög användarkomfort 
och exakt steglös styrning.

Den vattenkylda motorn 
är synnerligen tyst vid drift.

Full serviceåtkomlighet med 
några enkla handgrepp.

DPU80r DPU110r

Kraft (kN) 80 110

Vikt (kg) 709/724 793/810

Arbetsbredd (mm) 670 / 770 870/970

Innovativ IR-fjärrstyrning ger 
hög säkerhet för användare 
och miljö. Användaren kan 
således stå säkert utanför 
diket och besväras inte 
av vibrationer, damm eller 
buller.

Långtgående kontroll: 
Räckvidden på upp till 20 m och en vinkel på upp till 45° ger 
utmärkt arbetskomfort.

Räckvidd i m
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Stabil koppling: Med få skruvar får man en snabb och 
pålitlig förbindelse.

Extrem arbetsbredd på 3 m, med endast en vända kan 
en mycket stor yta komprimeras.

Flexibel omlyftning: Lyftbommen kan användas för både 
2er och 3er-kopplingsset.

Ekonomiskt utnyttjande av maskinerna – med 
kopplingssats eller individuellt.

Kopplingssats.

Sammankoppla tre DPU110 vibratorplattor till en högeffektmaskin. Kopplingssatsen 
erbjuder maximal ytkapacitet och komprimeringseffekt – idealisk för 
makadamkomprimering vid spårbyggnad och för större ytor vid jordarbeten.  För detta 
är den i jämförelse med en vält avsevärt billigare i inköp, sparsam i bränsleförbrukning 
och enkel att transportera. Naturligtvis kan vibratorplattorna också användas individuellt. 
På detta sätt förblir de maximalt flexibla.

•  Automatisk infraröd anslutning av maskinen genom ”Plug and Play”
•  Extrem arbetsbredd sparar tid och krångliga vändmanövrer på en trång banvall
•  Säker styrning via IR-fjärrkontroll, utan hand- och armvibrationer och borta från damm 

och buller 
•  Avståndskännare och siktfältfunktion erbjuder maximal säkerhet för användaren och 

omgivningen 
•  Fjärrstyrningen kan laddas under huven – ingen extra strömanslutning behövs
•  Compamatic: Komprimeringsindikator på kopplingssatsen, väl synlig för föraren, 

liksom dokumentation via mobilradio i telematikportalen

3er-kopplingsset 2er-kopplingsset
Kraft (kN) 3 x 110 2 x 110

vikt (kg) 2 616 1 727

Arbetsbredd (mm) 3 000 1 985

Enastående arbetsbredd för extrem 
komprimeringskapacitet

Kopplingsstång: Stadig 
mekanisk koppling av maskinerna, 
monterad med få skruv

 3 Sändnings- och mottagningsenheter: 
Automatisk koppling av maskinerna och 
fjärrstyrning

Fjärrstyrning laddningsbar på 
maskinen, under låsbar kåpa



Har komprimeringseffekt som en 7-tons-vält och kan genom den 
goda manövrerbarheten också användas i trånga utrymmen.

2322

Lättatt styra: Steglös 
hastighetsinställning vid samtidigt 
högsta reaktionshastighet.

Inget maskinsläp krävs: 
DPU130r väger bara 1 200 kg och 
kan transporteras på ett lastbilsflak.

Hög säkerhet: 
störningsfri styrning av upp 
till tre maskiner samtidigt.

DPU130r är vårt kraftpaket och överträffar alla förväntningar: Dess 
komprimeringseffekt närmar sig en 7-tons vält. Tack vare fjärrstyrningen kan 
du också komprimera svåråtkomliga utrymmen med DPU130r.

Bästa serviceåtkomst – 
bara att fälla ned ett lock.

DPU130r

Kraft (kN) 130

Vikt (kg) 1 170

Arbetsbredd (mm) 1 202

Omborddator för komfortfunktioner  
såsom stöldskydd eller omfattande 
diagnosmöjligheter

Överbelastningssensor skyddar 
maskinen mot skador

Hög säkerhet genom 
infraröd fjärrstyrning med 
närfältsdetektering och automatiskt 
stillestånd vid förlorad synkontakt

Stora, väl åtkomliga surrningsöglor 
och därigenom lättare säkring och 
färre transportskador

Mycket enkel manövrering tack vare 
den unika, tvådelade bottenplattan, 
t.ex. längs kanallock och andra hinder

DPU130r
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Sats med tillsatsplattor 
i olika bredder Transport-anordning Gatstensglid-anordning

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 – – –

–  ej tillgänglig    tillgänglig    integrerad
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Vattentank (liter) Transport-anordning Gatstensglid-anordning

APS1030e, APS1135e, APS1340e,  
APS1550e, APS2050e

 (8)

APS1030we, APS1135we, APS1340we,  
APS1550we, APS2050we

 (8)

AP1840e, AP1850e  (9)

AP1840we, AP1850we  (9)

AP2560e –

BPS1030A, BPS1135A, BPS1340A  (8)

BPS1030Aw, BPS1135Aw, BPS1340Aw  (8)

DPS2050H  (8)

DPS2050Hw  (8)

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)

WPU 1550A  (12)

WPU 1550Aw  (12)

–  ej tillgänglig    tillgänglig    integrerad

Tillbehör
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N BPU2540 DPU2540 DPU2550 DPU2560 BPU3050 DPU3050 DPU3060 DPU3070 BPU3750 DPU3750 DPU3760

SPECIFIKATION ENHET

Vikt kg 145 160 166 171 181 206 190– 215* 195 247 265 274

Centrifugalkraft kN 25 25 25 25 30 30 30 30 37 37 37

Arbetsbredd mm 400 400 500 600 500 500 600 700 500 500 600

Frigångshöjd mm 666 736 736 736 777 777 777 777 777 777 –

Frekvens Hz 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Motor Honda GX 160 Hatz 1 B 20 Honda GX270 Hatz 1 B 30 Honda GX270 Hatz 1 B 30

Nominell effekt kW 3,1 (vid 2 840 1/min)  3,1 (vid 2 800 1/min)  3,1 (vid 2 800 1/min) 3,1 (vid 2 800 1/min) 5,1 (vid 3 600 1/min) 4,2 (vid 2 800 1/min) 4,2 (vid 2 800 1/min) 4,2 (vid 2 800 1/min) 5,1 (vid 3 600 1/min) 4,2 (vid 2 800 1/min) 4,2 (vid 2 800 1/min)

Tillval – – – Top Speed version – Elstart Elstart,  
Top Speed version – – Elstart Elstart
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DPU4045 DPU4545 BPU5545 DPU5545 DPU6555 DPU80 DPU90 DPU110 DPU80r DPU110r Kopplingssats DPU130r

SPECIFIKATION ENHET

Vikt kg 376 402– 425* 340 399– 447* 480– 527* 756– 771* 756– 771* 813– 830* 709– 724* 793– 810* 2 616 1 170

Centrifugalkraft kN 40 45 55 55 65 80 90 110 80 110 3 x 110 130

Arbetsbredd` mm 604 604 604 604/750 710 x 860 670/770 670/770 870/970 670/770 870/970 3 000 1 202

Frigångshöjd mm 764 790 725 790 861 830 830 830 830 830 830 996

Frekvens Hz 69 69 69 69 69 56 63 60 56 60 60 58

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

Nominell effekt kW 4,5 (vid 3 000 1/min) 6,4 (vid 2 850 1/min) 6,4 (vid 2 600 1/min) 6,4 (vid 2 850 1/min) 9,6 (vid 2 800 1/min) 11 (vid 3 600 1/min) 11,7 (vid 3 600 1/min) 16 (vid 3 600 1/min) 11 (vid 3 600 1/min) 16 (vid 3 600 1/min) 16 (vid 3 600 1/min) 21 (vid 2 700 1/min)

Tillval Elstart  
seriemässig, timräknare Compatec, timräknare –

Elstart, Compatec, 
timräknare, extra breda 

sidoplattor

Elstart, Compatec, 
timräknare, extra 

breda sidoplattor, smal 
skyddsram

Överlastskydd, 
Compatec inkl. 

överbelastningsskydd, 
standardutrustad med 
elstart och timräknare

Överlastskydd, 
Compatec inkl. 

överbelastningsskydd, 
standardutrustad med 
elstart och timräknare

Överlastskydd, 
Compatec inkl. 

överbelastningsskydd, 
standardutrustad med 
elstart och timräknare

Överlastskydd, 
Compatec inkl. 

överbelastningsskydd, 
standardutrustad med 
elstart och timräknare

Överlastskydd, 
Compatec inkl. 

överbelastningsskydd, 
standardutrustad med 
elstart och timräknare

Överlastskydd, 
Compatec inkl. 

överbelastningsskydd, 
standardutrustad med 
elstart och timräknare

Standardutrustad med 
elstart, timräknare och 
överbelastningsskydd

–  ej tillgängligt 
* Vikt beror på valda tillval     ** Beror på mark- och miljöpåverkan
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WPU1550

SPECIFIKATION ENHET

Vikt kg 50,8– 58,8* 60,5– 68,5* 80,7– 88,7* 90,8– 98,8* 93 –101* 86– 92* 89– 96* 89– 96*

Centrifugalkraft kN 10 11 13 15 20 15 15 15

Arbetsbredd mm 313 355 405 505 505 430 498 498

Frekvens Hz 98 98 98 98 98 98 98 98

Motor Honda GXR 120 Honda GX 120 Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 160

Nominell effekt vid 3 600 varv/min kW 2,3 2,6 3,1 3,1 3,1 3,6 3,6 3,6

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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AP1840e AP1850e AP2560e
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DPS2050

SPECIFIKATION ENHET

Vikt kg 50* 59* 68* 77* 87* 103* 107* 143* 53* 61* 71* 84* 94* 115*

Centrifugalkraft kN 10 11 13 15 20 18 18 25 10 11 13 15 20 20

Arbetsbredd mm 300 350 400 500 500 400 500 600 300 350 400 500 500 500

Frekvens Hz 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Motor Elmotor Elmotor Elmotor Honda GX120, Briggs & Stratton XR550 Honda GX160, Briggs & Stratton XR750 Hatz 1 B 20

Nominell effekt vid 3 600 1/min kW – – – – – – – – 2,6 2,6 2,6 3,6 3,6 3,4

Räckvidd per batteriladdning (BP1000) m² 500** 546** 624** 750** 750** 648** 810** 530** – – – – – –

Räckvidd per batteriladdning (BP1400) m² 624** 683** 780** 938** 938** 907** 1 134** 695** – – – – – –
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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.com

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.

Betongspecialister  
Våra specialister ger 
råd i alla projektfaser.

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

Varje minut räknas: 
På kortaste tid levererar 
vi över 150 000 
originalreservdelar från 
Wacker Neuson till din 
byggarbetsplats.

Produkter

Pumpar

Belysning

Betongteknik Komprimering Demoleringsteknik

TeleskoplastareHjullastare

Strömaggregat

Grävmaskiner

Begagnade maskiner

Dumpers

Facebook  
wackerneuson

Instagram  
@wackerneuson

Youtube  
Wacker Neuson

LinkedIn  
Wacker Neuson

TikTok 
@wacker.neuson


