
Przekonują nie tylko wysoką jakością 
podzespołów, ale także wydajnością:
•   Duży przedział siły odśrodkowej 

od 10 do 300 kN.
•   Różne szerokości płyt.
•   Różnorodność wariantów.
•   Funkcjonalne wzornictwo.
•   Dobra manewrowość.
•   Niewielkie wymagania konserwacyjne.
•   Płyty o wysokiej odporności na zużycie.
•   Mocna budowa zapewniająca dużą trwałość.

Zagęszczarki firmy  
Wacker Neuson są 
niezbędne na  
każdej budowie.

Zagęszczarki 
do podłoża ka-
nałów i kostki 

brukowej
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Specjaliści wszędzie tam,  
gdzie jest naprawdę wąsko: 
WP 1030 oraz WP 1235.

Bezkonkurencyjne  
na najwęższej powierzchni:  
WP 1540 oraz WP 1550.
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WP 1235

Do prac na najwęższej powierzchni oraz w wykopach – jak znalazł.
-  Mała szerokość płyty 30 cm wzgl. 35 cm.
-  Większa wydajność na małej powierzchni.
-  Funkcjonalny dizajn o perfekcyjnej ergonomii.
-  Ulepszone właściwości manewrowe.
-  Proste krawędzie umożliwiają optymalne zagęszczanie wzdłuż murów.
-  Trzy wgłębienia w podstawie ułatwiają transport.
-  Idealne do budownictwa ogrodowego i krajobrazowego.

Szybkie i zwrotne w zastosowaniu:
-   Ulepszona ergonomia, wyższa wydajność.
-   Funkcjonalny dizajn umożliwia nieskomplikowaną pracę bezpośrednio przy 

ściankach w wykopie lub na najwęższej powierzchni. 
-   Ulepszone właściwości manewrowe.
-   Zakończona pod skosem krawędź płyty ułatwia zagęszczanie punktowe.
-   Z odchylanym obrotowo do przodu uchwytem prowadzącym zagęszczarki 

można łatwo transportować – również na małej powierzchni załadowczej.
-   Minimalne wymagania konserwacyjne.
-  Dostępna w dwóch wariantach silnika.

WP 1030  
WP 1235
Szerokość płyty 
30 - 35 cm 
Siła 
zagęszczania 
10 - 12 kN
Ciężar 
50 - 60 kg

Nowa koncepcja uchwytu prowadzącego 
oraz stabilna rama zapewniają optymalną 
stabilność podczas obsługi bocznej.

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

WP 1540  
WP 1550
Szerokość płyty 
40 - 50 cm 
Siła 
zagęszczania 
15 kN
Ciężar 
75 - 85 kg

WP 1550



Wysoka moc do małych powierzchni: 
WP 2050.

Profesjonaliści do długotrwałych  
zadań roboczych:  
WPP 1540 oraz WPP 1550.
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WP 2050

Zagęszczanie na najwyższym poziomie podczas prac w wąskich kanałach 
lub wykopach. 
-   20 kN siły zagęszczania dla szerokości płyty 50 cm. 
-   Optymalne zagęszczanie wzdłuż murów dzięki prostym krawędziom płyty.
-   Zwrotna na wszystkich podłożach na bazie specjalnie ukształtowanej 

powierzchni tocznej.
-  Zakończona pod skosem krawędź płyty ułatwia zagęszczanie punktowe.
-   Ergonomiczny uchwyt prowadzący zapewnia doskonałą stabilność również 

podczas obsługi z boku.
-   Minimalne wymagania konserwacyjne.
-   Idealna do układania lekkiej kostki brukowej wiązanej.

Siła wydajności – komfort użytkowania: 
-   Trwałe i wszechstronne urządzenia zaprojektowane do długotrwałego użytkowania. 
-   Teraz z funkcionalna i stabilną rolką transportową dla łatwej zmiany miejsca 

użytkowania na budowie.
-   Niewielki ciężar całkowity za sprawą lekkich oraz bardzo trwałych komponentów 

z aluminium.
-   Nowo zaprojektowana, odporna na zużycie oraz na uderzenia płyta 

z żeliwa sferoidalnego.
-   Zoptymalizowana powierzchnia toczna pozwala na rozwijanie dużych 

prędkości podczas ruchu w przód oraz perfekcyjnych ruchów obrotowych.
-   Zakończona pod skosem krawędź płyty ułatwia zagęszczanie punktowe.
-  Innowacyjny uchwyt prowadzący: Umożliwia optymalne ruchy obrotowe. 

Całkowite opuszczenie do przodu powoduje, że wymiary transportowe  
mają kompaktowy charakter.

-  Doskonała stabilność podczas bocznej obsługi poprzez nowy uchwyt 
prowadzący oraz stabilną ramę z dodatkowymi punktami chwytania.

-   Idealna do zagęszczania żwirowej podsypki podczas budowy ulic, 
chodników i parkingów.

 
WP 2050
Szerokość płyty 
50 cm 
Siła 
zagęszczania 
20 kN
Ciężar 
105 kg

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

 
WPP 1540  
WPP 1550
Szerokość płyty 
40 - 50 cm 
Siła 
zagęszczania 
15 kN
Ciężar 
80 - 85 kg

WPP 1550

Duża mobilność na placu budowy  
za sprawą trwałej rolki transportowej.



Zagęszczarki  
o nieograniczonych możliwościach: 
DPS 1850 Basic & Vario.
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DPS 1850 Basic

DPS 1850 charakteryzuje się niesłychaną 
zmiennością oraz szerokim zakresem zastosowań: 
-   Idealne umieszczenie dźwigni gazu na potrzeby 

dużego komfortu obsługi.
-   Opatentowane odsprzężenie drgań na rączce 

z regulacją wysokości.
-   Odporna na zużycie oraz uderzenia, również podczas 

ciągłego obciążenia, za sprawą niezwykle odpornej  
na obciążenia płyty z żeliwa sferoidalnego.

-   Doskonały uniwersalista w zagęszczaniu gruntu, 
asfaltu i chodnika.

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

 
DPS 1850
Szerokość płyty 
50 cm 
Siła 
zagęszczania 
11 - 18 kN
Ciężar 
108 - 110 kg

1

3

2

4 5

Regulacja siły odśrodkowej:  
Od lekkiej do mocnej. 
Regulowana siła odśrodkowa przy 
tej samej częstotliwości generuje 
potrzebny w danym wypadku 
nacisk na podłoże. Regulowany 
wibrator Vario dostosowuje się do 
istniejących warunków podłoża.

 
 
 

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ  Z REGULACJĄ  SIŁY ODŚRODKOWEJ.

1 Praktyczny  
wózek transportowy

2 Zbiornik na wodę  
w dodatkowym  
wyposażeniu

3 Dywan ślizgowy  
w ramach akcesoriów

4 Dodatkowa  
rama ochronna



Jedna zagęszczarka do każdego 
rodzaju zastosowania: 
WPU 1550.
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WPU 1550

Ruch dwukierunkowy (w przód i w tył) czyni zagęszczarkę bezkonkurencyjną pod względem 
wielostronności i wysokiej wydajności: 
-    Trwałe i wszechstronne urządzenia zaprojektowane do długotrwałego użytkowania.
-   Niewielki ciężar całkowity za sprawą lekkich oraz bardzo trwałych komponentów z aluminium.
-   Zoptymalizowana powierzchnia toczna pozwala na rozwijanie dużych prędkości podczas ruchu 

w przód oraz perfekcyjnych ruchów obrotowych.
-   Zakończona pod skosem krawędź płyty ułatwia zagęszczanie punktowe.
-   Specjalna koncepcja uchwytu prowadzącego oraz stabilna rama z dodatkowymi punktami chwytania 

zapewniają doskonałą stabilność podczas obsługi bocznej.
-   Opuszczany do przodu uchwyt prowadzący tworzy kompaktowy wymiar transportowy oraz ułatwia 

prowadzenie urządzenia na  pochyleniach.
-   Nowa koncepcja ramy zapewnia niezawodną ochronę silnika.
-   Komfort, z którego nie chce się rezygnować: Zdalna obsługa gazu w zasięgu ręki, pokrywa zbiornika, 

która się nie zgubi, duże centralne zawieszenie.
-   Idealna do najbardziej zróżnicowanych wymagań w budowie dróg oraz w budownictwie ogrodowym 

i krajobrazowym.
Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

 
WPU 1550
Szerokość płyty 
50 cm 
Siła 
zagęszczania 
15 kN
Ciężar 
95 kg

1 3

2

  
 

WYDAJNA MASZYNA WAGI LEKKIEJ DO PROFESJONALNEJ PRACY CIĄGŁEJ.
1 Zakończona pod skosem krawędź płyty ułatwia 

zagęszczanie punktowe.
2 Z uchwytem prowadzącym w całkowitym 

złożeniu do przodu wymiary zagęszczarki 
WPU 1550 są tak zwarte, że można ją przewozić 
również w bagażniku samochodu osobowego.

3 Duża prędkość w ruchu w przód, dodatkowo 
możliwość ruchu w tył – to najlepsze warunki dla 
profesjonalnej oraz wydajnej realizacji zadań.



1 Maszyna 
w pozycji roboczej.

2  Unieść dyszel w kie-
runku maszyny.

3  Zatrzasnąć. Zatrzask 
mocujący umożliwia 
bezpieczny transport, 
ponieważ nie dopuszcza 
do opadania dyszla.

4  Aby przemieścić 
urządzenie, należy 
postawić stopę w wy-
znaczonym miejscu. 

5  Przechylić maszynę 
w kierunku kółek.

6  Odtransportowanie nie 
sprawia już problemu.

Zintegrowany wózek transportowy: Szybkie i łatwe przejście z pozycji roboczej do transportowej.Gwarancja mobilności: 
BPU 2540, DPU 2540,  
DPU 2550, 2560 oraz  
2560 Top Speed.
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Wszechstronne zastosowanie w zakresie kostki brukowej, układania kabli  
oraz budownictwa ogrodowego i krajobrazowego: 
-   Wbudowany wózek transportowy gwarantuje najwyższą mobilność. 
-   Wyjątkowo mocna konstrukcja urządzenia.
-   Bardzo długi króciec wlewu paliwa chroni przed zanieczyszczeniami.
-   Samoczynne ryglowanie dyszla prowadzącego zapewnia bezpieczny transport.
-   Dźwignia gazu z zabezpieczoną pozycją biegu jałowego.
-   Najlepsza jakość materiału płyty charakteryzującego się odpornością na pękanie i zużycie. 
-   Większa precyzja pracy dzięki amortyzacji uchwytu ograniczającej wibracje dłoni i ramion, a tym 

samym zmniejszającej zmęczenie użytkownika.
-   Możliwość wyboru pomiędzy silnikami Wacker Neuson, Honda i Hatz.

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

BPU 2540 
DPU 2540 
DPU 2550 
DPU 2560  
DPU 2560 (TS)
Szerokość płyty 
40 - 60 cm 
Siła  
zagęszczania 
25 kN
Ciężar 
140 - 164 kg

BPU 2540

Składane ucho podnoszenia 
ułatwiające transport i prze-
mieszczanie. Mechanizm skła-
dania pozwala na obniżenie 
wysokości maszyny.

DPU 2560

Wersja Top Speed: 
Specjalnie do prac 
przy układaniu kostki 
brukowej: Dzięki dużej 
prędkości wersja Top 
Speed wyróżnia się 
wysoką wydajnością 
powierzchniową. 



Uniwersalne urządzenia – lekkie i zwrotne: 
BPU 3050, DPU 3050,  
DPU 3060, DPU 3060 Top Speed  
i DPU 3070.
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DPU 3050

Trwała, solidna konstrukcja urządzenia – idealna do wszystkich zadań.
-   Dźwignia gazu z zabezpieczoną pozycją biegu jałowego. 
-   Bardzo długi króciec wlewu paliwa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń podczas 

tankowania.
-   Znakomita ochrona operatora podczas transportowania: Dyszel prowadzący na samoczynny zatrzask.
-   Najlepsza jakość materiału płyty charakteryzującego się odpornością na pękanie i zużycie. 
-   Większa precyzja pracy dzięki amortyzacji uchwytu ograniczającej wibracje dłoni i ramion, a tym 

samym zmniejszającej zmęczenie użytkownika.
-   DPU 3050 oraz DPU 3060 dostępne również z rozrusznikiem elektrycznym.
-   Silniki benzynowe i wysokoprężne.
-   Możliwość wyboru pomiędzy silnikami Wacker Neuson, Honda i Hatz.
-   DPU 3060 dostępne również w wersji Top Speed. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 16/17.

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

BPU 3050 
DPU 3050 
DPU 3060 
DPU 3060 (TS) 
DPU 3070
Szerokość płyty 
50 - 70 cm 
Siła  
zagęszczania 
30 kN
Ciężar 
166 - 215 kg

Zintegrowany wózek transportowy 
wyróżnia się wyjątkową odpornością: 
Nawet gorący asfalt i uderzenia 
o betonowe obrzeża nie stanowią 
problemu. Przemieszczanie jest 
wygodne i łatwe. Więcej informacji 
znajduje się na stronie 17.



Thema/Maschine NEU:
DPU 3750, DPU 3760
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Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

DPU 3750 
DPU 3760
Szerokość płyty 
50 - 60 cm 
Siła 
zagęszczania 
37 kN
Ciężar 
247 - 274 kg

Najmocniejsze zagęszczanie  
na najwęższej powierzchni: 
DPU 3750, DPU 3760.

Żadna zagęszczarka nie jest tak kompaktowa i mocna jak te.
-   Z uwagi na małe wymiary oraz dużą moc zagęszczania szczególnie dobrze sprawdzają się na spoistych 

glebach w wąskich wykopach. 
-   Duża prędkość podczas ruchu w przód przy dużej mocy zagęszczania na ciężkim podłożu.
-   Trwały, wbudowany wózek transportowy zapewnia doskonałą mobilność na placu budowy typową tylko 

dla małych zagęszczarek.
-   Dostępne z rozrusznikiem elektrycznym lub ręcznym.
-   Precyzyjną i niepowodującą szybkiego zmęczenia pracę umożliwia amortyzowany uchwyt oraz zmniejszony 

poziom wibracji dłoń/ramię.
-   Płyta z wyjątkowo odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego (GJS-700).
-   Duże rezerwy mocy – dlatego nieznaczne obciążenie silnika oraz wysokie wartości czasu użytkowania.
-   Materiał oraz części maszyny dobrano z uwzględnieniem wysokich naprężeń, zapewniając w ten 

sposób ich długi okres użytkowania oraz redukując koszty konserwacji.
-   Z uwagi na bardzo spokojny bieg sprawdzają się jak najlepiej również podczas zagęszczania lekkiej 

kostki brukowej wiązanej.

 
  

NOWOŚĆ: KOMPAKTOWA  I MOBILNA JAK MAŁA – WYSOKIE OSIĄGI JAK  U DUŻEJ.

1

3

2

1 Duży otwór wlewowy zbiornika  
z pokrywą zbiornika, która się nie zgubi.

2 Dyszel obrotowy oraz z blokadą 
na potrzeby kompaktowego oraz 
bezpiecznego transportu.

3 Uchwyt Low-Vib: Amortyzowany 
uchwyt zmniejsza wibracje dłoń/ramię.



Szybko i niezawodnie do celu: 
BPU 4045, DPU 4045,  
DPU 4545.
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NOWA GENERACJA MODELU:  
Wysoka wydajność powierzchniowa dzięki większej prędkości ruchu.
-   Zwiększenie prędkości ruchu w tył do poziomu prędkości ruchu w przód umożliwia uzyskanie bardziej 

wyrównanych rezultatów zagęszczania. Prędkość ruchu jest zmiennie regulowana.
-   Zoptymalizowana oraz o zwiększonej o 10 i 12,5 % mocy (sile odśrodkowej) technika dwuwałowego 

wibratora pozwala na uzyskanie możliwie największej głębokości zagęszczania niemalże we  
wszystkich gruntach.

-   Ulepszona zdolność pokonywania wzniesień.
-   Komfortowa w eksploatacji oraz w obsłudze.
-   Płyta z wyjątkowo odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego (GJS-700).
-   Wytrzymała pokrywa stanowi optymalną ochronę dla maszyny.
-   Innowacyjny wyłącznik: Zapobiega on zakleszczeniu operatora między maszyną a przeszkodą 

w trakcie pracy ukierunkowanej do tyłu. 
-   W zależności od wariantu silnika dostępne z rozrusznikiem korbowym, rewersyjnym lub 

elektrycznym z nowym sygnalizatorem dźwiękowym włącznie (proszę zob. strona 27).
-   Opcjonalnie dostępne z silnikiem wysokoprężnym (Yanmar oraz Hatz) lub benzynowym (Honda).

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

BPU 4045 
DPU 4045 
DPU 4545
Szerokość płyty 
60 - 61 cm* 
Siła 
zagęszczania 
40 - 45 kN
Ciężar 
356 - 386 kg*

* Wartość łącznie z dostarczanymi w standardzie poszerzeniami bocznymi.

DPU 4045 

BPU 4045

Poszerzenia boczne 
wchodzące w skład 
zakresu dostawy  
pozwalają na 
uzyskanie zmiennych 
szerokości roboczych.

Zintegrowane, wyjątkowo stabilne ucho podnoszenia 
z litego materiału ułatwia transport i przemieszczanie.



Specjalista na ciężkich gruntach: 
DPU 5545, BPU 5545.
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DPU 5545 

NOWA GENERACJA MODELU:  
Dzięki optymalizacji wydajności szczególnie mocna na spoistych gruntach.
-   Większa prędkość podczas ruchu w tył: Dostosowanie prędkości ruchu w tył do 

poziomu prędkości ruchu w przód umożliwia uzyskanie bardziej wyrównanych 
rezultatów zagęszczania. Prędkość ruchu jest zmiennie regulowana.

-   Ulepszona technika wibratora z dwoma wałami zapewnia szybszy rozbieg, 
największą możliwą głębokość zagęszczania oraz wyższy komfort obsługi.

-   Poszerzenia boczne wchodzące w skład zakresu dostawy pozwalają na 
uzyskanie zmiennych szerokości roboczych.

-   Płyta z wyjątkowo odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego (GJS-700).
-   Optymalną ochronę maszyny zapewnia trwała pokrywa.
-   Innowacyjny wyłącznik: Zapobiega on zakleszczeniu operatora między maszyną 

a przeszkodą w trakcie pracy ukierunkowanej do tyłu. 
-   Dostępna z rozrusznikiem korbowym, rewersyjnym lub elektrycznym 

z nowym sygnalizatorem dźwiękowym włącznie (proszę zob. strona 27).
-   Opcjonalnie z silnikiem Honda lub Hatz.
-   Dywan ślizgowy dostępny jako wyposażenie.

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

DPU 5545 
BPU 5545
Szerokość płyty 
61 cm* 
Siła 
zagęszczania 
55 kN
Ciężar 
386 - 405 kg*

* Wartość łącznie z dostarczanymi w standardzie poszerzeniami bocznymi.



Bezkonkurencyjna na 
każdym podłożu: 
DPU 6555.

DPU 6555

NOWA GENERACJA MODELU:  
Znaczne zwiększenie mocy zagęszczarki DPU 6555 pozwala na uzyskanie możliwie największej 
głębokości zagęszczania oraz zawibruje niezawodnie nawet ciężką kostkę brukową wiązaną.
-   Prędkość ruchu w tył zwiększona do poziomu prędkości ruchu w przód umożliwia wydajną pracę przy 

zmiennym wyborze tempa, z zachowaniem powszechnie przyjętej wysokiej jakości nawierzchni. 
-   Ulepszona technika dwuwałowego wibratora pozwala uzyskać większą siłę odśrodkową i jednocześnie 

większą zdolność pokonywania wniesień, jak również możliwie największą głębokość zagęszczania 
niemalże na wszystkich gruntach. 

-   Płyta z wyjątkowo odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego (GJS-700).
-   Liczne komfortowe funkcje zwiększające żywotność maszyny oraz zapewniające utrzymanie okresów 

i kosztów konserwacji na niskim poziomie: np.automatyka wyłączania przy niskim poziomie oleju, 
samonapinający pas klinowy, bezobsługowy alternator.

-   Innowacyjny wyłącznik: Zapobiega on zakleszczeniu operatora między maszyną a przeszkodą 
w trakcie pracy ukierunkowanej do tyłu. 

-   Do wyboru rozrusznik korbowy lub elektryczny.
-   Zróżnicowane szerokości robocze dzięki różnym poszerzeniom bocznym.
-   Perfekcyjne do zagęszczania płaskich powierzchni i wykopów, jak również do zawibrowania ciężkiej 

kostki brukowej wiązanej – z uwagi na ich wyrównany ruch w przód i w tył.
Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

 
DPU 6555
Szerokość płyty 
71 cm* 
Siła 
zagęszczania 
65 kN
Ciężar 
476 kg*

* Wartość łącznie z dostarczanymi w standardzie poszerzeniami bocznymi.26_27   WACKER NEUSON ZAGĘSZCZANIE GRUNTU

Uniwersalne zastoso-
wanie dzięki częstotli-
wości 69 Hz:  
Grunt czy kostka bruko-
wa wiązana – częstotli-
wość 69 Hz powoduje, 
że ta zagęszczarka 
sprawdza się w wielu 
zastosowaniach.

  
 NAJWYŻSZA  PRODUTKYWNOŚĆ NA POTRZEBY  NAJWYŻSZYCH PRO-FESJONALNYCH  WYMAGAŃ.

Rozrusznik elektryczny  
przyjazny dla operatora: 
Wersje z rozrusznikiem elektrycznym 
można wygodnie uruchamiać przekrę-
cając kluczyk zapłonowy. Rozrusznik 
jest zasilany odpornym na wibracje 
akumulatorem. Nowy głośny sygnaliza-
tor dźwiękowy informuje, że maszyna 
jest włączona pomimo wyłączonego sil-
nika. Pozwala to zapobiec niepotrzeb-
nemu rozładowaniu akumulatora.
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Wydajny zestaw sił: 
DPU 100-70.

DPU 100-70

Przez moc do zwiększenia wydajności:
-   Zdumiewająca głębokość zagęszczania oraz duża wydajność powierzchniowa – 

wynik, to znikome koszty robocze oraz wysoka ekonomiczność użytkowa.
-   Przyjemna, prosta i bezpieczna w użytkowaniu dzięki niezawodnemu sterowaniu 

„Electronic Control” na wysokości uchwytu prowadzącego. Ten rodzaj sterowania 
zastępuje dotychczasowe sterowanie przekaźnikowe i dzięki wysokiej lokalizacji 
charakteryzuje się odpornością na zakłócenia z powodu wibracji i wilgoci oraz  
jest dobrze zabezpieczone przed zwarciami i napięciami. 

-   Efektywna obsługa dzięki innowacji firmy Wacker Neuson: Możliwość zmiany 
kierunku bezpośrednio przy uchwycie prowadzącym bez zmiany chwytu. Pozwala  
to na intuicyjną obsługę i zapobiega błędom podczas prowadzenia zagęszczarki. 

-   Zagęszczarka ma duży zapas mocy i właściwie nigdy nie osiąga jego 
górnej granicy. Stanowi to ochronę dla silnika i ma pozytywny wpływ  
na żywotność i siłę DPU 100-70.

-   Bardzo bezpieczna: W przypadku awarii lub utraty kontroli zagęszczarka 
automatycznie przechodzi do bezpiecznego stanu eksploatacyjnego bez 
potrzeby używania wyłącznika awaryjnego lub bezpiecznika rozruchu. 

-   Zróżnicowane szerokości robocze dzięki różnym poszerzeniom bocznym.

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

 
DPU 100-70
Szerokość płyty 
87 cm* 
Siła 
zagęszczania 
100 kN
Ciężar 
757 kg*

* Wartość łącznie z dostarczanymi w standardzie poszerzeniami bocznymi.

Idealne rozwiązanie: 
Możliwość zmiany kierunku 
bezpośrednio przy uchwycie 
prowadzącym bez zmiany chwytu.



Thema/Maschine NEU:
DPU 3750, DPU 3760
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Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

 
DPU 130
Szerokość płyty 
120 cm 
Siła 
zagęszczania 
130 kN
Ciężar 
1.170 kg

  

ZAGĘSZCZARKA  O NAJWYŻSZEJ SILE ODŚRODKOWEJ.

Najbardziej efektywne rozwiązanie do najbardziej wymagających zadań zagęszczania. 
Zagęszczarka DPU 130 łączy moc 7-tonowego walca z zaletami produktowymi  
i obsługowymi zagęszczarek:
-   Siła odśrodkowa 130 kN plasuje ją na pozycji najsilniejszej zagęszczarki na rynku, wyprzedzając 

znacznie swoich rywali oraz zastępuje bez problemu walec 7 t.
-   Lżejszy i bardziej korzystny transport niż w wypadku walca powoduje, że jest ona idealna w sytuacji 

częstej zmiany miejsca użytkowania. 
-   Komfortowa koncepcja obsługi: Obsługa wyłącznie przez intuicyjne zdalne sterowanie. Ta cecha 

sprawia, że operator nie jest obciążony hałasem, spalinami, kurzem i wibracjami. Funkcja autostartu 
ułatwia rozpoczęcie eksploatacji.

-   Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie: Zastosowanie zdalnego sterowania powoduje, że 
zagęszczarka DPU 130 bardzo dobrze sprawdza się w zagęszczaniu zboczy, gdzie nie istnieje 
zagrożenie spadku, jak w wypadku maszyn samojezdnych. Układ rozpoznania odległości powoduje, 
że maszyna się wyłączy, gdy tylko podjedzie zbyt blisko operatora.

-   Elektroniczne systemy bezpieczeństwa chronią przed kradzieżą (wprowadzenie PIN) oraz 
zapobiegają uszkodzeniom maszyny powstałym w wyniku nieprawidłowej obsługi (zabezpieczenie 
przeciążeniowe podczas eksploatacji nieodpowiedniego, bardzo twardego podłoża, np. betonu). 

-   Z uwagi na mały ciężar, w porównaniu z walcami, zagęszczarka 
znajduje zastosowanie również w statycznie czułym otoczeniu: 
Na mostach, w strefie śródmiejskiej, w pobliżu znajdujących się 
pod ochroną budowli lub do specjalnego podłoża, np. do tłucznia 
stosowanego podczas budowy torowisk.

-   Z myślą o najwyższej produktywności – detale: Jedno tankowanie 
wystarcza z reguły na jeden dzień roboczy, wysokowydajna bateria 
zdalnego sterowania na około dwa dni robocze.

-   Wszystkie komponenty zaprojektowano z myślą o najwyższej 
wydajności oraz długotrwałej pracy. Dlatego charakteryzują się  
one niezwykłą wytrzymałością.

-   Zastosowanie zagęszczarki DPU 130 pozwala na zagęszczanie 
znacznie wyższych warstw sypanych niż przy zastosowaniu walca  
5,5 t, uzyskując w sumie znacznie wyższą wartość efektywnej 
wydajności powierzchniowej.

1 Jedyna na rynku zagęszczarka  
z dwuczęściową płytą: Hydrauliczne 
sterowanie pozwala na komfortowe 
wykonywanie dowolnych manewrów 
podczas jazdy, np. zakrętów oraz 
zagęszczania miejscowego; płynna 
regulacja prędkości z jednocześnie 
najwyższą szybkością reakcji. 

2 Zdalne sterowanie pozwala na zajęcie 
bezpiecznej i wygodnej pozycji roboczej 
przez operatora.

DPU 130

1

2

Zagęszczarka  
o sile 7-tonowego walca: 
DPU 130.



Thema/Maschine NEU:
DPU 3750, DPU 3760
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Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

Zagęszczarka DPU 130  
na każdym terenie dowiedzie 
swojej wartości.

Ochrona antywłamaniowa: 
Aby uchronić maszynę przed jej użyciem przez 
osoby nieuprawnione lub przed kradzieżą, ist-
nieje możliwość wygenerowania numeru PIN, 
który będzie trzeba wprowadzić przed urucho-
mieniem maszyny.

Duża prędkość podczas ruchu w przód oraz 
optymalna moc zagęszczania po zaledwie 
kilku przejściach:
Zagęszczarka DPU 130 w rywalizacji pokonuje 
5,5-tonowy walec oraz pozwala na położenie 
znacznie wyższych warstw sypanych. 

Perfekcyjna do zagęszczania wykopów: 
Zagęszczarka DPU 130 stanowi uzupełnienie 
palety zdalnie sterowanych urządzeń marki 
Wacker Neuson. 
(Więcej informacji od strony 46.)

Komfortowa konserwacja: 
Uchylna do góry maska zagęszczarki DPU 130  
to optymalny dostęp do wszystkich komponentów.



Moc 10-tonowego walca  
w kombinacji ze zwrotnością zagęszczarki:  
DPU 100-70 - zestaw sprzężony.
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ZESTAW SPRZĘŻONY 
Z TRZECH DPU 100-70

Najbardziej efektywne rozwiązanie do zagęszczania tłucznia przy budowie torowisk oraz 
w innych miejscach:
-   Gdy nie można zastosować dużych walców lub ich zastosowanie się nie opłaca, dobrym 

wyjściem jest zestaw sprzężony.
-   Zestaw sprzężony powstaje przez połączenie trzech zagęszczarek typu DPU 100-70. 

Potrójna kombinacja tej siły daje wyjątkową moc 10 tonowego walca. 
-   Bardzo wysokie bezpieczeństwo obsługi dzięki zdalnemu sterowaniu. Wibracje dłoni i ramion 

są całkowicie wyeliminowane, a operator znajduje się w bezpiecznej odległości od maszyny. 
Zalety te plasują zestaw sprzężony wśród najbezpieczniejszych rozwiązań do zagęszczania 
na rynku. 

-   Zestaw pozwala zagęszczać duże powierzchnie stosunkowo niskim kosztem. Siła 
zagęszczania zestawu sprzężonego doskonale zdaje egzamin w strefach budowlanych, 
w których ze względów statycznych nie można zastosować ciężkiego walca. 

-   Ochrona operatora przed spalinami i kurzem.

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

Zestaw 
sprzężony
Szerokość płyty 
87 - 261 cm* 
Siła 
zagęszczania 
100 - 300 kN
Ciężar 
750 - 2.250 kg*

* Wartość łącznie z dostarczanymi w standardzie poszerzeniami bocznymi.

  

NIEZRÓWNANA MOC, BEZPIECZEŃ-STWO I WSZECH-STRONNOŚĆ.

Zawiesie transportowe umożliwia załadu-
nek całego zestawu sprzężonego. Do trans-
portu wystarczy większa przyczepa do samo-
chodu osobowego. W tym przypadku nie jest 
potrzebna platforma transportowa wymagana 
podczas przewożenia 10 tonowego walca. 

Wysoka wydajność  
w zestawie podwójnym  
lub potrójnym. 
Dowodem niezwykłej 
wszechstronności zestawu 
sprzężonego jest możliwość 
dopasowania go do bieżą-
cych wymagań i warunków 
pracy, takich jak na przy-
kład statyczne obciążenie 
budowli lub ograniczona 
ilość miejsca. Można zasto-
sować zarówno pojedynczą 
zagęszczarkę, jak i zestaw 
podwójny lub potrójny. 
Przebudowanie zestawu jest 
bardzo proste, nie wymaga 
szczególnych umiejętności 
technicznych i może być 
realizowane na placu budo-
wy. Maszyny nie są ze sobą 
połączone ani hydraulicznie, 
ani elektrycznie. Komunikują 
się dzięki nowoczesnej tech-
nologii podczerwieni.

Zdalne sterowanie  umożliwia operatorowi zestawu sprzężonego 
zajęcie pozycji roboczej zapewniającej wyraźny odstęp od maszyny.  
Gwarantuje to całkowite bezpieczeństwo – operator nie jest narażony  
na bezpośrednie zagrożenia, takie jak np. spaliny, zapylenie lub wibracje 
dłoni i ramion. 

Idealny do budowy torowisk.



Zastrzega się możliwość zmian w związku ze stałym rozwojem konstrukcji.

Dane techniczne.

Zagęszczarki do 
podłoża, kanałów 
i kostki brukowej 

Zestaw 
sprzężony
Szerokość płyty 
87 - 261 cm* 
Siła 
zagęszczania 
100 - 300 kN
Ciężar 
750 - 2.250 kg*

 
 
DANE TECHNICZNE

Podwójny zestaw  
sprzężony

Potrójny zestaw 
sprzężony

Wymiary  
(z poszerzeniami bocznymi) cm 174 261
Ciężar roboczy  
(bez poprzecznicy nośnej) kg 1.540 2.310
Ciężar belki podnoszenia kg 103 103
Wibracje dłoń/ramię ms2 0 0
Drgania wzbudnicy Hz 56 56
Siła odśrodkowa kN 200 300
Maks. powierzchnia zagęszczana m2/h 2.957 4.462
Wskazówka
System zdalnego sterowania Pole widzenia  

(poczerw.) 
Pole widzenia 
(poczerw.)

Aby uzyskać więcej danych maszyny bazowej, patrz dane techniczne DPU 100-70.

DANE TECHNICZNE
Ciężar roboczy kg

WP 1030A
50

WP 1235A
60

WP 1540A
75

WP 1540W
75

Najniższa wysokość robocza mm 629 606 532 532
Płyta - wymiary (S x D) mm 300 x 496 350 x 546 400 x 586 400 x 586
Szerokość robocza mm 300 350 400 400
Siła odśrodkowa kN 12 12 15 15
Częstotliwość Hz 98 98 98 98
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 26 27 29 29
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h  468 567 696 696
Maks. zdolność pokonywania wzniesień  
(zależna od wpływu gruntu i otoczenia) % 30 30 30 30
Napęd Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy
Producent silnika Honda Honda Honda Wacker Neuson
Typ GX 100 GX 120 GX 160 WM 170
Pojemność skokowa cm3 98 118 163 169
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW (KM) 2,1 2,6 3,6 3,7
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600
Zużycie paliwa l/h 0,33 0,8 1,8 1,8
Pojemność zbiornika (paliwa) l 1,2 2,5 3,7 3,7
Transmisja siły Z silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy na wibrator.
Pojemność zbiornika (wody) l * * * *
* Zbiornik na wodę dostępny w ramach akcesoriów (proszę zob. strona 64/65)

DANE TECHNICZNE
Ciężar roboczy kg

WP 1550A
85

WP 1550W
85

WP 2050A
100

WP 2050W
100

Najniższa wysokość robocza mm 632 632 632 632
Płyta - wymiary (S x D) mm 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586
Szerokość robocza mm 500 500 500 500
Siła odśrodkowa kN 15 15 20 20
Częstotliwość Hz 98 98 98 98
Maks. prędkość do przodu (zależna od  
wpływu gruntu i otoczenia) m/min 29 29 28 28
Maks. wydajność powierzchniowa (zależna  
od wpływu gruntu i otoczenia) m2/h 870 870 840 840
Maks. zdolność pokonywania wzniesień  
(zależna od wpływu gruntu i otoczenia) % 30 30 30 30
Napęd Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy
Producent silnika Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson
Typ GX 160 WM 170 GX 160 WM 170
Pojemność skokowa cm3 163 169 163 169
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW (KM) 3,6 3,7 3,6 3,7
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600
Zużycie paliwa l/h 1,8 1,8 1,8 1,8
Pojemność zbiornika (paliwa) l 3,7 3,7 3,7 3,7
Transmisja siły Z silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy na wibrator.
Pojemność zbiornika (wody) l * * * *
* Zbiornik na wodę dostępny w ramach akcesoriów (proszę zob. strona 64/65)



DANE TECHNICZNE
Ciężar roboczy kg

WPP 1540A
81

WPP 1540W
81

WPP 1550A
86

WPP 1550W
86

Najniższa wysokość robocza mm 547 547 556 556
Płyta - wymiary (S x D) mm 400 x 586 400 x 586 500 x 586 500 x 586
Szerokość robocza mm 400 400 500 500
Siła odśrodkowa kN 15 15 15 15
Częstotliwość Hz 98 98 98 98
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 29 29 29 29
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 696 696 870 870
Maks. zdolność pokonywania wzniesień  
(zależna od wpływu gruntu i otoczenia) % 30 30 30 30
Napęd Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy
Producent silnika Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson
Typ GX 160 WM 170 GX 160 WM 170
Pojemność skokowa cm3 163 169 163 169
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 3,6 3,7 3,6 3,7
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600
Zużycie paliwa l/h 1,8 1,8 1,8 1,8
Pojemność zbiornika (paliwa) l 3,7 3,7 3,7 3,7
Transmisja siły Z silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy na wibrator.
Pojemność zbiornika (wody) l 8 8 9 9
* Zbiornik na wodę dostępny w ramach akcesoriów (proszę zob. strona 64/65)

DANE TECHNICZNE
Ciężar roboczy kg

BPU 2540
144

BPU 2540A 
145

DPU 2540H
160

DPU 2550H
166

Płyta - wymiary (S x D) mm 400 x 703 400 x 703 400 x 703 500 x 703
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 647 647 717 717
Wysokość robocza  
(dyszel w najniższej/najwyższej  
pozycji roboczej) mm 800 / 1.143 800 / 1.143 800 / 1.143 800 / 1.143
Szerokość robocza mm 400 400 400 500
Szerokość płyty mm 10 10 10 10
Siła odśrodkowa kN 25 25 25 25
Częstotliwość Hz 90 90 90 90
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 21 21 21 20
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 504 504 504 600
Napęd Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, 

czterosuwowy silnik benzynowy
Jednocylindrowy silnik wysokoprężny 
chłodzony powietrzem

Producent silnika Wacker Neuson Honda Hatz Hatz
Typ WM 170 GX 160 1 B 20 1 B 20
Pojemność skokowa cm3 169 163 232 232
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 4,2 4,0 3,4 3,4 
Przy obrotach 1/min 4.000 3.600 3.600 3.600
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 1,5 1,5 1,5 1,5 
Przy obrotach 1/min 2.800 2.800 2.800 2.800
Zużycie paliwa l/h 0,8 0,8 0,4 0,4
Pojemność zbiornika (paliwa) l 3,6 3,7 3,0 3,0
Transmisja siły Z silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy na wibrator.

DANE TECHNICZNE 

Ciężar roboczy kg

DPU 2560H /  
DPU 2560H-TS
171

BPU 3050
 
160

BPU 3050A
 
166

Płyta - wymiary (S x D) mm 600 x 703 500 x 703 500 x 703
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 717 697 697
Wysokość robocza  
(dyszel w najniższej/najwyższej  
pozycji roboczej) mm 800 / 1.143 800 / 1.143 800 / 1.143
Szerokość robocza mm 600 500 500
Szerokość płyty mm 10 10 10
Siła odśrodkowa kN 25 30 30
Częstotliwość Hz 90 90 90
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 19 / 23 21 21
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 684 / 828 630 630
Napęd Jednocylindrowy silnik wysokoprężny 

chłodzony powietrzem
Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, 
czterosuwowy silnik benzynowy

Producent silnika Hatz Wacker Neuson Honda
Typ 1 B 20 WM 270 GX 270
Pojemność skokowa cm3 232 270 270
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 3,4 6,6 6,6 
Przy obrotach 1/min 3.600 4.000 3.600
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 1,5 1,9 1,9 
Przy obrotach 1/min 2.800 2.800 2.800
Zużycie paliwa l/h 0,4 1,1 1,1
Pojemność zbiornika (paliwa) l 3,0 6,1 5,0
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i pasa klinowego 

bezpośrednio na wzbudnicę.

DANE TECHNICZNE
Ciężar roboczy kg

DPS 1850H Basic
110

DPS 1850H Vario
108

WPU 1550A
90

Najniższa wysokość robocza mm 838 838 556
Płyta - wymiary (S x D) mm 500 x 600 500 x 600 500 x 586
Szerokość robocza mm 500 500 500
Siła odśrodkowa kN 18 Stopień 1 

Stopień 2
11
18

15

Częstotliwość Hz 90 98 98
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 22

Stopień 1 
Stopień 2

20 
14 29

Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 660

Stopień 1 
Stopień 2

600 
420 870

Maks. zdolność pokonywania wzniesień  
(zależna od wpływu gruntu i otoczenia) % 30 30 30
Napęd Jednocylindrowy silnik wysokoprężny  

chłodzony powietrzem
Chłodzony powietrzem, 
jednocylindrowy, 
czterosuwowy  
silnik benzynowy

Producent silnika Hatz Hatz Honda
Typ 1 B 20 1 B 20 GX 160
Pojemność skokowa cm3 232 232 163
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 3,4 3,4 3,6
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600
Zużycie paliwa l/h 1,0 1,0 1,8
Pojemność zbiornika (paliwa) l 3,0 3,0 3,7
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem sprzęgła 

odśrodkowego i pasa klinowego bezpośrednio  
na wzbudnicę.

Z silnika napędowego  
przez automatyczny  
napęd pasowy odśrodkowy 
na wibrator.

Pojemność zbiornika (wody) l – – 9
* Zbiornik na wodę dostępny w ramach akcesoriów (proszę zob. strona 64/65)

Zastrzega się możliwość zmian w związku ze stałym rozwojem konstrukcji.



DANE TECHNICZNE
 
 
Ciężar roboczy kg

DPU 3050H
 
 
181

DPU 3050H 
Rozrusznik  
elektryczny
206

DPU 3060H  
DPU 3060H-TS
 
190

Płyta - wymiary (S x D) mm 500 x 703 500 x 703 600 x 703
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 758 758 758
Wysokość robocza  
(dyszel w najniższej/najwyższej  
pozycji roboczej) mm 800 / 1.143 800 / 1.143 800 / 1.143
Szerokość robocza mm 500 500 600
Szerokość płyty mm 10 10 10
Siła odśrodkowa kN 30 30 30
Częstotliwość Hz 90 90 90
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 21 21 19 / 23
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 630 630 684 / 828
Napęd Jednocylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem
Producent silnika Hatz Hatz Hatz
Typ 1 B 30 1 B 30 1 B 30
Pojemność skokowa cm3 347 347 347
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 5,0 5,0 5,0 
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 1,9 1,9 1,9 
Przy obrotach 1/min 2.800 2.800 2.800
Zużycie paliwa l/h 0,6 0,6 0,6
Pojemność zbiornika (paliwa) l 5,0 5,0 5,0
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i pasa klinowego 

bezpośrednio na wzbudnicę.

DANE TECHNICZNE
 
 
Ciężar roboczy kg

DPU 3060H-TS 
Rozrusznik  
elektryczny
215

DPU 3070H 

 
195

DPU 3750H
 
 
247

Płyta - wymiary (S x D) mm 600 x 703 700 x 703 500 x 703
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 758 758 758
Wysokość robocza  
(dyszel w najniższej/najwyższej  
pozycji roboczej) mm 800 / 1.143 800 / 1.143 871 / 1.313
Szerokość robocza mm 600 700 500
Szerokość płyty mm 10 10 10
Siła odśrodkowa kN 30 30 37
Częstotliwość Hz 90 90 90
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 23 18 27
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 825 756 810
Napęd Jednocylindrowy silnik wysokoprężny 

chłodzony powietrzem
Chłodzony powietrzem jednocylindrowy 
czterosuwowy silnik wysokoprężny

Producent silnika Hatz Hatz Hatz
Typ 1 B 30 1 B 30 1 B 30
Pojemność skokowa cm3 347 347 347
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 5,0 5,0 5,4
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 1,9 1,9 1,7
Przy obrotach 1/min 2.800 2.800 2.800
Zużycie paliwa l/h 0,6 0,6 0,6
Pojemność zbiornika (paliwa) l 5,0 5,0 5,0
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i pasa klinowego 

bezpośrednio na wzbudnicę.

Zastrzega się możliwość zmian w związku ze stałym rozwojem konstrukcji.

DANE TECHNICZNE
 
Ciężar roboczy kg

DPU 3750HE
 
265

DPU 3760H 

256

DPU 3760HE 

274
Płyta - wymiary (S x D) mm 500 x 703 600 x 703 600 x 703
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 758 758 758
Wysokość robocza  
(dyszel w najniższej/najwyższej  
pozycji roboczej) mm 871 / 1.313 871 / 1.313 871 / 1.313
Szerokość robocza mm 500 600 600
Szerokość płyty mm 10 10 10
Siła odśrodkowa kN 37 37 37
Częstotliwość Hz 90 90 90
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 27 26 26
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 810 936 936
Napęd Chłodzony powietrzem jednocylindrowy czterosuwowy silnik wysokoprężny
Producent silnika Hatz Hatz Hatz
Typ 1 B 30 1 B 30 1 B 30
Pojemność skokowa cm3 347 347 347
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 5,4 5,4 5,4 
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 1,7 1,7 1,7
Przy obrotach 1/min 2.800 2.800 2.800
Zużycie paliwa l/h 0,6 0,6 0,6
Pojemność zbiornika (paliwa) l 5 5 5
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i pasa klinowego 

bezpośrednio na wzbudnicę.

DANE TECHNICZNE
 
 
Ciężar roboczy kg

BPU 4045A
 
 
308

BPU 5545A 

 
324

DPU 4045YE 
Rozrusznik 
elektryczny
356

Płyta - wymiary (S x D) mm 450 x 900 450 x 900 450 x 900
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 725 725 725
Wysokość robocza  
(dyszel w najniższej/najwyższej  
pozycji roboczej) mm 1.030 / 1.409 1.030 / 1.409 1.030 / 1.409
Szerokość robocza  
(bez/z poszerzeniami bocznymi) mm 460 / 600 460 / 600 460 / 600
Szerokość płyty mm 12 12 12
Siła odśrodkowa kN 40 55 40
Częstotliwość Hz 69 69 69
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 24 27 24
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 864 972 864
Napęd Chłodzony powietrzem jednocylindrowy 

czterosuwowy silnik Otto
Chłodzony powietrzem jednocylindrowy 
czterosuwowy silnik wysokoprężny

Producent silnika Honda Honda Yanmar
Typ GX 270 GX 390 L70N
Pojemność skokowa cm3 270 389 320
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 6,6 9,6 4,9 
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 4,6 5,4 4,3
Przy obrotach 1/min 2.600 2.600 3.000
Zużycie paliwa l/h 1,6 2 1,4
Pojemność zbiornika (paliwa) l 5,3 6,1 3,3
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i pasa klinowego 

bezpośrednio na wzbudnicę.



Zastrzega się możliwość zmian w związku ze stałym rozwojem konstrukcji.

DANE TECHNICZNE
 
Ciężar roboczy kg

DPU 4545H
 
386

DPU 4545HE 

405

DPU 5545H 

386
Płyta - wymiary (S x D) mm 450 x 900 450 x 900 450 x 900
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 770 770 770
Wysokość robocza  
(dyszel w najniższej/najwyższej  
pozycji roboczej) mm 1.023 / 1.405 1.023 / 1.405 1.023 / 1.405
Szerokość robocza  
(bez/z poszerzeniami bocznymi) mm 460 / 600 460 / 600 460 / 600
Szerokość płyty mm 12 12 12
Siła odśrodkowa kN 45 45 55
Częstotliwość Hz 69 69 69
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 25 25 27
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 900 900 972
Napęd Chłodzony powietrzem jednocylindrowy czterosuwowy silnik wysokoprężny
Producent silnika Hatz Hatz Hatz
Typ 1D42S 1D42S 1D42S
Pojemność skokowa cm3 445 445 445
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 7 7 7
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 4,9 4,9 5,4
Przy obrotach 1/min 3.000 3.000 3.000
Zużycie paliwa l/h 1,8 1,8 1,8
Pojemność zbiornika (paliwa) l 5 5 5
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i pasa klinowego 

bezpośrednio na wzbudnicę.

DANE TECHNICZNE
 
Ciężar roboczy kg

DPU 5545HE
 
405

DPU 6555H 

459

DPU 6555HE 

476
Płyta - wymiary (S x D) mm 450 x 900 550 x 900 550 x 900
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 770 869 869
Wysokość robocza  
(dyszel w najniższej/najwyższej  
pozycji roboczej) mm 1.023 / 1.405 995 / 1.460 1.038 / 1.417
Szerokość robocza  
(bez/z poszerzeniami bocznymi) mm 460 / 600 560 / 710 560 / 710
Szerokość płyty mm 12 12 12
Siła odśrodkowa kN 55 65 65
Częstotliwość Hz 69 69 69
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 27 28 28
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 972 1.193 1.193
Napęd Chłodzony powietrzem jednocylindrowy czterosuwowy silnik wysokoprężny
Producent silnika Hatz Hatz Hatz
Typ 1D42S 1D81S 1D81S
Pojemność skokowa cm3 445 667 667
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 7 9,6 9,6
Przy obrotach 1/min 3.600 3.000 3.000
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 5,4 6,7 6,7
Przy obrotach 1/min 3.000 2.880 2.880
Zużycie paliwa l/h 1,8 1,9 1,9
Pojemność zbiornika (paliwa) l 5 6 6
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i pasa klinowego 

bezpośrednio na wzbudnicę.

DANE TECHNICZNE
 
Ciężar roboczy kg

DPU 130
 
1.170

DPU 100-70
 
726 

Płyta - wymiary (S x D) mm 1.186 700 x 1.073
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 988 910
Wysokość robocza  
(dyszel w najniższej/najwyższej  
pozycji roboczej) mm – 910 / 1.240
Szerokość robocza  
(bez/z poszerzeniami bocznymi) mm 1.200 700 / 757
Szerokość płyty mm 14 14
Siła odśrodkowa kN 130 100
Częstotliwość Hz 58 56
Maks. prędkość ruchu w przód  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m/min 31 30
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od oddziaływania  
gruntu i otoczenia) m2/h 2.232 1.260
Napęd Czterocylindrowy 

bezsprężarkowy  
silnik wysokoprężny 
chłodzony wodą

Chłodzony powietrzem dwucylindrowy silnik 
wysokoprężny z seryjnym rozrusznikiem 
elektrycznym.

Producent silnika Lombardini Lombardini
Typ LDW 1404 12 LD 477-2
Pojemność skokowa cm3 1.372 954
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 24,5 14,8
Przy obrotach 1/min 3.600 3.000
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 16 11,5
Przy obrotach 1/min 2.700 2.870
Zużycie paliwa l/h 4 2,6
Pojemność zbiornika (paliwa) l 18 7,5
Transmisja siły Elektronicznie  

sterowany dwuobiegowy 
układ hydrostatyczny.

Z silnika napędowego za pośrednictwem pompy 
zębatej i silnika zębatego na wibrator.

DANE TECHNICZNE
 
Ciężar roboczy  
(bez belki podnoszenia/z  
poszerzeniami bocznymi) kg

Podw. zestaw  
sprzężony  
z 2 DPU 100-70
 
726 / 1.540

Potr. zestaw  
sprzężony  
z 3 DPU 100-70
 
726 / 2.310

Płyta - wymiary (S x D) mm 700 x 1.073 (2 x) 700 x 1.073 (3 x)
Wysokość maszyny (bez dyszla) mm 910 910
Wysokość robocza (dyszel przesuwany) mm 910 / 1.240 910 / 1.240
Szerokość robocza mm 1.760 2.656
Szerokość płyty mm 14 14
Siła odśrodkowa kN 200 300
Częstotliwość Hz 56 56
Maks. prędkość do przodu i do tyłu  
(zależna od podłoża) m/min 30 / 28 30 / 28
Maks. wydajność powierzchniowa z seryjnymi 
poszerzeniami bocznymi (zależna od podłoża) m2/h 2.957 4.462
Napęd Chłodzony powietrzem dwucylindrowy silnik wysokoprężny  

z seryjnym rozrusznikiem elektrycznym.
Producent silnika Lombardini Lombardini
Typ 12 LD 477-2 12 LD 477-2
Pojemność skokowa cm3 954 (2 x) 954 (3 x)
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW 14,8 (2 x) 14,8 (3 x)
Przy obrotach 1/min 3.000 3.000
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW 11,5 (2 x) 11,5 (3 x)
Przy obrotach 1/min 2.870 2.870
Zużycie paliwa l/h 2,6 (2 x) 2,6 (3 x)
Pojemność zbiornika (paliwa) l 7,5 (2 x) 7,5 (3 x)
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem pompy zębatej i silnika zębatego na wibrator.
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