
Właśnie w wypadku małych powierzchni jest 
istotne, aby mieć zagęszczarkę wysokowydajną 
oraz na najwyższym poziomie w kwestii obsługi. 
Zagęszczarki Wacker Neuson charakteryzują się 
dużą wydajnością w stosowaniu oraz przekonują 
zarówno wysoką jakością części maszyny jak 
również atutami szczegółów użytkowania:
•   Najlepsza zwrotność.
•  Różne siły odśrodkowe.
•   Różne szerokości płyt.
•   Płyty o wysokiej odporności na zużycie.
•   Akcesoria skrojone na miarę potrzeb 

w zagęszczaniu asfaltu.
•   Niewielkie wymagania konserwacyjne.

Zwrotni oraz wszechstronni 
specjaliści pracy 
na małych powierzchniach.

Zagęszczanie 
asfaltu na 

małych 
powierzchniach
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Asfaltowi specjaliści  
wąskiego śladu. 
WP 1030 oraz WP 1235.
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WP 1235

Perfekcyjne zagęszczanie również w najwęższych miejscach:
-  Mała szerokość płyty 30 cm wzgl. 35 cm.
-  Zbiornik na wodę o dużej pojemności z dużym otworem wlewowym.
-  Większa wydajność na małej powierzchni.
-  Funkcjonalny dizajn o perfekcyjnej ergonomii.
-  Ulepszona zwrotność.
-  Proste krawędzie umożliwiają optymalne zagęszczanie wzdłuż murów.
-  Trzy wgłębienia w podstawie ułatwiają transport.
-  Idealne do budownictwa ogrodowego i krajobrazowego.

Na potrzeby zagęszczania asfaltu 
można zamówić zestaw akcesoriów,  
w skład którego wchodzą: zbiornik  
na wodę oraz zraszacz kompletny. 

Zwarte wymiary transportowe:  
Możliwość złożenia uchwytu  
prowadzącego do przodu.

Zagęszczanie 
asfaltu na małych 
powierzchniach 

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



Bezkonkurencyjne na najmniejszej 
betonowanej powierzchni:  
WP 1540, WP 1550  
oraz WP 2050.
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WP 1550

Szybkie i zwrotne w zastosowaniu.
-  Ulepszona ergonomia, wyższa wydajność.
-  Idealnie sprawdzają się podczas prac w szybach kablowych oraz na 

najwęższych powierzchniach.
-  Ulepszona zwrotność.
-  Zbiornik na wodę o dużej pojemności z dużym otworem wlewowym dostępny w 

ramach akcesoriów.
-  Dobre rozprowadzenie wody przez specjalne rowki w płycie.
-  Krawędzie płyty zakończone skosem ułatwiają miejscowe zagęszczanie.
-  Z odchylanym obrotowo do przodu uchwytem prowadzącym zagęszczarki 

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

Zagęszczanie 
asfaltu na małych 
powierzchniach 

WP 1540  
WP 1550 
WP 2050
Szerokość płyty 
40 - 50 cm 
Siła 
zagęszczania
15 - 20 kN
Ciężar 
75/85/100 kgKrawędzie płyty wykonane pod skosem 

ułatwiają miejscowe zagęszczanie.

Jeck
Hervorheben



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

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

użytkowania na budowie.
-   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.

-   Zoptymalizowany zraszacz kompletny: Specjalny kształt rowków na wodę umożliwia 
zraszanie sięgające po krawędzie zewnętrzne płyty. Osłona rury zraszacza  
przez całą szerokość płyty. 

-   Automatyczne doprowadzenie wody tylko podczas operacji zagęszczania. 
Na biegu jałowym zawór zamyka się samoczynnie.

-   Zbiornik na wodę można zdjąć i ponownie zamocować bez użycia 
dodatkowych narzędzi.

-   Manetka gazu dostępna w zasięgu ręki umożliwia łatwy i 
bezpieczny rozruch oraz zatrzymanie silnika.

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

-   Idealne np. do układania warstw ścieralnych asfaltu na 
parkingach lub chodnikach.

Zagęszczanie 
asfaltu na małych 
powierzchniach 

WPP 1540
WPP 1550
Szerokość płyty 
40 - 50 cm 
Siła 
zagęszczania 
15 kN
Ciężar 
85 - 90 kg

1  Zwrotne na najmniejszej powierzchni.
2  Nowa koncepcja uchwytu prowa-

dzącego oraz stabilna rama zapew-
niają doskonałą stabilność podczas 
obsługi bocznej.

1 2

 
 
 

WYDAJNA 

MASZYNA WAGI 

LEKKIEJ DO 

PROFESJONALNEJ 

PRACY CIĄGŁEJ.



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:
-   Trwała i wszechstronna maszyna dwukierunkowa zaprojektowana do długotrwałego użytkowania.
-   Bezkonkurencyjnie funkcjonalna rolka transportowa na potrzeby łatwej zmiany miejsca użytkowania 

maszyny na placu budowy. 
-   Zoptymalizowany zraszacz kompletny: Specjalny kształt rowków na wodę umożliwia zraszanie 

sięgające po krawędzie zewnętrzne płyty. Osłona rury zraszacza przez całą szerokość płyty. 
-   Automatyczne doprowadzenie wody tylko podczas operacji zagęszczania. Na biegu jałowym zawór 

zamyka się samoczynnie.
-   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. 

-   Nowo zaprojektowana, odporna na zużycie i uderzenia płyta 
dolna z żeliwa sferoidalnego. 

-   Ulepszona powierzchnia toczna zapewnia większą prędkość 
ruchu w przód oraz optymalną zwrotność.

-   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.

Zagęszczanie 
asfaltu na małych 
powierzchniach 

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

Zbiornik na wodę 
ma dużą pojemność oraz jest półprzezroczysty, umożliwiając w ten sposób 
łatwą kontrolę stanu wody w zbiorniku. Można go zdjąć z zagęszczarki  
bez użycia narzędzi oraz umocować ponownie; zbiornik wody zostanie  
wtedy odłączony przy użyciu szybkozłączki. Wieko jest umocowane  
do zbiornika na wodę, co zapobiega jego zgubieniu. Dwa duże filtry 
zmniejszają niebezpieczeństwo zapchania się rury zraszacza podczas 
eksploatacji. Na potrzeby czyszczenia i spuszczania wody można je  
bez problemu zdejmować.

Duża mobilność na placu 
budowy za sprawą trwałego 
rolki transportowej.

 
  
 

WYSOKA 

WYDAJNOŚĆ 

POWIERZCHNIOWA 

DZIĘKI MOŻLIWOŚCI 

RUCHU W PRZÓD  

I W TYŁ.



Specjalista w kwestii asfaltu:  
DPS 1850.
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DPS 1850

Optymalna zagęszczarka do naprawy warstw wierzchnich oraz nośnych:
-   Odporna na zużycie oraz uderzenia, również podczas pracy ciągłej, za sprawą 

niezwykle trwałej płyty z żeliwa sferoidalnego.
-   Silnik wysokoprężny z dużymi rezerwami mocy.
-   Niewymagające konserwacji łożyska wibratora zaprojektowane do długotrwałej 

pracy w wysokich temperaturach, które powstają podczas zagęszczania asfaltu.
-   Płynna regulacja zraszacza wodnego powoduje, że zagęszczanie przebiega 

sprawnie przy każdej konsystencji nawierzchni.
-   Idealne umieszczenie dźwigni gazu na potrzeby dużego komfortu obsługi.
-    Uchwyt prowadzący zapewnia szczególnie dobre prowadzenie zagęszczarki 

z boku, w celu zagęszczenia asfaltu w krawędziach. 

Zagęszczanie 
asfaltu na małych 
powierzchniach 

 
DPS 1850
Szerokość płyty 
50 cm 
Siła 
zagęszczania 
18 kN
Ciężar 
135 kg

 
 
 

SILNIK  

Z DUŻYMI 

REZERWAMI  

MOCY.



Dane techniczne.

Zastrzega się możliwość zmian w związku ze stałym rozwojem konstrukcji.

DANE TECHNICZNE WP 1030 A WP 1235 A WP 1540 A WP 1540 W
Ciężar roboczy kg 50 60 75 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 do przodu  
(zależna od oddziaływania  
asfaltu i otoczenia) m/min 26 27 29 29
Maks. wydajność  
powierzchniowa (zależna  
od oddziaływania asfaltu  
i otoczenia) m2/h 468 567 696 696
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 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 30/31)

DANE TECHNICZNE WP 1550 A WP 1550 W WP 2050A WP 2050W WPP 1540 AW
Ciężar roboczy kg 85 85 100 100 85
Najniższa wysokość robocza mm 632 632 632 632 547
Płyta - wymiary (S x D) mm 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 400 x 586
Szerokość robocza mm 500 500 500 500 400
Siła odśrodkowa kN 15 15 20 20 15
Częstotliwość Hz 98 98 98 98 98
Maks. prędkość do przodu  
(zależna od oddziaływania  
asfaltu i otoczenia) m/min 29 29 28 28 29
Maks. wydajność  
powierzchniowa (zależna  
od oddziaływania asfaltu  
i otoczenia) m2/h 870 870 840 840 696
Napęd Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy
Producent silnika Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda
Typ GX 160 WM 170 GX 160 WM 170 GX 160
Pojemność skokowa cm3 163 169 163 169 163
Maks. moc  
(DIN ISO 3046) kW 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Zużycie paliwa l/h 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Pojemność zbiornika (paliwa) l 3,7 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
* Zbiornik na wodę dostępny w ramach akcesoriów (proszę zob. strona 30/31)

DANE TECHNICZNE WPP 1540 WW WPP 1550 AW WPP 1550 WW WPU 1550 AW DPS 1850H Asphalt
Ciężar roboczy kg 85 90 90 94 128
Najniższa wysokość robocza mm 547 547 547 556 650
Płyta - wymiary (S x D) mm 400 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 585
Szerokość robocza mm 400 500 500 500 500
Siła odśrodkowa kN 15 15 15 15 18
Częstotliwość Hz 98 98 98 98 90
Maks. prędkość do przodu  
(zależna od oddziaływania  
asfaltu i otoczenia) m/min 29 29 29 29 22
Maks. wydajność  
powierzchniowa (zależna  
od oddziaływania asfaltu  
i otoczenia) m2/h 696 870 870 870 660
Napęd Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy Jednocylindrowy 

silnik wysokoprężny 
chłodzony powietrzem

Producent silnika Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda Hatz
Typ WM 170 GX 160 WM 170 GX 160 1 B 20
Pojemność skokowa cm3 169 163 169 163 243
Maks. moc  
(DIN ISO 3046) kW 3,7 3,6 3,7 3,6 3,4
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Zużycie paliwa l/h 1,8 1,8 1,8 1,8 1,0
Pojemność zbiornika (paliwa) l 3,7 3,7 3,7 3,7 3
Transmisja siły Z silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy na wibrator.
Pojemność zbiornika (wody) l 8 9 9 9 11,2
* Zbiornik na wodę dostępny w ramach akcesoriów (proszę zob. strona 30/31)




