
Trudne warunki wymagają  
inteligentnych rozwiązań:
•   Zagęszczarka sterowana podczerwienią
•   Walec okołkowany sterowany podczerwienią

Precyzyjna realizacja zadań 
w wykopach i kanałach 
przy użyciu zdalnie 
sterowanych urządzeń  
firmy Wacker Neuson.

Zagęsz-
czarki do  
kanałów  

i wykopów
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Zdalnie sterowana zagęszczarka 
z inteligentnym trybem Stand-by: 
DPU 7060.
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DPU 7060

Zagęszczarka ze zintegrowanym dodatkiem bezpieczeństwa:
-   Inteligentny tryb Stand-by, który zatrzymuje ruch, gdy operator puści 

joystick zdalnego sterowania. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo 
i ogranicza zużycie paliwa. 

-    Bezpieczne zdalne sterowanie: Gdy operator wkroczy w dwumetrową 
strefę bezpieczeństwa lub straci kontakt wzrokowy, zagęszczarka zostanie 
automatycznie zatrzymana. 

-   DPU 7060 jest jedyną w swojej klasie zagęszczarką pracującą z efektywną 
techniką pasków klinowych. Dzięki tej technice w przeciwieństwie do maszyn 
napędzanych hydraulicznie współczynnik sprawności jest utrzymywany na 
stałym poziomie. 

-  Od razu po wyłączeniu wibracji zagęszczarka przełącza się do biegu 
jałowego. Ogranicza to zużycie paliwa i zawartość spalin w wykopie.

-   Zróżnicowane szerokości robocze dzięki poszerzeniom bocznym.
-   Mała wysokość dzięki płaskiemu silnikowi napędowemu.

Zagęszczarki do 
kanałów i wykopów 

 
DPU 7060
Szerokość płyty 
80 cm* 
Siła 
zagęszczania 
70 kN
Ciężar 
615 kg*

* Wartość łącznie z dostarczanymi w standardzie poszerzeniami bocznymi.

Bezkonkurencyjny atut w kwestii 
bezpieczeństwa: Kombinacja trybu 
gotowości do pracy (Stand by)  
i zdalnego sterowania. 
Dzięki trybowi Stand-by zagęszczarka 
przejdzie w stan biegu jałowego 
i wyłączy wszelkie ruchy, gdy tylko 
stojący kilka metrów od niej operator 
puści joystick zdalnego sterowania.

1 Innowacyjne zdalne 
sterowanie, umożliwiające 
obsługę maszyny z odległości 
nawet 20 metrów.

 Więcej informacji na temat 
zdalnego sterowania można 
znaleźć na stronie 56 - 61. 

2 Pulpit łączeniowy 
z czujnikiem podczerwieni 
stanowi połączenie ze 
zdalnym sterowaniem.  
Czujnik podczerwieni  
ustępuje pod  
wpływem uderzeń. 

1

2



Zdalnie sterowany walec okołkowany 
z przegubem centralnym: 
RT 56 i RT 82.
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RT 82

Opatentowana technologia przegubu centralnego zwiększa wydajność pracy:
-   Dla walca okołkowanego firmy Wacker Neuson zmiany kierunków nie stanowią 

żadnego problemu, realizacja tego zadania jest prosta i wymaga tylko jednej operacji. 
-   Zagęszczanie przy krawędziach nie sprawia kłopotu.
-  Podczas manewrowania nie dochodzi do zrywania wcześniej zagęszczonego podłoża.
-   Idealnie nadaje się do zagęszczania wykopów pod instalacje oraz podsypek pod drogi 

i parkingi.
-   Doskonała koncepcja maszynowa z zestawem diagnostycznym i ochroną silnika przed 

podgrzewaniem wstępnym.
-    Opatentowane niskie położenie wibratora pozwala na kierowanie oddziaływania siły 

odśrodkowej bezpośrednio na podłoże. Dzięki temu osiąga się wyjątkowo wysoką 
efektywność zagęszczania. 

-   Wydajność zagęszczania może być dopasowana do różnych warunków pracy: 
Do wyboru 34 lub 68 kN. 

-   Dostępne są dwie szerokości bębnów: 56 lub 82 cm.

Zagęszczarki do 
kanałów i wykopów 

RT 56 
RT 82
Szerokość 
walca 
56 - 82 cm
Siła 
zagęszczania 
34 - 68 kN
Ciężar 
1.391 - 1.473 kg

  
 

Wynalazek  Wacker Neuson:DUŻA  ZWROTNOŚĆ DZIĘKI PRZEGUBOWI CENTRALNEMU.

Opatentowane umieszczenie wibratora  
pod środkową osią bębna pozwala na obniżenie 
środka ciężkości, co dodatkowo zabezpiecza walec 
przed wywróceniem. Ponadto dzięki niskiemu 
położeniu oddziaływanie sił odśrodkowych jest 
kierowane bezpośrednio na podłoże, co pozwala 
uzyskać dużą wydajność zagęszczania.

Opatentowany przegub centralny pozwala na 
nieprzerwane zagęszczanie wokół zaokrąglonych 
elementów budowlanych – bez konieczności 
dodatkowego stosowania ubijaka przy krawędziach. 
Dzięki temu można zaoszczędzić nie tylko czas 
i nakłady, lecz także uzyskać doskonałą zdolność 
manewrowania. Sztywny przegub centralny zapewnia 
ponadto stabilność i znakomite właściwości jezdne.



Łatwo dostępne  
podzespoły maszyny.  
Prosta konstrukcja pokryw 
RT zapewnia dobry dostęp 
do podzespołów. Pokrywy są 
zbudowane z wysokoobciążalnego 
materiału, który jest wyjątkowo 
trwały, odporny na korozję 
i uderzenia.
Łatwo dostępny silnik 
wysokoprężny chłodzony wodą 
zapewnia duże rezerwy mocy.

Szczegółowe informacje na  
temat walca okołkowanego,  
które przekonają każdego użytkownika:
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Innowacyjne zdalne sterowanie gwarantuje 
najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
Dzięki tej innowacyjnej, praktycznej możliwości 
sterowania, praca przy użyciu walca okołkowa-
nego Wacker Neuson jest niezwykle elastyczna, 
a ze względu na układ rozpoznania odległości 
z możliwością automatycznego wyłączenia,  
także bardzo bezpieczna. 
Więcej informacji na temat zdalnego sterowania Wacker Neuson można 
znaleźć na stronach 56-61. 

Układ rozpoznania odległości 
powoduje, że walec zatrzyma 
się natychmiast, jeżeli 
odległość między operatorem 
a maszyną spadnie poniżej 
dwóch metrów. Więcej 
informacji na ten temat można 
znaleźć na stronach 56-61.

Łącznik ze zdalnym sterowaniem:  
Czujnik podczerwieni. 
Gdy operator straci kontakt z czujnikiem 
podczerwieni, walec zatrzyma wszystkie 
ruchy i zagęszczanie. Jeżeli kąt pochyłości 
będzie zbyt duży, maszyna wyłączy się 
dzięki zintegrowanemu czujnikowi Tilt.

Jednoczesny przegląd wszystkich  
funkcji silnika. 
Wskaźniki diagnostyczne LED jednostki kontroli 
silnika ułatwiają eksploatację oraz lokalizację 
usterek dzięki kontrolowaniu różnych funkcji 
silnika, takich jak ciśnienie oleju, poziom płynu 
w chłodnicy, temperatura silnika, świeca, 
akumulator, kąt nachylenia i pojemność silnika. 



Zastrzega się możliwość zmian w związku ze stałym rozwojem konstrukcji.

DANE TECHNICZNE DPU 7060F DPU 7060F t RT 56-SC RT 82-SC
Ciężar roboczy  
(bez/z poszerzeniami bocznymi) kg 584 / 615 588 / 619 1.391 1.473
Wymiary maszyny (D x S x W) mm 1.250 x 860 x 1.000 1.250 x 860 x 1.000 1.855 x 560 x 1.230 1.855 x 820 x 1.230
Szerokość robocza  
(bez/z poszerzeniami bocznymi) mm 630 / 800 630 / 800 – –
Wysokość maszyny mm 795 795 – –
Średnica bębnów mm – – 520 520
Szerokość bębnów mm – – 560 820
Grubość płyty w mm 14 14 – –
Siła odśrodkowa (min./maks.) kN 70 70 34,2 / 68,4 34,2 / 68,4
Częstotliwość Hz 56 56 41,7 41,7
Statyczne obciążenie  
liniowe/bęben N/mm – – 14 9,6
Dynamiczne obciążenie  
liniowe/bęben N/mm – – 69 45,3
Prędkość jazdy (min./maks.) m/min – – 20 / 40 20 / 40
Promień skrętu (wewn.) mm – – 1.860 1.600
Maks. prędkość do przodu i do tyłu 
(zależna od podłoża) m/min 25 25 – –
Maks. wydajność powierzchniowa  
(zależna od podłoża) m2/h 1.200 1.200 668 972
Maks. zdoln. pokon. wzniesień  
(bez/z wibr.) % 40 40 50 / 45 50 / 45
Napęd Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, 

czterosuwowy silnik Diesla ze starterem 
elektrycznymi automatycznym  
odłączaniem oleju

Chłodzony wodą trzycylindrowy silnik  
wysokoprężny z rozrusznikiem elektrycznym

Producent silnika Farymann Farymann Lombardini Lombardini
Pojemność skokowa cm3 709 709 1.028 1.028
Typ 43 F 43 F – –
Maks. moc (DIN ISO 3046) kW (KM) 11,0 (14,8) 11,0 (14,8) 15,6 (21,0) 15,6 (21,0)
Przy obrotach 1/min 3.000 3.000 – –
Moc robocza (DIN ISO 3046) kW (KM) 9,0 (12,1) 9,0 (12,1) 13,5 (18,0) 13,5 (18,0)
Przy obrotach 1/min 2.500 2.500 2.600 2.600
Zużycie paliwa l/h 1,4 1,4 5,6 5,6
Pojemność zbiornika (paliwa) l 7,5 7,5 24,0 24,0
Maks. dopuszczalne pochylenie ° 15,0 15,0 – –
Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem 

automatycznego sprzęgła odśrodkowego 
bezpośrednio na wibrator.

– –

Dane techniczne.



Innowacyjna technika zdalnego sterowania firmy 
Wacker Neuson zapewnia przede wszystkim: 
Większe bezpieczeństwo podczas budowy. Dzięki 
starannie dopracowanym szczegółom technicznym 
trzech operatorów może sterować jednocześnie 
nawet trzema maszynami tego samego typu bez 
ryzyka zakłóceń. Inteligentne zdalne sterowanie 
jest dostępne dla różnych grup maszyn marki 
Wacker Neuson:
•   do walca okołkowanego RT 56 i RT 82
•   dla zagęszczarek DPU 7060 oraz DPU 130
•   dla zestawu sprzężonego DPU 100-70

Innowacyjna  
koncepcja bezpieczeństwa 
Wacker Neuson. Dobra dla 
twojej budowy. Idealna dla 
każdego operatora.

Bezpie- 
czeństwo
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Bezpieczeństwo podczas pracy:  
Zasługa innowacyjnego zdalnego 
sterowania. Producent Wacker Neuson. 

Zagęszczarki do 
kanałów i wykopów 

 
Przewidziane do 
DPU 7060* 
DPU 100-70 
Zestaw 
sprzężony* 
DPU 130* 
RT 56* 
RT 82*

Zdalne sterowanie z dodatkiem bezpieczeństwa jest mile widziane na  
każdej budowie:
-   Optymalna koncepcja bezpieczeństwa: Maszyna zostaje zatrzymana 

natychmiast, gdy operator puści joystick lub zbliży się do maszyny na odległość 
mniejszą niż dwa metry. 

-   Intuicyjna obsługa dzięki magnetycznemu joystickowi. 
-   16 ustawianych kanałów do komunikacji pomiędzy operatorem i maszyną. 

Wybór kanałów za pomocą przełącznika przy sterowniku jest szybki i łatwy.
-   Trzy maszyny tego samego typu mogą być jednocześnie obsługiwane przez 

trzech operatorów bez ryzyka zakłóceń. 
-   Istnieje możliwość programowania i używania zdalnego sterowania do różnych 

maszyn. Na zapytanie udzielimy dalszych informacji.
-   Żywotne akumulatory NIMH o wysokiej wydajności zapewniają długi czas pracy. 
-   Ładowanie akumulatorów może się dodatkowo odbywać podczas eksploatacji 

maszyny za pomocą przewodu do ładowania. Ochrona zbliżeniowa jest aktywna 
również w tym trybie.

-   W pełni odpowiada normie europejskiej EN 500 część 4 – załącznik B.
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2 m

Jeżeli operator przekroczy dwumetrową 
strefę bezpieczeństwa, maszyna 
zostanie unieruchomiona.

Duży (do 20 m) zasięg transmisji 
i kąt 45° zapewniają wysoki 
komfort pracy.

Odporność na wilgoć dzięki  
magnetycznemu joystickowi.
Dzięki magnetycznemu trybowi pracy 
joysticki są zamontowane w sterowniku 
w taki sposób, by uniemożliwić przedo-
stawanie się wilgoci do poszczególnych 
elementów technicznych. Dzięki temu 
uzyskuje się odporność na zużycie  
i pełną gotowość eksploatacyjną.

Ładowarka o wysokiej 
wydajności umożliwia szybkie 
ładowanie akumulatorów.

Zasięg w m



Zagęszczarki do 
kanałów i wykopów 

 
Przewidziane do 
DPU 7060* 
DPU 100-70 
Zestaw 
sprzężony* 
DPU 130* 
RT 56* 
RT 82*
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Gwarancja bezpieczeństwa dzięki inteligentnemu 
układowi rozpoznania odległości: 
Układ rozpoznania odległości reaguje, gdy operator 
zbliży się do maszyny na odległość mniejszą niż 
dwa metry. Zmniejszenie tej odległości powoduje 
natychmiastowe zatrzymanie maszyny. Ze względów 
bezpieczeństwa maszyna zatrzymuje się również 
wtedy, gdy operator puści joystick.

   

 

NAJLEPSZA 

KONCEPCJA 

BEZPIECZEŃSTWA 

NA RYNKU.

* Każdy sterownik jest indywidualnie dopasowany do funkcji maszyny.



Zagęszczarki firmy Wacker Neuson wyróżniają 
się niezrównaną wszechstronnością.
Nawet w trudnych warunkach i na ograniczonej 
powierzchni osiągają znakomite wyniki. Dzięki 
dodatkowemu wyposażeniu firmy Wacker Neuson 
zagęszczarki mogą znaleźć jeszcze szersze 
zastosowanie. Umożliwiają to zraszacze  
kompletne, wózki transportowe  
i dywany ślizgowe. 

Przygotowane na każdą 
okazję: Wyposażenie 
dodatkowe firmy  
Wacker Neuson.

Wyposażenie
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Do każdego zadania 
właściwe  
wyposażenie.
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Akcesoria

Tabela doboru modelu: 
 dostępne niedostępne
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WYPOSAŻENIE DO  
ZAGĘSZCZAREK
WP 1030A   8
WP 1235A   8
WP 1540A   9
WP 1540W   9
WP 1550A   9
WP 1550W   9
WP 2050A   9
WP 2050W   9
WPP 1540A   8
WPP 1540W   8 wbudowany
WPP 1550A   9 wbudowany
WPP 1550W   9 wbudowany
WPU 1550A   9 wbudowany
BPU 2540 wbudowany
BPU 2540A wbudowany
DPU 2540H wbudowany
DPU 2550H wbudowany
DPU 2560H / DPU 2560-TS wbudowany
BPU 3050 wbudowany
BPU 3050A wbudowany
DPU 3050H wbudowany
DPU 3050HE wbudowany
DPU 3060H / DPU 3060H-TS wbudowany
DPU 3060H-TSE wbudowany
DPU 3070H wbudowany
DPU 3750H wbudowany
DPU 3750HE wbudowany
DPU 3760H wbudowany
DPU 3760HE wbudowany
BPU 4045A
BPU 5545A
DPU 4045YE
DPU 4545H
DPU 4545HE
DPU 5545H
DPU 5545HE
DPU 6555H
DPU 6555HE
DPU 100-70
DPU 130




