
Kolové nakladače



45°

Toto jsou důvody, které mluví pro kolové nakladače 
Wacker Neuson.

3. Naprostá hospodárnost – v každém ohledu.
Kvalitní materiály pro dlouhou životnost. Nízká spotřeba 
paliva. Dobrá manévrovatelnost pro rychlé nakládání. Údržba, 
kterou zvládnete během chvilky. Ve Wacker Neuson vždy 
chápeme hospodárnost jako celkový koncept.

1. Plný výkon – přesně pro vaše požadavky.
Optimálně dimenzovaný výkon je typický pro každý kolový 
nakladač z dílny Wacker Neuson. Ve všech třídách tak 
získáte vždy takový výkon, jaký potřebujete – spojený 
s maximální účinností.

2. Maximální flexibilita – pro mnohostranné  
a celoroční využívání.
Kolový nakladač z dílny Wacker Neuson můžete neustále 
používat k novým úkolům díky nejrůznějším přídavným 
zařízením, počínaje klasickou lžící na zeminu přes paletové 
vidle až po mnohá speciální přídavná zařízení pro stavebnictví, 
recyklaci, v obcích a pro terénní úpravy. Získáte tak přesně 
takový univerzální stroj, jaký potřebujete.

Všechny kolové nakladače v kostce.
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Kompetence pro kolové nakladače v každém detailu.

Obratně až do nejmenšího úhlu
Díky kyvnému kloubu jsou kolové 
nakladače maximálně obratné a poradí 
si i s nejtěžším terénem.  
Podrobnosti naleznete na straně 18.

Váš kolový nakladač jako  
nosič nástrojů
Používejte kolové nakladače 
Wacker Neuson tak, jak potřebujete – 
s odpovídajícím hydraulickým výkonem a 
hydraulickými okruhy pro přídavné funkce.

Připojitelná 100% uzávěrka 
diferenciálu
Dobrou trakci i na těžkém podkladu 
vám zajistí 100procentně připojitelná 
uzávěrka diferenciálu.
Více se dozvíte na straně 19.

Komfortní provedení kabiny  
Kabiny našich kolových nakladačů 
nabízejí díky prostornému uspořádání 
a detailům vybavení celou dávku pohodlí. 
Více informací na straně 20.

WL20

0,2 m3

WL20e

0,2 m3

> Strana 06

WL32

0,45 m3 
> Strana 11

WL34

0,6 m3 
> Strana 12

WL38

0,6 m3 
> Strana 14 

WL25

0,27 m3

WL28

0,45 m3

> Strana 10
Objem lžíce:

Objem lžíce:

WL44

0,8 m3

> Strana 13

WL52

0,75 m3

> Strana 15

WL54

1,0 m3

> Strana 13

WL60

0,95 m3 

WL70

1,1 m3 

Wacker Neuson – all it takes!
Nabízíme výrobky a služby, které vyhoví vašim vysokým 
nárokům a rozmanitému využívání. Wacker Neuson je 
symbolem spolehlivosti. To samozřejmě platí i u naší široké 
nabídky kolových nakladačů. Pro váš úspěch děláme 
každý den to nejlepší! A to s maximálním zapálením 
pro naši práci.

Mimořádně ekonomickým a ekologickým 
produktům Wacker Neuson uděluje 
pečeť ECO. Mezi takové patří i kolový 
nakladač WL20e.  
Více na www.wackerneuson.de/eco

> Strana 16

> Strana 08



Zasypávání se lžící s bočním vyklápěním: 
jemně odstupňovatelná práce díky 
proporcionálnímu hydraulickému okruhu.

Výkonná hydraulika: perfektní pro práci 
s výkonnými přídavnými zařízeními, jako je 
fréza na asfalt nebo sněhová fréza.

Spolehlivý nosič nákladu – 
a to s dobrým výhledem na 
přepravovaný materiál.

Kolové nakladače Wacker Neuson nabízejí řešení 
na všechno.

S kolovým nakladačem Wacker Neuson si do týmu přinášíte skutečně univerzálního pomocníka. Neboť díky 
různým přídavným zařízením se osvědčí nejen ve všech oblastech využití na stavbě, ale také v řadě dalších oborů 
a odvětví.

Praktické závěsné zařízení přívěsu:  
díky němu lze rychle převézt na místo 
určení například světelnou věž.

Rychlé vyrovnání ploch  
a příprava na další pracovní krok: 
WL32 s rozhrnovačem podkladu.

Dvě masivní pístnice pro 
vysoké trhací síly a práce  
bez zkroucení.
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Betriebskosten über 
Maschinenlebensdauer

€

– 41 %

WL20e WL20

WL20e

Nakladač WL20e je prvním čistě elektricky poháněným 
kolovým nakladačem od Wacker Neuson. Stejně jako všechny 
naše kolové nakladače přesvědčí i tento svými osvědčenými 
vlastnostmi pro využívání a svým vysokým výkonem. 
Díky nejmodernějším technologiím a bezemisnímu pohonu 
je perfektní pro nasazení ve vnitřní zástavbě i uvnitř budov, 
např. ve sklenících, garážích nebo při sanacích budov.

Hydraulické spouštění:  
ochranná stříška řidiče EPS Plus 
(Easy Protection System Plus).

Vždy na dohled: stav 
nabití baterie je zobrazen 
na displeji.

Práce bez emisí: 
ideální v uzavřených 
prostorech.

Snadné nabíjení: 
s vestavěnou nabíječkou 
z každé zásuvky 230 V. 
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S plně nabitou baterií je  
možná doba chodu až 5 hodin –  
v závislosti na způsobu využití.

Provozní náklady* 
za dobu životnosti stroje

WL20e

Objem lžíce (m3) 0,20** 

Provozní hmotnost (kg) 2 350 

Výkon motoru (kW) 6,5/9 ***

** 1,8  t/m³ hustota sypkého materiálu
***  Výkon motoru pro jízdu S2 (60 minut) / výkon zdvihového motoru S3 (15 %)

*  Zohledňuje náklady na energie, servis a výměnu akumulátoru.

Provozní náklady* 
pro WL20e:  
O 25 % vyšší investiční náklady se při průměrné životnosti 
stroje amortizují přibližně po 2 800 provozních hodinách.

•  100% bez emisí
•  Bateriový pohon bez kabelů
•  Výkon odpovídá kolovému nakladači WL20 s naftovým pohonem 
•  Samostatný elektromotor pro jízdu i pracovní hydrauliku – díky tomu je výkon vždy 

odebírán zcela dle potřeby a spotřeba energie je minimalizována
•  Nižší hladina hluku pro uživatele i možné obyvatele v okolí stavby
•  Snížené servisní náklady díky součástem méně náročným na údržbu

Výhody nové akumulátorové technologie AGM 
(Absorbent Glass Matt):
• Téměř bezúdržbový
•  Flexibilní průběžné dobíjení je ještě účinnější díky vyšším  

wattovým proudům a lepšímu příkonu
•  Vestavěná nabíječka! – snadná manipulace díky nabíjení  

z běžné zásuvky 230 V.
•  Mimořádně bezpečné zacházení – není možný únik,  

nedochází k tvorbě výbušných výparů
• Nízká teplotní citlivost (venkovní teplota)

Inovativní, elektrický, bez emisí –  
kolový nakladač WL20e.

0 %
EMISE



WL20, WL25

Úzká místa se vyskytují prakticky na každém staveništi. 
Přesto se s kolovými nakladači WL20 a WL25 dobře 
vejdete všude. Protože jsou nejen mimořádně obratné,  
ale mají také maximálně kompaktní konstrukci.
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Kompaktní rozměry – 
ideální, když jde o centimetry.
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Rychlé sklápění: 
ochranná stříška řidiče 
EPS (Easy Protection 
System). 

Do garáže nebo vjezdu do budovy: 
nízké průjezdy nepředstavují žádnou překážku.

WL20 WL25

Objem lžíce (m3) 0,20* 0,27* 

Provozní hmotnost (kg) 2 000 2 380 

Výkon motoru (kW) 17,9 24,6 

Volitelně s nízkou přední částí vozu: 
plus pro překlopné zatížení, stabilitu 
a výhled na pracovní oblast. 

Ideální pro chodníky:  
dostupné již od šířky  
960 mm.

* 1,8 t/m³ hustota sypkého materiálu

• Kompaktní rozměry do šířky a výšky
•  Snadná přeprava, díky nízké hmotnosti jej lze  

přepravovat na přívěsu
• Dobré manévrování díky malému poloměru otáčení 
• Výkonná hydraulická soustava a uzpůsobený výkon motoru
• Množství přídavných zařízení pro mnohostranné využití
•  Pohodlné místo řidiče: volitelně s ochrannou stříškou řidiče 

nebo s kabinou, stejně tak jako volitelné EPS nebo EPS Plus 
pro nízké průjezdy (viz strany 20 a 21)

Nasazení po celý rok – 
např. s pluhem na sníh  
v zimě.



S každým přídavným 
zařízením otvíráte novou 
oblast využití vašeho stroje.
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Kompaktní a výkonné:  
hydraulický výkon až 100 l.

WL28 WL32

Při přepravě dlažebních kostek nebo jiných těžkých materiálů: s 
překlopným zatížením 1,9 tuny je optimálně vybaven pro práci 
s vysokou hmotností. A díky vysokému pracovnímu výkonu se 
skvěle hodí pro řadu přídavných zařízení. 

Nakladač WL32 ukáže své silné stránky v úzkém prostoru: 
mimořádná obratnost a maximálně kompaktní rozměry. 
Na stanovišti ho tak nezadrží ani úzké cesty, ani nízké průjezdy.

•   Kompaktní rozměry do šířky a výšky
•   Malý poloměr otáčení umožňuje dobrou manévrovatelnost 
•   Výkonné hydraulické zařízení a přizpůsobený výkon motoru

Přesný při nasypávání 
materiálu.

WL32

Objem lžíce (m3) 0,45* 

Provozní hmotnost (kg) 3 400 

Výkon motoru (kW) 36,3 

* 1,8 t/m³ hustota sypkého materiálu

Těžká břemena jsou 
pro nakladač WL28 
hračkou: dokonce i paletu  
dlažebních kostek přemístí 
bez problémů.

WL28

Objem lžíce (m3) 0,42* 

Provozní hmotnost (kg) 3 050 

Výkon motoru (kW) 35,7 

•  S flexibilními a univerzálními možnostmi využití díky optimálně 
nastavené kinematice a velmi dobrému rozložení hmotnosti

•  Sériově: výkonná pracovní hydraulika pro účinnou nakládku 
a vykládku, zasypávání i přepravu 

•  Špičkový design přední části vozu pro neomezený výhled 
na každé přídavné zařízení

•  Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je možné 
nakladač WL28 přepravovat na přívěsu

•   Mnohostranné využití díky velkému výběru přídavných zařízení
•   Velká výška zdvihu a vysoké trhací síly díky dlouhému ramenu  

s kinematikou PZ
•   Komfortní kabina

* 1,8 t/m³ hustota sypkého materiálu



Kinematika PZ 
umožňuje dobré trhací 
síly a jemně přizpůsobené 
paralelní vedení.

Vyplatí se při každodenním 
nasazení: nakladač WL34 přepraví 
těžká břemena i v nerovném terénu.

V řadě oblastí nasazení kolových nakladačů je vyžadována 
kombinace výkonu a kompaktních rozměrů. Nakladač WL34 
vám nabízí přesně to:

• Velmi kompaktní konstrukce
• Ideální kombinace P a Z kinematiky
•  Přeprava na nákladním vozidle nebo v kontejneru  

díky výšce kabiny pod 2,5 m

Ať už se vám na stavbě postaví do cesty jakékoliv úkoly: 
Jednoduše se spolehněte na nakladače WL44 a WL54. Tyto 
stroje jsou výkonní univerzální pomocníci, kteří všechno hravě 
zvládnou.

•  Nákladově efektivní technika pro vysokou produktivitu
•  Velká výška zdvihu
•  Extrémně robustní konstrukce
•  Výkonná hydraulika s velkým množstvím volitelného příslušenství
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WL34 WL44, WL54

Hospodárný a robustní –  
ideální vstupní model ve své třídě.

* 1,6  t/m³ hustota sypkého materiálu

* 1,3 t/m³ hustota sypkého materiálu
** 1,6  t/m³ hustota sypkého materiálu

Přesvědčivý –  
v každé oblasti 
nasazení na staveništi.

WL44 WL54

Objem lžíce (m3) 0,8* 1,0** 

Provozní hmotnost (kg) 4 600 5 800 

Výkon motoru (kW) 35,7 55,4 

WL34

Objem lžíce (m3) 0,6* 

Provozní hmotnost (kg) 3 440 

Výkon motoru (kW) 35,7 

Rentabilní 
všestranný výkonný 
pomocník – pro 
každodenní maximální 
výkon.

•  Různé výkony motoru pro každou oblast použití
•  Jednodveřová komfortní kabina s otevíráním dveří do úhlu 180° 

a s prosklenými okny pro optimální výhled na pracovní oblast
•  Klimatizace volitelně
•  Vršení možné do středu i při vysokém  

okraji – díky mimořádně  
velkému dosahu ramene

Komfort pro řidiče: sedadlo 
a opěrky ruky s možností 
individuálního nastavení. 

Díky Z-kinematice 
vysoká vylamovací síla  
pro výkonnou práci.



Agilní výkonný stroj –  
vysoký výkon pro každou úlohu.
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WL38 WL52

U velkého množství materiálu jsou rovným dílem vyžadovány jak 
možnosti stroje, tak i schopnosti řidiče. Nakladač WL52 je perfektně 
vybaven pro řadu nakládacích cyklů. A komfortní funkce šetří obsluhu 
během dlouhého pracovního dne.

•  Mimořádný výkon
•  Velmi vysoké trhací síly díky velké pracovní pístnici
•  Hydraulické servořízení joystickem pro práci bez vyčerpání
•  Dva různě vysoké typy kabin

Nakladač WL38 je nejen výkonný a kompaktní, ale je také vybaven 
kinematikou PZ. Využíváte tak vysokých trhacích sil a současně 
prvotřídního paralelního vedení. Překládka materiálu je tak ještě 
rychlejší a účinnější.

•  Velmi kompaktní konstrukce
•  Ideální kombinace kinematiky P a Z
•  Množství hydraulického volitelného příslušenství umožňuje používání  

nejrůznějších přídavných zařízení

Volitelně velká kabina s nejlepším 
výhledem kolem dokola.

WL52

Objem lžíce (m3) 0,8* 

Provozní hmotnost (kg) 5 100 

Výkon motoru (kW) 55,4 

Lžíce na zeminu s trhacími 
zuby pro výkonné nasazení.

*  1,6 t/m³ hustota sypkého materiálu

Emisní norma stupně IIIA nebo 
IIIB: na výběr celkem tři výkonné  
varianty motorů.

WL38

Objem lžíce (m3) 0,6* 

Provozní hmotnost (kg) 4 200 

Výkon motoru (kW) 36,3 

* 1,8  t/m³ hustota sypkého materiálu

Skvěle vybavený pro zimní používání: WL38 se 
šípovitým pluhem na sníh a silničním rozmetadlem.

Nakládání bez námahy 
i u vysokých okrajů díky ramenu s velkou  
výškou zdvihu.



Se lžící 4 v 1 je materiál optimálně 
nabírán a díky proporcionálnímu řízení 
rovnoměrně rozdělován.

Vysoká stabilita – 
díky optimálnímu  
rozložení hmotnosti.

Výkonná hydraulika: 
pro používání se 
sněhovou frézou.

WL60, WL70

Přímo na joysticku: 
proporcionální hydraulické 
řízení pro 3. a volitelný 
4. hydraulický okruh.

Volitelně motory  
s různým výkonem: 75/90 kW

Se lžící o objemu 1,1 m³ 
je vybaven také pro nasazení 
s těžkými břemeny.

Kolové nakladače nemusí být přesvědčivé pouze po stránce 
výkonu, ale také co do spotřeby a pohodlí obsluhy. Díky 
inovativním řešením jsou nakladače WL60 a WL70 vzorem 
pro svou třídu.

•  Ideální pro práci ve vnitřní zástavbě měst díky motorové 
technologii:

 -  na výběr ze tří motorů Perkins, s nebo bez systému SCR 
(selektivní katalytická redukce)

  -   provedení s výkonem 55 kW splňuje požadavky emisní 
normy IIIB

  -  provedení s výkonem 75 a 90 kW splňují požadavky 
emisní normy IV. Následné zpracování přes DOC (oxidační 
katalyzátor pro vznětové motory) a katalyzátor SCR

•  Volitelná sada ventilů Flow Sharing pro současné ovládání 
několika pracovních funkcí, jako například zvedání a přídavné 
hydraulické okruhy – pro větší úsporu času a vyšší produktivitu
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WL60 WL70

Objem lžíce (m3) 1,0* 1,1** 

Provozní hmotnost (kg) 5 930 7 140 

Výkon motoru (kW) 55.4 90 

*  1,6 t/m³ hustota sypkého materiálu
** 1,8 t/m³ hustota sypkého materiálu

•  Robustní konstrukce ramene s nejvyšší výškou zdvihu  
ve své třídě

•  Volitelně hydraulika Load Sensing 150 l/min: pro větší pohodlí  
při obsluze a nižší spotřebu paliva

•  Na přání je možné ovládat až dvě elektrické funkce přídavných 
zařízení pomocí joysticku

•  Barevný displej 3,5 palce s několika funkcemi a přehlednými 
kontrolkami

•  Jog Dial: pohodlné ovládání množství oleje pro citlivou  
práci s přídavnými zařízeními

•  Provedení 40 km/h díky větším motorům pro jízdu s vyšším 
točivým momentem



45°
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Kyvný kloub umožňuje úhel 
zatočení až 45°.

Uzávěrku diferenciálu lze připojovat  
jednoduše zcela podle potřeby. 

V obou nápravách zajišťuje  
uzávěrka diferenciálu dobrou trakci.

Úzké zatáčky, malá stoupání – každé staveniště 
je jiné. Kyvný kloub poskytuje důležitou funkci 
pro bezpečnou dopravu materiálu do cíle. Zajišťuje 
maximální možnou stabilitu a obratnost. Tak můžete 
i na omezeném prostoru pracovat bezpečně  
a po časové stránce efektivně.

Uzávěrka diferenciálu

Plný výkon pro hydrauliku a současně snížení 
rychlosti jízdy: k tomu u kolových nakladačů 
Wacker Neuson potřebujete pouze jeden pedál. 
Jak mechanické, tak i hydraulické brždění 
(„inchování“) můžete řídit pomocí brzdového 
inch pedálu.

Výhody jsou jasné: menší opotřebení pracovní  
brzdy a optimální rozdělení výkonu motoru.

Aby bylo možné i na těžkém podkladu pracovat 
spolehlivě, zapojuje se v případě potřeby 100% 
uzávěrka diferenciálu. Výsledek: maximální posuvné 
síly při vynikajícím kontaktu s podkladem.

Při normální jízdě není uzávěrka připojená.  
Chrání se tak před zbytečným opotřebením jak 
pneumatiky, tak i podklad, po kterém se jezdí.

Brzdový inch pedálDvě zdvihací pístnice
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Pro ještě větší stabilitu nakládacího zařízení  
jsou všechny kolové nakladače Wacker Neuson  
vybaveny dvěma zdvihacími pístnicemi. 
Síla hydrauliky je tak optimálně  
rozdělena na rameno.

Žádný tlak na brzdový inch 
pedál: plný výkon  
pro jízdní pohon.

Lehké stlačení brzdového 
inch pedálu: dojde ke snížení 
rychlosti, více síly do pracovní 
hydrauliky.

Silné sešlápnutí brzdového 
inch pedálu: dojde k dalšímu 
snížení rychlosti, ještě více síly 
do pracovní hydrauliky.

Úplné sešlápnutí brzdového 
inch pedálu: kolový nakladač 
stojí, v pracovní hydraulice  
plný výkon.

Brzdový inch pedál: výkon motoru tam, kde jej potřebujete.
Rameno se dvěma  
zdvihacími pístnicemi

Všechny naftové kolové nakladače  

Wacker Neuson mají uzávěrku diferenciálu.

Všechny naftové kolové nakladače  

Wacker Neuson mají brzdový inch pedál.

Maximální trakce: všechna  
kola mají kontakt s podkladem.

Kyvný kloub
Všechny kolové nakladače  

Wacker Neuson mají kyvný kloub.

45°

Všechny kolové nakladače  

Wacker Neuson mají 2 zdvihací pístnice.



•  Ochrana ROPS (Roll Over Protective Structure)
•  Ochrana FOPS (Falling Object Protective Structure)

Všechny druhy zastřešení sedadla řidiče jsou u 
kolových nakladačů od Wacker Neuson perfektně 
vybaveny pro požadavky běžného dne na staveništi – 
a splňují vysoké bezpečnostní standardy.

Místo řidiče
Multifunkční joystick  
pro pohodlnou obsluhu.

Nastavitelná konzole joysticku  
na sedadle řidiče, které společně pruží.

Dobrý výhled v rozsahu 360°  
a přídavné zařízení je stále na dohled.

Příjemné pracovní prostředí 
díky štěrbinovému větrání, dobré 
cirkulaci vzduchu a volitelně 
dostupné klimatizaci.

Pohodlí v kabině

Pohodlí a vysoká míra ergonomie v kabině mají 
řidiči umožnit produktivní práci bez vyčerpání 
po dlouhé hodiny. Prostorné kabiny jsou tak 
například skvěle odpruženy proti vibracím.
V závislosti na modelu je možné pomocí joysticku 
přímo ovládat další inteligentní funkce. Díky tomu 
má řidič vše vždy v jedné ruce.

Pohodlná práce: nastavitelný volant a vzduchem 
odpružené pohodlné sedadlo (volitelně).

Kabina Ochranná stříška řidiče pevná 
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Sklápěcí ochranná stříška řidiče: EPS (Easy Protection 

System) pro WL20, WL20e, WL25 a WL28.

Hydraulicky spouštěcí ochranná stříška řidiče: EPS Plus  

(Easy Protection System Plus) pro WL20 a WL20e.



Úlohy pro kolové nakladače jsou rozmanité, přídavná zařízení od Wacker Neuson také. Díky naší  
bohaté a promyšlené nabídce uděláte z každého modelu stroj s možností multifunkčního využití.  
A díky hydraulickému rychloupínacímu systému je možné přídavná zařízení vyměňovat pohodlně 
ze sedadla.

Přídavná zařízení
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Přesné specifikace  
a dostupnost přídavných zařízení  
se liší podle modelu a státu.  
Váš partner společnosti Wacker Neuson  
vám rád dále pomůže.
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Efektivní péče o zeleň: cepové 
sekačky se sběrnou vanou.

Speciálně vyvinuty pro nároky údržby silnic a zimní 
údržby: zametací rotační kartáč s bočním kartáčem.

Hydraulická výměna  
přídavných zařízení přímo 
ze sedadla řidiče.

Spolehlivě i s těžkými břemeny: 
šířkově stavitelné paletové vidle.

Pro každý strojvhodné přídavné  zařízení

Sortiment pro kolové nakladače (výběr)

Lžíce na lehký  
materiál

Pluh na sníhMulčovačPařezová fréza Šípovitý pluh na sníh

Lžíce s bočním 
výklopem

Lžíce 4 v 1
(se zuby)

Silniční rozmetadlo
(110 l, 170 l, 300 l)

Lžíce  
s přidržovačem

Lžíce na kameníSrovnávací lžíce

Kleště na květináčePaletové vidle  
(sklápěcí)

Paletové vidle  
(hydraulicky nastavitelné)

Paletové vidleTřídící lžíce Srovnávací smyk

Zametací kartáč Cepové sekačky  
se sběrnou vanou

Zemní vrták

Více o našich přídavných zařízeních se dozvíte zde: 
www.wackerneuson.com/attachments  



Správné obutí kolových nakladačů hraje při konkrétním nasazení důležitou roli. 
Jsou-li pneumatiky optimálně přizpůsobeny podkladu a oblasti využití stroje, 
vše běží perfektně. Vybírat můžete z šesti profilů.

Pneumatiky
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Přesné specifikace a dostupnost pneumatik se 
liší podle modelu  a státu. Váš partner společnosti 
Wacker Neuson vám rád dále pomůže.

Profily pneumatik pro kolové nakladače

Profil EM (pohyb 
po zemině)
•  Paralelně běžící 

lamely
•  Velká kontaktní 

plocha a díky 
tomu dobrý 
přenos posuvné 
síly a velice 
vyrovnaný chod  
na silnici

•  Pro nesoudržné 
půdy, jako je písek, 
štěrk nebo suť

MPT profil 
(průmysl)
•  Velmi široké 

možnosti využití 
•  Dobrá trakce na 

nerovném terénu
•  Umožňují rychlé 

přejezdy po silnici

Multifunkční profil
•  Pro smíšené 

celoroční používání 
a různé klimatické 
podmínky 

•  V létě vysoká 
trakce na 
nesoudržných 
podkladech 

•  Při nasazení v zimě 
dobrá stabilita na 
sněhu a kluzké 
jízdní dráze

Sure Trax
•  Velká kontaktní 

plocha 
• Velká nosnost 
•  Ideálně se hodí 

pro zpevněné a 
jiné tvrdé povrchy

AS profil (traktor) 
•  Lamely sbíhající se 

do špičky
•  Pro blátivé a 

silně znečištěné 
podklady

RP profil (tráva)
•  Šetrné pojíždění 

po podkladu díky 
velké kontaktní 
ploše

•  Vhodné pro použití 
na travnatých 
plochách

Váš kolový nakladač od Wacker Neuson by měl 
převzít co možná nejvíc funkcí – a být v každém 
ročním období optimálně vytížen. Výkonná 
hydraulika a promyšlené funkce dokáží hodně 
zvládnout. Zde uvádíme několik volitelných 
funkcí pro stroje Wacker Neuson:

•  Odpružení ramene: užitečné, když se přepravují 
těžké náklady při vysoké rychlosti a/nebo v nerovném 
terénu.

•  Highflow: tato funkce je ideální, pokud se u vás 
používají přídavná zařízení, která vyžadují vyšší 
hydraulický litrový výkon. Můžete tak například bez 
problémů používat frézu na sníh nebo na asfalt.

•  3. hydraulický okruh (elektrický proporcionální 
sériový): během provozu hydraulického přídavného 
zařízení můžete s tímto volitelným příslušenstvím 
používat současně pracovní hydrauliku. Práce tak bude 
efektivnější a pohodlnější.

•  Hydraulická přípojka vzadu: osvědčí se, pokud 
se váš kolový nakladač má používat při zimní údržbě. 
Můžete tak dopředu namontovat pluh na sníh – 
a dozadu rozmetač soli.

Vyklápěcí místo řidiče je dostupné pro WL20, WL25, 

WL28, WL32, WL38, WL52, WL60 a WL70

Servisní přístupy se snadným otvíráním mají nakladače  

WL34, WL44 a WL54.

Působí vpředu a vzadu – díky hydraulické 
přípojce také na zádi stroje.

Volný servisní přístup k hydraulice, motoru 
a vzduchovému filtru: v závislosti na modelu – 
u bočně vyklápěcího místa řidiče a dalších snadno 
otvíratelných servisních krytů - vám k tomu stačí 
jen několik pohybů ruky. Rychlá údržba zkracuje 
dobu odstávek stroje a šetří vám tak nejen čas,  
ale i peníze.

Údržba

Dlouhá životnostVolitelné hydraulické  
funkce

I v detailu se můžete spolehnout na nejlepší 
kvalitu. Vysoká pevnost materiálu ramen tak 
zajišťuje spolehlivou stabilitu. Díky práškovému 
laku je navíc odolný proti mechanickým vlivům 
a korozi. 

Bez odpružení  
ramene

S odpružením  
ramene
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Rozměry

WL20e WL20 WL25 WL28 WL32 WL34 WL38 WL44 WL52 WL54 WL60 WL70

ROZMĚRY JEDNOTKA

Standardní pneumatiky – 27 x 10.5-15 EM ET-5 27 x 10.5-15 EM ET-5 10-16.5 EM ET0 10-16.5 EM ET0 10-16.5 EM ET0 12.0/75-18 MPT ET-30 15/55-18 EM ET0 12.5-18 MPT ET0 405/70-18EM ET0 12.5-18 MPT ET0 405/70-18 EM ET0 405/70-18 EM ET0 
Plnění vody vpředu

Standardní lžíce Lžíce na zeminu 
1 150  mm, 0,2 m3

Lžíce na zeminu 
1 150  mm, 0,2 m3

Lžíce na zeminu 
1 250 mm, 0,27 m3

Lžíce na zeminu
1 400 mm, 0,45 m³

Lžíce na zeminu 
1 400 mm, 0,45 m3

Lžíce na zeminu 
1 650 mm, 0,6 m3

Lžíce na zeminu 
1 650 mm, 0,6 m3

Lžíce na zeminu 
1 900 mm, 0,8 m3

Lžíce na zeminu 
1 900 mm, 0,75 m3

Lžíce na zeminu 
2 000 mm, 1,0 m3

Lžíce na zeminu 
1 900 mm, 1,0 m³

Lžíce na zeminu 
2 100 mm, 1,1 m³

A Celková délka mm 3 721 3 721 4 087 4 559 4 755 4 960 5 138 5 542 5 489 5 760 5 898 5 898

B Celková délka bez lžíce mm 3 063 3 063 3 302 3 730 4 022 4 126 4 281 4 647 4 649 4 828 4 780 4 780

C Střed osy až k otočnému 
bodu lžíce mm 508 508 532 670 675 701 675 1 027 1 025 991 991 991

D Rozvor kol mm 1 468 1 468 1 612 1 764 1 952 2 020 2 045 2 005 2 008 2 150 2 150 2 150

E Zadní přesah mm 975 975 1 045 1 182 1 290 1 296 1 516 1 531 1 531 1 531 1 676 1 676

F Výška (min./max.) mm 1 948 – 2 361 1 880 – 2 302* 1 877 – 2 291* 1 870 – 2 387 2 336 / 2 348* 2 248 / 2 335* 2 371 / 2 548* 2 313 / 2 471 / 2 543* 2 495 / 2 672* 2 495 / 2 532* 2 693 2 693

H Výška sedadla mm 1 245 1 225 1 259 1 255 1 354 1 169 1 204 1 470 1 559 1 495 1 609 1 609

J Celková pracovní výška mm 3 294 3 274 3 582 3 212 3 715 3 901 4 007 4 056 4 025 4 561 4 409 4 536

K Max. výška otočného 
bodu lžíce mm 2 713 2 693 2 862 2 560 3 208 3 222 3 251 3 352 3 358 3 671 3 686 3 686

L Nakládací výška mm 2 444 2 424 2 573 2 241 2 954 2 984 2 892 3 019 3 029 3 335 3 375 3 375

M Násypná výška mm 2 031 2 011 2 047 1 700 2 425 2 444 2 379 2 474 2 521 2 864 2 841 2 840

N Dosah při M mm 330 350 337 519 252 344 155 694 625 875 799 799

O Seřezávací hloubka mm 94 94 50 132 50 33 120 123 113 114 74 73,5

P Celková šířka mm 1 076 1 076 1 210 1 245 1 414 1 570 (1 415) 1 570 1 730 1 874 1 750 1 829 1 829

Q Šířka na osu pneu mm 810 810 940 940 1 148 1 260 (1 125) 1 200 1 383 1 432 1 432 1 422 1 422

S Světlá výška mm 207 207 250 271 275 294 312 357 364 352 375 375

T Maximální vnější poloměr mm 2 681 2 681 2 912 3 215 3 534 3 510 3 652 4 105 3 943 4 242 4 072 4 341

U Poloměr na vnějším okraji mm 2 356 2 356 2 590 2 845 3 171 3 219 3 317 3 587 3 461 3 785 3 686 3 686

V Vnitřní poloměr mm 1 219 1 219 1 330 1 554 1 731 1 745 1 640 1 753 1 538 1 931 1 666 1 666

W Úhel ohybu Stupně 45° 45° 45° 44° 45° 45° 45° 42° 42° 42° 45° 45°

X Úhel zpětné rotace při max. 
výšce zdvihu Stupně 50° 50° 48° 47° 49° 54° 43° 43° 44° 44° 33° 33°

Y Max. úhel vyklopení Stupně 38° 38° 42° 41° 44° 40° 42° 39° 39° 28° 33° 33°

Z Úhel zpětné rotace na zemi Stupně 48° 48° 46° 50° 39° 48° 41° 42° 43° 38° 39° 39°
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* V závislosti na místě řidiče (kabina, pevná ochranná stříška řidiče, sklápěcí ochranná stříška řidiče, ochranná stříška řidiče s hydraulickým spouštěním)
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Sériové vybavení a volitelné příslušenství
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WL 20e WL20 WL25 WL28 WL32 WL34 WL38 WL44 WL52 WL54 WL60 WL70

MOTOR

Perkins 403D-11 17,9 kW – – – – – – – – – – –

Perkins 403D-15 23,4 kW – – – – – – – – – – –

Perkins 404D-15 24,6 kW – – – – – – – – – – –

Perkins 404D-22 35,7 kW – – – – – – – – – –

Perkins 404D-22 36,3 kW – – – – – – – – – –

Perkins 404F-22T 44,7 kW – – – – – – – – –

Deutz TCD 2.9 L4 55,4 kW – – – – – – – –

Deutz TCD 2.9 L4 55,4 kW DPF – – – – – – – –

Perkins 854F-E34TA 55.4 kW DPF – – – – – – – – – –

Perkins 854F-E34TA 75 kW SCR – – – – – – – – – – –

Perkins 854F-E34TA 90 kW SCR – – – – – – – – – –

Baterie/Elektromotor 
jízdního pohonu – – – – – – – – – – –

OSVĚTLENÍ

Světelný maják

Pracovní reflektory, 2 vpředu,  
2 vzadu, WL20 (1 vzadu)

Pracovní reflektory LED,  
2 vpředu, 2 vzadu,  
WL20 (1 vzadu)

ELEKTRONIKA

Zásuvka vpředu, 3pólová – – – – –

Zásuvka vpředu, 7pólová – – – –

Zásuvka vzadu, 7pólová – –

Zásuvka vpředu,  
ovládání pomocí joysticku – – – – –

Zásuvka vzadu, 3pólová – – – – – –

HYDRAULIKA V PŘEDNÍ ČÁSTI

Beztlaký zpětný chod vpředu

3. hydraulický okruh, vpředu 
DN10 – – – – – – – – –

3. hydraulický okruh, vpředu DN12 – –

3. hydraulický okruh Komfort – – – – –

4. hydraulický okruh Komfort – – – – – –

3. hydraulický okruh elektr. 
proporcionální – – – –

4. hydraulický okruh, paralelní – – – – –

4. proporcionálně řízený  
hydraulický okruh – – – – –

Velké čerpadlo pracovní 
hydrauliky  
(podle modelu mezi 58,5 l a 103 l)

– – – – –

Highflow jednočinná – – – – – –

Highflow dvojčinná, 150 l, 
Load-Sensing – – – – – – – – – –

3./4. okruh Flowsharing – – – – – – – – – –

WL 20e WL20 WL25 WL28 WL32 WL34 WL38 WL44 WL52 WL54 WL60 WL70

HYDRAULIKA V ZADNÍ ČÁSTI

Hydraulická přípojka  
vzadu, jednočinná – – – – –

Hydraulická přípojka  
vzadu, dvojčinná – – – – –

Hydraulická přípojka  
vzadu, elektrický ventil – – – – – – – – – – –

Beztlaké zpětné  
vedení vzadu – – –

Hydraulická přípojka  
vzadu, přídavná, jednočinná – – – – –

Hydraulická přípojka  
vzadu, přídavná, dvojčinná – – – – – –

MÍSTO ŘIDIČE

Ochranná stříška řidiče  
sklápěcí (EPS) – – – – – – – –

Ochranná stříška řidiče s 
hydraulickým spouštěním 
(EPS Plus)

– – – – – – – – – –

Ochranná stříška  
řidiče nízká – – – – – – – – – –

Ochranná stříška  
řidiče vysoká – – – –

Nízká kabina – – – – – – – – –

Vysoká kabina – – – – –

Vysoká kabina Komfort – – – – – – – –

Vysoce komfortní kabina  
jednodvéřová – – – – – – – – – –

OSTATNÍ

Klimatizace – – – – –

Odpružení ramene – –

Centrální mazání –

Ruční ovládání plynu* – – – – –

Ruční inching – – –

Předehřívání motoru 230 V –

Registrace vozidla  
jako traktoru DE** – – –

Nízká přední část vozidla – – – – – – – – – – –
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* Není k dispozici u motoru TCD2.9DPF.
** Pro jiné země kontaktujte, prosím, Wacker Neuson.

  Standard    Volitelné příslušenství  –  Nedostupné
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WL 20e WL20 WL25 WL28 WL32 WL34 WL38 WL44 WL52 WL54 WL60 WL70

MOTOR JEDNOTKA

Výrobce – – Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins / Deutz Perkins / Deutz Deutz Deutz Perkins Perkins

Max. výkon motoru (volitelně) kW – 17,9 (23,4) 24,6 35,7 36,3 (44,7) 35,7 36,3 / 44,7 / 55,4 35,7 / 44,7 / 55,4 55,4 55,4 55.4 (75 / 90) 55.4 (90)

Max. výkon motoru (volitelně) k – 24 (32) 33 49 50 (60) 49 50 49 / 60 / 75 75 75 75 (102 / 122) 75 (122)

při max. otáčkách (volitelně) ot./min. – 2 800 (2 600) 2 800 2 600 2 800 2 600 2 800 / 2 800 / 2 300 2 600 / 2 800 / 2 300 2 300 2 300 2 500 2 500

Zdvihový objem (volitelně) cm3 – 1 131 (1 496) 1 508 2 216 2 216 2 216 2 216 2 216 / 2 216 / 2 900 2 900 2 900 3 400 3 400

HMOTNOSTI JEDNOTKA

Provozní hmotnost ochranná stříška  
(FSD) / kabina kg 2 350 2 000 / 2 150* 2 380 / 2 520* 3 050 / 3 120* 3 400 3 440 4 200 / 4 300** 4 600 5 100 5 800 5 930 7 140

Vylamovací síla (dle ISO 14397-2) daN 2 170 1 280 1 989 2 758 4 269 4 427 4 128 2 838 4 243 3 513 4 034 4 032

Objem lžíce m3 0,2 0,2 0,35 0,42 0,45 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1

Překlopné zatížení stroje se lžící  
(dle ISO 14397 - EN474-3) Zdvihací konstrukce 
horizontálně – stroj přímo

kg 1 509 1 215 / 1 437* 1 393 / 1 652* 1 985 / 2 388* 2 032 / 2 269* 2 475 2 983 / 3 719** 2 626 / 3 043* 3 213 3 270 / 3 583* 3 674 4 762

Překlopné zatížení stroje se lžící  
(dle ISO 14397 - EN474-3) Zdvihací konstrukce 
horizontálně – stroj při max. zatočení

kg 1 251 977 / 1 206* 1 144 / 1 353* 1 669 / 2 011* 1 692 / 1 898* 2 076 2 494 / 3 113** 2 173 / 2 577* 2 714 2 761 / 3 045* 3 031 3 926

Překlopné zatížení stroje s paletovými 
vidlemi (dle ISO 14397 - EN474-3) Zdvihací 
konstrukce horizontálně – stroj přímo

kg 1 112 904 / 970* 1 096 / 1 297* 1 656 / 1 981* 1 731 / 1 908* 2 067 2 570 / 3 170** 2 258 / 2 546* 2 715 3 035 / 3 270* 3 344 4 254

Překlopné zatížení stroje s paletovými 
vidlemi (dle ISO 14397 - EN474-3) Zdvihací 
konstrukce horizontálně – stroj při max. zatočení

kg 916 719 / 866* 975 / 1 052* 1 392 / 1 677* 1 459 / 1 605* 1 725 2 173 / 2 662** 1 896 / 2 164* 2 304 2 599 / 2 813* 2 791 3 559

Místo řidiče (volitelné) – FSD (EPS Plus,  
EPS, kabina)

FSD (EPS Plus,  
EPS, kabina) FSD (EPS, kabina) FSD (EPS, kabina) FSD (kabina) FSD (kabina) Kabina FSD (kabina) Kabina FSD (kabina) Kabina Kabina

Rychlost jízdy (volitelně) km/h 0 –15 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (28) 0 – 20 (28) 0 – 20 (28) 0 – 20 (28) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30 / 40) 0 – 20 (30 / 40)

Palivo – objem nádrže l – 20 45 50 65 55 65 82 82 82 105 105

Hydraulický olej - objem nádrže l 18,5 20 27 30 35 65 50 66 66 66 95 95

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ JEDNOTKA

Jízdní hydraulika pracovní tlak (volitelně) bar – 330 (450) 450 450 450 450 445 445 445 445 445 445

Pracovní hydraulika dopravované množství 
(volitelně) l/min 32 30,8 (36,4) 45 49,4 56 (63 – 100) 49 56 (63 – 116) 58,5 / 70 / 64 73,6 (83 – 116) 64 100 (115 / 150) 100 (115 / 150)

Pracovní hydraulika – pracovní tlak bar 225 225 185 220 210 210 210 210 230 210 210 210

POHON JEDNOTKA

Typ pohonu / jízdní pohon – elektricky přes 
kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

hydrostatický
přes kloubový hřídel

HLADINY HLUKU JEDNOTKA

Zjištěná hladina akustického výkonu LwA dB (A) 91,8 98,4 100,1 / 99,7 99,9 99,8 99,5 99,3 100,2 100,3 100,5 101 101

Garantovaná hladina akustického výkonu 
LwA dB (A) 92 101 101 101 101 101 101 101 101 101 103 103

Uváděná hladina akustického tlaku LpA dB (A) 76 84 85/82 82 82 75 78 78 78 75 78 78

* Hodnoty s kabinou a volitelným vybavením   ** Hodnoty s volitelným motorem Deutz

B
A

T
E

R
IE

WL20e WL20e

Baterie standard Baterie volitelně

JEDNOTKA

Napětí baterie V 48 48

Jmenovitá kapacita Ah 240 310

Hmotnost baterie (± 5 %) kg 450 579

Doba nabíjení h 8 6

Doba chodu – trvalé nasazení s náročnou překládkou materiálu, nepřerušený provoz h 1,5* 2,1*

Doba chodu při normální činnosti, nepřerušený provoz h 2 – 3,5* 2,8 – 4,5*

Doba chodu při normální činnosti s přerušením (30 min. jízda, 30 min. odstávka) h až 4* až 5*

Motor pro jízdu kW 6,5 6,5

Motor pracovní hydrauliky kW 9 9

*  Doba používání baterie silně závisí na konkrétních 
podmínkách nasazení stroje, pracovních úlohách a způsobu 
jízdy. Díky tomu může být dosaženo i delší doby chodu. 
Uvedené doby chodu mohou být v extrémních případech 
také sníženy. Přerušovaný provoz (např. 30 minut jízda, 
30 minut odstávka) prodlužuje dobu používání baterie.

Nabídka produktů Wacker Neuson zahrnuje více než 300 různých produktových skupin 
v nejrůznějších provedeních. Podle výběru různého volitelného příslušenství se mohou 
údaje k produktům odpovídajícím způsobem odlišovat. Zobrazené produkty společnosti 
Wacker Neuson jsou pouze pro názornost a jako takové procházejí pravidelně změnami. 
Rádi vám na požádání předložíme konkrétní nabídku!

Dotisk pouze s písemným souhlasem společnosti Wacker Neuson.

© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co. KG 
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Váš každodenní pracovní den je plný náročných úkolů. Máme  
pro vás vhodná řešení a pomůžeme vám být před konkurencí  
o krok napřed. K tomu vám nabízíme vše potřebné:  
Wacker Neuson – all it takes!

Produkty

Čerpadla

Generátory Osvětlení

Technika na úpravu betonu Hutnění Demoliční technika

Teleskopické nakladačeKolové nakladače

Dumpery 

Topidla

Rýpadla

Použité stroje

Služby Náhradní díly

www.wackerneuson.com

Financování TelematikaAkademieOpravy  
a údržba

Pronájem Specialisté  
na beton


