
100% výkon. 0% emise.



ECOlogy + ECOnomy =
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Toto jsou důvody, které mluví  
pro bezemisní řešení od Wacker Neuson.

3. O vše dobře postaráno – díky celé řadě služeb.
Stejně jako ke všem produktům vám nabízíme i k řešením 
zero emission bohaté služby: od financování, přes údržbu, až 
po zajímavé možnosti pronájmu. Na Wacker Neuson se můžete 
kdykoliv spolehnout.

Wacker Neuson – all it takes!
Nabízíme výrobky a služby, které vyhoví vašim vysokým 
nárokům a rozmanitému využívání. Wacker Neuson je 
symbolem spolehlivosti. To platí samozřejmě také pro naši 
řadu zero emission. Pro váš úspěch děláme každý den to 
nejlepší. A to s maximálním zapálením pro naši práci.

1. Vysoký výkon, hospodárná práce, šetrné k životnímu 
prostředí.
V budoucnu budou stále důležitější: Stroje a zařízení, které 
splňují veškeré emisní normy a vyhoví nejpřísnějším kritériím 
výběrových řízení a se kterými můžete pracovat jak ve 
vnitřní zástavbě, tak i v interiéru. Velkou výzvou přitom zůstává, 
že produkty musí držet krok co do výkonu a hospodárnosti 
s konvenčními stroji. Právě to zvládnou řešení zero emission 
od Wacker Neuson. S nimi pracujete zcela bez emisí, 
ekonomicky a ekologicky.

2. Nové možnosti: od oblastí vnitřního města  
až po interiéry.
Řada strojů zero emission nabízí víc než jen první 
akumulátorový pěch na světě. U Wacker Neuson naleznete 
produkty s nulovými emisemi napříč celým produktovým 
spektrem: elektrický kolový nakladač, minirýpadlo s pohonem 
dual power a elektrický pásový dumper. Seznamte se 
s produkty zero emission podrobněji a objevte četné 
možnosti pro vaši podnikatelskou činnost. Hledejte naše 
produkty se zeleným e!

Všechny produkty zero emission v kostce.
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ECOlogy + ECOnomy = ECO
Naším cílem je nabídnout našim zákazníkům řešení, která jsou vynikající jak z hlediska  
ekonomické efektivnosti, tak i šetrnosti k životnímu prostředí – a toto úsilí můžeme prokázat  
i v číslech a faktech. Produkty, které splňují obě tato kritéria v mimořádně vysoké míře,  
oceňujeme naší pečetí ECO, která zastupuje ECOlogy (ochranu životního prostředí)  
a ECOnomy (hospodárnost). K těmto produktům patří všechna naše bezemisní řešení.

Vyzkoušejte produkty zero emission  
na vlastní kůži!
Práce zcela bez emisí a potichu, se stejným výkonem jako 
u stroje s palivovým pohonem – tomu uvěříte, až když si to 
budete moci sami vyzkoušet? Pak se co nejdříve přihlaste 
k vyzkoušení produktů.

AS30e

45 kgProvozní hmotnost: Objem lžíce:

WL20e

0,2 m3

AS50e

70 kg

Akumulátorové 
pěchy:

Elektrický kolový 
nakladač:
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Přepravní 
hmotnost:

Maximální užitečná 
nosnost:

803 dualpower

955 - 1 015 kg

DT10e

1 000 kg

Minirýpadlo  
dual power:

Elektrický pásový  
dumper:

Technika, která otvírá cestu novým možnostem.

Působivý výkon
•  stupeň účinnosti elektromotorů:  

94 až 97 %
•  minimální ztráta výkonu (výfukové plyny 

a teplo) v porovnání s konvenčními 
pohony

•  minimálně stejný výkon jako 
u konvenčních strojů

Nové oblasti využití
•  v interiéru, ideální pro sanace
•  v citlivých oblastech, jako jsou obytné 

zóny, školy, kliniky, veřejné budovy
•  v zahradách a parcích, na stavbách 

uvnitř měst s omezením emisí

Přesvědčivá hospodárnost
•  podstatně nižší celkové provozní náklady
•  elektromotory jsou téměř 

bezúdržbové
•  maximální flexibilita při práci

Rozsáhlá ochrana uživatele  
a životního prostředí
•  uživatelé jsou chráněni před emisemi 

výfukových plynů a před hlukem 
•  ekologická práce bez výfukových plynů

Vyhledejte svého nejbližšího partnera Wacker Neuson:  
www.wackerneuson.com/locator

Více o našich bezemisních řešeních:  
www.wackerneuson.com/zeroemission



20 – 30
min

min. 5 h

»Akumulátorový pěch je důležitým krokem společnosti Wacker Neuson a my 
doufáme, že budou následovat i další produkty na elektřinu. Jednoduše 

proto, že chceme chránit naše zaměstnance před emisemi výfukových plynů. 
Podporujeme tuto technologii budoucnosti, protože již nyní v ní vidíme řadu 

výhod a stále velký potenciál.«

»Byli jsme velmi překvapeni: Elektrický nakladač 
WL20e má stejný výkon, jako jinak poháněný stroj 
a byl nepřetržitě v chodu sedm hodin. Akumulátor 
jsme mohli nabíjet v noci, když se nepracovalo.«

04 05

Akumulátorové pěchy Elektrický kolový nakladač

Zcela bezemisní akumulátorové pěchy AS30e a AS50e vám otvírají zcela nové 
možnosti práce: Ať už ve výkopech, v interiéru nebo v citlivých oblastech, kde jsou 
stanovena omezení emisí. A pro ještě delší doby používání se dále rozvíjí akumulátorová 
technologie.

•  hutnění zcela bez emisí
•  robustní a teplotně odolný akumulátor, který stačí jednoduše vyměnit
•  bezúdržbový elektromotor, který se pohodlně startuje stisknutím tlačítka

Výhody klasického kolového nakladače plus plně elektrický způsob práce – to je v 
nakladači WL20e spojeno do jednoho stroje. V praxi to znamená: Práce s nakladačem 
WL20e bez omezení v interiérech nebo ve vnitřní zástavbě – v závislosti na nasazení 
minimálně po dobu pěti hodin na jedno nabití akumulátoru! 

•  vlastní elektromotor pro jízdu a pro pracovní hydrauliku
•  velmi tichý při práci
•  maximální flexibilita na každém místě nasazení

Zažijte nakladač WL20e 
v akci – při generální sanaci 
plavecké haly Olympia 
v Mnichově:  
www.wackerneuson.com/ 
zeroemission

Úspora provozních nákladů:
cca. 55 %

Úspora provozních nákladů: 

cca. 40 %  

Doba nabíjení:

cca. 1 hod. s rychlonabíječkou 

cca. 4 hod. se standardní nabíječkou

Doba nabíjení: 

4 – 5 hod. 

Doba chodu: 

cca. 30 min.  cca. 20 min.

Doba chodu: 

min. 5 hod.

 AS30e  AS50e  WL20e

Výkonové parametry, schopnost jízdy 
v terénu, uživatelský komfort: Vše jako 
u konvenčního stroje, ale na 100 % elektrické.

Čistý vzduch díky elektrické technologii: 
To znamená nejen ochranu životního prostředí, ale 
také uživatele – především při práci ve výkopech.

Obratem ruky:  
Akumulátor je rychle nabit 
a vyměněn za několik vteřin.

Získejte další technické  
detaily k pěchům AS30e  
a AS50e z první ruky –  
stačí klepnout na video s 
Alexanderem Greschnerem:  
www.wackerneuson.com/ 
zeroemission-as  

Rozhovor s odborníkem

Pro využívání ve vnitřním 
prostoru: Práce bez emisí 
výfukových plynů.

Markus Riedlberger, 
generální ředitel společnosti 

Riedlberger GmbH

Tamara Zettl, stavbyvedoucí 
ve společnosti KARL-Bau 

GmbH
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Pracovní den dlouhý osm hodin s plným přepravním výkonem – a to zcela bez emisí:  
Dumper DT10e je jako stvořený pro práci v interiéru nebo na stavbách ve vnitřní 
zástavbě měst s omezením emisí. 

•  3 výkonné elektromotory pro oba pásy a pracovní hydrauliku
•  stabilní i ve svahu díky hluboko zabudovaným akumulátorům
•  mimořádně široké možnosti využití venku i uvnitř díky bezemisnímu  

provozu a nízkým emisím hluku

Úspora provozních nákladů: 

HPU8 šetří palivo a zvětšuje 

akční rádius

Úspora provozních nákladů: 

cca. 67 %

Možnosti pohonu: 

naftový motor a elektromotor

Doba nabíjení: 

cca. 7,5 hod.

Doba chodu: 

bez omezení

Doba chodu: 

až 8 hod.

 803 dualpower  DT10e

Wacker Neuson dual power je inovativní koncept, který umožňuje minirýpadlo využívat 
jak s naftovým, tak s elektrickým pohonem pro hloubicí a demoliční práce. V uzavřených 
prostorech stačí připojit elektrohydraulický agregát HPU8 – a na stisknutí tlačítka přejít na 
bezemisní provoz. Plný výkon je vám k dispozici v obou režimech provozu.

•  dvě možnosti pohonu: naftový a elektrohydraulický pohon
•  Plug & Play: připraveno k použití v několika málo krocích
•  spojovací hadice dlouhá 12 m pro neomezenou volnost pohybu rýpadla

»Pro bourací práce na mostu přes Kochertal byl potřebný výkonný stroj 
s kompaktními rozměry, který mohl pracovat i na úzkém prostoru a především 

který bylo možné provozovat bez výfukových emisí. Možnost dual power 
přesvědčila při práci.«

Pásové rýpadlo 803 Vedle stávajícího naftového motoru je možné pásové rýpadlo pohánět  
bezemisně externím elektrohydraulickým agregátem.

Elektrohydraulický
agregát HPU8

Možnost dual 
power

Snadná manipulace: Agregát 
jednoduše zavěsíte do planýrovací 
radlice a na místo nasazení se jede 
na naftový motor.

Využití dumperu v 
interiéru: S dumperem 
DT10e to nyní lze. 

Snadná přeprava 
díky kompaktním  
rozměrům.

Projede standardními dveřmi: 
Díky šířce pouhých 790 mm.

Bourací práce v 
interiéru vám umožňuje 
agregát HPU8 – aniž by 
došlo k omezení výkonu!

V citlivých oblastech můžete s dumperem 
DT10e bez problémů dále pracovat.

Minirýpadlo s pohonem dual power Elektrický pásový dumper

Hartmut Bagg, stavbyvedoucí 
ve společnosti LEONHARD 

WEISS 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!

10/2016 CZ

www.wackerneuson.com/zeroemission

Četné technické údaje k produktům zero emission naleznete  
na webových stránkách Wacker Neuson. 

Produktové změny v zájmu trvalého rozvoje, jakož i chyby jsou vyhrazeny. U uvedeného 
vybavení a cen se jedná o příklady – rádi vám sestavíme konkrétní nabídku! Dotisk pouze 
s písemným souhlasem společnosti Wacker Neuson, Mnichov. © Wacker Neuson Vertrieb 
Deutschland GmbH & Co.KG, 2016. Všechna práva vyhrazena.
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WL20e

JEDNOTKA

Typ motoru – Elektro

Výkon motoru kW 6,5 / 9*

Jízdní rychlost km/h 0 -15

Provozní hmotnost (ochranná stříška 
řidiče) kg 2 350

Objem lžíce (standardní lžíce) m3 0,2

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

kg 1 509

Výška otočného bodu lžíce/ násypná 
výška mm 2 713 / 2 031

Poloměr otáčení mm 1 219

Rozměry (D x Š x V) mm 3 721 x 1 076 x 1 948 – 2 361

803  
dualpower

HPU8

JEDNOTKA

Typ motoru – Naftový Elektro

Výkon motoru kW 9,6 7,5

Přepravní hmotnost* kg 955 – 1 015 192**

Provozní hmotnost kg 1 052 – 1 112 192**

Hloubka výkopu mm 1 763 –

Poloměr výkopu mm 3 090 –

Max. vylamovací síla  
(dle ISO 6015 kN) kN 8,9 –

Max. násypná výška mm 2 012 –

Rozměry (D x Š x V) mm 2 828 x 700 / 860*** 
x 2 261 930 x 720 x 1 000

* základní stroj + 10 % objem palivové nádrže
** včetně hydraulického oleje
*** s teleskopickým podvozkem
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DT10e

JEDNOTKA

Typ motoru – Elektro

Výkon motoru kW 9

Přepravní hmotnost (s korbou s předním 
vyklápěním) kg 815

Jízdní rychlost km/h 4 

Max. užitečná nosnost kg 1 000

Stoupavost (naložený) % 36

Objem korby (s korbou s předním 
vyklápěním) zarovnaná / navršená l 334 / 427

Rozměry (D x Š x V) korba s předním 
vyklápěním mm 2 248 x 830 x 1 445

* Výkon motoru pro jízdu S2 (60 minut) / výkon zdvihového motoru S3 (15 %)
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AS30e AS50e

JEDNOTKA

Typ motoru – Elektro Elektro

Provozní hmotnost kg 45 70

Počet úderů ot/min 820 680

Velikost hutnicího 
nástavce (Š x D) mm 150 x 296 280 x 340


