
Pokud tankujete výrazně 
méně než kdy předtím …



… pokud k vyššímu výkonu 
spotřebujete mnohem  
méně paliva … 

… pokud máte na celé  
své pracoviště nejlepší výhled …

Bezpečná a přesná práce začíná dobrým výhledem na 
pracoviště – a ten je u našich nových rýpadel třídy 6- až 
10- tun vždy zajištěn. Důležitý bod: rameno bylo odsazeno 
doprava – pro ještě lepší výhled na pracoviště. Kromě toho 
jsme optimalizovali tvar krytu motoru, abyste měli vždy vše 
na dohled – především také doprava. Další plus z hlediska 
bezpečnosti a účinnosti!

Naše nová rýpadla třídy 6- až 10-tun 
přesvědčí svou extrémně nízkou spo-
třebou. A proto byly všechny čtyři modely 
oceněny pečetí ECO. Současně jsou 
zaměřeny na vysoký výkon a patří v oblasti 
trhací a vylamovací síly k nejlepším ve 
své třídě.

Vykonají mnoho, spotřebují málo:
Nová rýpadla třídy 6- až 10-t.
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Až o

20 %
NIŽŠÍ  SPOTŘEBA  PALIVA!*

* v porovnání s předchozím modelem

Až o 30 %*
  

vyšší produktivita!

Až o 20 %*
  

nižší spotřeba!
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… pokud při práci pociťujete 
maximální pohodlí …

… pokud jste suverénní  
i ve stísněných prostorech …

Vysoký komfort pro řidiče je rozhodující pro produktivitu. 
Možnosti vybavení, které naleznete v kabině, vás 
nadchnou. Podle modelu je to například velký displej, 
uživatelsky přívětivý systém Jog Dial, couvací kamera, 
vzduchem odpružené pohodlné sedadlo s vytápěním 
nebo výkonná automatická klimatizace. Kabinu si 
jednoduše sestavte zcela podle svých individuálních 
požadavků!

To, že se vysoký výkon a kompaktní konstrukce nevylučují, působivě 
dokazují naše nová rýpadla třídy 6- až 10- tun. Díky inteligentnímu 
uspořádání komponentů jsou vnější rozměry velmi malé, takže se stroje 
dostanou prakticky do každého rohu. A s extrémně nízkou výškou stroje 
je každá přeprava, nastupování a vystupování bezpečné, jednoduché 
a nekomplikované. Kromě toho zajišťuje nízké těžiště dobrou stabilitu. 
A dělené rameno vám navíc umožní ještě větší akční rádius ve stísněném 
prostoru.



… potom víte, že vaše 
rozhodnutí bylo správné.
Nová rýpadla třídy 6- až 10-t.
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Ve výkonu se meze nekladou. Spotřeba je nízká.
Vysoká produktivita našich nových rýpadel třídy 6 až 10 tun je jedinečná. 
K tomu se přidává bezkonkurenčně nízká spotřeba paliva: S každým ze 
čtyř modelů budete tankovat méně než kdykoli předtím. Zapamatujte si 
tedy dobře, kde se nachází uzávěr palivové nádrže – jinak byste to mohli  
po dlouhých pracovních intervalech zapomenout.
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ET65 ET90 EW65 EW100

OBECNÉ JEDNOTKA

Přepravní hmotnost* kg 5 800 – 6 900 8 350 – 9 960 6 470 – 7 995 9 241– 9 696

Provozní hmotnost kg 6 080 – 7 180 8 710 – 10 320 6 755 – 8 280 9 685 – 10 140

Max. trhací síla (lžíce s krátkou/dlouhou násadou) kN dle ISO 6015 28 / 25,1 46 / 41,5 28 / 25,1 41,9

Max. vylamovací síla kN dle ISO 6015 54,1 74 54,1 50,3

ROZMĚRY JEDNOTKA

Max. hloubka výkopu (lžíce s krátkou násadou) mm 3 826 / 3 893* 4 325 / 4 379* 3 531 / 3 596* 4 000 / 3 940*

Max. hloubka výkopu (lžíce s dlouhou násadou) mm 4 126 / 4 193* 4 625 / 4 679* 3 831 / 3 895* 4 300 / 4 240*

Max. násypná výška (lžíce s krátkou násadou) mm 3 912 / 4 664* 5 066 / 5 674 4 207 / 4 961* 5 160 / 5 930*

Max. násypná výška (lžíce s dlouhou násadou) mm 4 094 / 4 898* 5 272 / 5 940 4 389 / 5 195* 5 350 / 6 200*

MOTOR JEDNOTKA

Výrobce – Perkins Deutz Perkins Perkins

Model –

404D-22T (bez 
dodatečného zpracování 

výfukových plynů) /
404F-22T (volitelně filtr 

pevných částic)

TCD 2.9 oxidační 
katalyzátor (standard), 
DOC s filtrem pevných 

částic (volitelné 
příslušenství)

404D-22T (bez 
dodatečného zpracování 

výfukových plynů) / 
404F-22T (volitelně filtr 

pevných částic)

854E

Zdvihový objem cm³ 2 216 2 925 2 216 3 387

Výkon motoru dle ISO kW 36,2 / 39,5 55 36,2 / 45,0 86

Objem palivové nádrže l 85 85 85 170
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* s děleným ramenem

Zjistěte více o našich  
rýpadlech třídy 6- až 10- tun.
www.wackerneuson.com/6-10t


