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Jedinečný v omezeném prostoru

Kolový nakladač WL20 od Wacker Neuson je připraven k práci kdekoliv
- i v nejužších uličkách. A nejen to: Tento kolový nakladač nabízí také
špičkové pracovní výsledky, osvědčí se i v těch nejstísněnějších
pracovních podmínkách. Kromě vysokého komfortu při práci a
vynikajícím bezpečnostním standardům kolový nakladač WL20 nabízí
mimořádnou ovladatelnost, rychlost, je úsporný, pokud jde o místo při
nasazení, a snadno se přepravuje z jednoho staveniště na druhé.

Mimořádná ovladatelnost, malá průjezdní šířka a vysoký
komfort na pracovišti
Hydrostatický pohon všech kol a kyvný kloub
K dispozici dvě různé kabiny řidiče: Pevná ochranná stříška
řidiče a sklápěcí ochranná stříška řidiče
Vysoké standardy bezpečnosti
Široký výběr přídavných zařízení

WL20
Kloubové kolové nakladače
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WL20 Technická data

WL20

Ochranná stříška řidiče Kabina řidiče*

Data motoru 

Výrobce motoru Perkins Perkins

Typ motoru 403 J-11 403 J-11

Válec 3 3

Výkon motoru  kW 18.4 18.4

při otáčkách maximálně 1/min 2,800 2,800

Zdvihový objem  cm³ 1,131 1,131

Typ chladiče Voda Voda

Následné zpracování výfukových plynů  - -

Emisní normy Fáze V V

Elektrické zařízení 

Provozní napětí  V 12 12

Baterie  Ah 77 77

Osvětlovací dynamo  A 40 65

Hmotnosti 

Provozní hmotnost  kg 2,000 2,150

Překlopné zatížení se lžící - stroj přímo  kg 1,215 1,437

Překlopné zatížení se lžící - stroj při zatočení  kg 977 1,206

Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj přímo  kg 904 970

Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj při zatočení  kg 719 866

Údaje vozidla 

Obsah lopaty standardní lžíce m³ 0.2 0.2

Pohon pojezdu Hydrostatický pohon přes kloubový
hřídel

Hydrostatický pohon přes
kloubový hřídel

Nápravy (volitelné příslušenství) T80 (T94) T94

Místo řidiče (volitelné příslušenství) FSD (EPS, EPS Plus, kabina řidiče) Kabina řidiče

Rychlost (volitelné příslušenství) km/h 0-20 0-20

Rychlost stupeň 2 km/h 0 - 20

Rychlost Stupeň 2 2

Standardní pneumatiky 27x10.50-15 EM ET-5 27x10.50-15 EM ET-5

Hydraulické zařízení  

Hydraulika pojezdu - pracovní tlak  bar 330 330

Pracovní hydraulika - pracovní tlak  bar 225 225

Pracovní hydraulika - dopravované množství  l/min 30.8 30.8

Plněná množství 

Objem palivové nádrže  l 20 20

Motorový olej  l 4 4.5
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Ochranná stříška řidiče Kabina řidiče*

Nádrž na hydraulický olej  l 20 20

Hydraulický systém  l 37 37

Chladivo  l 4.3 5.5

Hladina hluku  

Zaručená hladina akustického výkonu LwA  dB(A) 101 101

Uváděná hladina akustického tlaku LpA  dB(A) 85 85

Standardní lžíce = lžíce pro hloubení, šířka 1 150 mm
FSD = ochranná stříška řidiče
EPS = Easy Protection System (sklápěcí ochranná stříška řidiče)
EPS Plus = Easy Protection System Plus (hydraulicky spouštěcí ochranná stříška řidiče)
Výpočet překlopného zatížení dle ISO 14397-EN474-3
*Verze vybavení (velký motor, kabina řidiče, náprava T94)
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WL20 Rozměry

Standardní pneumatiky 27x10.5-15 EM ET-5
A Celková délka 3,721 mm
B Celková délka bez lžíce 3,063 mm
C Otočný bod lopaty ke středu nápravy 508 mm
D Rozvor kol 1,468 mm
E Zadní přesah 975 mm
F Výška s ochrannou stříškou řidiče 2,189 mm
F Výška se sklápěcí ochrannou stříškou řidiče (EPS) 2,293 mm
F Výška se sklápěcí ochrannou stříškou řidiče (EPS), sklopená 1,880 mm
F Výška se sklápěcí ochrannou stříškou řidiče (EPS Plus) 2,195 mm
F Výška se sklápěcí ochrannou stříškou řidiče (EPS Plus), sklopená 1,901 mm
F Výška s kabinou 2,302 mm
H Výška sedadla 1,225 mm
J Celková pracovní výška 3,274 mm
K Výška zdvihu max. - otočný bod lopaty 2,693 mm
L Překládací výška 2,424 mm
M Výsypná výška max. 2,011 mm
N Dosah s M 350 mm
O Sondovací hloubka 94 mm
P Celková šířka 1,076 mm
Q Rozchod kol 810 mm
S Světlá výška 207 mm
T Poloměr max. 2,681 mm
U Poloměr u vnějšího okraje 2,356 mm
V Vnitřní poloměr 1,219 mm
W Úhel ohybu 45 °
X Úhel zpětné rotace při max. výšce zdvihu 50 °
Y Výklopný úhel maximálně 38 °
Z Úhel zpětné rotace na zemi 48 °
Všechny hodnoty se standardní lžící: Lžíce na zeminu 1 150 mm, 0,2 m³ a standardní pneumatiky: 27 x 10.5-15 EM ET-5
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Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace
k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky
analogicky.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.


