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4taktní pěch: Dlouhá životnost a silný výkon

4taktní pěchy Wacker Neuson se vyznačují vynikajícím výkonem, který
je neustále velmi přesvědčivý. Díky vysoké energii rázu, vysoké
poklepové rychlosti a dlouhému zdvihu hutnicího nástavce v kombinaci
s rychlým posuvem vpřed lze dosáhnout vynikajících výsledků
zhutnění. Díky promyšleným funkcím je používání 4taktního pěchu
ještě více uživatelsky přívětivé, prodlužuje se životnost a údržba se
snižuje na minimum.

Rychlé startování díky malému podávacímu čerpadlu ke
karburátoru
Silný zdvih pro hutnění těžké, soudržné půdy
Prvotřídní vzduchový filtr zajišťuje téměř bezprašný provoz
motoru a prodlužuje intervaly výměny na trojnásobek

BS 50-4, BS60-4
4taktní pěch
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BS 50-4, BS60-4 Technická data

BS50-4As BS60-4As

Provozní data 

Provozní hmotnost  kg 65 72

Velikost pěchovacího nástavce (Š x D)  mm 280 x 340 280 x 340

D x Š x V  mm 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965

Počet úderů max. 1/min 656 656

Zdvih u hutnicího nástavce mm 61 65

Síla rázu  kN 16 18

Pracovní rychlost  m/min 7,1 8,8

Plošný výkon - Hutnění m²/h 119 148

Data motoru 

Typ motoru GXR 120 GXR 120

Výrobce motoru Honda Honda

Motor Vzduchem chlazený jednoválcový
čtyřtaktní benzínový motor

Vzduchem chlazený jednoválcový
čtyřtaktní benzínový motor

Zdvihový objem  cm³ 121 121

Jmenovitý výkon (DIN ISO 3046-1) kW 2,7 2,7

při otáčkách  1/min 4.100 4.100

Spotřeba paliva  l/h 1 1

Objem palivové nádrže  l 2,9 2,9

CO2 (NRSC) * g/kWh 674 674

*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.

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 © 2022 Wacker Neuson SE.


