
Ubijaki wibracyjne
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Ubijaki wibracyjne firmy Wacker Neuson -  
na nich mo!na polega":

3. Szeroka gama produktów do wyboru.
Od drobnych specjalistów do klinów rurkowych po wytrzyma!e 
ubijaki, które we wzorowy sposób zag"szczaj# nawet trudne 
gleby.In$ynierowie Wacker Neuson wiedz#, co musz# potrafi% 
ubijaki wibracyjne w ró$nych obszarach dzia!ania. W ten sposób 
zawsze mo$na znale&% w naszym asortymencie odpowiednie 
urz#dzenie, zale$nie od potrzeb.

Wacker#Neuson – all it takes!
Oferujemy produkty i'us!ugi, które spe!niaj# wysokie 
wymagania i'nadaj# si" do ró$norodnych zastosowa(. 
Wacker'Neuson to niezawodno)%. Dotyczy to oczywi)cie  
równie$ ca!ej naszej gamy zag"szczarek. Codziennie 
dajemy z'siebie jak najwi"cej, aby nasi klienci mogli 
odnie)% sukces. A nasze zadania wykonujemy z'pasj#.

1. Wynalazki s$ cz%&ci$ naszej codziennej pracy.
Wacker Neuson zawsze by! liderem w'dziedzinie ubijaków: 
w'1930 r., kiedy to Hermann Wacker wynalaz! ubijak 
elektryczny, jak równie$ w'dzisiejszych czasach dzi"ki 
pierwszej na )wiecie nowo)ci z zasilaniem akumulatorowym.
Wacker Neuson jest równie$ jedynym producentem ubijaków 
z silnikiem dwusuwowym.Nap"d ten nie tylko doskonale 
nadaje si" do zag"szczania, ale dzi"ki katalizatorowi jest 
równie$ niezwykle niskoemisyjny.

2. Szeroka wiedza i do&wiadczenie w zakresie nap%dów 
dla ka!dego konkretnego przypadku.
Skok, liczba uderze(, pr"dko)% – doskona!y wynik 
zag"szczania zale$y od wielu czynników.Si!# nap"dow# jest 
silnik. Wacker Neuson zawsze ma dla Pa(stwa odpowiednie 
rozwi#zanie: od nap"dów dwusuwowych i czterosuwowych 
zasilanych benzyn# po silniki wysokopr"$ne i pierwszy na 
)wiecie nap"d akumulatorowy.

Kompetencje w dziedzinie zag%szczania 
w#najmniejszych szczegó'ach.

Wacker'Neuson wyró$nia szczególnie  
ekonomiczne i ekologiczne produkty  
znakiem ECO. Dla ubijaków s# to 
wszystkie silniki dwusuwowe i maszyny 
zasilane akumulatorowo.

Przegl$d wszystkich ubijaków wibracyjnych.

BS50-2plus

59 kg

BS60-2plus

66 kg

BS70-2plus

74 kg

AS30e

41,1 kgCi"$ar roboczy: Ci"$ar roboczy:

DS70 

83 kg 

AS50e

70,1 kg
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Ubijaki akumulatorowe: Ubijak wibracyjny 
z#silnikiem 
wysokopr%!nym:

Silnik czterosuwowy:

Ubijak 
dwusu-
wowy:

BS30

32 kg 

BS50-2

59 kg

BS60-2

66 kg 

BS70-2

74 kg

BS50-4As

65 kg

BS60-4As

72 kgCi"$ar roboczy:
> Strona 10

BS70-4As

80 kg

Zag%szczanie z nap%dem akumulatorowym 
Za pomoc# ubijaków akumulatorowych firma 
Wacker Neuson stworzy!a prawdziw# ) 
wiatow# nowo)%. Samowystarczalna i 
bezemisyjna praca wkracza w nowy wymiar.  
Wi"cej informacji na stronie 6. 

Unikalny silnik dwusuwowy
Tylko Wacker Neuson dostarcza ubijaki  
wibracyjne z niskoemisyjnym silnikiem 
dwusuwowym.Ubijak WM80 zosta! przez  
nas specjalnie zaprojektowany tak, aby  
spe!nia% wymagania w zakresie zag"szczania.
Szczegó!y na stronie 8.

(atwe tankowanie
Tankowanie bez wst"pnego mieszania - 
umo$liwia oddzielenie zbiornika benzyny  
i oleju.W przypadku w!a)ciwej mieszanki 
mo$na polega% na wydajnym systemie 
smarowania olejem.

Wielokrotnie my&lenie naprzód
Wacker Neuson od wielu dziesi"cioleci 
wprowadza innowacyjne rozwi#zania, które 
sprawiaj#, $e praca na budowach staje si" 
bardziej produktywna i komfortowa. 

Trzykrotnie d'u!sze terminy serwisu
Nasz unikalny system filtrów powietrza 
sprawia, $e serwisowanie jest znacznie 
rzadsze. Korzystaj# Pa(stwo z d!ugiej 
$ywotno)ci i !atwej obs!ugi.Wi"cej informacji 
mo$na znale&% na str. 10.
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Wydajno&" zag%szczania zale!nie od potrzeb.

Dobrze przemy&lane funkcje w urz$dzeniu i odpowiedni nap%d zawsze pod r%k$: Ubijaki wibracyjne firmy 
Wacker#Neuson wyró!niaj$ si% swoimi zaletami we wszystkich obszarach zastosowania oferuj$c odpowiedni$ si'% i 
cz%stotliwo&" ubijania.Idealny rezultat zag%szczania - zarówno w terenach miejskich, jak i na du!ym placu#budowy.

Serwis firmy 
Wacker#Neuson, 
w'razie potrzeby 
osobi)cie na 
miejscu budowy.

Wydajna praca 
dzi"ki mocnemu 
skokowi i du$ej 
pr"dko)ci roboczej.

Innowacyjna 
technologia 
filtrowania 
powietrza: 
trzykrotnie wyd!u$a 
okres wymiany.

Idealny do budowy 
dróg:mocny, wytrzyma!y, 
!atwy w obs!udze.

Niskoemisyjne silniki 
dwusuwowe sprawdzaj# si" w 
trudno wentylowanych wykopach. 

Zag%szczanie przy 
rurach - z dok!adno)ci# 
do centymetra  z w#sk# 
stop# ubijania BS30.

100 % bezemisyjna praca –  
innowacyjna technologia 
akumulatorowa firmy Wacker'Neuson.
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0%
 emisji spalin

Przejrzysta obs'uga: 
przycisk rozrusznika i 
wska&nik !adowania.

Pierwsze na )wiecie, zasilane akumulatorowo ubijaki umo$liwiaj# 
wygodn# prac" w rowach i pomieszczeniach, poniewa$ podczas 
zag"szczania nie powstaj# $adne gazy spalinowe.Dzi"ki czystemu 
nap"dowi, zasilane akumulatorowo ubijaki spe!niaj# równie$ 
najostrzejsze wymagania w dokumentacji przetargowej, np. w 
przypadku du$ych projektów lub na budowach w mie)cie. Wydajny 
akumulator uzyskuje czasy pracy wynosz#ce 30 lub 45 minut, co 
oznacza, $e ubijak mo$e by% bezproblemowo u$ywany przez ca!y 
dzie( podczas normalnej pracy na budowie.Do ci"$szych zada( 
zalecamy zastosowanie drugiego akumulatora lub !adowanie przy 
u$yciu szybkiej !adowarki - tylko w 80 minut.

•  Jedyny na )wiecie w'100% bezemisyjny ubijak
•  Przyjazna dla zdrowia i')rodowiska praca w mie)cie, 

pomieszczeniach i wykopach
•  Wydajno)% zag"szczania porównywalna ze  

sprawdzonymi ubijakami dwusuwowymi Wacker'Neuson
•  Do 55% ni$sze koszty energii
•  Niewielkie zaanga$owanie serwisowe przez u$ycie silnika 

elektrycznego
•  Niskie wibracje d!o(/rami" dzi"ki inteligentnie  

amortyzowanemu systemowi uchwytów

(adowanie w 80 minut: 
dzi"ki dost"pnej opcjonalnie 
szybkiej !adowarce.

Standardowa 'adowarka:Czas !adowania 
wynosz#cy cztery godziny, system zarz#dzania 
akumulatorem  chroni przed przeci#$eniem.

Wysokiej jako&ci akumulator: 
mo$na wymienia% bez u$ycia 
narz"dzi kilkoma ruchami r#k.

Pe'na swoboda ruchów  
dla niezale$nej pracy na 
ca!ym placu budowy.

Ubijak akumulatorowy

•  W'100 % bez emisji spalin
•  Bezprzewodowy nap"d akumulatorowy
•  o'55% ni$sze koszty eksploatacyjne ni$ w'przypadku 

benzynowych ubijaków wibracyjnych

Zapraszamy do zapoznania si" z nasz# ofert# ubijaków akumulatorowych marki 
Wacker Neuson na stronie: www.wackerneuson.com/zeroemission

AS30e AS50e

Ci"$ar roboczy 41,1 kg 70,1 kg

Rodzaj nap"du Silnik elektryczny  

zasilany 

akumulatorem

Silnik elektryczny  

zasilany 

akumulatorem

AS30e:

45 min. jazdy 

AS50e:

30 min. jazdy 
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Warto&ci emisji spalin ubijaków wibracyjnych benzynowych

HC + NOx Emisje zgodnie z'dyrektyw# UE 2011/88/WECO

BS30 BS50-2 BS60-2 BS70-2 BS50-2plus BS60-2plus BS70-2plus

Ci"$ar roboczy 32 kg 59 kg 66 kg 74 kg 59 kg 66 kg 74 kg

modele smarowane w sposób mieszany modele smarowane oddzielnie

Pompa zasilaj$ca w ga)niku 
– do pe!nej i natychmiastowej 
wydajno)ci pracy WM80.

Nieprawid'owe tankowanie 
wykluczone: Zamykany 
zbiornik oleju (akcesoria).

Licznik godzin pracy:  
we wszystkich modelach, aby 
zapewni% optymalne okresy 
mi"dzy przegl#dami.

Czysta praca:  Katalizator  
jest montowany seryjnie – to 
zapewnia tylko Wacker Neuson!

Ubijaki wibracyjne z silnikami dwusuwowymi s# dost"pne 
tylko w Wacker Neuson.Mocny i stworzony samodzielnie 
silnik WM80 jest idealnie dostosowany do specyficznych 
wymaga( ubijaków.Dla produktywnej pracy i doskona!ych 
wyników.

Ubijak dwusuwowy

BS50-2

4-stopniowy filtr powietrza  
z'trzykrotnie d!u$szymi terminami wymiany

Du!a energia uderzenia  
przy silnym skoku i wysokiej 
cz"stotliwo)ci ubijania

Smuk'a konstrukcja zapewniaj#ca wi"ksz# 
wygod" zag"szczania  nawet w w#skich rowach

Automatyczne wy'$czanie  
po 10'minutach pracy na biegu ja!owym lub 
przy rozruchu z pustym zbiornikiem oleju

Niskie wibracje d'o*/rami% dzi%ki  
specjalnie amortyzowanemu uchwytowi 
prowadz#cemu.

Najni!sze warto&ci emisji  
dzi"ki seryjnie montowanemu 
katalizatorowi.

Zapraszamy do zapoznania si" z nasz# ofert# ubijaków 
akumulatorowych marki Wacker Neuson na stronie: 
www.wackerneuson.com/2plus

BS60-2plus

Wygodny transport  
dzi"ki du$emu, elastycznemu uchwytowi d&wigu.

(atwy za'adunek dzi"ki rolkom 
transportowym na uchwycie.

Wygodna obs'uga dzi"ki tylko jednej d&wigni 
do uruchamiania, pracy na biegu ja!owym 
i'zatrzymywania.

Odpowietrzanie przewodu paliwowego  
za pomoc# odpowietrznika, co umo$liwia 
!atwy rozruch

Tylko ubijak 2plus z du!ym zbiornikiem 
oleju:Uzupe!nianie poziomu dopiero po 120 
godzinach pracy, opcjonalnie z zamykan# na zamek 
pokryw#, zbiornik oleju i paliwa dobrze chroniony 
pod pokryw#

Dozwolone warto)ci graniczne –  
silniki dwusuwowe

Dozwolone warto)ci graniczne –  
silniki czterosuwowe

Silnik dwusuwowy w'ubijaku  
Wacker'Neuson

Silnik czterosuwowy w'ubijaku

Emisje ogó!em w g/kWh

72

40

0 100 200 300 400 500 600 700

603

WM80

610

Silniki czterosuwowe
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Silny skok: idealny 
do spoistych pod!o$y.

(atwo&" prowadzenia -  
wa$ne dla powierzchni przy 
kraw"dziach i elementów 
okr#g!ych.

KompensowaneNie  
kompensowane

Idealny stosunek mieszanki powietrznej
Dzi"ki innowacyjnemu systemowi filtrowania powietrza firmy 
Wacker'Neuson pracuje si" trzykrotnie szybciej w optymalnym 
zakresie pr"dko)ci obrotowej ni$ w przypadku braku kompensacji. 
Dzi"ki temu wyd!u$a si" równie$ trzykrotnie cz"stotliwo)% serwisów.

Optymalny zakres 
pr"dko)ci obrotowej

Konieczna wymiana filtra

Godziny pracy

Pr%dko&" obrotowa

4'200

4'000

3'800

3'600

3'400

Wyd!u$enie  
terminu serwisu

Wydajno)% ubijaków z silnikiem czterosuwowym 
firmy Wacker Neuson przekonuje ka$dego dnia. 
Ponadto zaawansowane funkcje sprawiaj#, 
$e korzystanie z urz#dze( jest jeszcze 
bezpieczniejsze, wyd!u$aj# ich $ywotno)% i 
ograniczaj# konserwacj" do minimum.

•  Szybki rozruch dzi"ki ma!ej pompie zasilaj#cej 
na ga&niku

•  Silny skok dla ci"$kich, spoistych pod!o$y
•  Wbudowane zabezpieczenie przed brakiem 

oleju z automatycznym wy!#czaniem
•  Elastyczne ucho $urawia zapewniaj#ce 

kompaktowe wymiary transportowe i 
magazynowe

•  najwy$szej klasy filtr powietrza o trzy razy 
d!u$szych terminach wymiany

Ubijak z#silnikiem 
czterosuwowym

Od kompaktowych wymiarów zapewniaj#cych dobr# obs!ug", 
po dobrze wywa$ony rozk!adu ci"$aru – DS70 odznacza si" 
zarówno wewn"trznymi, jak i zewn"trznymi warto)ciami.Ze 
wzgl"du na nisk# emisj" CO urz#dzenie to doskonale nadaje 
si" do zag"szczania rowów.

•  Niski poziom emisji CO
•  Najwy$szej klasy filtr powietrza o trzy razy d!u$szych 

terminach wymiany
•  Du$y, odporny na korozj" zbiornik paliwa  

z filtrem samooczyszczaj#cym dla d!ugiej $ywotno)ci  
i minimalnej konserwacji.

•  Niskie wibracje d!o(/rami" dzi"ki specjalnie 
amortyzowanemu uchwytowi prowadz#cemu

Ubijak wibracyjny z#silnikiem 
wysokopr%!nym

BS50-4As BS60-4As BS70-4As

Ci"$ar roboczy 65 kg 72 kg 80 kg

Rodzaj nap"du Silnik czterosuwowy

DS70

Ci"$ar roboczy 83 kg

Rodzaj nap"du Silnik 

wysokopr%!nyBS50-4As

BS60-4As

Najlepiej nadaje si" do spoistych,  
mieszanych i gruboziarnistych pod!o$y.

DS70

Rozruch, regulacja pr"dko)ci obrotowej i 
wy!#czanie za pomoc# tylko jednej d&wigni.

Dok'adne prowadzenie 
urz$dzenia – wa$ne przy 
zag"szczaniu na kraw"dziach.
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Dzi"ki zastosowaniu akumulatora BP1000 firma Wacker 
Neuson zrobi!a krok w przysz!o)%:Umo$liwia on prac" 
ubijaka akumulatorowego w 100% elektrycznie, 
chroni#c operatora i )rodowisko przed szkodliwymi 
emisjami. Sam akumulator o wadze 9,1 kg jest 
niezwykle lekki i mo$na go wymienia% bez u$ycia 
narz"dzi kilkoma ruchami r#k. Nawet w ekstremalnych 
temperaturach od -10 do +50 stopni Celsjusza pracuje 
on nienagannie i przekonuje wysok# wydajno)ci#. 
Bezszczotkowy asynchroniczny silnik elektryczny jest 
równie$ ca!kowicie bezobs!ugowy.

Silnik Honda GXR 120 jest silnikiem o du$ej mocy 
przeznaczonym do ci"$kich prac budowlanych.
Zintegrowane zabezpieczenie przed brakiem oleju 
kontroluje podczas rozruchu poziom oleju.Je)li poziom 
jest za niski, urz#dzenie wy!#cza si" automatycznie. 
Emisje pochodz#ce z ubijaków czterosuwowych 
sk!adaj# si" g!ównie z CO. Ogólnie emisje CO s# 
o oko!o 1/3 wy$sze ni$ w przypadku ubijaków z 
silnikiem dwusuwowym.

Podczas zag"szczania mo$na zawsze w pe!ni 
polega% na mocy silnika wysokopr"$nego DS70. 
Jednocze)nie jest on niezwykle niskoemisyjny i 
jego emisje znajduj# si" znacznie poni$ej obecnych 
)wiatowych norm emisji spalin. Równie$ si!a 
uderze( silnika wysokopr"$nego DS70 jest równie$ 
imponuj#ca – i to przez ponad cztery i pó! godziny 
bez przerwy, dzi"ki niskiemu zu$yciu paliwa.Ponadto 
silnik ten jest niezwykle wytrzyma!y i trwa!y.

0%
 emisji spalin

Dowiedz si" wi"cej na temat emisji ubijaków  
Wacker Neuson na: www.wackerneuson.com/emissions

Technologia akumulatora Silnik dwusuwowy Silnik czterosuwowy Nap%d silnikiem wysokopr%!nym

Wacker Neuson jest jedynym producentem 
ubijaków wibracyjnych benzynowych z silnikiem 
dwusuwowym.Nasi in$ynierowie opracowali silnik 
WM80 specjalnie do zag"szczania gleby, dzi"ki 
czemu jest on szczególnie wytrzyma!y.Ponadto 
charakteryzuje si" doskona!# emisyjno)ci#, w tym 
dzi"ki swojemu katalizatorowi.Emisje silnika s# 
ni$sze ni$ wszystkie obecne i znane na przysz!o)% 
warto)ci graniczne.W porównaniu z ubijakiem z 
silnikiem czterosuwowym emituje znacznie mniej CO i 
zapewnia czyste powietrze w wykopie.

Do ka!dego zastosowania odpowiedni nap%d.
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Parametry techniczne

U
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AS30e AS50e BS30 BS50-2 BS60-2 BS70-2 BS 50-2plus BS 60-2plus BS70-2plus BS50-4As BS60-4As BS70-4As DS70

DANE OGÓLNE JEDNOSTKA

d'ugo&" x szeroko&" x wysoko&" mm 620 x 361 x 1'046 610 x 361 x 1'050 620 x 370 x 980 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 735 x 370 x 1'000

Rozmiar stopy do ubijaka (B) mm 150 280 150 165
280 280 280 165

280 280 280 280 280 280 280

Ci%!ar roboczy  kg 41,1 70,1 32 56
59 66 74 56

59 66 74 65 72 80 83

Skok stopy ubijaka mm – – 42 64 65 65 64 65 65 61 81 65 75

Maks. ilo&" uderze* 1/min 820 680 820 700 700 700 700 700 700 680 680 680 670

pr%dko&" robocza m/min – – – 7,9 9,8 8,9 7,9 9,8 8,9 7,1 8,8 7,0 13

Silnik – Silnik asynchroniczny Silnik asynchroniczny Silnik benzynowy, dwusuwowy, jednocylindrowy, ch!odzony 
powietrzem Silnik benzynowy, dwusuwowy, jednocylindrowy, ch!odzony powietrzem Silnik benzynowy, czterosuwowy, jednocylindrowy, ch!odzony 

powietrzem

Silnik wysokopr"$ny, 
 jednocylindrowy,  
ch!odzony powie-

trzem

Producent silnika – Wacker'Neuson Wacker'Neuson Wacker'Neuson Wacker'Neuson Wacker'Neuson Wacker'Neuson Wacker'Neuson Wacker'Neuson Wacker'Neuson Honda Honda Honda Yanmar

Typ silnika – Silnik elektryczny Silnik elektryczny WM80 WM80 WM80 WM80 WM80 WM80 WM80 GXR120 GXR120 GXR120 L48

Pojemno&" skokowa cm+ – – 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 211

Maks. moc (DIN ISO 3046) kW – – 1,1 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 2,0 2,7 2,7 2,7 3,1

Przy pr%dko&ci obrotowej 1/min – – 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4'200 4'200 4'200 3 450

Mieszanka benzynowo-olejowa – – – 50 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 120 : 1 120 : 1 120 : 1 – – – –

Zu!ycie paliwa l/h – – 0,9 1,2 1,2 1,3 1,0 1,2 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9

Pojemno&" zbiornika (paliwo) l – – 2,2 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2

Pojemno&" zbiornika (olej) l – – – – – – 1,3 1,3 1,3 – – – –

A
K

U
M

U
L

A
TO

R

Parametry techniczne akumulatora BP1000

SPECYFIKACJA JEDNOSTKA

Wymiary (d!ugo)% x szeroko)% x wysoko)%) mm 220 x 290 x 194

Ci%!ar roboczy kg 9,1

Wydajno&" Ah 20

Zawarto&" energii Wh 1 008

Napi%cie znamionowe V 51

Pr$d wy'adowania, maks. A 160

Pr$d 'adowania, maks. A 32

Oil.max – olej premium 
marki Wacker#Neuson

Wysokiej jako)ci, w pe!ni syntetyczny 
olej dwusuwowy zapobiega skutecznie  
zu$yciu podzespo!ów.Zapewnia d!ug# 
$ywotno)% urz#dze(.

Program produktów marki Wacker'Neuson obejmuje ponad 300 ró$nych grup 
produktów w'najró$niejszych wariantach. Wybór ró$nych opcji mo$e wp!yn#% 
odpowiednio na zmian" danych produktów. Nie wszystkie z wymienionych lub 
zilustrowanych tutaj produktów marki Wacker'Neuson s# zatem dost"pne w dostawie 
lub dopuszczone do dzia!ania we wszystkich krajach. Przedstawione produkty 
Wacker'Neuson stanowi# wy!#cznie przyk!ady i'jako takie podlegaj# regularnym 
zmianom – ch"tnie przedstawimy Pa(stwu odpowiedni# ofert"!

Powielanie tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Wacker'Neuson.  
 
© Wacker'Neuson'Vertrieb'Europa'GmbH & Co.KG


