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WPU1550A
Reverzní vibrační desky

Nejmenší reverzovatelná od Wacker Neuson
Reverzovatelná vibrační deska WPU 1550 je výkonný profesionál pro hutnění asfaltu a zámkové dlažby i hutnění smíšených půd
na tom nejužším prostoru. Díky robustní konstrukci se výborně hodí pro profesionální dlouhodobé použití při zahradních a
terénních stavbách i při stavbě stezek, například pro hutnění oblázkového písčitého lože pro stezky, ulice a parkoviště. S pomocí
integrovaného nepřekonaného stabilního přepravního válce lze WPU 1550 bez problému a bez velkého vynaložení síly
přesunout na požadované místo použití, dokonce i na horkém asfaltu. WPU 1550 nabízíme s nebo bez nádrže na vodu.

Vynikající manévrovatelnost díky speciálně tvarované základní desce a mnohostranným bodům úchopu na rámu Vynikající●

stabilita i při boční obsluze
Dobře dosažitelné ovládání plynu na dálku pro jednoduchý bezpečný start a zastavení přístroje.●

Robustní a bezúdržbová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost: Stabilní rám k ochraně motoru, vysoce odolná základní deska●

z tvárné litiny, odolný klínový řemen.
Nádrž na vodu: Nekomplikované plnění, vyjímatelné bez nástroje. Vybavení dvěma filtry a velkým neztratitelným krytem nádrže.●

Skrápěcí systém: Optimální rozvod vody přes celou šířku základní desky, automatické řízení přítoku jen při vibracích.●

Technická data
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WPU 1550A / WPU 1550Aw

Provozní data

Provozní hmotnost (bez nádrže na vodu)* 90 kg

Odstředivá síla 15 kN

Velikost základní desky (Š x D) 500 x 586 mm

Pracovní šířka 500 mm

Frekvence 98 Hz

Chod vpřed max. (v závislosti na podkladu a vlivech prostředí) 29 m/min

Plošný výkon max. (v závislosti na podkladu a vlivech
prostředí)

870 m²/h

Data motoru

Typ motoru Vzduchem chlazený 1válcový čtyřtaktní benzínový motor 

Výrobce motoru Honda 

Motor GX 160 

Zdvihový objem 163 cm³

Výkon motoru max. (DIN ISO 3046) 3.6 kW

při otáčkách 3,600 1/min

Spotřeba paliva 1.8 l/h

Objem nádrže (palivo) 3.7 l

Přenos síly Od hnacího motoru přes autom. odstředivý hnací řemen
přímo na budič. 

Typ paliva Benzín 

* WPU 1550Aw (verze přístroje s nádrží na vodu): Hmotnost 94 kg

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 podmnek měnit.
Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
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