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BS 50-2plus, BS60-2plus, BS70-2plus
Compactador de 2 tempos

Compactadores de dois tempos com o extra plus

Os compactadores de dois tempos da Série Plus oferecem
todas as vantagens dos compactadores clássicos de dois
tempos e oferecem além disso uma facilitação do trabalho
prático como um algo a mais: Graças aos dois tanques
separados para combustível e óleo de dois tempos, a mistura
prévia não é mais necessária. Ambos os líquidos são
abastecidos separadamente, e o sistema de lubrificação a óleo
gera automaticamente a mistura na proporção correta. Para
maior segurança o tanque de óleo pode ser bloqueado
(acessório). Isso evita um erro de reabastecimento. Os
compactadores da série Plus estão disponíveis em três
categorias de peso. O centro de gravidade baixo proporciona
uma forte propulsão e grande estabilidade. Isto evita a
inclinação e facilita a operação do compactador.

Tanque de óleo extragrande: reabastecimento somente
depois de 120 horas de trabalho
Baixo índice de vibrações em mãos e braços graças a uma
alça guia especial com mola
Operação confortável com o auto-afogador e apenas uma
alavanca para marcha lenta, partida e parada
Design fino para trabalhos de compactação em canaletas
estreitas
Desligamento automático depois de 10 minutos de
operação parada ou quando iniciar com um tanque de óleo
vazio

  
Emissões cumulativas em g/kWh

Os valores máximos permitidos para motores de dois tempos (72/603) versus motor de 2 tempos Wacker Neuson WM80

Valores de emissões para compactadores de gasolina

Emissões mais baixas pelo catalizador instalado por padrão
Protege os operadores e o ambiente - claramente abaixo de todos os valores limites de CO atuais e futuros
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Emissões de acordo com a Diretriz da UE 2011/88 CE

Motor desenvolvido por nós mesmos

Potência alta e imediata através da bomba no carburador
Projetado especificamente para uso em compactação de solos
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Contador de horas operacionais

Para conformidade com os intervalos de manutenção
Instalado como padrão em todos os modelos

Transporte confortável

Peça de transporte grande e flexível
Carregamento e armazenamento fácil pelos rolos de transporte na alça
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1/min (rotação) / horas de funcionamento

Sistema de filtro de ar inovador

Operar três vezes mais na faixa de velocidade ideal sem compensação
Intervalos de serviço três vezes maiores

 Sem compensação

Compensado
Extensão do intervalo de serviço
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Dados técnicos

BS50-2plus 6'' BS50-2plus 11'' BS60-2plus 11'' BS70-2plus 11''

Dados de funcionamento 

Peso operacional  kg 56 59 66 74

Tamanho da sapata (LxC) *
mm

150 x 340 280 x 340 280 x 340 280 x 340

C x L x A  mm 673 x 343 x 940 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965

Número de percussão máx.
1/min

700 700 700 700

Curso na sapata de
compactação mm

43 64 65 65

Força de impacto  kN 16 16 18 20

Dados do motor 

Tipo de motor Motor a gasolina de
dois tempos, cilindro
único, refrigerado a ar

Motor a gasolina de
dois tempos, cilindro
único, refrigerado a ar

Motor a gasolina de
dois tempos, cilindro
único, refrigerado a ar

Motor a gasolina de
dois tempos, cilindro
único, refrigerado a ar

Fabricante do motor Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Motor WM80 WM80 WM80 WM80

Cilindrada  cm³ 80 80 80 80

Consumo de combustível  l/h 1 1 1,2 1,4

Potência operacional (DIN
ISO 3046) kW

1,7 1,7 1,7 1,7

à rotação  1/min 4.400 4.400 4.400 4.400

Capacidade do tanque de
combustível  l

3 3 3 3

Mistura de gasolina-óleo 1:100 1:100 1:100 1:100

*sapatas de compactação estão disponíveis em vários tamanhos

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país.
Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.


