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Vibrationsstampere fra Wacker Neuson – udstyr du kan 
stole på:

1. Nye innovationer hører til hverdagen hos os.
Hvad stampere angår, har Wacker Neuson altid været tonean- 
givende: Den første vibrationsstamper blevet opfundet i 1930 af 
Hermann Wacker. I dag går Wacker Neuson også nye og 
innovative veje med sine zero emission-vibrationsstampere. 
Desuden tilbyder Wacker Neuson som eneste forhandler 
stampere med totaktsmotor. Dette drev er ikke blot 
dimensioneret optimalt til komprimeringsarbejde, men har på 
grund af sin katalysator desuden meget lave emissioner.

2. Omfattende know how inden for drivmotorer i hvert 
enkelt tilfælde.
Slaghøjde, slagantal, hastighed – et perfekt komprimerings-
resultat afhænger af mange faktorer. Motoren er den drivende 
kraft bag dette. Og her har Wacker Neuson altid den passende 
løsning klar til dig: fra benzindrevne to- og firetaktsmotorer og 
dieselmotorer til vores verdensnyhed: batteridrevet.

3. Omfattende produktpalette med mange 
valgmuligheder.
Fra de lette, specielle stampere til arbejde i rørgrave til de 
kraftige stampere, der også komprimerer vanskelige underlag 
med fremragende resultater. Udviklingsingeniørerne hos 
Wacker Neuson ved, hvad der kræves af vibrationsstamperne i 
de forskellige anvendelsesområder. Dermed finder du altid lige 
akkurat den maskine, du har brug for, i vores sortiment. 

Wacker Neuson – all it takes!
Vi tilbyder produkter og serviceydelser, der opfylder dine 
høje krav og er perfekt egnede til en bred vifte af 
anvendelsesområder. Wacker Neuson står for pålidelighed. 
Det gælder naturligvis også for vores store udvalg af 
vibrationsstampere. Vi gør hver dag vores bedste for din 
succes. Og det med stort engagement i vores opgaver.

Kompetence inden for komprimering i hver eneste detalje.

Batteridrevet komprimering 
Batteridrevne stampere er en af de 
mange forskellige innovationer fra huset 
Wacker Neuson. Uafhængigt og 
emissionsfrit arbejde opnår dermed helt  
nye dimensioner. Læs mere på side 6.

Emissionssvag totaktsmotor
Hos Wacker Neuson finder du 
vibrationsstampere med en særligt lav-
emission totaktsmotor. Vi har udviklet 
WM80 målrettet til kravene inden for 
komprimering.  
Læs mere på side 8.

Enkel optankning
Optankning uden forblanding – dette 
opnås med adskillelsen af benzin- og 
olietank. Den rigtige blanding opnås 
gennem det effektive oliesmøringssystem.

Tænk altid et skridt videre
I mange årtier har de  
banebrydende innovationer  
fra Wacker Neuson gjort arbejdet  
på byggepladserne mere produktivt og 
komfortabelt. 

4-trins luftfiltersystem
Vores 4-trins luftfiltersystem sørger for en 
ren indsugningsluft og sikrer en stabil, 
optimal motoreffekt.

Hurtigt overblik over alle vibrationsstampere.

BS50-2plus

59 kg

BS60-2plus

66 kg

BS70-2plus

74 kg

AS30e

41,1 kgDriftsvægt:

DS70 

83 kg 

AS50e

70,1 kg

AS60e

70,4 kg

Batteridrevne stampere: Dieselstampere:

4-taktere

2-taktere:

BS30

32 kg 

BS50-2

59 kg

BS60-2

66 kg 

BS70-2

74 kg

BS50-4As

65 kg

BS60-4As

72 kgDriftsvægt:

BS70-4As

80 kg
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Komprimering præcis som du vil have det.

Gennemtænkte funktioner på maskinen kombineret med den passende drivkraft: Vibrationsstampere fra 
Wacker Neuson imponerer i alle anvendelsesområder med den passende slagkraft og stampefrekvens. For det 
perfekte komprimeringsresultat – både i indre byzoner og på store byggepladser.

Service fra 
Wacker Neuson,  
hvis ønsket også 
personligt på 
byggepladsen.

Perfekt til vejbygning: 
slagkraftig, robust, let 
at betjene.

Innovativ luft- 
filterteknologi:  
forlænger  
skifteintervallet  
til det tredobbelte.

100 % emissionsfrit arbejde –   
med innovativ batteriteknologi  
fra Wacker Neuson.

2-taktere med lave emissioner 
udmærker sig i dårligt ventilerede 
udgravninger. 

Komprimering ved  
rør – centimeter- 
nøjagtigt med 
stampefoden på BS30.

Effektivt arbejde takket 
være det kraftige slag og 
den høje arbejdshastighed.

04 05



Helt emissionsfri komprimering i udgravninger og indendørs områder – 
det får du mulighed for med vores batteridrevne stampere. Takket 
være den rene drivkraft opfylder de batteridrevne stampere også de 
strengeste krav ved licitationer, f.eks. til store projekter eller 
byggepladser i byområder. Med vores højtydende batterier opnår du 
en ydelse på mere end 690 m2 med en enkelt batteriladning. Derved 
kan de batteridrevne stampere klare alle de arbejdsopgaver, som de 
skal udføre på en gennemsnitlig arbejdsdag. Ved højere belastninger 
anbefaler vi, at der anvendes et reservebatteri eller oplades med en 
hurtigoplader – det varer kun 80 minutter.

•  Batteri af høj kvalitet, der kan skiftes med få håndgreb uden værktøj
•  Udfør opgaver i bycentre, indendørs og i udgravninger - miljørigtigt 

og med godt arbejdsmiljø
•  Komprimeringsydelsen står ikke tilbage for de velkendte totakts-

stampere fra Wacker Neuson
•  Minimal vedligeholdelse takket være elektromotoren – mulighed for 

en besparelse på op til 55 % af driftsomkostningerne
•  Lave hånd-arm-vibrationer
•  Hurtig og pålidelig start med et tryk på en knap – også i store højder 

og ved lave temperaturer

Fuld bevægelsesfrihed: 
Kompakte mål letter 
arbejdet i snævre 
udgravninger.

Akku-stampere

•  100 % emissionsfri
•  Kabelfri batteridrift
•  55 % lavere driftsomkostninger end med benzinstampere

Læs mere om de batteridrevne stampere fra  
Wacker Neuson: www.wackerneuson.com/zeroemission

AS30e AS50e AS60e

Driftsvægt (kg) 41,7 71 71

Slag ved stamperpladen (mm) 40 44 61

AS30e
AS50e

AS60e

Hurtig og sikker opladning
på kun fire timer med en standardoplader. Med den 
valgfrie hurtigoplader på 80 minutter (batteri BP1000) eller 
112 minutter (batteri BP1400).
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Ét batteri.

Mange maskiner.

Driftsklar i en håndevending:  
De højtydende batterier BP1000 og BP1400  
oplades hurtigt og kan skiftes på få sekunder. De passer 
både til vores stampere og til pladevibratorerne –  
mange anvendelser med store besparelser.

Nem at starte  
Det er nemt at betjene vores 
maskiner - et tryk på en knap, 
og de er i gang

Vores batteridrevne stampere og 
benzinstampere er udstyret med den 
samme gribebøjle. Dermed er omstillingen til 
zero emission-stamper endnu nemmere.  

0 %
 emissioner
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Fødepumpe ved karburator – 
til fuld og øjeblikkelig  
ydeevne på WM80.

Forkert tankning er 
udelukket: Låsbar 
olietank (tilbehør)

Driftstimetæller:  
på alle modeller til overholdelse af 
optimale vedligeholdelsesintervaller.

Rent arbejde: En katalysator  
er indbygget standardmæssigt – det 
finder du kun hos Wacker Neuson!

Vibrationsstampere med totaktsmotor fås kun hos  
Wacker Neuson. Den højtydende motor WM80 fra egen 
produktion er tilpasset perfekt til de specifikke krav, der stilles 
til stampere. Til produktivt arbejde og fremragende resultater.

Totaktsstamper

BS50-2

4-trins luftfilter reducerer serviceintervallerne 
og forbedrer motoreffekten

Høj slagenergi med kraftigt  
slag og høj stampefrekvens

Slankt design til højere komprimerings- 
komfort - også i snævre udgravninger

Automatisk frakobling efter 10 minutter  
i tomgang eller ved start med tom olietank

Vibrationspåvirkningerne af arme/hænder  
reduceret med intelligent håndtagsaffjedring

Yderst lave emissionsværdier  
takket være den indbyggede katalysator

Læs mere om de batteridrevne stampere fra  
Wacker Neuson: www.wackerneuson.com/2plus

BS60-2plus

Komfortabel transport  
takket være det store, fleksible kranøje

Enkel læsning ved hjælp af 
transportruller på håndtaget

Brugervenlig betjening med start, tomgang 
og stop i samme betjeningsgreb

Udluftning af brændstofledning  
med pumpebold, hvorefter det er nemt at starte

Kun 2plus-stampere har ekstra stor  
olietank: Skal først efterfyldes efter 120 
arbejdstimer, fås med låsbart dæksel som 
ekstraudstyr, olie- og brændstoftank er godt 
beskyttet under skærmen

Tilladte maksimale værdier ved totaktsmotorer

Tilladte maksimale værdier ved firetaktsmotorer

Totaktsmotor i stampere fra Wacker Neuson

Firetaktsmotorer i 
Wacker Neusons stampere

Kumulerede emissioner i gr./kWh

72

40

0 100 200 300 400 500 600 700

603

WM80

610

Firetaktsmotorer

Emissionsværdier ved benzindrevne stampere

HC + NOx Emissionen iht. EU-direktiv 2011/88 ECCO

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

Driftsvægt (kg) 32 59 66 74 59 66 74 kg

model med blandingssmøring model med separat smøring
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Let at styre –   
dette er vigtigt ved 
kantområder og runde 
komponenter.

4-trins luftfiltersystem på  
benzinstampere.

Den høje arbejdsydelse ved 
firetaktsstamperne fra  Wacker Neuson vil 
overbevise dig igen og igen. Gennemtænkte 
funktioner gør desuden brugen af maskinerne 
endnu sikrere, forlænger deres levetid og 
reducerer vedligeholdelsen til et minimum.

•  Hurtig startevne takket være den lille 
fødepumpe ved karburatoren

•  Kraftigt slag til tunge, klæbrige underlag
•  Integreret oliemangel-beskyttelse med  

automatisk frakobling
•  Fleksibelt kranøje til kompakte transport- og 

opbevaringsmål
•  Førsteklasses luftfilter til en fremragende 

motoreffekt og lange serviceintervaller

Firetaktsstampere

Fra kompakte mål til god håndtering til en velafbalanceret 
vægtfordeling – DS70 imponerer med både sine indre og ydre 
værdier. Denne maskine er på grund af de lave CO-emissioner 
optimalt egnet til komprimeringsarbejde i udgravninger.

•  Lavt CO-udslip
•  Førsteklasses luftfilter til tre gange længere 

vedligeholdelsesintervaller
•  Stor korrosionsbestandig brændstoftank med  

selvrensende filter til lang brugstid og minimalt  
vedligeholdelsesbehov.

•  Vibrationspåvirkningerne af arme/hænder reduceret  
med intelligent håndtagsaffjedring

DieselstamperBS50-4As BS60-4As BS70-4As

Driftsvægt (kg) 65 72 80

Drevtype Firetaktsmotor

DS70

Driftsvægt (kg) 83

Drevtype Dieselmotor

BS50-4As

BS60-4As

Optimalt egnet til klæbrige,  
blandede og grovkornede underlag.

DS70

Start, regulering af omdrejningstal 
og stop i et enkelt håndtag.

Nøjagtig maskinføring 
– dette er vigtigt 
ved komprimering i 
kantområder.

•  Særdeles god filtereffekt takket være 4-trins luftfilter 
(bestående af cyklonfilter, papirlamelfilter og dobbelt 
skumstoffilter)

•  Ren indsugningsluft sikrer en stabil optimal motoreffekt 
•  Lange serviceintervaller takket være den høje 

filterkapacitet
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Med batterierne BP1000 og BP1400 har 
Wacker Neuson taget et stort skridt ind i fremtiden: De 
muliggør en 100 % elektrisk drift af batteristamperne og 
beskytter dermed operatøren og miljøet mod skadelige 
emissioner. Batterierne er med deres 9,4 kg meget lette 
og kan skiftes med få håndgreb uden brug af værktøj. 
Selv ved ekstreme temperaturer fra -10 til +50 grader 
Celsius fungerer de uden problemer og imponerer med 
deres store effekt.

Til det helt tunge byggepladsarbejde har vi med 
Honda's GXR 120 motor en særligt ydelsesstærk motor 
på programmet. Den integrerede oliemangelsikring 
kontrollerer oliestanden ved start. Hvis oliestanden er for 
lav, frakobles maskinen automatisk. Emissionerne fra 
firetakt- stamperne består hovedsageligt af C02. C02-
emissionerne er ca. 1/3 højere end fra totaktstamperne.

Under komprimeringen kan du stole trygt på 
dieselmotoren DS70. Samtidigt er maskinens 
emissionsværdier meget lave og ligger under de aktuelle 
udstødningsnormer verden over. Også slagkraften ved 
dieselmotor DS70 imponerer – endda over 4,5 timer 
uden afbrydelse, takket være det lave forbrug. Desuden 
er motoren ekstremt robust og har en meget lang 
levetid.

0 %
 emissioner

Læs mere om emissioner fra stampere fra  
Wacker Neuson på: www.wackerneuson.com/emissions

Batteriteknologi Totaktsmotor Firetaktsmotor Dieseldrevet

Wacker Neuson har som den eneste producent 
benzinstampere med totaktsmotorer i sit program. Vores 
udviklingsingeniører har udviklet WM80-motoren specielt 
til jordkomprimering og har gjort den særligt robust. 
Desuden er dens emissionsværdier meget lave, bl.a. på 
grund af dens katalysator. Intensiv anvendelse på 
byggepladsen er heller ikke noget problem for 
totaktsmotoren, for også ved komprimeringsydelsen er 
totakts-stamperne fremragende.

Det passende drev til ethvert arbejde.
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Tekniske data
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AS30e AS50e AS60e BS30 BS50-2 BS60-2 BS70-2 BS 50-2plus BS 60-2plus BS70-2plus BS50-4As BS60-4As BS70-4As DS70

GENERELT ENHED

Længde x bredde x højde mm mm 620 x 361 x 1.046 610 x 361 x 1.050 610 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

Stamperfods-dimensioner (B) mm 150 280 280 150 165
280 280 280 165

280 280 280 280 280 280 280

Driftsvægt  kg 41,7 71 71 32 56
59 66 74 56

59 66 74 65 72 80 83

Slag ved stampefod mm 40 44 61 42 64 65 65 64 65 65 61 81 65 75

Maks. slagantal o/min 820 680 680 820 700 700 700 700 700 700 680 680 680 670

Arbejdshastighed m/min – 11,4 12,1 – 7,9 9,8 8,9 7,9 9,8 8,9 7,1 8,8 7,0 13

Motor – Elektromotor Elektromotor Elektromotor Luftkølet encylindret totaktsbenzinmotor Luftkølet encylindret totaktsbenzinmotor Luftkølet encylindret firetakts-benzinmotor
Luftkølet  

encylindret  
dieselmotor

Motorproducent – Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Honda Honda Honda Yanmar

Motortype – Elektromotor Elektromotor Elektromotor WM80 WM80 WM80 WM80 WM80 WM80 WM80 GXR120 GXR120 GXR120 L48

Slagvolumen cm³ – – – 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 211

Maks. ydelse (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

Ved omdrejningstal o/min – – – 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.200 4.200 4.200 3.450

Benzin-olie-blanding – – – – 50 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 120 : 1 120 : 1 120 : 1 – – – –

Brændstofforbrug l/t – – – 0,9 1,2 1,2 1,3 1,0 1,2 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9

Tankkapacitet (brændstof) l – – – 2,2 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2

Tankindhold (olie) l – – – – – – – 1,3 1,3 1,3 – – – –

Ydelse pr. batteriladning (BP100) m2 495 342 303 – – – – – – – – – – –

Ydelse pr. batteriladning (BP1400) m2 693 479 424 – – – – – – – – – – –
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Tekniske data for batteriet BP1000 BP1400

SPECIFIKATION ENHED

Mål (længde x bredde x højde) mm 220 x 290 x 194 220 x 290 x 197

Driftsvægt kg 9,1 9,6

Kapacitet Ah 20 28

Energiindhold Wh 1.008 1.425

Mærkespænding V 51 51

Oil.max, førsteklasses 
olie fra Wacker Neuson.

Den værdifulde, fuldsyntetiske totaktsolie 
modvirker slitage vedvarende. og giver 
dine maskiner en lang levetid.

Wacker Neusons produktprogram indeholder over 300 forskellige produktgrupper med 
forskellige varianter. Når der vælges forskelligt ekstraudstyr, kan produktdataene ændre 
sig tilsvarende. Derfor kan ikke alle WackerNeuson-produkter, der er anført her, leveres 
eller er ikke godkendt i alle lande. De viste Wacker Neuson-produkter er eksempler, der 
er underlagt ændringer – vi udfærdiger gerne et konkret tilbud til dig!

Genoptryk er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE
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Din arbejdsdag er fuld af udfordringer. Vi har de rigtige løsninger  
og hjælper dig med at være et skridt foran konkurrenterne.
Vi tilbyder alt det, du har brug for: Wacker Neuson – all it takes!

Serviceydelser Reservedele

www.wackerneuson.com

Finansiering 
Ukomplicerede, 
transparente og  
individuelle
finansierings- 
muligheder.

Reparation og 
vedligeholdelse 
Førsteklasses og 
hurtig vedligeholdelse. 
Reparationer med 
originale reservedele. 

Academy
Vi udvider 
din viden: 
praksisorienteret 
og i et optimalt 
indlæringsmiljø. 

EquipCare
Perfekt overblik 
over maskinerne, 
via app eller PC – 
EquipCare. 

Udlejning
Vi henviser 
gerne til 
professionelle 
udlejere af vort 
materiel. 

Betoneksperter 
Vores eksperter 
rådgiver dig i alle 
projektfaser. 

eStore
Køb originale 
reservedele 
komfortabelt 
online – til alle 
Wacker Neuson-
produktgrupper.

Hvert minut tæller: 
Vi kan levere over 150.000 
originale Wacker Neuson-
reservedele lynhurtigt til din 
byggeplads.

Produkter

Pumper

Belysning

Betonteknik Komprimering Brydeteknik

TeleskoplæssereHjullæssere

Generatorer

Varmekanoner

Gravemaskiner

Brugte maskiner

Dumpere
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