
Tromler



Se hvorfor du skal vælge tromler fra Wacker Neuson.

1. Førsteklasses kvalitetsprodukter – med lang  
levetid.   
Du ønsker at fuldføre perfekte projekter – og det siger sig 
selv, at du heller ikke går på kompromis, når det drejer sig 
om kvaliteten af dine maskiner. Som det er tilfældet med alle 
løsninger fra Wacker Neuson, er også vores tromler førsteklasses 
kvalitetsprodukter, som vil overbevise dig helt igennem.

2. Stor produktpalette – den rigtige løsning  
til ethvert arbejde.
Uanset om det drejer sig om asfalt- eller jordkomprimering, 
råjordstromle, valsetog eller en tandemtromle til arbejde i indre 
byzoner: Hos Wacker Neuson kan du selv vælge! Med de 
mange varianter i vores tromlesortiment  finder du altid den 
optimale løsning til dine behov.

 

Kompetence inden for tromler ned til mindste detalje.

Hurtigt overblik over alle tromler.

Driftsvægt fra

RTX-SC3

1.465 kg 
> Side 04

RD45-140c

3.995 kg

RD45-140

4.345 kgDriftsvægt fra

RD40-130

3.965 kg

RD40-130o

4.015 kg

RD40-130c

3.825 kg

Fuldt udsyn over arbejdsområdet
Tromlernes konstruktion sørger for godt 
udsyn over valsekanterne og maskinens 
omgivelser.  
Læs mere herom på side 07.

Fremragende  
komprimeringsydelse
Uanset hvilken af vores tromler du  
beslutter dig for, er du garanteret en 
professionel komprimeringsydelse.

Høj stabilitet
Uanset om du kører i ujævnt terræn  
eller i sving: Knækleddene udligner 
ujævnheder og sørger for en lille 
venderadius. Du finder yderligere 
oplysninger på side 12 og 19.

Fint afstemt udvalg af modeller
Råjordstromler, tandemtromler med 
vibrations- eller oscillationsvalser, 
kombitromler i forskellige vægtklasser 
eller valsetog: Hos Wacker Neuson finder 
du nøjagtigt den maskine, du behøver til 
dit projekt.

Integreret brugerkomfort
Alle køretøjer imponerer med 
komfortfunktioner og stor 
bevægelsesfrihed på førerpladsen. 
Og de fjernstyrede modeller beskytter 
brugeren mod støv-, udstødnings- og 
støjemissioner. Du finder yderligere 
oplysninger herom på side 5 og 13.
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Tandem- og kombitromler:Råjordstromle:

RD28-120

2.695 kg

RD28-120c

2.595 kg

RD28-120o

2.755 kg

RD24-100o

2.525 kg

RD24-100c

2.385 kg

RD45-140o

4.435 kg

RD24-100

2.475 kg

RD18-100

1.670 kg
> Side 06

RD18-100c

1.630 kg

RD7

731,4 kg 
> Side 06

RD18-80

1.580 kg

RC50

4.815 kg

Valsetog:

RC70vo

6.105 kg

RC70p

6.190 kg

RC70

6.320 kg
> Side 16

RC50p

4.935 kg
> Side 11> Side 11> Side 10

> Side 08 > Side 09

3. Vores servicenet – altid til rette tid på rette sted.
Wacker Neuson er din handlekraftige partner: Med et 
velfungerende servicenet, der altid satser på kvalitet og absolut 
pålidelighed. I nødsituationer hjælper vi også direkte på stedet, 
så arbejdet kan fortsættes så hurtigt som muligt.

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. 
Og det gælder naturligvis også for vores store udvalg af  
tromler. Vi gør hver dag vores bedste for din succes. Og det 
med stort engagement i vores opgaver.



Ændring af valsebredden:  
På RTX-SC3 klares dette med  
få håndgreb.

Sikker og komfortabel styring 
af RTX-SC3 med fjernbetjening.
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Fremragende komprimeringsresultater 
på grund af stampefodsvalser og høj centrifugalkraft.

Nem manøvrering og sikkert arbejde: takket være knækleddet og 
fjernbetjeningen. Og du har altid en pålidelig signalforbindelse i afstivede 
udgravninger -, også i blinde områder, der skyldes tværstivere.

•  Nem manøvrering på grund af knækleddet
•  Komprimeringsydelse på 34 kN til 68 kN
•  Meget høj komprimeringsydelse på grund af vibratorer, der er  

anbragt under akslen.
•  Takket være fjernbetjeningen udsættes brugeren ikke for  

mekaniske belastninger som f.eks. hånd- eller armvibrationer
•  Beskyttelse mod støv-, udstødnings- og støjemissioner  

på grund af afstanden til maskinen
•  Enkel rengøring og vedligeholdelse takket være de let  

tilgængelige maskinkomponenter
•  Uregelmæssigheder ved motorfunktionerne  

opdages øjeblikkeligt med diagnose-LED-visningen

Compatec – komprimeringskontrol: 
Compatec viser graden af jordens komprimering. Den maksimale 
komprimering nås, når antallet af de viste lamper forbliver konstant. 

Knækleds-teknologi:
Til nem manøvrering.

Målrettet placering af vibratorerne: 
På grund af vibratorernes lave placering under valsernes 
midterakse overføres centrifugalkræfterne direkte til jorden. 
Dermed har råjordstromlen en høj komprimeringsydelse.

Omfattende kontrol: 
Et sendefelt på op til 20 meter og en vinkel på 45 grader giver 
høj arbejdskomfort.

Yderligere 3. infrarødt kontaktpunkt 
forhindrer signaltab:
Positionen af 3. kontaktpunkt på maskinens overside sikrer en 
permanent forbindelse mellem fjernbetjening og tromle.

Intelligent nærhedsregistrering: 
Ved en sikkerhedsafstand mellem bruger og maskine på mindre 
end to meter stopper maskinen automatisk.

Høj sikkerhed: 
Hvis operatøren ikke har udsyn over komprimeringsmaskinen, 
standses denne automatisk.

Infrarød fjernstyring. 

2 m

Rækkevidde i m

05

RTX-SC3

Effekt (kN) 34,2-68,4

Vægt (kg) 1.465

Motortype Dieselmotor

RTX-SC3
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Konstruktion med indsnit: Til frit udsyn over 
valsekanter, maskinens omgivelser og byggepladsen.

Fuldstændig frihed til både højre og venstre 
side: takket være valseophængningen på den ene 
side med forskydning; ideelt ved arbejde langs mure.

Flere udstyrsvarianter

RD7 er det rigtige valg, når et bredt anvendelsesområde skal dækkes. 
Den håndførte dobbeltvibrationstromle komprimerer både asfalt og 
grusmateriale optimalt. Den nemme adgang uden brug af værktøj til alle 
vedligeholdelsespunkter gør RD7 til den helt rigtige  
partner på enhver byggeplads. 

•  HAV-værdier på mindre end 2,5 m/s2 sørger for stor betjeningskomfort
•  På grund af de meget lave HAV-værdier er der ingen dokumentationspligt
•  Ergonomisk udformede betjeningselementer direkte på styrehåndtaget 

reducerer brugerens fysiske belastning
•  Kan anvendes universelt til både jord- og asfaltkomprimering

RD7

Kompakt og yderst manøvredygtig – tromlen RD18 er perfekt egnet 
til arbejde under trange forhold, f.eks. i indre byzoner. På grund af de 
forskudte valser er der fuld frigang til begge sider.

•  Lille venderadius for nem manøvrering 
•  Præcist arbejde langs vægge på grund af valsernes forskydning på 56 mm
•  Kan hurtigt sikres til transport, da fastsurringsringene er let tilgængelige
•  Stort og perfekt afbalanceret kranøje til sikker løftning af tromlen
•  Kan betjenes intuitivt via det selvforklarende display, brugeren kan gå i 

gang med arbejdet med det samme

RD18

* med valseophængning på den ene side

Ideel til indre byzoner: RD18 er den mindste asfalttromle 
fra Wacker Neuson med førersæde.

Forklaring, nomenklatur
c = kombitromle

Let og glidende arbejdsforløb: Med det lange styrehåndtag og den dermed 
større vægtstangsvirkning er det nemmere og hurtigere at manøvrere. Dette 
understøttes yderligere af den korte valseafstand med det lave tyngdepunkt.

RD7H RD7HE RD7A RD7Ye

Driftsvægt (kg) 735 735 690 710

Valsebredde (cm) 65 65 65 65

Motoreffekt maks. (kW) 7,5 7,5 8,7 6,8

RD18-80 RD18-100 RD18-100c

Driftsvægt (kg) 1.580 1.670 1.630

Valsebredde (cm) 80 100* 100*

Motorydelse (kW) 16,8 16,8 16,8

Det variable beskyttelsesrammekoncept sørger for størst 
mulig fleksibilitet. Du vælger bare den ramme, der passer 
bedst til dine krav og anvendelser.

Fuld 
motorbeskyttelse –  
RD7 med 
stålramme  
og motorhjelm 

Delvis motorbeskyttelse –  
RD7 med stålramme 

Uden 
motorbeskyttelse



Komprimering af asfaltarealer uden 
bølgedannelse: takket være den store 
valsediameter og det lave tyngdepunkt.

Knækpendulleddet sørger for 
god manøvredygtighed  
og optimal kørestabilitet –  
kombineret med en fremragende 
komprimeringsydelse.
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Uanset om det drejer sig om tandem-, kombi- eller oscillationstromler: Ved 
2,5 tons maskinerne tilbyder Wacker Neuson et stort udvalg – og dermed 
den helt rigtige maskine til alle dine krav. Desuden er det med den intuitive 
betjening nemt at opnå perfekte arbejdsresultater. 

RD24, RD28

RD24-100 RD24-100c RD24-100o

Driftsvægt med ROPS (kg) 2.475 2.385 2.525 

Valsebredde (cm) 100 100 100 

Motorydelse (kW) 24 24 24

RD28-120 RD28-120c RD28-120o

Driftsvægt med ROPS (kg) 2.695 2.595 2.755 

Valsebredde (cm) 120 120 120 

Motorydelse (kW) 24 24 24

Optimalt udsyn på grund af sæde, 
der kan indstilles i sideretningen.

To vibrationstrin  
til optimal tilpasning til materialet, 
der skal komprimeres

Centralophæng 
med stor løftebøjle, 
der er optimalt 
afbalanceret til et 
sikkert løft

Svingningsisoleret 
førerplads til 
komfortabelt arbejde

Variabel vibration: Frekvensen 
kan tilpasses via motorens 
omdrejningstal

Overskueligt display  
til intuitiv betjening 

Kørelys og rotorblink som 
standard, arbejdsbelysning 
som ekstraudstyr

Den standardmæssige 
sikkerhedsbøjle kan 
klappes bagud til transport

Valsernes forskydning på 50 mm  
kan ved behov også ændres til et lineært  
arrangement

Kompakt konstruktion 
med lav førerplads giver 
godt udsyn over valserne

Behageligt arbejde 
takket være stor benplads 
og bevægeligt førersæde

Oscillation for perfekte over- 
gange mellem eksisterende og 
ny asfalt.

Forklaring, nomenklatur
o = oscillationstromle
c = kombitromle



Stor valsediameter minimerer 
revne- eller vulstdannelse og giver et 
godt komprimeringsresultat.

Afbalanceret vægtfordeling 
på forreste og bageste 
valse for ensartede 
komprimeringsresultater.
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RD40, RD45

RD40-130 RD40-130c RD40-130o

Driftsvægt med ROPS (kg) 3.965 3.825 4.015 

Valsebredde (cm) 130 130 130 

Motorydelse (kW) 37,4 37,4 37,4

RD45-140 RD45-140c RD45-140o

Driftsvægt med ROPS (kg) 4.345 3.995 4.435 

Valsebredde (cm) 138 138 138 

Motorydelse (kW) 37,4 37,4 37,4

Central vandaftapning  
med et tryk på en knap.

Enkel kølerrengøring ved hjælp af separat  
aftagelig klap på motorhjelmen.

Med tromlerne i 4 tons klassen fra Wacker Neuson udføres arbejdet særligt effektivt: 
Med deres høje komprimeringskraft, de brede valser og muligheden for at vælge 
mellem to vibrationstrin og to amplituder indfrier de alle krav optimalt. Disse modeller 
fås som tandemtromle, tandemtromle med oscillationsvalse eller kombitromle.

Trepunkts-knækpendulled 
udligner ujævnheder og dæmper 
stød; valsen hviler optimalt på et 
hvilket som helst underlag

Selvrensende vandfilter og 
centralt vandafløb for hele maskinen

Selvforklarende display 
til intuitiv betjening: Arbejdet 
kan påbegyndes uden 
oplæringstid.

Ergonomisk  
førerplatform 
med sæde, der kan 
forskydes til siden

Forklaring, nomenklatur
o = oscillationstromle c = kombitromle



Fordelene ved tandem- og kombitromler i detaljer.

Trepunkts-knæk- 
pendulled.

Høj førerkomfort.

Standardmæssigt nedfældelig 
sikkerhedsbøjle.

Optimal belysning.

Fra teknisk udstyr til det egentlige komprimeringsarbejde og komfortfunktioner og praktiske  
detaljer vedr. transport eller vedligeholdelse: Her kan du se, hvad modellerne har til fælles.

Ensartet komprimering og høj kørestabilitet 
er de grundlæggende fordele ved trepunkts-
knækpendulleddet, som alle tandem- og kombitromler 
bortset fra RD7 er udstyret med. Det bevirker en 
ensartet trykfordeling på dækkene eller valserne, 
særligt ved kørsel i sving. Desuden forbedrer det 
manøvredygtigheden og sørger for størst mulig 
sikkerhed mod væltning og ustabilitet, også i ujævnt 
terræn og ved komprimering af f.eks. skærver.

Alle tromler er standardmæssigt udstyret med en fuldstændigt 
svingningsdæmpet førerplads. Dermed er føreren beskyttet optimalt mod 
vibrationer. Trinnene til nem indstigning og stor benplads og et førersæde, 
der kan indstilles individuelt efter vægt og størrelse, sørger for yderligere 
sikkerhed.

ROPS-bøjlen sørger for ekstra sikkerhed. Den 
kan standardmæssigt fældes bagud. Dermed har 
tromlen meget kompakte transportmål.

Uanset om der er tale om arbejde i skumringen, 
om natten, eller når det er overskyet: Tromlerne fra 
Wacker Neuson sørger for tilstrækkelig belysning. 
Ved tandem- og kombimodellerne kan der anbringes 
optionelle arbejdslamper på ROPS-bøjlen. Allerede 
indeholdt i standardomfanget: rotorblink, som gør 
tromlen godkendt til kørsel på offentlig vej.

Overskueligt display. 

Selvforklarende, kan betjenes intuitivt og er klart 
struktureret: Displayet til tromlerne fra 
Wacker Neuson er meget brugervenligt. Dermed 
føler føreren sig godt tilpas lige fra begyndelsen – et 
vigtigt aspekt særligt for udlejningsvirksomheder.

Alle tromler fra Wacker Neuson med undtagelse af 

RD18-80 har et førersæde, der kan flyttes til siden
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Trepunkts-knækpendulled 

findes på alle RD-modeller.

Nem vedligeholdelse. 
Alle tromler er konstrueret på en sådan måde, at vedligeholdelsen kan udføres med få håndgreb: Dette muliggøres 
også af god tilgængelighed til hele motorrummet og en nem udskiftning af luftfilteret. Det sparer tid og penge.

Visning af driftstilstand

Køreindstillinger Belysning Vibration



Praktisk  
løftebøjle.

Den centralt placerede løftebøjle gør det muligt at løfte 
maskinen op og sætte den ned i vandret plan.  
Dermed flyttes tromlen nemt, hurtigt og sikkert.

Med oscillation kan du også 
komprimere asfalt ved lavere 
materialetemperaturer. I forhold til 
komprimering med vibration har du 
dermed et større tidsvindue.
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Vibrationsvalsen sætter det materiale, der skal 
komprimeres, i svingninger på optimal vis med 
vertikale kræfter, der følger hurtigt efter hinanden. 
Den indbyggede ubalance sørger for hurtig rotation 
og en fremragende komprimeringsydelse.
 
Optimalt egnet til:
Alle klassiske komprimeringsarbejder

Kombitromlen er udstyret med kun en enkelt 
vibrationsvalse. Bagakslen er forsynet med 
gummiringe, der presses mod asfalten. Dermed 
opstår der særligt kvalitative og glatte overflader. 

Optimalt egnet til:
Asfaltkomprimering på fortove og cykelstier

En central løftebøjle findes på  

RD18, RD24 og RD28

Tandemtromle: 
Med vibrationsvalse foran og bagpå. 

Kombitromle: 
Vibrationsvalse foran, dæk bagpå. 

Vores tandemtromle-modeller er: RD18-80,  

   RD18-10
0, RD24-10

0, RD28-120,  

  RD40-130, RD45-140, RD7

Vores kombitromle-modeller er:  RD18-10
0c, 

RD24-10
0c, RD28-120c,  

   RD40-130c, RD45-140c

Mere tid og større 
fleksibilitet

20 % større  
temperaturområde

Større tidsvindue, højere overfladeeffekt:
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Den oscillerende bevægelse opstår som følge af den 
hurtigt skiftende fremad-bagud-drejebevægelse af to 
vægtklodser i valsen.  
Disse kræfter ledes målrettet og kontinuerligt ned i 
jorden. Samtidigt er svingningsbelastningerne betydeligt 
lavere end med en vibrationsvalse. Dette har en positiv 
effekt på levetiden og maskinens kørekomfort.

Optimalt egnet til: 
Komprimeringsarbejder i indre byzoner, i nærheden af 
svingningsfølsomme bygninger (f.eks. broer, beboelseshuse, 
historiske bygninger), ved sammenføjninger (varmt mod koldt) 
og til mindre reparationsarbejder

Oscillationstromle: 
Vibrationsvalse foran, oscillationsvalse bagpå.

Vores oscillationstromle-modeller er: RD24-10
0o,  

 RD28-120o, RD40-130o, RD45-145o

Driftsform 1:  
Foran statisk, bagpå oscillation

Driftsform 2:
Foran vibration, bagpå statisk



Mulighed for oscillation  
til komprimering i svingningsfølsomme  
områder som f.eks. på broer.

Rummelig førerplatform  
med meget benplads, høj ergonomi 
og meget godt udsyn til arbejde uden 
træthedssymptomer.

Overalt hvor der kræves hurtig komprimering af store overflader 
og stor stigeevne, er de kompakte valsetog i 5 og 7 tons 
klassen ideelle. I ujævnt terræn udmærker de sig desuden med 
deres gode kørestilling og hældningsstabilitet.

RC50, RC70
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RC50 RC50p

Driftsvægt med ROPS (kg) 4.815 4.935

Valsebredde (cm) 137 137

Motorydelse (kW) 55,4 55,4

Valsetype Glat valse Stampefod-
svalse

RC70 RC70p RC70vo

Driftsvægt med ROPS (kg) 6.320 6.190 6.105

Valsebredde (cm) 168 168 168

Motorydelse (kW) 55,4 55,4 55,4

Valsetype Glat valse Stampefod-
svalse

Glat valse

Klarer stigninger på op til 60 %: 
Takket være det højtydende hjuldrev.

Godt udsyn til alle sider 
takket være kompakte 
dimensioner og høj 
sædepositionKan vedligeholdes 

hurtigt og nemt, 
da alle 
vedligeholdelses-
punkter er placeret 
på samme side

Fås med kabine, 
beskyttelsestag eller 
sikkerhedsbøjle

Et stort udbud af 
ekstraudstyr, f.eks. 
klimaanlæg, forskellige 
sædeudførelser, 
belysningsvarianter, 
komprimeringskontrol 

Trepunkts-knækpendulled til ensartet vægtfordeling og komprimering, 
også ved kørsel i sving og ujævnt terræn!

Pendulleddet dæmper 
vibrationer i førerkabinen

Førerkomfort: Sæde og 
ratstamme kan indstilles individuelt. 

Forklaring, nomenklatur
vo = vibration eller oscillation kan indstilles
c = kombitromle
p = tromle med stampefodsvalse

Start hurtigt med arbejdet: Selvforklarende 
display og joystick til intuitiv betjening.

Sikkert arbejde: 
Godt udsyn til alle sider fra førersædet – også over valsen  
og hjulene.



Oversigt over fordelene ved valse- og kombitog.

Glatvalse.

Ét valsetog,  
to komprimeringstyper.

Trepunkts-knæk- 
pendulled.

Med de fem kompakte valsetog har du den rigtige løsning klar til forskellige stigninger,  
komprimeringskrav og pladsforhold. Desuden kan førerpladsen udstyres efter individuelle behov.

På grund af den begrænsede dybdevirkning er 
glatvalsen optimalt egnet til arbejde i følsomme 
områder, f.eks. i nærheden af svingningsfølsomme 
bygninger såsom historiske bygninger eller på 
underlag, under hvilke der er lagt rør og ledninger. 
Desuden er glatvalser ideelle til:

•  Ikke kompakt eller let kompakt jord såsom sand og grus
•  Overflader, der allerede er blevet bearbejdet med en  

stampefodstromle

Alle valsetog komprimerer ved hjælp af vibration – RC70vo-modellen har dog et ekstra plus: 
Her kan du vælge mellem driftsformerne Vibration og Oscillation. 

Komprimeringstype 1: 
Vibration til stor  
komprimeringsdybde.

Komprimeringstype 2: 
Oscillation til optimal  
overfladekomprimering.

Også valsetogene er udstyret med et trepunkts-
knækpendulled. Det fordeler vægten ensartet på 
valser og hjul. Desuden minimerer det faren for 
væltning ved fuldt ratudslag og sørger for konstant 
gode komprimeringsresultater.

I ujævnt terræn sørger det lave tyngdepunkt på 
valsetogene for en stabil kørsel ligeud og en sikker 
manøvrering. Pendulleddet skåner føreren med 
vibrationsdæmpning af førerpladsen. 

Stampefodsvalse. 

De trapezformede knopper på stampefodsvalsen 
komprimerer jorden ved æltning og findeling. 
Jo længere komprimeringen er skredet 
frem, desto mindre dybt går knopperne ned 
i jorden. Stampefodsvalsen har følgende 
anvendelsesområder:

•  Komprimering af finkornet jord med højt vandindhold og 
indarbejdning af kalk eller cement ved jord-stabilisering. 

•  Komprimering af kompakte, fugtige underlag med lav 
bæreevne såsom sprøde og bløde bjergarter  
(f.eks. ved dæmningsbyggeri)
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Glatvalsen findes på 

valsetog RC50, RC70 og RC70vo

RC70vo har  
to driftsformer

Stampefodsvalsen findes på       

valsetog RC50p og RC70p

Ujævnt terræn, rolig førerkabine:
Pendulstøtten har en dæmpende virkning.

Væltesikker i sving:
Optimal fordeling af skubbekraften i enhver situation.



Tekniske data (råjords-, tandem- og kombitromler)

Udstyr og ekstraudstyr (udvalg)

RTX-SC3 RD7H RD7He RD7A RD7Ye
RD18-
80

RD18-
100

RD18-
100c 

RD24-
100 

RD24-
100c 

RD24-
100o 

RD28-
120 

RD28-
120c 

RD28-
120o 

RD40- 
130 

RD40-
130c 

RD40-
130o 

RD45-
140 

RD45-
140c 

RD45-
140o 

ENHED

Maks. driftsvægt kg 1.465 735 735 690 710 1.840 1.950 1.830 3.190 3.110 3.240 3.410 3.320 3.470 4.920 4.790 5.230 5.300 4.960 5.640

Driftsvægt  
med ROPS kg

kg – – – – – 1.580 1.670 1.630 2.475 2.385 2.525 2.695 2.595 2.755 3.965 3.825 4.015 4.345 3.995 4.435

Maks. arbejdsbredde mm 820 650 650 650 650 856 1.056 1.000 1.050 1.050 1.050 1.250 1.220 1.250 1.350 1.338 1.350 1.430 1.380 1.430

Udhæng til siden  
(venstre/højre)

mm – 30 30 30 30 – – – 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63

Venderadius (indre) mm 1.600 – – – – 2.230 2.130 2.130 2.470 2.470 2.470 2.370 2.370 2.370 2.690 2.690 2.690 2.650 2.650 2.650

Valsetype for – Stampefod glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

Valsetype bag – Stampefod glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt

glat/
udelt – glat/

udelt – glat/
udelt

glat/
udelt – glat/

udelt
glat/
udelt – glat/

udelt
glat/
udelt – glat/

udelt

Dækstørrelse bag – – – – – – – – – – 205/60-R15 – – 9,5/65–15 – – – – – 10,5/80-16 –

Drev – Kohler  
KDW 1,003

Encylinder, 4-takts,  
luftkølet, dieselmotor, Hatz-

motor

Honda  
benzinmotor

Luftkølet , 
encylinder- 

4-takts motor

Vertikal cylinder, 
4-takts, 
luftkølet, 

dieselmotor, 
Yanmar-motor

Kubota dieselmotor D1005                   Kubota dieselmotor D1503, med dieselpartikelfilter Kubota dieselmotor V2203, med dieselpartikelfilter

Effekt kW 14,8 7,5 7,5 8,7 6,8 16,8 16,8 16,8 24 24 24 24 24 24 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4

Indhold brændstoftank l 24 5,4 5,4 5,4 5,4 33 33 33 42 42 42 42 42 42 73 73 73 73 73 73

Hastighed km/t 2,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0-11 0-11 0-11 0-12 0-12 0-12 0-12 0-12 0-12 0-11 0-11 0-11 0-11 0-11 0-11

Stigningsevne
med/uden vibration

% 45/50 26 26 26 26 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 35/40 30/40 30/40 35/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40

Centrifugalkraft for I/II kN 68,4 22,5 22,5 22,5 22,5 25/16 25/16 25/16 46/28 46/28 46/28 52/32 52/32 52/32 64/39 64/39 64/39 64/39 64/39 64/39

Centrifugalkraft bag I/II kN 68,4 22,5 22,5 22,5 22,5 25/16 25/16 – 46/28 – – 52/32 – – – – – 64/39 – –

Indhold vandtank l – 60 60 60 60 70 70 70 180 180 180 180 180 180 285 285 285 285 285 285
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RD18 RD24 RD28 RD40 RD45

CE-overensstemmelse

Advarselsskilte DIN ISO 

Skraber, klapbar

ROPS, klapbar

Førersæde i sort kunstlæder

Motor-stop-automatik 

Anhængerkobling –

Hydraulikolie standard

Hydraulikolie, biologisk nedbrydelig

Kileremskærm

Frostbeskyttelsesinjektion

Kantpresser og skæreapparat, forrest til højre –

Skærehjul, diameter 350 mm –

Valsekantbelysning, LED –

Trykvalse, 45 grader, 5 cm belægning –

Trykvalse, 60 grader, 5 cm belægning –

Sporindikator –

RD18 RD24 RD28 RD40 RD45

Vandsprinkling til kantpresser og skæreapparat – – –

Skærvespreder komplet, præcisions-valsespreder –

Bakalarm, med volumenregulering

Belysning i henhold til færdselsloven

Arbejdsbelysning på ROPS, firdobbelt, LED – – – –

Arbejdsbelysning, på ROPS, firdobbelt, halogen –

Rotorblink på ROPS

Lydisolering

Fordeler –

TÜV-godkendelse (bilinspektion)

RTX-SC3

Glatte valser

Lang skraber

Kort skraber
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  Standard    Ekstraudstyr  –  Fås ikke

Forklaring, nomenklatur
o = oscillationstromle
c = kombitromle
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Tekniske data (valsetog)

RC50 RC50p RC70 RC70p RC70vo

Manøvrehåndtag standard

Manøvrehåndtag ved valg af dozerblad

Førersæde i sort kunstlæder

Førersæde i sort kunstlæder, med komfortudstyr

Sædeindstilling højre/venstre 

Hydraulikolie standard

Hydraulikolie, biologisk nedbrydelig

Radio

ROPS, stiv udførelse

Førertag i plast med integreret FOPS (trin I) 1  1  1  1  1

Dozerblad –

Stampefodsskåle todelt, ikke monteret – – –

Reservedæksæt med traktorprofil

Reservedæksæt, altvejrs

Komprimeringskontrol til jordarbejde

Hastighedsmåler

Motor-stop-automatik

Frekvensvisning vibration

Bakkamera 2 2 2 2 2

Bakalarm, med volumenregulering

Vibrationsautomatik

Belysning i henhold til færdselsloven  3 3  3  3  3

Arbejdsbelysning, firdobbelt, halogen

Arbejdsbelysning, firdobbelt, LED

Rotorblink

Batteriafbryder, elektronisk

TÜV-godkendelse (bilinspektion) – –

RC50 RC50p RC70 RC70p RC70vo

Lakering 1 RAL-farve + grå

Ratstamme, fast 

Ratstamme, der kan hældes

Dæksæt med diamantprofil

Dæksæt med traktorprofil

CE-overensstemmelse

Advarselsskilte DIN ISO 

Skraber

ROPS stiv udførelse, med beskyttelsestag

ROPS-kabine med varmeapparat, FOPS-afprøvet (trin I), 1 adgangsdør

Klimaanlæg

RC50 RC50p RC70 RC70p RC70vo

ENHED

Maks. driftsvægt kg 5.710 5.530 7.580 6.920 6.380

Driftsvægt med ROPS kg 4.815 4.935 6.320 6.190 6.105

Maks. arbejdsbredde mm 1.370 1.370 1.680 1.680 1.680

Udhæng til siden venstre/højre mm 65/65 65/65 80/70 80/70 80/70

Venderadius (indre) mm 3.375 3.375 3.310 3.310 3.310

Valsetype – glat/udelt Stampefod glat/udelt Stampefod glat/udelt

Dækstørrelse bag – TR 12.4-24 8 PR TR 12.4-24 8 PR AW 14.9-24 8 TL TR 14.9-24 8 TL AW 14.9-24 8 TL

Drev – Kubuta dieselmotor V3307-CR-T

Ydelse (ISO 14396) kW 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4

Indhold brændstoftank l 123 123 123 123 123

Hastighed trinløs km/t 0-12,5 0-12,5 0-12,5 0-12,5 0-12,5

Stigningsevne med/uden vibration % 55/60 55/60 55/60 55/60 55/60

Centrifugalkraft for I/II kN 69 69 125/95 125 123
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  Standard    Ekstraudstyr  –  Fås ikke

  Standard    Ekstraudstyr  –  Fås ikke  1 Fås kun ved valget „ROPS stiv udførelse“  2 Fås ikke ved valget „ROPS stiv udførelse“  3 Obligatorisk ved valg af „TÜV-godkendelse“

Forklaring, nomenklatur
vo = Vibration eller oscillation kan indstilles
p = tromle med stampefodsvalse

Udstyr og ekstraudstyr (udvalg)

Konfigurationsmuligheder

Alle angivelser forholder sig til denne basismaskine. Ret til ændringer forbeholdes. 
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Wacker Neusons produktprogram indeholder over 300 forskellige produktgrupper med 
forskellige varianter. Når der vælges forskelligt ekstraudstyr, kan produktdataene ændre 
sig tilsvarende. De viste Wacker Neuson-produkter er eksempler, der er underlagt løbende 
ændringer – vi udfærdiger gerne et konkret tilbud til dig!

Genoptryk er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE



*WN.EMEA.10098.V05.DA*
WN.EMEA.10098.V05.DA

03
/2

02
1 

D
A

Din arbejdsdag er fuld af udfordringer. Vi har de rigtige
løsninger og hjælper dig til 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
Skån din 
likviditet og lej 
byggeudstyr i 
perfekt stand 
efter dit aktuelle 
behov. 

Betonek-
sperter 
Vores eksperter 
rådgiver dig i 
alle projektfaser. 

E-Store
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

TeleskoplæsserHjullæssere

Generatorer

Gravemaskiner

Brugte maskiner

Dumpere

Facebook  
wackerneuson

Instagram  
@wackerneuson

Youtube  
Wacker Neuson

LinkedIn  
Wacker Neuson Group


