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Vores emissionsfrie løsninger.
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Fuld ydelse uden emissioner.
I mange situationer på byggepladsen er elektriske entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel den 
optimale løsning. For eksempel når udstødnings- og støjemissionerne skal holdes på et så lavt 
niveau som muligt, uanset om dette er i indre byzoner, i følsomme omgivelser i børnehaver eller 
hospitaler, eller fordi der arbejdes om natten. 

Denne løsning leverer Wacker Neuson: Vores zero emission-portefølje strækker sig fra den 
batteridrevne stamper til den elektriske hjullæsser. Dermed kan du allerede i dag drive en hel 
byggeplads uden direkte udstødningsemissioner og med betydeligt lavere støjniveau – uden at gå 
på kompromis med ydelsen. Vil du være med? Så lav et „switch“!

90 %
Vidste du: 
Med Wacker Neusons zero emission-løsninger kan du 
reducere CO2-emissionerne med op til 90 %, medregnet 
batteriproduktion og energiudvinding!
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DIN UAFHÆNGIGHEDS-
ERKLÆRING.
Hvordan kan man bidrage til beskyttelse af klima og 
sundhed og samtidig arbejde økonomisk? Er omstillingen 
til alternative drivkræfter forbundet med andre ændringer? 
Hvilke kompromisser skal jeg indgå med elektriske 
maskiner? 

Wacker Neuson har i flere år arbejdet på en enkel løsning 
på disse udfordringer og fundet den: zero emission. 
Filosofien bag: Når der ikke opstår udstødningsgasser og 
næsten ingen støj under arbejdet, skal der heller ikke 
kontrolleres grænseværdier. 

Og når der anvendes en teknologi, der ikke medfører 
forringelser mht. effektivitet og funktionsdygtighed er det 
således en fordel for alle: brugeren, entreprenøren og 
miljøet.

Med et portefølje på næsten 20 zero emission-
entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel er vores vision 
om en emissionsfri byggeplads nu blevet til virkelighed. Vi 
fortsætter ad samme vej med stadigt nye udviklinger – så 
du kan koncentrere dig om din hovedforretning! 
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FEM GRUNDE TIL, AT 
OMSTILLINGEN KAN 
BETALE SIG.

Switch to green: Fordi ansvaret ikke slutter 
på byggepladsen.
Op til 90 % mindre CO2-emissioner og ingen 
direkte udstødningsgasser på byggepladsen: 
Dermed yder zero emission-maskinerne et 
værdifuldt bidrag til klimabeskyttelsen. Også 
byggepladsens omgivelser belastes i mindre grad, 
da maskinerne arbejder støjsvagt, og jorden ikke 
bliver forurenet, fx ved optankning.

Switch to silence: Fordi støjreduktion kan 
betale sig. 
Vores zero emission-produkter arbejder ekstremt 
lydsvagt. Allerede 10 decibel mindre betyder en 
halvering af det oplevede lydniveau. De elektrisk 
drevne byggemaskiner fra Wacker Neuson er 
endda op til 20 decibel lydsvagere end deres 
konventionelle sidestykker. Dette medfører i øvrigt 
også en konkret økonomisk fordel, da der ofte 
skal arbejdes i støjfølsomme omgivelser.

Switch to zero: Fordi man kan få mere ud af 
mindre.
Byggebranchen får endnu mere ud af elektriske 
drev end fx automobilindustrien. For sammenlignet 
med elbiler har byggemaskiner en meget højere 
ydelse og arbejder for det meste under fuld 
belastning. Dermed udlignes den større CO2-
udledning ved batteriproduktionen hurtigere. At 
der slet ikke opstår udstødningsgasser direkte på 
byggepladsen, er også til glæde for brugeren, 
særligt i dårligt ventilerede rum.

Switch to easy: Fordi det hele kan være så 
nemt. 
Vores zero emission-produkter kan betjenes nemt 
og intuitivt og kan oplades ved enhver stikkontakt 
og med et opladet batteri anvendes med det 
samme. Entreprenørmaskinerne startes ved blot 
at trykke på en knap. Ved alle zero emission-
modeller står hele ydelsen til rådighed med det 
samme – og det over en hel arbejdsdag, uden 
genopladning.

Switch to economical: Fordi zero emission
er fremtiden.
Elektromotorer er mere effektive end 
forbrændingsmotorer og kræver næsten ingen 
vedligeholdelse. Dermed reduceres energi- og 
driftsomkostningerne. Med det udvidede 
anvendelsesspektrum øges desuden maskinernes 
udnyttelse og økonomiske rentabilitet. Også CO2-
reduktionen indebærer finansielle fordele, for EU 
er i gang med at planlægge tiltag til reduktion af 
drivhusgasserne, f.eks. gennem en CO2-afgift. Det 
elektriske drev er fremtiden – også i økonomisk 
henseende.
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VELSET INDENFOR.
Der er ét område, hvor det elektriske 
entreprenørmateriel ikke kun er første valg men for 
det meste også den eneste mulighed: Nemlig i 
indendørs rum. Dette gælder i særdeleshed i særligt 
følsomme omivelserne som f.eks. ved et 
anlægsprojekt for haveudstillingen i Erfurt. Ved hjælp 
af zero emission-maskinerne blev der her opført 
Danakil-huset, et ørken- og urskovshus med 
eksotiske planter. Til dette arbejde var næsten hele 
den elektriske flåde fra Wacker Neuson i brug. 

De emissionsfrie entreprenørmaskiner og 
entreprenørmateriel fra Wacker Neuson arbejder ikke kun 
uden udstødningsemissioner men også støjsvagt, de er 
desuden nemme at betjene, leverer tilstrækkeligt energi til 
en almindelig arbejdsdag og kan takket være deres 
kompakte mål også anvendes med fordel under trange 
arbejdsbetingelser. 

Udformningen af Danakil-huset krævede vidt forskellige 
arbejdstrin, så hertil var det brede zero emission-sortiment 
ideelt: Minigravemaskinen EZ17e udførte 
udgravningsarbejdet og flyttede natursten. Den elektriske 
hjullæsser WL20e imponerede især med sin fleksibilitet: 
Udstyret med en pallegaffel transporterede den planter og 
stenplader. Med en 0,2 kubikmeter skovl læssede den 
jordmaterialer på den elektriske hjuldumper DW15e. 

Til forberedelse af vejene i Danakil-huset blev jorden i 
særligt snævre områder komprimeret med en batteridrevet 
stamper. På de større arealer blev der anvendt en 
batteridrevet vibrationsplade. På denne måde blev arbejdet 
udført hurtigt og rent på den i dobbelt forstand „grønne 
byggeplads“. 
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SHHH!
Hvordan lægger man kabler midt i en fodgængerzone 
uden at forstyrre beboerne? Det overraskende svar 
lyder: Ved at arbejde om natten og i 70 tidlige 
morgentimer. De lydsvage zero emission-maskiner gør 
det muligt – som det var tilfældet på en helt emissionsfri 
byggeplads i København. 

På denne byggeplads blev næsten hele zero emission-
porteføljen fra Wacker Neuson anvendt til udgravning og 
fyldning, materialetransport og komprimering. For at forstyrre 
butikkernes åbningstider så lidt som muligt blev der 
hovedsageligt arbejdet om natten. Det var intet problem takket 
være de helt lydsvage elektriske drev. 

Først blev brolægningen brudt op med den fuldelektriske Zero 
Tail-gravemaskine EZ17e, hvorefter jorden blev gravet ud. 
Udgravningsmaterialet blev transporteret væk ved hjælp af den 
elektriske hjuldumper DW15e med 1,5 ton nyttelast. 
Hjullæsseren WL20e blev ligeledes anvendt til 
materialetransport på byggepladsen. Efter at kablerne var lagt, 
blev jorden endelig komprimeret med vibrationspladen 
AP1850e og den batteridrevne stamper AS50e. Begge 
maskiner betjenes i øvrigt med det samme lithium-ion-batteri, 
der kan anvendes modulært og skiftes i en håndevending. 

Dermed kunne forretningerne i København fortsat holde åbent, 
beboerne sove uforstyrret og kablerne lægges næsten 
ubemærket. En flot bekræftelse på dette: Støjmålinger i 
København kunne ikke registrere nogen støjemissioner som 
følge af zero emission-produkterne – kun de forbikørende 
skraldevogne med konventionelle motorer forårsagede målbare 
værdier.

* Alle decibel-værdier i denne brochure angiver emissions-lydtrykniveauet 
(LpA). Det angiver maskinens støjemission på det pågældende arbejdssted, 
f.eks. i førerhuset.
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Der var planlagt et bygningskompleks bestående af 
boligblokke, en kontorbygning og et hotel. Ved beton- og 
jordkomprimering, opbrydning, udgravning og transport blev 
der satset på emissionsfrie alternativer: Stavvibratorer, 
stampere, vibrationsplader, dumpere og minigravemaskiner 
fra Wacker Neuson viste, at de er i besiddelse af lige så 
meget kraft som de konventionelle maskiner og samtidig 
beskytter brugeren og byggepladsens omgivelser. 

Til udgravningsarbejdet var den kompakte og 
manøvredygtige Zero Tail-gravemaskine EZ17e perfekt egnet. 
Batteriet oplades med en husholdningsstikkontakt eller via 
lynopladning med stærkstrøm på kun fire timer. Takket være 

den store batterikapacitet er de hydrauliske funktioner til 
rådighed en hel arbejdsdag ved fuld ydelse. Også den 
elektriske dumper DW15e har imponeret. Den er udstyret 
med en separat elektromotor til køredrevet og én til 
arbejdshydraulikken for at tilpasse effekten efter behovet og 
minimere energiforbruget. Og den støjer aldrig mere end 
60 dB(A)*; det svarer til normal lydstyrke. 

Særligt praktisk: De batteridrevne stampere, 
vibrationspladerne og den elektriske stavvibrator kan bruge 
det samme lithium-ion-batteri til betonkomprimering. Derved 
spares der både investerings- og transportudgifter – og ikke 
kun i Wien. 

OVERBEVISENDE 
I PRAKSIS.
Er batteridrevne maskiner kun til specialanvendelser? Nej, langtfra! De batteridrevne komprimeringsmaskiner og 
kompakte E-maskiner fra Wacker Neuson beviser på en stor byggeplads i Wien, at de også er perfekt egnet til 
hverdagens praktiske arbejde. 



14 |  #switchtoeasy     | 15

KOMPRIMERING UDEN 
EMISSIONER. 
Som førende på verdensplan inden for komprimering har Wacker Neuson det passende udstyr til enhver form 
for jordkomprimering – herunder også emissionsfrie løsninger. Hvordan det ser ud i praksis? Som her på en 
byggeplads i den indre by i München. 

Fjernkøleinstallationer: En typisk stor byggeplads i den 
indre by. Og komprimeringsmaskinerne fra 
Wacker Neuson er altid med. Foruden de tre batteridrevne 
stampere har Wacker Neuson også seks elektriske 
vibrationsplader i zero emission-porteføljen. De har alle ét 
til fælles: De drives af det samme topmoderne lithium-ion-
batteri. Det er konstrueret til den hårde hverdag på 
byggepladsen: stødsikker, smudsresistent og med en 

batteritid, der er tilstrækkelig til alle typiske opgaver på en 
arbejdsdag. 

Det modulopbyggede batterisystem har mange fordele: 
Batteriet kan skiftes i en håndevending og helt uden 
værktøj. Og hvis der alligevel er mere arbejde, der skal 
udføres, oplades batteriet blot i middagspausen, eller der 
arbejdes videre med et reservebatteri. 

 #switchtoeasy 

Standardoplader

Systembokse fra Systainer: 
Lynopladningsboks og 

transportboks

6x
Batteridrevne 

pladevibratorerBatteri

ACBe

IEe

3x
Batteridrevne stampere
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ELEKTRISK DRIFT 
KAN  BETALE SIG. 
Vores zero emission-maskiner imponerer på mange 
områder, også når det handler om omkostninger. 

Lave energiomkostninger: Elektromotorer er væsentligt 
mere effektive end forbrændingsmotorer. Det betyder i 
praksis: Energibesparelser på op til 65 % ved de 
batteridrevne stampere og op til 75 % ved vores kompakte 
maskiner. 

Lave vedligeholdelsesomkostninger: Vores afprøvede 
elektromotorer kræver ekstremt lidt vedligeholdelse. Mange 

typiske vedligeholdelsesopgaver, som man kender fra 
forbrændingsmotorer, bortfalder helt, fx skift af kilerem, 
motorolie eller kølevæske. Derved kan 
vedligeholdelsesintervallerne forlænges. 

Omkostningsfordelagtigt batterikoncept: 
Batterisystemet, der er udviklet af Wacker Neuson, kan 
anvendes til mange forskellige maskiner og skiftes med få 
håndgreb. Derved spares der investeringsudgifter. 

Større anvendelsesspektrum: Elektriske maskiner kan 
også anvendes i støj- og udstødningsfølsomme 
omgivelser. Dermed opnår du yderligere lukrative ordrer og 
udnytter dine maskiner bedre. 

Den større anskaffelsespris er hurtigt tjent ind igen. Det kan 
således betale sig at bruge eldrevne maskiner! 

Vidste du:
Anskaffelsen af elektrisk drevne maskiner og 
udstyr understøttes i høj grad af præmier eller 
tilskud. Du kan få flere oplysninger fra din 
salgspartner!

Her kan du sammenligne udgifter: 
www.wackerneuson.com/tco



Elektrisk gravemaskine: Udstyret til det hele. 

Elektrisk hjuldumper: Materialetransport 
på listefødder.

Elektrisk bånddumper: Lad bare trillebøren blive 
derhjemme. 

Elektrisk hjullæsser: Kan det hele, mangler intet. 

Batteridrevne vibrationsplader i AP-serien: Tre sande økonomiske mirakler. 

Batteridrevne vibrationsplader i APS-serien: Præcise og med blik for detaljen. 

Batteri-omformer-rygsæk: Farvel til lange kabler. 

Enhed4 ACBe

Udgangsydelse kW 0,79

Opladningstid for standardoplader/
lynoplader

min 90 / 55

Batteritid1 h Op til 2

Reduktion af CO2-emissionerne* % Op til 81

Støjemissioner reduceret med** dB 20

Driftsvægt kg 10

Batteridrevne stampere: Fra opfinderen af originalen. 
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Terrængående takket være 
knækpendulled, lydsvag takket 
være elektromotorer og udholdende 
takket være energigenvinding. 
Sådan! 

Materialetransport i indendørs rum og 
støjsvage omgivelser klarer vores 
elektriske bånddumper.

Enhed DW15e

Effekt køredrev/arbejdshydraulik kW 6,5/8,5

Batterikapacitet kWh 14,4

Batteriladetid h 8

Batteritid1 h 6,5

Reduktion af CO2-emissionerne* % 90

Støjemissioner reduceret med** dB 20

Enhed DT10e

Batterikapacitet kWh 7,3

Batteriladetid h 7,5

Batteritid1 h 8

Reduktion af CO2-emissionerne* % 82

Støjemissioner reduceret med** dB 14

Vores hjullæssere har altid være alsidige. Men nu udvides deres 
anvendelsesspektrum også. Og vel at mærke uden at gå på 
kompromis med ydelsen. 

Enhed WL20e

Effekt køredrev / arbejdshydraulik kW 6,5 / 9

Batterikapacitet kWh 14,9

Batteriladetid h 6 til 8

Batteritid1 h Op til 5

Reduktion af CO2-emissionerne* % 93

Støjemissioner reduceret med** dB 9

Vores batteridrevne stavvibrator 
sluttes blot til den batteridrevne 
omformer-rygsæk ACBe, 
hvorved betonkomprimeringen 
kan foretages helt mobilt. 

Vedligeholdelsesfri elektromotor, op til 50 % lavere energiomkostninger og start ved tryk på en 
knap: Komprimering kan ikke være mere komfortabel og prisfordelagtig. 

Enhed3 AP1840e AP1850e AP2560e

Opladningstid for standardoplader/
lynoplader

h 4,6 / 1,87 4,6 / 1,87 4,6 / 1,87

Batteritid2 min 84 84 55

Rækkevidde pr. batteriladning2 m2 910 1.135 695

Reduktion af CO2-emissionerne* % 43 43 53 AP2560e
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1 Batteritiden afhænger af opgaven.
2 Gennemsnitsværdi. Den faktiske værdi kan afvige, afhængigt af opgaven.
3 Alle oplysninger refererer til batterimodellen BP1400.
4 Alle oplysninger refererer til batterimodellen BP500.

*  CO2-emissioner over hele levetiden, direkte og indirekte, herunder 
batteriproduktion og energiudvinding (EU-mix), sammenlignet med et 
konventionelt produkt fra samme klasse.

**  Alle decibel-værdier i denne brochure angiver emissions-lydtrykniveauet (LpA). 
Det angiver maskinens støjemission på det pågældende arbejdssted, f.eks. i 
førerhuset.

APS-serien er kendeteget ved sine fremragende køreegenskaber – for fremragende 
komprimeringsresultater helt hen til fortovskanten. 

Enhed3 APS1030e APS1135e APS1340e

Opladningstid for standardoplader/
lynoplader

h 4,6 / 1,87 4,6 / 1,87 4,6/ 1,87

Batteritid2 min 90 90 90

Rækkevidde pr. batteriladning2 m2 700 820 940

Reduktion af CO2-emissionerne* % 62 62 62
APS1340e

Igen har vores stampere skrevet historie: Komprimering med fuld ydelse men uden 
udstødningsgasser - en uvurderlig fordel, særligt i udgravninger. 

Enhed3 AS30e AS50e AS60e

Opladningstid for standardoplader/
lynoplader

h 4,6 / 1,87 4,6/ 1,87 4,6 / 1,87

Batteritid2 min 70 40 30

Rækkevidde pr. batteriladning2 m 770 460 365

Reduktion af CO2-emissionerne* % 65 60 60 AS60e

Enhed EZ17e

Batterikapacitet kWh 23,4

Batteriladetid 110 V / 230 V / 400 V h 15 / 7,5 /4

Batteritid1 h 7,5

Reduktion af CO2-emissionerne* % 81

Støjemissioner reduceret med** dB 9

Enhed 803 dualpower

Motoreffekt kW 9,9

Reduktion af CO2-emissionerne* % 62

Vores minigravemaskine 803 med dieselmotor kan også drives 
emissionsfrit med elektrohydraulisk aggregat HPU.

Vores minigravemaskiner er ikke bare 
elektriske: De kan arbejde tæt op til 
mure uden bagudhæng eller sluttes til 
en stikkontakt og anvendes stationært 
ved denne.
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zero emission-serien

Er du overbevist?  
Så kontakt os allerede i dag og test vores 

zero emission-løsninger på din byggeplads!

wackerneuson.com/zeroemission

3 x batteridrevet stamper 1 x elektrisk hjullæsser

1 x batteri-omformer-rygsæk2 x elektrisk gravemaskine
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2 x elektrisk dumper6 x batteridrevet vibrationsplade


