
wackerneuson.com – vyhotoveno dne 02.10.2015 Strana: 1 / 6

DPU4545
Reverzní vibrační desky

Rychle a spolehlivě do cíle
Díky své dobré hutnicí síle ve spojení s rychlým posuvem
vpřed a vzad DPU 4545 nabízí vysokou produktivitu. Je to
univerzální stroj pro všechna staveniště, kde jsou kladeny
vysoké nároky na výkonnost stroje. Navíc nabízí vynikající
vlastnosti, pokud jde o životnost a komfort obsluhy.
Optimálními oblastmi využití je hutnění zmrzlých a nosných
vrstev při výstavbě silnic, chodníků a parkovišť, stejně tak
jako zásypy při stavbě budov. Díky frekvenci 69 Hz má DPU
4545 univerzální využití a spolehlivě zhutní i střední
zámkovou dlažbu. Model DPU 4545Hec je vybaven kontrolou
hutnění Compatec od Wacker Neuson. Ta je k dispozici také
jako dodatečné vybavení pro všechny desky DPU 4545He od
generace modelů 2011.

Inovativní vodicí oj zajišťuje velmi nízké vibrace přenášené●

na ruce a optimalizuje tak uživatelskou přívětivost.
Variabilní pracovní šířka díky různým přídavným lištám.●

Bohaté funkce pro zajištění pohodlí, např. funkce●

automatického vypnutí při nedostatku oleje, samonapínací
klínový řemen, bezúdržbový alternátor.
Velký naftový motor nabízí dostatečné výkonové rezervy a●

zajišťuje vysokou účinnost a dlouhou životnost.
Compatec: Snadno čitelné zobrazení relativního postupu●

hutnění. Výstraha při přetížení a nadměrném zhutnění.
Přizpůsobení jasu podle okolního světla. Mimořádně odolné
a spolehlivé.
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Velmi nízké vibrace přenášené na ruce
Speciálně koncipovaná vodicí oj od Wacker Neuson
vytváří velmi nízké vibrace přenášené na ruce s hodnotou
pod 2,5 m/s².

Toto umožňuje celodenní práci bez přerušení, aniž by
došlo k poškození nebo ohrožení uživatele.

Pracuje-li operátor pouze se stroji, jejichž hodnoty
zrychlení jsou nižší než 2,5 m/s², odpadají veškeré
dokumentační povinnosti.

Compatec - kontrola hutnění
Model DPU 4545 Hec je vybaven kontrolou hutnění
Compatec od Wacker Neuson.
Pokud se počet kontrolek již dále nezvyšuje,
bylo s tímto strojem dosaženo maximálního možného
zhutnění zeminy.
Pro model DPU 4545 He je k dispozici jako dodatečné
vybavení Compatec.
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Intuitivní koncept řídicí tyče
Přitahováním a uvolňováním rukojeti se reguluje rychlost
a mění změna směru.

   Volitelně dostupný elektrický startér .
• Provedení s elektrickým startérem lze pohodlně
nastartovat s klíčem zapalování – bez dalšího
startovacího tlačítka.
• Hlasitý akustický tón zabraňuje nechtěnému vybití
baterie.
• Nové umístění ovládacích prvků u všech modelů s
elektrickým startérem –zámek zapalování a LED
kontrolky jsou v robustním těle lépe chráněny před
znečištěním a poškozením.
• Lepší přehled o intervalech pro údržbu: Volitelně
dostupné s počítadlem provozních hodin.
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 Zcela přesné hutnění
S kontrolou hutnění Compatec uvidíte, kdy je zemina
dostatečně zhutněná. Díky tomu nedojde k nadměrnému
zhutnění a přetížení.

 Přeprava jediným pohybem ruky
Na stavbě nebo ve voze: Díky promyšleným detailům je
přeprava vibračních desek pohodlná a jednoduchá.

 Nízké vibrace přenášené na ruce
Nízké vibrace přenášené na ruce (HAV) jsou zásadní
především při trvalém nasazení. Naše vibrační desky s
reverzním pojezdem je možné používat bez časového
omezení, ve většině případů dokonce bez dokumentační
povinnosti.

 Uživatelský komfort jako součást
Pro zajištění obzvlášť příjemné práce lze všechny modely
Wacker Neuson obsluhovat pohodlně.

 Naftový nebo benzínový motor
Motory všech modelů se vyznačují vysokými výkonovými
rezervami a dlouhou životností – a to volitelně s benzínovým
nebo naftovým motorem.
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Technická data

 DPU 4545 H DPU 4545 He DPU 4545 Hec

Provozní data
Provozní hmotnost  kg 402 423 425

Odstředivá síla  kN 45 45 45

Velikost základní desky (Š x D) mm 440 x 900 440 x 900 440 x 900

Tloušťka základní desky  mm 12 12 12

Výška (bez vodicí oje) mm 790 790 790

Pracovní šířka (s přídavnou lištou) mm 600 600 600

Frekvence  Hz 69 69 69

Vibrace přenášené na ruku  m/s² 1.5 1.5 1.5

Chod vpřed max. (v závislosti na půdě a
okolním prostředí) m/min

21 21 21

Plošný výkon max. (v závislosti na půdě
a okolním prostředí) m²/h

761 761 761

Dopravní výška  mm 1,540 1,540 1,540

Dopravní délka  mm 1,048 1,048 1,048

Dopravní šířka  mm 780 780 780

Data motoru
Typ motoru Vzduchem chlazený

1válcový čtyřtaktní
naftový motor

Vzduchem chlazený
1válcový čtyřtaktní
naftový motor

Vzduchem chlazený
1válcový čtyřtaktní naftový
motor

Výrobce motoru Hatz Hatz Hatz

Motor 1D42S 1D42S 1D42S

Zdvihový objem  cm³ 445 445 445

Výkon motoru max. (DIN ISO 3046 IFN)
kW

6.4 6.4 6.4

při otáčkách  1/min 2,850 2,850 2,850

Provozní výkon max. (DIN ISO 3046 IFN)
kW

4.9 4.9 4.9

při otáčkách  1/min 3,000 3,000 3,000

Spotřeba paliva  l/h 1.8 1.8 1.8

Objem nádrže (palivo) l 5 5 5

Přenos síly Od hnacího motoru přes
odstředivou spojku a
klínový řemen přímo na
budič.

Od hnacího motoru přes
odstředivou spojku a
klínový řemen přímo na
budič.

Od hnacího motoru přes
odstředivou spojku a
klínový řemen přímo na
budič.

Typ paliva Diesel Diesel Diesel
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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.
Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.


