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BS50-2i BS60-2i BS70-2i
Compactador de 2 tempos

A nova geração de compactadores de dois
tempos com sistema de lubrificação a óleo
separado
Os compactadores de dois tempos da série i possuem todas
as vantagens da nova geração dos compactadores de dois
tempos clássicos da Wacker Neuson. Com o sistema de
lubrificação a óleo separado, também oferecem uma redução
na carga de trabalho: A mistura prévia não é mais necessária,
pois há dois tanques separados, um para o combustível e
outro para o óleo de dois ciclos. Os fluidos são abastecidos
separadamente, e o sistema patenteado de lubrificação a
óleo produz a mistura de óleo e gasolina na proporção
correta, automaticamente. Isto permite um processo de
combustão ótimo, e reduz os resíduos da combustão. Os
compactadores da série i estão disponíveis em três
categorias de peso.

Sistema de purificação do ar em quatro estágios melhorado,●

para aumentar a vida útil.
Nova alça ergonômica, com robusta placa de proteção●

lateral, para melhorar o controle da máquina e aumentar a
sua vida útil.
Reservatório de óleo maior, para até 100 horas de trabalho.●

Alça de transporte mais alta: Facilita ainda mais o●

transporte
Desligamento automático após 10 minutos de ociosidade●

Alça de transporte otimizada

A alça de transporte mais alta oferece mais espaço, ou seja,
apoios arredondados (deslize).
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Tanque de óleo horizontal protegido

Na nova geração de compactadores, a posição do reservatório
de óleo é mais baixa, e portanto protegida contra danos.

Alavanca de aceleração ergonômica

Alavanca de aceleração ergonômica melhorada: Maior
manuseabilidade para melhorar o controle da máquina.

 

Dados técnicos

 BS 50-2i BS 60-2i BS 70-2i

Dados de funcionamento
Peso operacional  kg 59 66 74

Tamanho da sapata (LxC) *
mm

280 x 330 280 x 330 280 x 330

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

Número de percussão máx.
1/min

700 700 650

Curso na sapata mm 64 80 65

Dados do motor
Tipo de motor Motor a gasolina de dois

tempos, cilindro único,
arrefecido a ar.

Motor a gasolina de dois
tempos, cilindro único,
arrefecido a ar.

Motor a gasolina de dois
tempos, cilindro único,
arrefecido a ar.



wackerneuson.com – emitido a 15.04.2016 Página: 3 / 3

 BS 50-2i BS 60-2i BS 70-2i

Fabricante do motor Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Motor WM 80 WM 80 WM 80

Cilindrada  cm³ 80 80 80

Consumo de combustível  l/h 1 1.2 1.4

Potência operacional (DIN
ISO 3046) kW

1.7 1.8 2

à rotação  1/min 4,400 4,400 4,400

Conteúdo do reservatório
(combustível) l

3 3 3

Mistura de gasolina-óleo 120:1 120:1 120:1

*Sapatas disponíveis em várias larguras.

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 © 2016 Wacker Neuson SE.


