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AS50e
Compactador a bateria

Compactação livre de emissões: O
compactador vibratório movido a bateria
AS50e torna isso possível
Com o compactador vibratório movido a bateria AS50e, tanto
o meio ambiente quanto o operador são protegidos durante
os trabalhos de compactação. Graças ao princípio de
trabalho totalmente livre de emissões, o trabalho pode ser
realizado facilmente em aplicações em trincheiras com pouca
ventilação, ou em ambientes sensíveis. Graças à direção
paralela especialmente desenvolvida para este compactador
vibratório, toda a área do guidão do compactador vibratório
movido a bateria AS50e é protegida das vibrações,
apresentando um baixo índice de vibração transmitida para
mãos e braços (HAV).

Trabalho 100% livre de emissões●

Custos operacionais 55% menores em relação aos●

compactadores vibratórios a gasolina.
Em comparação com os compactadores movidos a gasolina●

ou diesel, apresenta o mesmo desempenho de
compactação
Baixo índice de vibração transmitida para mãos e braços●

(HAV) graças à direção paralela do guidão
O motor elétrico de baixa manutenção é ligado●

simplesmente pressionando um botão

Liberdade de movimentos total
para trabalhar com autonomia, sem o uso de cabos, no
canteiro de obras.
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Operação simples:
Bateria com botão de início e indicador de carga.

Bateria de alta qualidade:
Mantém 80% de sua capacidade após 1.500 ciclos de
recarga.

Competência em vibrações até os mínimos detalhes.

 Compactação movida a bateria
A Wacker Neuson criou os primeiros compactadores movidos
a bateria do mundo. O trabalho com autonomia e livre de
emissões é, portanto, uma nova dimensão.

 Sempre pensando na frente 
Há várias décadas o pioneirismo das inovações da Wacker
Neuson tornam o trabalho em canteiros de obras mais
produtivo e mais confortável.
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 Selo ECO
A Wacker Neuson destaca produtos especialmente
econômicos e ambientalmente responsáveis com o selo ECO.
Entre os compactadores, incluem-se todos os equipamentos
de dois ciclos e também aqueles com sistema de acionamento
movido a bateria.

 Duas medalhas de outro no prêmio GaLaBau
Green
Na edição 2014 da feira e jardinagem e paisagismo GaLaBau, em
Nuremberg, na Alemanha, o compactador vibratório movido a
bateria AS50e recebeu a segunda medalha de ouro no prêmio
GaLaBau Green.

 Prêmio European Rental 2015
No prêmio European Rental 2015, os compactadores
vibratórios movidos a bateria AS30e e AS50e
convenceram os jurados com sua operação
sustentável, pela qual venceram a categoria
"Sustainable Rental Product of the Year" (produto
sustentável de locação do ano).

  Prêmio Matexpo 2015 Green 
 O compactador vibratório movido a bateria, livre de emissões,
AS50e venceu o prestigioso “Green Award” na feira Matexpo em
Kortrijk, na Bélgica. 

Dados técnicos

AS50e

Peso operacional 74 kg

Peso Sem bateria 63.5 kg

C x L x A 640 x 358 x 1.074 mm

Tamanho da sapata (LxC) 280 x 340 mm

Número de percussão 680 1/min

Duração da bateria 0.3 h

Dados do motor



wackerneuson.com – emitido a 15.04.2016 Página: 4 / 4

Tipo de motor Motor assíncrono 

Fabricante do motor Wacker Neuson 

Potência nominal 2.1 kW

Corrente nominal 41 A

Tensão nominal ~3 51 V

Bateria

Type of battery Li-Ion 

Peso 9.1 kg

C x L x A 220 x 290 x 194 mm

Energy content 614 Wh

Capacity 12 Ah

Charge current máx. 18 A

Discharge current máx. 50 A

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.


