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Emissievrij verdichten: dat kan met de elektrische trilstampers

Zowel het milieu als de gebruiker worden beschermd tijdens de
verdichtingswerkzaamheden met de elektrische trilstampers AS50e en
AS60e. Dankzij het volledig emissievrije aandrijvingsprincipe kan
gemakkelijk worden gewerkt in slecht geventileerde greppels of
kwetsbare omgevingen. Dankzij de parallelle geleiding die speciaal is
ontwikkeld voor de trilstamper, is het gehele handgreepgedeelte van
de trilstampers compleet losgekoppeld van de trillingen, waardoor de
hand-armtrillingen (HAV) voor de gebruiker laag zijn.

100% emissievrij werken
55% lagere gebruikskosten dan bij benzinetrilstampers
Dezelfde verdichtingsprestaties als vergelijkbare
benzinestampers
Lage hand-armtrillingen (HAV) dankzij de parallelle geleiding
van de hendel
Onderhoudsvrije elektrische motor die wordt gestart met
één druk op de knop

AS50e, AS60e
Accustamper
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AS50e, AS60e Technische gegevens

AS50e AS60e

Bedrijfsgewicht  kg 71 71

Gewicht zonder accu kg 61,5 61,5

L x B x H  mm 610 x 361 x 1.050 610 x 363 x 1.050

Stampvoetgrootte (BxL)  mm 280 x 340 280 x 340

Slag  mm 44 61

Slagaantal  1/min 680 680

Kracht van impact  kN 16 17

Hand-arm trillingen  m/s² 7,1 8,3

Reikwijdte per batterijlading (BP1000) m 342 278

Reikwijdte per batterijlading (BP1400) m 456 363

Motorgegevens 

Motortype Asynchrone motor Asynchrone motor

Motorfabrikant Wacker Neuson Wacker Neuson

Nettovermogen  kW 2,1 2,1

Nominale stroom  A 41 44

Battery

BP1000 BP1400

Motorgegevens 

Accu 

Type batterij Li-ion Li-ion

Gewicht  kg 9,3 9,6

L x B x H  mm 220 x 290 x 194 220 x 290 x 194

Nominale spanning  V 51 51

Energie-inhoud   Wh 1.008 1.400

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over
geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang
specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
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