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Elektrische trilplaten

De accu-aangedreven trilplaten van Wacker Neuson zijn de enige
draadloze elektrische trilplaten in de wereld. Met een
accugebruiksduur die voldoende is voor de
verdichtingswerkzaamheden op een volledige werkdag, ontsluiten de
AP1850e en de AP1840e nieuwe toepassingsmogelijkheden. Qua
prestaties zijn deze trilplaten in geen geval minderwaardig dan hun
conventioneel aangedreven machines. De accutrilplaten zijn
verkrijgbaar met of zonder watertank en sproeisysteem.

Groot verdichtingsoppervlak (> 800 m²), één keer
opgeladen accu is voldoende voor een hele werkdag
Beproefde elektrische motor zonder v-snaar - dus volledig
onderhoudsvrij en daardoor kostenbesparend
Emissievrij gebruik beschermt de gebruiker op alle
bouwplaatsen en opent de weg naar nieuwe
toepassingsmogelijkheden binnen gebouwen en gebieden
waarvoor emissierichtlijnen gelden (in stadscentra)
Lage energiekosten: besparing tot rond 70% vergeleken met
een benzineplaat uit dezelfde gewichtsklasse
Accu en lader zijn modulair en kunnen ook worden gebruikt
voor onze elektrische stampers

AP1850e, AP1840e
Eénrichtingstrilplaten
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AP1850e, AP1840e Technische gegevens

AP1850we - met watertank AP1850e - zonder watertank AP1840we - met watertank AP1840e - zonder watertank

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsgewicht 
kg

107 97 103 93

Centrifugale
kracht  kN

18 18 18 18

Werkingsbreedte 
mm

500 500 400 400

Frequentie  Hz 98 98 98 98

Hand-arm
trillingen  m/s²

4 4 3,2 3,2

Voorloop  m/min 27 27 27 27

Vermogen per
vierkante meter 
m²/h

810 810 648 648

Reikwijdte per
batterijlading
(BP1000) m²

810 810 648 648

Reikwijdte per
batterijlading
(BP1400) m²

1.134 1.134 907 907

Accu 

Type batterij Li-ion

Battery

BP1000 BP1400

Bedrijfsgegevens 

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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