DS 70
Compactador a diesel

O profissional em trabalhos de compactação extremos
Com os compactadores a Diesel da Wacker Neuson completa-se a frota a Diesel. O DS 70 é uma máquina bem equilibrada com
medidas compactas e emissões CO baixas. É adequado para a compactação de pavimentos coesos, mistos e de grão grosso.
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O motor a diesel é o motor de compactador mais amigo do ambiente sendo a opção ideal para trabalhos de compactação em
valas mal ventiladas.
A cobertura dispõe de isolamento acústico e protege o operador das emissões de ruído do motor e da sapata.
O grande reservatório de combustível resistente à corrosão está equipado com um filtro de auto-limpeza. Este caracteriza-se
pela longa vida útil e uma manutenção mínima.
Uma alavanca regula o accionamento, rotação e desligamento do motor, facilitando assim o trabalho do operador.
O punho especialmente almofadado diminui as vibrações mão-braço (HAV) contribuindo para um trabalho isento de cansaço.

Dados técnicos
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Dados de funcionamento
Peso operacional

83 kg

Tamanho da sapata (LxC)

280 x 330 ou 330 x 330 mm

CxLxA

725 x 370 x 1,000 mm

Curso na sapata

71 mm

Número de percussão máx.

670 1/min

Velocidade de trabalho

8.8 m/min

Potência de superfície

148 m²/h

Dados do motor
Tipo de motor

L 48

Fabricante do motor

Yanmar

Motor

motor a Diesel monocilíndrico refrigerado a ar

Cilindrada

211 cm³

Potência operacional

3.1 kW

à rotação

3,450 1/min

Consumo de combustível

0.9 l/h

Conteúdo do reservatório (combustível)

4.2 l

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.
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