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Spesielt økonomiske og miljøvennlige 
produkter merker Wacker Neuson  
med ECO-seglet, heriblant også  
hjullasteren WL20e.

Dette er grunnene for å velge hjullastere
fra Wacker Neuson

3. Full lønnsomhet – og dette i enhver betydning

Materialer av høy kvalitet gir lang levetid lavt drivstofforbruk. 
God manøveringsevne for hurtige kjøresykluser. Vedlikeholdet 
er enkelt å utføre. Økonomi og driftsikkerhet forstår vi hos 
Wacker Neuson alltid som et helhetlig konsept.

1. Full kraft – nøyaktig for dine krav

Optimal ytelsesstyrke kjennetegner enhver hjullaster fra 
Wacker Neuson. Slik får du alltid den kraft du trenger i alle 
klasser – uten overdimensjonering av maskinene.

2. Fullstendig program – for mangfoldig og helårs bruk

En hjullaster fra Wacker Neuson kan du alltid utruste med 
forskjellige tilleggsutstyr for nye oppgaver: fra den klassiske 
jordskuffen via pallegaffelen til feiemaskinen eller Snøskjæret. 
Slik anskaffer du deg akkurat det multitalentet du trenger.

En oversikt over alle hjullasterne 
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Hjullasterkompetanse til den minste detalj.

Manøvrerbar til minste vinkel
Gjennom svingpendelleddet er 
maskinene ytterst manøvrerbare og har 
også i ujevnt terreng alltid traksjon. 
Detaljene finner du på side 16.
 
 

Valg av mange forskjellige type 
fester til tilleggsutstyr
Bruk hjullasteren fra Wacker Neuson 
akkurat slik du har bruk for den – de 
passende hydraulikktilkoblingene gjør  
det mulig.

100 % tilkoblingsbar 
differensialsperre
God traksjon også på vanskelig underlag 
gjør at du kan han en 100 prosent 
tilkoblingsbar differensialsperre.
Få mer info om dette på side 17.
 

Komfortabel kabindesign 
Kabinene på hjullasterne våre tilbyr 
gjennom sin romslige utforming 
og utrustningsdetaljer en meget 
god komfort. 
Du kan lese mer om dette på side 18.

WL20

0,2 m3

> Side 08

WL20e

0,2 m3

> Side 06

WL32

0,45 m3 

> Side 08

WL34

0,6 m3 

> Side 10

WL38

0,6 m3 

> Side 11 

WL25

0,35 m3

> Side 08
Skuffeinnhold:

Skuffeinnhold:

WL44

0,75 m3

> Side 12

WL52

0,75 m3

> Side 13

WL54

0,95 m3

> Side 12

WL60

0,95 m3 

> Side 14

WL70

1,1 m3 

> Side 15



Fylling med sidevippskuff: God sikt 
fra kabinen og høy stabilitet.

Ytelsesterk hydraulikk: Perfekt 
til bruk av en feiemaskin eller 
snøfres.

Pålitelig lastbærer –  
og dette alltid med god sikt 
mot transportgodset.

Hjullasteren fra Wacker Neuson tilbyr  
en løsning for alt.

Med en hjullaster fra Wacker Neuson skaffer du deg en ekte allrounder til teamet. For gjennom de forskjellige 
Mulighetene av tilleggsutstyr egner de seg ikke bare til alle bruksområder på byggeplassen, men også innen  
mange andre områder og bransjer.

Tilhengerkobling for transport 
av henger eller som foreksempel 
lystårn.

Praktisk for gate- og veibygging:  
WL32 med innretning for bakkeplanering.

To stabile løftesylindre transporterer selv 
store skuffevolum sikkert fra A til B.
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5 h
Betriebskosten über 
Maschinenlebensdauer

€

– 41 %

WL20e WL20

WL20e

Med WL20e finnes den første rent elektrisk drevne hjullasteren 
fra Wacker Neuson. Som alle våre hjullastere overbeviser den 
med utprøvde bruksegenskaper og høy ytelse. Med den mest 
moderne teknologi og sin emisjonsfrie drivenhet, er den perfekt 
for bruk i byområder, samt innvendige rom, f.eks. i veksthus, 
parkeringshus eller ved bygningssanering.

2 batterier kan velges:  
Driftstid avhengig av 
bruksformål 2 til 5 timer.

Alltid oversikt: Ladenivået til 
batteriet vises på displayet.

Enkel opplading:  
Kople sammen batteri-
støpselet med laderen.
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0 %
 emisjoner

Inntil 5 timers driftstid  

er – avhengig av brukstype –  

mulig med fullstendig oppladet  

batteri (mer om dette s. side 20).

Driftskostnader* over 
maskinens levetid

1 416 kg

WL20e

Skuffeinnhold 0,20 m3

Driftsklar vekt 2 350 kg

Motoreffekt 6,5/9 kW**

**  Kjøremotor ytelse S2 (60 minutter)/Heismotor ytelse S3 (15 %)

*  Det tas hensyn til energi- og servicekostnader og en batteriutveksling ved WL20e 
etter ca. 1.200 ladesykluser.

tippelast 200 kg høyere 
enn på den tradisjonelle maskinen.

Driftskostnader*  
for WL20e:  
De 20 % høyere investeringskostnadene amorteriserer seg 
ved en gjennomsnittlig maskinlevetid etter  
ca. 2.800 driftstimer.

•  100 % emisjonsfri
•  Kabelfri batteridrivenhet
•  Ytelsen tilsvarer den dieseldrevne hjullasteren WL20 
•  Egen elektromotor for kjøredrivenhet og arbeidshydraulikk – slik blir ytelse avspurt 

etter behov og energiforbruket minimert.
•  Lavt støynivå for brukere og mulige beboere
•  Reduserte servicekostnader gjennom mindre vedlikeholdsintensive komponenter

Innovativ, elektrisk, emisjonsfri –  
hjullasteren WL20e.



2,35 m

WL20, WL25, WL32

Smale steder finnes det praktisk talt på enhver byggeplass. Men med 
hjullasterne WL20, WL25 og WL32 er det lett å komme til overalt. For de er 
ikke bare enormt manøvrerbare, men også ytterst kompakt oppbygget.

• Kompakte mål i bredde og høyde
• Bra manøvrering takket være lav svingradius 
• Ytelsessterkt hydraulikkanlegg og tilpasset motorytelse
• Tallrike påmonteringsapparater for mangesidig bruk
• Komfortabel kabin
• Ulike førerplasser å velge mellom (s. side 17)
• Ekstrautstyr: eps-vernetak for spesielt lave gjennomsnittshøyder

Oppsett for helårsbruk – f.eks. 
med snøskjær om vinteren.
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Kompakte mål –  
ideell når det kommer 
an på centimeteren.
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Hurtig omvippbar: 
sikkerhet eps (Easy 
Protection System). 

Enten det dreier seg om garasje- 
eller bygningsinnkjøringer: Lave 
gjennomkjøringer er ingen hindring.

WL20 WL25 WL32

Skuffeinnhold 0,20 m3 0,35 m3 0,45 m3

Driftsklar vekt 2 000 kg 2 380 kg 3 400 kg

Motoreffekt 17,9 kW 24,6 kW 36,3 kW

Kompakt og kraftig:  
Opptil 100 l hydraulikkytelse.

Enkel å 
transportere:
Takket være en
vekt på 2,3 t
er den egnet for 
tilhenger.

Ideell for gangveier: Tilgjengelig 
allerede fra en bredde på 960 mm.



Problemfri lasting også ved høye 
bordvegger, takket være lastesving-
armen med stor slaghøyde.

PZ-kinematikk gjør det mulig 
med gode rivekrefter og for fint 
tilpasset parallellføring.

Klarer selv 1,6 t gjennom 
optimal vektfordeling.

På mange bruksområder av hjullastere er kombinasjonen av  
ytelsesstyrke og kompakte mål etterspurt. WL34 og WL38  
tilbyr akkurat dette.

• Svært kompakt konstruksjon
• Ideell kombinasjon av P- og Z-kinematikk
•  Transport på lastebil eller i beholder takket være kabinhøyde 

under 2,5 m (ved WL34)
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WL34, WL38

Avgassnorm trinn IIIa eller IIIb:  
Totalt tre HK-sterke motorvarianter  
å velge mellom.

Økonomisk og robust –  
den ideelle startmodellen  
i sin klasse.

WL34 WL38

Skuffeinnhold 0,6 m3 0,6 m3

Driftsklar vekt 3 270 kg 4 200 kg

Motoreffekt 35,7 kW 36,3 kW



Uansett hvilke oppgaver som oppstår på byggeplassen:  
Stol ganske enkelt på WL44 og WL54. Disse maskinene er 
ytelsessterke allroundere, som mestrer så godt som alt.

• Kostnadseffektiv teknikk for høy produktivitet
• Stor rekkevidde ved lasting
• Beveger store volum
•  Selv ved høy lastekant er midtstilt opphoping mulig, takket 

være lengre lastesvingarm

Enkel og hurtig kraftpakke –  
mye power til enhver oppgave.

Overbevisende – på 
ethvert bruksområde på 
byggeplassen.

Kommer til overalt:  
Takket være stor 
slaghøyde.
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WL44, WL54 WL52

Ved store materialmengder er maskin og fører likt belastet. WL52 er  
perfekt utformet for mange arbeidsykluser. Og komfortfunksjonene  
skåner operatøren i løpet av en lang arbeidsdag.

•  Enorm ytelsesstyrke
•  Svært høye rivekrefter gjennom stordimensjonert vippesylinder
•  Lettbevegelig joystick-funksjon for å kunne jobbe uten å bli sliten
•  To kabintyper med ulike høyder

Valgfri stor kabin med Den beste 
oversikten over tilleggsutstyret.

WL44 WL54

Skuffeinnhold 0,75 m3 0,95 m3

Driftsklar vekt 4 390 kg 5 230 kg

Motoreffekt 45 kW 55,1 kW

WL52

Skuffeinnhold 0,75 m3

Driftsklar vekt 5 100 kg

Motoreffekt 55,4 kW

Motorforvarming 
for pålitelig bruk i den 
kalde årstiden.

Z-kinematikk gir høye løsbrek-
kingskraft for store volum.

Jordskuffe med rivetenner 
for kraftige bruksområder.



Med 4-i-1-skuffen 
kan fyllgodset gripes tak i 
og fordeles jevnt.

Alltid stabil –gjennom 
optimal vektfordeling.

WL60, WL70

Direkte på joystick: 
Proporsjonal 
hydraulikkstyring for  
3. og 4. styrekrets.

Valgfrie motorer med  
forskjellig ytelse: 75 / 86 kW.

Høy stabilitet 
på grunn av 7 t totalvekt.

Hjullastere må ikke bare overbevise når det gjelder ytelsesevne, men også når 
det gjelder forbruk og betjeningskomfort. Innovative løsninger gjør WL60 og 
WL70 derfor til forbilder i sin klasse.

•  Ideell for arbeider i byen, takket være motorteknologi som oppfyller den mest 
aktuelle avgassnormen trinn IIIB

•  Gjennom ekstra tilgjengelig Flow-Sharing er det mulig å betjene flere 
arbeidsfunksjoner samtidig, slik som løfting, innrulling osv.

•  Robust lastesvingarmkonstruksjon
•  Ekstra Load Sensing: Lastetrykkmeldingssystem for lavere energiforbruk, da 

hydraulikkvæske ledes dit den trengs med 150 l/min, og systemet ikke drives 
med ved kjøring

•  Elektrofunksjoner for tilleggsutstyr kan styres via joystick etter ønske

14 15

WL60 WL70

Skuffeinnhold 0,95 m3 1,1 m3

Driftsklar vekt 5 900 kg 7 000 kg

Motoreffekt 75 kW 86 kW
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Knekkpendelledd gjør 
det mulig med 45° vinkel.

Helt etter behov kan 
differensialsperren enkelt kobles inn. 

I begge akslene sørger 
differensialsperren for god traksjon.

Krappe svinger, små stigninger – alle byggeplasser 
er forskjellige. For å bringe transportgodset sikkert i 
mål, yter et knekkpendelledd viktige funksjoner. Det 
sørger for størst mulig stabilitet og manøvrerbarhet. 
Slik kan du også – selv om du har liten plass – jobbe 
tidseffektivt og sikkert.

Differensialsperre

Full kraft for hydraulikken og samtidig reduksjon av 
kjørehastigheten: Til dette trenger du kun én pedal 
på hjullastere fra Wacker Neuson. Både mekanisk og 
hydraulisk bremsing ("krabbing") kan du regulere via 
bremsekrabbepedalen.

Fordelene ligger for hånden: Mindre slitasje på 
driftsbremsen og optimal ytelsesoppdeling av 
motoreffekten.

For å kunne arbeide pålitelig også på vanskelig 
underlag, griper den inntil 100 prosent tilkoblingsbare 
differensialsperren. Resultatet: Maksimale skyvekrefter 
ved fremragende bakkegrep.

Ved normal kjøring er sperren ikke tilkoblet. Dette 
beskytter dekkene mot unødvendig slitasje og det 
underlaget det kjøres på.

BremsekrabbepedalTo løftesylindere
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For enda mer stabilitet i ladeanlegget  
er alle hjullastere fra Wacker Neuson  
utstyrt med to heisesylindere.  
Slik blir lasten fordelt optimalt  
på lastesvingarmen.

Ikke noe trykk på 
bremsekrabbepedalen: Full 
kraft for kjøredrevet.

Lett trykket 
bremsekrabbepedal: 
Hastigheten reduseres, mer kraft 
i arbeidshydraulikken.

Sterkt trykket 
bremsekrabbepedal: Tempoet 
reduseres ytterligere, enda mer 
kraft i arbeidshydraulikken.

Fullstendig trykket 
bremsekrabbepedal: 
Hjullasteren står, full kraft i 
arbeidshydraulikken.

Bremsekrabbepedal: Varmeeffekt der den trengs.
Lastesvingarm med  
to løftesylindre

En differensialsperre har alle hjullastere fra 

Wacker Neuson (WL20 ekstrautstyr).

Alle hjullastere fra Wacker Neuson  

har en bremsekrabbepedal.

Maksimal traksjon: Alle 
hjulene har bakkekontakt.

Knekkpendelledd
Alle hjullastere fra Wacker Neuson  

har et knekkpendelledd.

45°
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Også i detalj kan du stole på beste kvalitet. En høy 
materialstyrke på lastesvingarmene sørger for pålitelig 
stabilitet. Pulverbelegget gjør dem dessuten robuste 
overfor mekaniske påvirkninger og korrosjon. 

Lang levetid

•  ROPS-vern (Roll Over Protective Structure)
•  FOPS-vern (Falling Object Protective Structure)

Alle tre førerplassene på hjullasterne fra 
Wacker Neuson er perfekt utformet etter kravene  
til hverdagen på en byggeplass – og oppfyller  
høye sikkerhetsstandarder.

Førerplasser

Komfortabelt arbeid: luftfjæret 
komfortsete og justerbart ratt.

Multifunksjonell joystick 
for komfortabel betjening.

Justerbar joystickkonsoll 
på førersetet som også fjæres.

God 360° sikt og 
lastegodset alltid i sikte.

Behagelig arbeidsklima takket  
være spaltelufting, god luftsirkulasjon  
og klimaanlegg som ekstrautstyr.

Kabin

Komfort og en høy grad av ergonomi i kabinen 
skal gjøre det mulig for føreren å jobbe produktivt 
i timevis uten å bli sliten. Dermed er de romslige 
kabinene for eksempel dempet på best mulig måte 
mot svingninger. Avhengig av modell finnes det flere 
intelligente funksjoner, slik som f.eks. joysticken, 
som gjør at operatøren har mange funksjoner  
i én hånd.

Fri servicetilgang til hydraulikk, motor og luftfilter: 
Avhengig av modell trenger du kun få håndgrep med 
det sideveis vippbare førersetet og flere serviceluker 
som er enkle å åpne. Det hurtige vedlikeholdet 
forkorter tidene for stillstand, og du sparer  
dermed penger.

Vedlikehold

Kabin

Fast førervernstak 

Førervernstak vippbart for WL20 og WL25 
eps (Easy Protection System).
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Vise profil: Vi tilbyr deg 
dekk for ethvert underlag – 
f.eks. grus.

Oppgavene for hjullastere er mangesidige, og det er også Tilleggsutstyret fra  
Wacker Neuson. Med vårt omfattende og gjennomtenkte program lager du  
en multifunksjonell maskin til ethvert bruksområde.

Riktige dekk på hjullasteren spiller en viktig rolle i den konkrete bruken.  
Hvis dekkene er optimalt tilpasset underlaget og bruksområdet, går alt perfekt.  
Fire profiler står til rådighet.

Tilleggsutstyr Dekk

21

Nøyaktige spesifika-
sjoner på og tilgjenge-
lighet av tilleggsutstyret 
er forskjellig avhengig 
av modell og land. Din 
Wacker Neuson-partner 
hjelper deg gjerne videre.
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Effektivt arbeid med  
riktig tilleggsutstyr.

Hydraulisk hurtigkopling 
direkte fra førersetet.

Profilutvalg for hjullaster

EM-profil 
•  Parallelle lameller
•  Stor standflate og dermed 

god skyvekraftoverføring og 
svært stille gang på vei.

•  For løse underlag som 
sand, grus eller knust stein. 

MPT-profil 
•  Svært bredt bruksspektrum 
•  God traksjon i ujevnt terreng
•  Gjør det mulig med hurtige 

veioverkjøringer

AS-profil  
•  Tilspissende lameller
•  Egner seg til glatte og sterkt 

tilsmussede underlag

RP-profil   
•  Gjennom den store flaten 

er kjøringen på bakken 
skånsom

•  Egnet til bruk på plenarealer

Nøyaktige spesifikasjoner på og tilgjengelighet 
av dekk er forskjellig avhengig av modell og land. 
Din Wacker Neuson-partner hjelper deg gjerne 
videre.

Pålitelig fremoverdrift selv  
på sandunderlag.

3 forskjellige  verktøyopptak



Serieutstyr og alternativer
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WL 20e WL20 WL25 WL32 WL34 WL38 WL44 WL52 WL54 WL60 WL70

MOTOR

Perkins 403D-15 23,4 kW – – – – – – – – – –

Perkins 403D-11 17,9 kW – – – – – – – – – –

Perkins 404D-15 24,6 kW – – – – – – – – – –

Perkins 404D-22 36,3 kW – – – – – – – –

Perkins 404F-22T 44,7 kW – – – – – – – – –

Deutz TCD 2,9 L4 55,4 kW – – – – – – – – –

Deutz TD2011 L04w 55 kW – – – – – – – – –

Deutz D2011 L04w 45 kW – – – – – – – – – –

Perkins 854E-E34TA 75 kW – – – – – – – – – –

Perkins 854E-E34TA 86 kW – – – – – – – – –

Batteri/elektromotor kjøredrev – – – – – – – – – –

BELYSNING

Varsellys

Arbeidslyskastere, 2 foran,  
2 bak; WL20 (1 bak)

Arbeidslyskastere LED, 2 foran,  
2 bak; WL20 (1 bak) –

ELEKTRONIKK

Stikkontakt foran, 3-polet – – – –

Stikkontakt foran, 7-polet – – – – –

Stikkontakt bak, 7-polet – –

Stikkontakt foran, med joystickstyring – – – – – –

Stikkontakt bak, 3-polet med spak – – – – –

HYDRAuLIKK FRONTOMRåDE

Fri retur tilbakeløp foran

3. Styrekrets foran, DN12 – – – – – –

3. Styrekrets komfort – – – – – –

4. Styrekrets komfort – – – – – – –

3. Styrekrets proporsjonalt styrt,  
parallell – – – – – –

3. Styrekrets proporsjonalt styrt,  
seriell – – – – – –

4. Styrekrets proporsjonalt styrt – – – – – –

Hydraulikkpumpe 22,5 ccm – – – – – – – –

Hydraulikkpumpe 25 ccm – – – – – – – – –

Hydraulikkpumpe 32 ccm – – – – – – – – – –

Hydraulikkpumpe 36 ccm – – – – – – – –

High flow single action – – – – – – – – –

4. Styrekrets Flow-Sharing – – – – – – – – –

High Flow EW 150 l Load-Sensing – – – – – – – – –

WL20e WL20 WL25 WL32 WL34 WL38 WL44 WL52 WL54 WL60 WL70

HYDRAuLIKK HEKKOMRåDE

Hydraulikktilkobling bak,  
enkel – – – – –

Hydraulikktilkobling bak,  
dobbel – – – – –

Hydraulikktilkobling bak,  
elektrisk ventil – – – – – – – – – –

Trykkfritt tilbakeløp bak – – – – –

Hydraulikktilkobling bak, ekstra,  
enkel – – – – – –

Hydraulikktilkobling bak, ekstra,  
dobbel – – – – – –

FØRERPLASS

Førervernstak eps (Easy Protection 
System), ROPS- og FOPS-testet – – – – – – – –

Førerverntak lavt, ROPS- og FOPS-testet – – – – – – –

Førerverntak høyt, ROPS- og FOPS-testet – – – – – – –

Lav kabin – – – – – – –

Høy kabin – – – – –

Høy kabin komfort – – – – – – –

ANNET

klimaanlegg – – – – – –

Lastsvingarmdempning – – –

Sentralt smøreanlegg –

Manuell krabbing – – – –

Motorforvarming 230 V –

Godkjenning som trekkmaskin D* – – –
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* for andre land ta kontakt med Wacker Neuson

  Standard    Alternativ  –  ikke egnet

–



Tekniske spesifikasjoner
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* med kabin  ** Verdier med alternativ Deutz-motor

WL20e WL20 WL25 WL32 WL34 WL38 WL44 WL52 WL54 WL60 WL70

MOTOR ENHET

Produsent – – Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins / Deutz Deutz Deutz Deutz Perkins Perkins

Maks. motoreffekt (alternativ) kW – 17,9 (23,4) 24,6 36,3 (44,7) 35,7 36,3 / 44,7 / 55,4 45 / 55,1 55,4 55,1 75 (86) 86

Maks. motoreffekt (alternativ) hk – 24 (32) 33 50 (60) 49 50 61 / 75 75 75 102 (117) 117

ved maks turtall (ekstra) o/min – 2 800 (2 600) 2 800 2 800 2 600 2 800 / 2 800 / 2 300 2 300 2 300 2 300 2 500 2 500

Slagvolum (ekstra) cm3 – 1 131 (1 496) 1 508 2 216 2 216 2 216 3 619 2 900 3 619 3 400 3 400

Kjøremotor, effekt S2 (60 minutter) kW 6,5 – – – – – – – – – –

Løftemotor, effekt S3 (15 %) kW 9 – – – – – – – – – –

VEKT ENHET

Driftsklar vekt FSD/kabin kg 2 350 2.000 / 2.250* 2.380 / 2.520* 3 400* 3 270 4.200 / 4.300** 4 390 5 100 5 230 5 900 7 000

Oppbrekkingskraft (etter ISO 14397-2) daN 2 170 1 280 1 989 4 269 4 427 4 128 2 838 4 243 3 513 4 034 4 032

Skuffeinnhold m3 0,2 0,2 0,35 0,45 0,6 0,6 0,75 0,75 0,95 0,95 1,1

Tippeslaster skuff (etter ISO 14397)  
heveramme horisontal – maskin rett kg 1 348 1.240 / 1.330* 1.508 / 1.626* 2.013 / 2.216* 2 300 2.952 / 3.265** 2 851 3 208 3 002 3 777 4 753

Tippeslaster pallegaffel (etter ISO 14397) 
heveramme horisontal – maskin rett kg 1 089 903 / 1.095* 1.150 / 1.249* 1.732 / 1.902* 2 058 2.570 / 2.726** 2 339 2 687 2 710 3 330 4 185

Førersete (alternativ) – FSD (eps, kabin) FSD (eps, kabin) FSD (eps, kabin) FSD (Kabin) FSD (Kabin) Kabin FSD (Kabin) Kabin FSD (Kabin) Kabin Kabin

Kjørehastighet (alternativ) km/t 0 – 15 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (28) 0 – 20 (28) 0 – 20 (28) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30)

Drivstoff tankvolum l – 20 45 65 55 65 90 82 90 105 105

Hydraulikkolje tankvolum l 18,5 20 27 35 65 50 80 66 80 95 95

HYDRAuLIKKANLEGG ENHET

Kjørehydraulikk arbeidstrykk (alternativt) bar – 330 (450) 450 450 450 445 445 445 445 445 445

Arbeidshydraulikk pumpekapasitet (alternativ) l/min 32 30,8 (36,4) 45 56 (63 –100) 49 56 (63 – 116) 64 73,6 (73 – 116) 103 100 (150) 100 (150)

Arbeidshydraulikk arbeidstrykk bar 225 225 185 210 210 210 230 230 210 210 210

DRIVENHET ENHET

Drivtype/kjøredrev – Elektrisk over  
leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

hydrostatisk
over leddaksel

STØYVERDIER ENHET

Avgitt lydeffektnivå LwA dB (A) 91,8 98,4 100,1 / 99,7 99,8 99,5 99,3 100,2 100,3 99,7 101 101

Garantert lydeffektnivå LwA dB (A) 92 101 101 101 101 101 101 101 101 103 103

Angitt lydtrykksnivå LpA dB (A) 76 84 85/82 82 75 78 78 78 75 78 78
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WL20e WL 20e

Batteri standard Batteri etter valg

ENHET

Batteriespenning V 48 48

Nominell kapasitet K5 Ah 240 300

Batterivekt (± 5 %) kg 394 450

Ladetid t 8 6

Driftstid hard varig bruk med tungt  
materialomslag, uavbrutt drift t 1,5* 2,1*

Driftstid normale aktiviteter, uavbrutt drift t 2 – 3,5* 2,8 – 4,5*

Driftstid normale aktiviteter med avbrudd  
(30 min kjøring, 30 min stillstand) t til 4* til 5*

*  Driftstidene til batteriet er svært avhengige av de aktuelle bruksbetingelsene, arbeidsoppgavene og kjøremetoden. Dette kan føre til  
at en lengre driftstid kan oppnås. De angitte driftstidene kan i ekstreme tilfeller også underskrides. 
En avbrutt drift (f.eks. 30 min kjøring, 30 min stillstand) forlenger driftstiden til batteriet.
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Dimensjoner

WL20e WL20 WL25 WL32 WL34 WL38 WL44 WL52 WL54 WL60 WL70

DIMENSJONER ENHET

Standard dekk – 27 x 10,5-15 EM 
ET-5

27 x 10,5-15 EM 
ET-5

10 x 16,5 EM  
ET0

10 x 16,5 EM  
ET0 

12,0/75-18 MPT 
ET-30

15/55-18 EM  
ET0 

12,5-18 MPT  
ET0

405/70-18
EM  
ET0

12,5-18  
MPT 
ET0

405/70-18 EM 
ET0

405/70-18  
EM
ET0 

Vann-
fylling foran

Standard skuffe
Jordskuffe 
1.150 mm 

 0,2 m3

Jordskuffe 
1.150 mm 

 0,2 m3

Jordskuffe 
1.250mm 
0,35 m3

Jordskuffe 
1.400 mm 
0,45 m3

Jordskuffe 
1.650 mm 

0,6 m3

Jordskuffe 
1.650 mm 

0,6 m3

Jordskuffe 
1.900 mm 
0,75 m3

Jordskuffe 
1.900 mm 
0,75 m3

Jordskuffe 
2.000 mm 
0,95 m3

Jordskuffe 
2.000 mm 
0,95 m3

Jordskuffe 
2.200 mm 

1,1 m3

A Total lengde mm 3 721 3 721 4 087 4 755 4 960 5 138 5 606 5 489 5 968 5 898 5 898

B Totallengde uten skuffe mm 3 063 3 063 3 302 4 022 4 126 4 281 4 545 4 649 4 825 4 780 4 780

C Midt på aksel til vridepunkt 
skuffe mm 508 508 532 675 701 675 1 030 1 025 990 991 991

D Akselavstand mm 1 468 1 468 1 612 1 952 2 020 2 045 2 005 2 008 2 150 2 150 2 150

E Hekkoverheng mm 975 975 1 045 1 290 1 296 1 516 1 445 1 531 1 520 1 676 1 676

F Høyde (min./maks.) mm 2 209 1.880 – 2.302* 1 877 – 2 291* 2.336 / 2.348* 2.248  / 2.335* 2.371 / 2.548* 2.358 / 2.395* 2.495 / 2.672* 2.462 / 2.499* 2 693 2 693

H Setehøyde mm 1 245 1 225 1 259 1 354 1 169 1 204 1 295 1 559 1 341 1 609 1 609

J Total arbeidshøyde mm 3 294 3 274 3 582 3 715 3 901 4 007 3 906 4 025 4 385 4 409 4 536

K Maks. høyde  
vridepunkt skuffe mm 2 713 2 693 2 862 3 208 3 222 3 251 3 259 3 358 3 612 3 686 3 686

L Overlasthøyde mm 2 444 2 424 2 573 2 954 2 984 2 892 2 957 3 029 3 248 3 375 3 375

M Tippehøyde mm 2 031 2 011 2 047 2 425 2 444 2 379 2 327 2 521 2 570 2 841 2 840

N Rekkevidde ved M mm 330 350 337 252 344 155 867 625 963 799 799

O Gravedybde mm 94 94 50 50 33 120 183 113 210 74 73,5

P Totalbredde mm 1 076 1 076 1 210 1 414 1 570 (1 415) 1 570 1 730 (1 530) 1 874 1 752 (1 750) 1 829 1 829

K Sporbredde mm 810 810 940 1 148 1 260 (1 125) 1 200 1 405 (1 240) 1 361 1 427 (1 422) 1 422 1 422

S Bakkeklaring mm 207 207 250 275 294 312 2.90 364 315 375 375

T Maksimal radius utvendig mm 2 681 2 681 2 912 3 534 3 510 3 652 3 866 3 943 4 213 4 072 4 341

u Radius ved ytre kant mm 2 356 2 356 2 590 3 171 3 219 3 317 3 419 3 461 3 572 3 686 3 686

V Indre svingradius mm 1 219 1 219 1 330 1 731 1 745 1 640 1 688 1 538 1 688 1 666 1 666

W Knekkvinkel Grad 45° 45° 45° 45° 45° 45° 44° 42° 44° 45° 45°

X Tilbakerullingsvinkel ved 
maks. slaghøyde Grad 50° 50° 48° 49° 54° 43° 45° 44° 49° 33° 33°

Y Maks. utvippingsvinkel Grad 38° 38° 42° 44° 40° 42° 38° 39° 35° 33° 33°

Z Tilbakerullingsvinkel  
på bakken Grad 48° 48° 46° 39° 48° 41° 43° 43° 45° 39° 39°
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* avhengig av førersete (førervernstak fast, førervernstak vippbart, kabin)



Wacker Neuson tilbyr deg det komplette løsningstilbudet med ytelsessterke kvalitetsprodukter  
kombinert med tjenester som holder banen klar i enhver situasjon.  

Utgraving
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