
Quarterback
 Wacker Neuson kompakt grävmaskin
 6503 2 •  9503 2



HASTIGHET OCH TEKNIK I NÄRA SAMARBETE: SNABBT PÅ RÄTT PLATS, 
FÖR BÄSTA RESULTAT. EFFEKTIV I ARBETET. MED UTHÅLLIGHET. ETT 
KOMPAKT KRAFTKNIPPE, MED HÖG MANÖVRERBARHET OCH MYCKET 
ENERGI: WACKER NEUSON 6503 2 OCH 9503 2 ÄR TOPPMODELLERNA I SIN 
KLASS AV MOBILA GRÄVMASKINER.

Inget  
överträffar detta.
I topp med ledarna.

Optimalt anpassad. Ypperlig konstruktion. Idealt positionerad.



De kommer så 
fort de behövs:  
95032 vid upp till 40 km/h. 
65032 är nästan lika snabb.

4_5   WACKER NEUSON HASTIGHET

Bredda användningsområdet, utnyttja manövrerbarheten och dra fördel av 
ny flexibilitet: framtidens nyckel till framgång är rörligheten.

Snabbare transport av grävmaskinen med egna medel. Den högpresterande 
kraftöverföringen och den speciellt goda terrängrörligheten gör 9503 2 och 
6503 2 till verkliga höghastighetsmaskiner som hör till de snabbaste rörliga 
grävmaskinerna i deras klass: med en topphastighet på 40 km/h för 9503 2 och 
25 km/h för 6503 2.

Detta utmärkta resultat erhålls med hjälp av kraftfulla hydraulsystem som arbetar 
med maximal effektivitet och låg bränsleförbrukning. Med en bränsletank på 170 
liter för 9503 2 på 83 liter för 6503 2, garanteras en enorm aktionsradie.

Motoriseringen är inspirerad av bilindustrin för den tekniska uppbyggnaden och 
känslan.

Drag-kraft

km/h 0 10 20 30 40

Kördiagram

1:a växel 2:a växel 

* Tillval

Kördiagrammet för 95032 visar hur den 
högsta prestandan är tillgänglig i varje fas. 
Den idealiska avvägningen för ekonomisk 
användning och största rörlighet.

Wacker Neuson Fördelar:

• Kraft för höghastighet.
•  Hydraulik med sluten krets med bästa energibalans för 

modellen 95032.
•  Dieselmotorerna överensstämmer med alla buller- och 

utsläppsstandarder.
•  Tankkapacitet på 170 l för modellen 95032. Tankkapaci-

tet på 83 l för modellen 65032.

 

BRÄNSLE-FÖRBRUKNING AV 9503 2: 7,7 l/h  för 80 % grävning och  20 % körning



Rör sig snabbt. Gräver
med känslighet. Arbetar ekonomiskt: 
Wacker Neusons hydraulik  
förflyttar helt enkelt mer.

6_7   WACKER NEUSON HYDRAULIK

Den belastningskänsliga hydrauliken gör kvaliteten i utförandet 
gällande: säker och känslig grävning blir snabbt en rutinsak för 95032.

Dessutom, säkrar tryckskalan LUDV på 95032 en optimal “synkronisering” av 
armrörelserna. Detta gör det möjligt att utföra flera rörelser samtidigt utan att 
förlora tid eller prestanda: fullständig precision och balans redan från första 
styrimpuls, oavsett funktion och last.
- Optimerade arbetscykler för mera prestanda per tidsenhet. 
- Bästa effektutveckling, just där det behövs som bäst. 
- Enkelt handhavande och snabb förtrogenhet för yrkesmän. 
- Extra hydraulik med returslang för slaghammaren som standard. 
- Högsta tillförlitlighet.

Wacker Neuson Fördelar 9503 2:

•  Runda, harmoniska och subtilt styrbara 
armrörelser.  

•  Fullständig och ekonomisk effektutveckling.
•  Skyddad maskin.
•  Avbelastning för föraren.

Det oberoende belastningstrycket 
genom flödesdistribution (LUDV 
System) försäkrar att varje hydraul-
cylinder försörjs med samma mängd 
olja, även under olika belastningar. 
Resultatet: konstant arbetshastighet 
oberoende av belastningen, optimal 
synkronisering av alla rörelser och 
alltid samma rörelse med joysticken. 
På det viset får föraren väldigt snabbt 
känsla för maskinen.

Effektstyrning (65032).

Effektstyrningen gör att dieselmotorns prestanda utnyttjas optimalt. 

Om trycket i hydraulsystemet ökar på grund av högre belastning, 
ser effektstyrningen till att dieselmotorn inte överbelastas genom att 
minska den variabla deplacementpumpens flöde. På så vis förblir 
motorvarvtalet konstant, vilket garanterar bättre effektivitet. Flera 
arbetsrörelser kan utföras samtidigt utan att de individuella rörelserna 
förlorar i precision eller kraft. Därför säkrar effektstyrningen hög 
effektivitet i arbetet och ger dieselmotorn extra lång livslängd.

Wacker Neuson Fördelar 6503 2:

• Enkel och robust konstruktion.
•  Dieselmotor med hög kapacitet och optimalt 

anpassat hydraulsystem.
• Ytterst ekonomisk och långlivad.
• Hög arbetskomfort för föraren.



Stadig. Snabb. Rörlig:
Wacker Neuson 65032/95032 är din 
arbetshäst i alla situationer.

8_9   WACKER NEUSON KRAFTENHETER

65032 är oöverträffad i fråga om kompakthet, kraft och 
överlägsenhet:

Med speciell prestanda från motorn och hydrauliken. Med 2-delad bom 
och särskilt bred och tippbar hytt för perfekt åtkomst vid underhåll. 
Försedd med ballongdäck och schaktblad bak som standard, dubbla 
däck som tillval. Dubbelmontagedäck/ballongäck som tillval. 

95032 är den perfekta kombinationen av det som är tekniskt möjligt.

Den optimala viktfördelningen säkrar maskinens enastående stabilitet. 
Som tillval, kan stödben och schaktblad fram monteras. Med dubbla 
däck som standard, finns ballongdäck tillgängliga som tillval.

1 Det innovativa HSWS snabbkopplings-
systemet EASY LOCK ställs in optimalt 
med avseende på känsligheten av 
modellerna 65032 och 95032 och bidrar 
på ett avgörande sätt till att förbättra 
arbetsmetoderna: kör fram, haka på 
och lås automatiskt. Tack vare den låga 
konstruktionshöjden, bevaras skopans 
grävvinkel fullt ut.

2 Monoblock/2-delad bom* för 
65032/95032. Känsligt manövrerat bom-
system (monoblock och 2-delad bom) för 
effektivt grävningsarbete till ett djup på 
4,2 m.

3 Beroende på användningen av 65032/ 
95032 kan man antingen välja ballong-
däck eller dubbla däck. 

4 De individuellt justeringsbara stödbe-
nen* fram och bak på 95032 garanterar 
maskinens stabilitet, även på ojämnt 
underlag*. Stöttning på trottoarkanter 
eller på sluttande underlag blir säker och 
ger full rörelsefrihet.

5 Schaktbladet på 65032 installeras bak 
som standard. Som tillval, kan 95032 
förses med ett schaktblad fram eller bak.

* Extra tillvalsutrustning.

WACKER NEUSON MOBILA GRÄVMASKINER 6503 2/9503 2 ÄR KRAFTFULLA OCH 
VÄLBEPRÖVADE MULTIFUNKTIONELLA MASKINER, I VILKA HELA WACKER NEUSONS 
KOMPETENS FINNS SAMLAD: ETT STABILT KRAFTSYSTEM MED ÖVERTYGANDE 
TEKNIK; MED TESTADE KOMPONENTER OCH GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ. 

4
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Den bästa vägen  
är enkel att finna:  
manövrerbarhet är lösningen.

10_11   WACKER NEUSON MANÖVRERBARHET

Wacker Neuson är stor i den kompakta klassen. Och båda 
modellerna 65032/95032 har sin egen personlighet:  

De är manövrerbara och stabila, synnerligen kraftfulla och enkla 
att sköta. Deras minimala överhäng bak gör rangering och 
arbete säkert i alla situationer. 

De tre typerna av styrning på 95032: 
enkel styrning och fyrhjulstyrning* 
samt krabbstyrning:

Av säkerhetsskäl, är endast den enkla 
styrningen aktiv vid hastigheter över  
20 km/h.

1  Enkel styrning (6503/95032) 
med en speciellt smidig design 
för körning i vägtrafik. 

2 Fyrhjulsstyrning (endast 95032) 
med extremt liten vändcirkel på 
endast 4 meter.

3  Krabbstyrning (endast 95032) 
för parallell ompositionering, 
vilket är nödvändigt t.ex. när 
man ska köra upp intill en vägg.

4  Svängningsvinkelspärr: 
den extra effektiviteten är 
standard på 65032 och 95032. 
Svängningsaxelspärren aktiveras 
automatiskt vid användningen av 
huvudbromsen. Den kan också 
låsas manuellt för snabbare 
förflyttning av laster.

5 Ingen svängning under arbete. 
De yttre bromsarna på 95032 
på bakaxeln förebygger att 
svängningar uppstår under 
grävningsarbeten. Spel i axeln, 
lagren och de ledade förbanden 
kan inte längre destabilisera 
maskinen.

31 2

4 5

* Extra tillvalsutrustning.

max. 16° för 65032 

max. 11° för 95032



2

UTRYMME FÖR BÄSTA PRODUKTIVITET: ALLTING HAR 
UTFORMATS FÖR HÖGSTA MÖJLIGA RÖRLIGHET, HASTIGHET, 
OMEDELBAR BEREDSKAP INFÖR ANVÄNDNING OCH FÖR DET 
PRODUKTIVA SAMSPELET MELLAN MAN OCH MASKIN.

Kvalitet innifrån och ut. 
Rymlighet och lättåtkomlighet 
för underhåll. Den största i den 
kompakta klassen. 

Smart prestandahantering: Motorer för hållbar kostnadseffektivitet.

Automatisk varvtalsreglering. Efter 5 sekunder utan rörelse, återgår motorn automatiskt  
till tomgång. Detta minskar bränsleförbrukningen och bullret.

Motorerna som är mycket kostnadseffektiva uppfyller alla tillämpbara miljökrav i TIER III.

Rymlighet och ergonomi betalar sig: hyttdesign av Wacker Neuson.
-  Hytt överensstämmer med nuvarande ROPS, TOPS och FOPS* föreskrifter. 
-  Inre utrymme planerat och utformat för en bil-lik körupplevelse.
- Bredare tillträde, griphandtag.
- Justeringsbar förarstol, joystick, armstöd och ratt.
- Justeringsbar förarstol i 5 led.
- Kontroll av innertemperaturen, luftkonditionering som tillval
- Låg bullernivå i drift.

 

NY HYTT-  INREDNING

1 Den bekväma åtkomsten för att 
serva 65032 och 95032 är det 
snabbaste sättet att spara tid och 
pengar.  

 - Tippbar hytt.
 - Stora kåpor.
 -  Fri åtkomst till alla komponenter  

för service.

2 Ny hyttinredning med gott om 
utrymme kring huvud och ben samt 
nya förvaringsutrymmen. Annat 
nytt: stadig montering av joysticken, 
instrumenten och pedalerna. Enkel 
instigning tack vare breda och höga 
dörröppningar. Armstöden kan fällas 
rakt bakåt. 

1

12_13   WACKER NEUSON SERVICE, HYTTER

INNOVATIVT VINDRUTESYSTEM  
GER KOMFORT, KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET:

1 Helglasad främre del: 
enastående sikt och 
perfekt skydd från 
väder och vind. Ett väl 
beprövat koncept (tippat 
läge).

2  Den övre skjutbara 
delen glider enkelt in 
under hyttens tak. Och 
är i tryggt förvar.

3  Samtalsläge: den 
undre panelen skjuts 
in under den övre 
panelen. Så att föraren 
kan tala med personer 
utanför grävmaskinen.

4 Båda de skjutbara 
delarna förvaras under 
hyttens tak. Inget behov 
av att ta bort dem eller 
förvara dem någon 
annanstans. Så undviker 
du lättare att de skadas.

Wacker Neuson Fördelar:

• Tillverkad i höghållfast stål.
•  Utbytbara lagerskålar på generöst 

dimensionerade lager.
• Drivningskomponenter av hög kvalitet.
• Tippbar hytt.

* FOPS (nivå I eller II) endast i kombination med skyddsgaller frontruta – tillgänglig som fabrikstillval eller som kompletteringssats.



Monoblock bom

    95032 95032

 MÅTT    Monoblock bom 2-delad bom

A  Hyttens höjd   2 980 mm 2 980 mm

B Bredd   2 465 mm 2 465 mm

C  Transportlängd (sänkt sticka)    6 847 mm 6 718 mm

KORT/LÅNG STICKA

D  Max. grävdjup   3646 / 3 950 mm 3 949 mm

E  Max. vertikalt isättningsdjup   2596 / 2 895 mm 2 955 mm

F  Max. isättningshöjd   6237 / 6 372 mm 8 079 mm

G  Max. skärningshöjd   4253 / 4 388 mm 5 925 mm

H Max. grävradie   6827 / 7 100 mm 7 812 mm

I  Max. räckvidd på marken   6576 / 6 864 mm 7 597 mm

 Max. överhäng bak (överbyggnad vriden 90°)   318 mm 318 mm

K  Bakre svängradie   1 550 mm 1 550 mm

L  Max. förskjutning av stickan till mitten av skopan - höger sida 720 mm 720 mm

M  Max. förskjutning av stickan till mitten av skopan - vänster sida 550 mm 550 mm

N  Högsta position av schaktbladet ovanför marknivå   498 mm 498 mm

O  Lägsta position av schaktbladet under marknivå   132 mm 132 mm

P  Hjulbas   2 200 mm 2 200 mm

R  Bommens svängvinkel åt vänster   67° 67°

Q  Bommens svängvinkel åt höger   63° 63°

  Framdelens minsta svängradie     2 528 mm 2 510 mm

  Skjuvkraft (kort/lång sticka)   25,8 / 23,1 kN 40,34 / 36,34 kN

  Igångsättningsmoment   38,9 kN 50,6 kN

  LYFTKRAFT 95032 monoblock bom 

       3 m  4 m  5 m  max. 
  0°   90° 0°   90° 0°   90°  0°   90°

 3,0 m –  – 2280*  2105 2105*  1465 2075*  1235  
 1,5 m –  – 3205*  1920 2490*  1380 2210*  1120 
 0,0 m 5725*  2770 3680*  1800 2700*  1315 2405*  1175 
 -1,0 m 5245*  2765 3500*  1780 –  – 2560*  1355

  20 km/h, endast stödben, endast en styraxel, dubbla däck,  
  kort sticka 

A

B

    LYFTKRAFT 95032 2-delad bom 

        3 m  4 m  5 m  max. 
  0°   90° 0°   90° 0°   90°  0°   90°

 3,0 m 3245*  3245* 2795*  2055 2215*  1450 1780*  915 
 1,5 m 4885*  2975 3400*  1805 2485*  1325 1700*  855 
 0,0 m 5020*  2680 3340*  1705 2485*  1250 1600*  890 
 -1,0 m 3860*  2690 2945*  1705 2220*  1245 1470*  985

  20 km/h, schaktblad bak, stödben fram, endast en styraxel,  
  dubbla däck, kort sticka 
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    6503 6503 

 MÅTT    Monoblock bom 2-delad bom 

A  Hyttens höjd   2 829 mm  2 829 mm  

B Bredd   1 920 mm 1 920 mm 
 Bredd dubbelmontagedäck   2 085 mm 2 085 mm 
 Bredd ballongdäck (breda hjul)   2 075 mm 2 075 mm

C  Transportlängd (sänkt sticka)    6 160 mm 5 820 mm

KORT/LÅNG STICKA

D  Max. grävdjup   3 540 / 3 840 mm 3 565 / 3 865 mm

E  Max. vertikalt isättningsdjup   2 540 / 2 820 mm 2 905 / 3 185 mm

F  Max. isättningshöjd   5 975 / 6 165 mm 6 815 / 7 055 mm

G  Max. skärningshöjd   4 305 / 4 495 mm 5 055 / 5 300 mm

H Max. grävradie   6 240 / 6 525 mm 6 605 / 6 895 mm

I  Max. räckvidd på marken   6 045 / 6 345 mm 6 495 / 6 790 mm

 Max. överhäng bak (överbyggnad vriden 90°)    505 mm 460* mm

K  Bakre svängradie   1 465 mm 1 465 mm

L  Max. förskjutning av stickan till mitten av skopan - höger sida 745 mm 745 mm

M  Max. förskjutning av stickan till mitten av skopan - vänster sida 535 mm 535 mm

N  Högsta position av schaktbladet ovanför marknivå   490 mm 490 mm

O  Lägsta position av schaktbladet under marknivå   285 mm 285 mm

P  Hjulbas   2 100 mm 2 100 mm

Q  Bommens svängvinkel åt höger   51° 51°

R  Bommens svängvinkel åt vänster   75° 75°

  Skjuvkraft (kort/lång sticka)   25,8 / 23,1 kN 25,8 / 23,1 kN

  Igångsättningsmoment    38,9 kN 38,9 kN

Monoblock bom
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  LYFTKRAFT 6503 monoblock bom 

       3 m  4 m  5 m  max. 
  0°   90° 0°   90° 0°   90°  0°   90°

 3,0 m  -   - 1308*  1211 1292*  852 1300*  831 
 1,0 m 2777*  1622 1849*  1101 1462*  810 1377*  739 
 0,0 m 2989*  1569 1994*  1065 1486*  795 1431*  772 
 -1,0 m 2813*  1566 1906*  1059 -  - 1484*  883

  20 km/h, standarddäck, kort sticka 

  LYFTKRAFT 6503 2-delad bom 

        3 m  4 m  5 m  max. 
  0°   90° 0°   90° 0°   90°  0°   90°

 3,0 m  -   - 1462*  1130 1268*  787 1220*  668 
 1,0 m 2798*  1418 1844*  974 1396*  716 1172*  591 
 0,0 m 2702*  1372 1856*  931 1367*  693 1143*  613 
 -1,0 m 2334*  1378 1662*  924 -  - 1079*  690

  20 km/h, standarddäck, kort sticka 

A

B
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   9503 2

ALLMÄNT 
 Dubbla däck (8.25/20) 
 Monoblock bom 
 Tvåhjulsstyrning 
 Max. körhastighet 20 km/h 
 "Power grab"-ram 
 12V-belysningsanläggning 
 Arbetsstrålkastare på lyftarm 
 Verktygssats med fettpress och underhållsanvisningar

MOTOR 
  Vattenkyld DEUTZ turbodieselmotor 
 Automatisk varvtalsreglering

HYTT 
 Glasad; tippbar säkerhetshytt
  Hyttvärme, skjufönster på sidan, vindrutan kan sänkas inåt,  

vindrutetorkar- och spolarsystem, helt beklädd på insidan, 
överensstämmer med nuvarande ROPS, TOPS och FOPS* 
föreskrifter.  
Beredd för radio (kablage, högtalare, antenn) 
Fördragna kablar (hyttstrålkastare och vridbart ljus) 
2 yttre speglar (vänster på hytt, höger på chassi)

HYDRAULIK 
  Pump med variabelt deplacement med LUDV-styrning och 

total effektstyrning tillsammans med 2 x kugghjulspumpar 
med variabelt deplacement (arbetshydraulik). Pumpprestanda: 
167+2 x 38,5 l/min 
Deplacementpumpar i sluten krets med belastningskontroll 
(framdrivningshydraulik). Pumpprestanda: 145 l/min 
Hydrostatisk fyrhjulsdrift växlingsbar under belastning; med 
steglös hastighetsreglering över 2 hastighetsområden; extra 
hydraulisk körpedal för arbetsläge. 
Hydrauloljekylare 
Hydraulisk för-kontroll med joystickmanövrering 
Ventilstyrning enligt ISOExtra hydraulanslutningar för  
2 rörelseriktningar på stickan  
Framaxel (hydraulstyrd planetväxel upphängd pendlande axel, 
med hydraulisk spärranordning vid manövrering av handbrom-
sen, med inbyggda våta lamellbromsar). 
Bakaxel (styv planetväxel med inre spelfria lamellbromsar) 
Grövre tryckfri returslang för slaghammaren

STANDARDUTRUSTNING 6503 2

ALLMÄNT 
 Ballongdäck (300x15) 
 Schaktblad 
 Arbetsstrålkastare på lyftarm 
 Verktygssats med fettpress och underhållsanvisningar

MOTOR 
  Vattenkyld YANMAR dieselmotor 
 Automatisk varvtalsreglering

HYTT 
 Glasad säkerhetshytt
  Hyttvärme, skjufönster på sidan, vindrutan kan sänkas inåt, 

vindrutetorkar- och spolarsystem, helt beklädd på insidan, 
joystick, armstöd, överensstämmer med nuvarande ROPS, 
TOPS och FOPS* föreskrifter. 
Beredd för radio (kablage, högtalare, antenn) 
2 yttre speglar (vänster på hytt, höger på chassi) 
Kablage (strålkastare och vridbart ljus) 

HYDRAULIK 
 “Buzz” effektstyrning 
 Hydrauloljekylare 
 Hydraulisk förkontroll med joystickmanövrering 
 Ventilstyrning  enligt ISO, DIN, SAE, PCSA och EURO 
 Parkeringsbroms för drivenhet och svängenhet 
 Huvudbroms 
 Handbroms  (hydraulisk fjäderbroms)  
 Hydrauliskt styrd framaxel upphängd pendlande   
 med hydraulisk spärranordning 
 Styv bakaxel 
 Extra hydraulanslutningar för 2 rörelseriktningar  
 på stickan (1685 mm) 
 2 växlar för vägkörning och körning på annat underlag  
 Förmanövrerad lasthållarventil för lyftarmscylinder 
 Summeringsfunktion för lyftarmscylinder 
 Grov returslang för slaghammaren

* FOPS (nivå I eller II) endast i kombination med skyddsgaller frontruta –  
  tillgänglig som fabrikstillval eller som kompletteringssats.

Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålles. Informationen lämnas utan några garantier. Avtalet är ensamt avgörande. 

TILLVAL  

HYTT 
 Luftkonditionering 
 Luftfjädrad förarstol 
 Radio 
 Yttre spegel (hyttens högersida)

HYDRAULIK 
 3:e styrkrets 
 inkl. proportionell styrning och flatpackningskoppling 
 Förb. hydrauliskt QH-system (EASY LOCK) 
 Förb. hydrauliskt POWER TILT 
 (endast med 3:e styrkrets) 
 Panolin bioolja 
 BP-Biohyd SE46 
 Flatpackningskoppling för extra hydraulik 
 Proportionell styrning för extra hydraulik 
 Tryckbegränsningsventil för extra hydraulik
  Varningsanordning för överbelastning D (säkerhetsventil för 

lyftarm och sticka)
 Extra rörledningar för skopförlängning 
  + tryckbegränsningsventil för 3:e styrkrets

LACKERING 
 Speciallackering 1 RAL (endast för gula delar) 
 Speciallackering 1 kein RAL (endast för gula delar)  
 Speciallackering hytt RAL (endast RAL-lack tillgängligt)

DIVERSE 
 Arbetsstrålkastare fram och bak
 Förregling körning KAT
 Påfyllningspump för dieseltanken 
 Vridbart ljus

   6503 2 • 9503 2 

 Längre sticka (+ 300 mm) Inte i kombination med  
 knäckbom på 95032 
 Trygghet 24 (2000 h) Garantiförlängning upp till 24  
 månader eller 2000 driftstimmar 
 Trygghet 36 (3000 h) Garantiförlängning upp till 36  
 månader eller 3000 driftstimmar 
 Allmänt drifttillstånd D 
  2-delad bom med proportionell styrning för extra hydraulik, var-

ningsanordning för överbelastning D (F) måste beställas samtidigt
  + 30 km/h 
  Dubbla däck (7,5x15)  
  Bredd ballongdäck (breda hjul) (19,0/45-17)  
  + 40 km/h med stationär manuell växellåda, 
   hastighetsmätare 
   Fyrhjulsstyrning med 3 typer av styrning: fyrhjuls-, 

tvåhjuls-, krabbstyrning
  Ballongdäck (500/45-20)
   Schaktblad
  Stödben
   Tillbehör som krävs enligt lag omfattar första hjälpen-

låda, varningstriangel, hållare för nummerplåt
  Andra verktygslåda 
  Värdekontroll ISO, SAE as 80032, 75Z32, 50Z32, 60032. 

  Stötfångare 
  Körriktningsval på joystick 

PAKET 
  Komfortpaket (luftkonditionering, radio, spegelpaket, arbets-

strålkastare fram och bak) påfyllningspump för dieseltanken)

95032

95032

65032

DRIFTSDATA 6503 2  9503 2

Transportvikt 6035 – 7005 kg 9315 – 11260 kg

MOTOR

Tillverkare / typ Yanmar 4TNV 98-VNS Deutz TCD 2012 L04 2Vm

Typ Vattenkyld 4-cylindrig dieselmotor Vattenkyld 4-cylindrig dieselmotor

Motoreffekt i ISO 43,7 kW (58,5 PS) 74,9 kW (101,8 PS)

Kapacitet 3 318 cm3 4 038 cm3

Nominell rotationshastighet 2 100 min-1  2 100 min-1 vid arbete, 2 400 min-1 vid körning

Batteri 12 V, 88 Ah 12 V, 100 Ah

HYDRAULSYSTEM 

Pump Dubbel kugghjulspump med variabelt deplacement

Kapacitet 2 x 64,1 + 48 + 10,3 l/min 145 x 167 + 2 x 38,5 l/min

Drifttryck arbets-/framdrivningshydraulik 225 bar / 225 bar 290 bar / 440 bar

Svängkretsens drifttryck 235 bar –

Hydraulsystem arbete/körning Effektstyrning LUDV-styrning / sluten  
  Hydraulkrets med DA-styrning

Hydrauloljekylning Standard Standard

DRIVENHET OCH SVÄNGNINGSENHET

Styrning Hydraulisk servostyrning Tvåhjulsstyrning, fyrhjulsstyrning 
  krabbstyrning (tillval)

Framaxel / bakaxel Styraxel pendlande / styv Styraxel pendlande / styv

Pendling 16 ° 11 °

Anfallsvinkel 36° 32 °

Däck Standarddäck 300 / 15 lager Dubbla däck 8,25/20 
 Dubbla däck 57,5 / 15 (tillval) Ballongdäck 500/45-20 (tillval) 
 Bredd ballongdäck (breda hjul) 1 
 9,0 / 45-17 (Option)

Svängradie / svängradie för hjuldrivning 5 300 mm / – 5 570 mm / 3 994 mm

Bandbredd 1 600 mm 1 942 mm

Minimal markfrigång 270 mm 361 mm

Svänghastighet av överbyggnaden 9 min-1 9 min-1

KÖRHASTIGHETER

20 km/h version 0-8, 0-20 km/h 0-6,5 km/h, 0-20 km/h

25 km/h version  0-10, 0-25 km/h –

40 km/h version – 0-5 km/h, 0-13 km/h (terräng) 
 – 0-13 km/h, 0-40 km/h (på väg)

Dragkraft 2 550 kg 4 200 kg (20 km/h) 
  6 100 kg (40 km/h)

SCHAKTBLAD

Bredd / höjd 1 965 mm / 400 mm 2 465 mm / 500 mm

Högsta/lägsta position ovanför/under marknivå 490 mm / 285 mm 498 mm / 132 mm

VÄTSKEVOLYMER

Dieseltankens volym 83 l 170 l

Hydraultankens volym 80 l 120 l

Hydrauloljesystem 83 l 190 l

BULLEREMISSION 

Ljudnivå (LWA) enligt 2000/14/EG  98 dB(A) 101 dB(A)

Utstickande från vridbordets mitt      

Slinglastningshöjd över marknivån

A

B

*  Lyftkraften begränsas hydrauliskt. Alla värden i tabellen anges i kg, stående vågrätt 
på fast mark och utan skopa. Med skopa eller annat redskap monterat minskas 
lyftkraft respektive tipplast med dess vikt. Beräkningsgrund: enligt ISO 10567. 
Lyftkraften av den kompakta grävmaskinen begränsas av justeringen av tryckregle-
ringsventilen och av tippningsskyddet. Varken 75  % av statisk tipplast eller 87  % av 
hydraulisk lyftkraft överskrids. utan stöd för schaktbladet90° i 

förhållande till rörelseriktningen
90°

utan stöd för schaktbladi 
rörelseriktningen

0°
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Vi ser det som vår ständiga skyldighet att säkerställa att vi håller vad vi lovar 
rörande våra produkter och tjänster: 

Tillförlitlighet, Förtroende, Kvalitet, Lyhördhet, Flexibilitet och Innovation.

Kompakt bygg- och anläggningsutrustning från Wacker Neuson klarar jobbet 
även där andra bara kan stå och se på. Våra produkter visar sitt värde genom 
kvalitet, kraft, intelligent hydraulik, kompakta mått, innovativ teknik, hög 
produktivitet och tillförlitlighet. Detta ger en bild av en situation som endast 
Wacker Neuson – specialisten i kompakt utrustning – är i stånd att ge.Även ni 
kan njuta av fördelarna av denna förmåga. Wacker Neusons kompaktklass står i 
en klass för sig. Präglad av framgång inifrån och ut.

Wacker Neusons kompakta  
utrustning erbjuder kraft och  
manövrerbarhet.
Närsomhelst, varsomhelst.


