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Deze argumenten pleiten voor kachels van 
Wacker Neuson.

3. uw eisen in beeld! 
Met de juiste keuze aan kachels.

Het brede kachelassortiment is niet alleen afgestemd op 
uw uiteenlopende toepassingen, maar is ook voorbeeldig in 
bediening en onderhoud. Graag adviseren wĳ  u over welke 
oplossingen het beste passen bĳ  uw projecten – en helpen 
wĳ  u bĳ  de fi nanciering.

1. compromisloze duurzaamheid! 
Met innovaties voor optimaal warmtevermogen.

Veel power, laag verbruik, ieder detail doordacht op gebruik in 
de praktĳ k. Eenvoudige bediening vanaf de eerste toepassing. 
Heel duidelĳ k: Hier hebben echte verwarmingsspecialisten 
hun knowhow ingebracht, zodat u uw projecten sneller ten 
uitvoer kan brengen – voor meer planningszekerheid ongeacht 
de buitentemperatuur.

2. Betrouwbare werking! Met bewezen kwaliteit 
van verwarmingsspecialisten.  

Inschakelen. Verwarmen. Uitschakelen. En meteen verder naar 
de volgende bouwplaats. In de grote hoeveelheid opdrachten 
die u steeds minder tĳ d voor pauzes biedt, moet u volledig 
op uw kachels kunnen vertrouwen. Dat garanderen wĳ  overi-
gens ook met onze vele diensten – van onderhoud tot snelle 
beschikbaarheid van reserveonderdelen.

alle kachels van Wacker Neuson in één overzicht.

Vakmanschap tot in de kleinste details.

Meer veiligheid
U werkt probleemloos dankzĳ  
vlambewaking, oververhittingsbeveiliging 
en andere veiligheidsfuncties.

Gemakkelĳ ker transport
Met de ingebouwde aanhangers, 
geïntegreerde wielen, kraanogen
en heftrucklussen brengt u de kachels
 eenvoudig naar de juiste plaats.

enorm besparingspotentieel 
U bespaart tĳ d, ressources 
en bedrĳ fskosten door onze zeer
effi  ciënte technologieën.

uitgebreid aanbod
Dankzĳ  de verschillende 
vermogensklassen vindt u altĳ d 
de geschikte kachels en 
verwarmingstechnologieën voor 
ieder project.

apparaten op afstand 
in één overzicht
Met het global monitoring system kunt 
u uw HSH 380 altĳ d precies traceren.

uitstekende prestatie
Vooral duurzame of
milieuvriendelĳ ke producten
herkent u aan het ECO-label.

HSH700 HI260

• 74 kW bruto vermogen
• Diesel

• Indirecte luchtverwarming
• 260 kW bruto vermogen
• Diesel of gas

HSH650 HI120 / HI90 / 
HI60 / HI35

• 74 kW bruto vermogen
• Diesel

• Indirecte heteluchtkachel
• 32–117 kW bruto vermogen
• Diesel

HSH380 HD70 / HD50

• 38 kW bruto vermogen
• Diesel of gas

• Directe heteluchtkachel
• 46-65 kW bruto vermogen
• Diesel

HP252 HDR45

• 252 kW bruto vermogen
• Diesel

• Infraroodkachel
• 45 kW bruto vermogen
• Diesel
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Hydronische kachels voor oppervlakken en ruimtes.

1. aansluiting van slangen waardoor de 
verwarmingsvloeistof stroomt, bĳ v. voor het:
• ontdooien van bevroren bodems
• nabehandelen van beton
• ĳ svrĳ  maken van leidingen en machines

2. aansluiting van warmtewisselaars voor 
luchtverwarming, bĳ v. voor het:
• drogen van ruwbouw, pleisterwerk en verf
• verwarmen van zalen en tenten
•  drogen van ruimtes of kelders na overstromingen

Zeer effi  ciënt dankzĳ  gesloten verwarmingsvloeistofcircuit.
Sterke branders verwarmen de verwarmingsvloeistof die met behulp van een pomp door het verwarmingscircuit circuleert. 

Tot 70 bedrĳ fsuren 
voor u in gebruik.

Sluit in zaken als 
betrouwbaarheid en 
warmteontwikkeling 
geen compromissen!

Droge, schone 
warmte in grote 
werkgebieden – 
biedt u in korte tĳ d 
ideale werkomstan-
digheden.

Beëindig uw 
projecten op tĳ d – 
ongeacht de weers-
omstandigheden.

De warmtewisselaars 
zĳ n ruimtebesparend in de 
behuizing van het apparaat 
ondergebracht.

HP252
Geeft warmte overal waar die nodig is.
•  voor de aansluiting van maximaal 16 warmtewisselaars 

om grote werkgebieden van droge, schone warmte 
te voorzien

•  de warmtewisselaars kunnen tot 60 meter van de kachel 
worden geplaatst – op een hoogte  tot 30 meter*

• 252 kW bruto warmtevermogen 
•  centrale verwarming bespaart tot 50 % brandstof 

in vergelĳ king met decentrale kachels 

*  hulpstukken vereist

HSH700
De oplossing voor grote projecten.
•  grote dieseltank  
• 700 meter slanglengte
• voor het ontdooien van vloeren tot ca. 400 m²
•  geïntegreerde generator voor alle elektrische 

componenten

HSH380
Het compacte zwaargewicht 
van uw team.
• naar keuze op diesel of gas 
• 380 meter slanglengte
• voor het ontdooien van vloeren tot ca. 350 m²*

• naar keuze met of zonder generator
• ook zonder aanhanger verkrĳ gbaar

*  hulpstukken vereist

HSH650
kracht en mobiliteit tĳ dens het gebruik.
•  grote dieseltank voor max 55 werkuren
• 650 meter slanglengte
• voor het ontdooien van vloeren tot ca. 380 m²
•  geïntegreerde generator voor alle 

elektrische componenten

Digitaal bedieningspaneel 
met eenvoudige foutdiagnose.04 05

iN 4 VariaNTeN VerkrĲ GBaar
GeWicHT MiNDer DaN 3 t

klimaatgerelateerde werkonderbrekingen tussen herfst en voorjaar behoren met de hydronische kachels voor 
ruimtes en oppervlakken tot het verleden. Want de krachtige mobiele warmtebronnen bieden ideale arbeidsomstan
digheden bĳ  iedere buitentemperatuur. Met alle voordelen voor u:

• hogere en gelĳ kmatigere bezetting van uw bedrĳ f
• planningszekerheid het hele jaar door
• aanzienlĳ k lagere energiekosten en milieubelastingen
• hogere productiviteit van uw medewerkers door optimaal arbeidsklimaat



1. Bevroren bodem in korte tĳ d opwarmen.

Hydronische kachel
toepassingsvoorbeelden

u bespaart*:
 8,5 dag ontdooitĳ d
+ 1 dag opbouwtĳ d 
+ ca. 4.900 l diesel

*  Berekeningsmodel bĳ  400 m2 
zandbodem en 50 cm vorstdiepte 
in vergelĳ king met klassieke 
overkappingstechniek met vier 
heteluchtkachels
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uw uitdaging
Het invallen van de winter in de woningbouw. De bevroren 
bodem maakt grondwerken op een groot bouwterrein 
onmogelĳ k. Omdat u in afzienbare tĳ d geen hogere tem-
peraturen kunt verwachten. is de tĳ dige voltooiing van 
het project in gevaar. 

Onze oplossing
U kiest voor het gebruik van een vloerverwarmer en kiest 
daarmee de meest effi  ciënte manier om u met uw project 
aan het tĳ dschema te houden zonder budget overschrĳ ding. 
Daarvoor legt u de verwarmingsslang in lĳ nen over de 
bevroren vloer aan, legt de waterdampisolatiefolie en de iso-
latiematten daarover en schakelt dan de vloerverwarmer 
in. Al na één tot twee dagen is de vloer (afhankelĳ k van 
de vorstdiepte) ontdooit en kunt u doorgaan met werken. 

2.  Optimale werkomgeving creëren in grote ruimtes.

u bespaart*: tot 58 % 
verwarmingskosten

*  Berekeningsmodel in vergelĳ king 
met decentraal gebruik van 
vier klassieke heteluchtkachels

Meer informatie over de toepassingen onder: 
www.wackerneuson.com 
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uw uitdaging
Kerstwinkel bĳ  een grote verzendhandel: om aan de grote 
verkoopdrukte tegemoet te komen, wordt voor korte tĳ d
een extra opslaghal gehuurd. Door de winterse temperaturen 
wordt de wettelĳ k voorgeschreven minimale temperatuur 
voor bedrĳ fsruimten duidelĳ k niet gehaald – de medewerkers 
kunnen hier niet worden ingezet. 

Onze oplossing 
Met de HP 252 verandert u de koude opslaghal in korte tĳ d 
in een ideale werkplek. Verdeel de fl exibele warmtewisselaars 
gelĳ kmatig over de opslag- en bedrĳ fsruimten en leg de 
slangen schoon en ruimtebesparend langs de wand. De 
verwarmingscentrale blĳ ft buiten voor het gebouw staan zodat 
er geen extra plaats hoeft te worden gereserveerd in de hal. 
Het innovatieve verwarmingssysteem produceert nu schone, 
warme lucht en biedt een omgeving waarin medewerkers 
optimaal kunnen werken. 
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3. Beton nabehandelen – en sneller bouwen. 4. De bouw van windenergiecentrales ondersteunen.

Hydronische kachel
toepassingsvoorbeelden

u bespaart*: + 1 dag opbouwtĳ d 
  + ca. 3.000 l diesel

*  Berekeningsmodel bĳ  1.228 m2 (hulpstukken 
vereist) betonvloeren en 0 tot –5 °C 

gemiddelde temperatuur in vergelĳ king 
met de klassieke overkappingstech-

niek met vier heteluchtkachels

u bespaart*:
tot 70 % verwarmingskosten

*  Berekeningsmodel in vergelĳ king 
met decentraal gebruik van vier
klassieke heteluchtkachels

uw uitdaging
Bruggenbouw in het koude seizoen: Temperaturen rond 0 °C 
geven zwaardere voorwaarden om beton succesvol voor en na 
te behandelen. Logisch: Als de temperatuur van beton tĳ dens 
de bewerking onder 5 tot 10 °C zakt, dan begint het uitharden 
erg langzaam of helemaal niet. Nu hebt u een procesversneller 
nodig die het beton op een constante temperatuur houdt. 

Onze oplossing
Met de HSH 700 schept u de ideale omgeving, zodat het 
beton het chemische proces kan ondergaan. 

1  Nadat u de bewapening met behulp van de vloerverwar-
mer op de juiste temperatuur hebt gebracht, kan het beton 
probleemloos worden aangebracht. 

2  Daarna is de uitharding van het beton kinderspel: Gewoon 
het waterdampisolatiefolie over de betonvloer leggen, de ver-
warmingsslangen in lĳ nen daarop leggen en met de isolatiemat 
bedekken. Zo blĳ ft de oppervlakte permanent verwarmd en 
heeft u al na een paar dagen een tot 75 % uitgeharde betonvloer. 

uw uitdaging
De aanleg van een windpark duurt door tal van tegenslagen 
veel langer dan gepland. Nu moet u er het beste van zien te 
maken om in de juiste timing te blĳ ven en het windpark tĳ dig 
op te leveren.  

Onze oplossing 
Maak gebruik van de zwaargewichten uit ons verwarmings-
programma: Met de HSH 700 bereidt u de betonnen fundering 
van de windenergiecentrale het beste voor op doorwerken. 
Leg waterdampisolatiefolie, verwarmingsslangen en isolatie-
matten op de verse betonvlakken om al na een paar dagen een 
stabiele fundering voor uw windenergiecentrale te verkrĳ gen. 
Het beste geschikt om de pas geschilderde toren in korte tĳ d 
te drogen is de HP 252. Gelukt! Al na korte tĳ d kan de wind-
energiecentrale helemaal worden aangelegd. Meer informatie over de toepassingen onder: 

www.wackerneuson.com 



Wetenswaardigheden rond ontdooien. 

Zo veel water zit er in 1 m3 bodem vast:

Water
Bodem

energieverbruik 10 kW voor het smelten 
van ĳ s

GriND
77 – 106 kg

25 kW voor het smelten 
van ĳ s

ZaND
210 – 273 kg

31 kW voor het smelten 
van ĳ s

kLei
243 – 333 kg

73 kW voor het smelten 
van ĳ s

SLiB
227 – 785 kg

Ontdooitĳ den van de bodem in dagen*
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*

* Afhankelĳ k van het watergehalte en isolatie van de bodem.

10

Vergelĳ king van de effi  ciëntie van 
ontdooimethoden. 

Wacker Neuson vloerverwarmer HSH 700:
94 % WarMTeefficiËNTie

• ontdooitĳ d: 1,5 dagen
• isolatie met Wacker Neuson isolatiematten
• benodigde tĳ d voor op- en afbouw: 7 uur
• dieselverbruik: 234 liter

Isolatiematten en
waterdampisolatiefolie

Bevroren Bevroren

Heet

Warm

Warm

Bodem Bodem

Diesel

Kachel

• ontdooitĳ d: 10 dagen
• isolatie met behulp van overkapping
• benodigde tĳ d voor op- en afbouw: 10 uur
•  dieselverbruik: 5.174 liter 

(4 directe oliekachels met 70 kW warmtevermogen)

uw hulpstukken voor hydronische kachels. 

u wilt uw vloerverwarmer voor de verwarming van uw gebouw als kachel voor grote ruimtes gebruiken? 
Of uw kachel voor grote ruimtes gebruiken om uw bevroren vloer tot werktemperatuur te verwarmen? 
Geen probleem: Met de juiste hulpstukken kunnen beide typen kachels zowel als ruimte – als ook als 
vloerverwarmer worden gebruikt.  

Pompeenheid

Warmtewisselaar

Slanghaspel

Isolatiemat

Slanghaspel
Vergroot uw actiegebied of bespaar nog meer tĳ d door de 
slangen dichterbĳ  elkaar te leggen.

pompeenheid
Noodzakelĳ k bĳ  het gebruik van een extra slanghaspel: 
Bereik optimale resultaten door elk slangelement met een 
pomp te verbinden.

isolatiemat
Extreem hoge isolatiewerking voor maximale effi  ciëntie: 
De meerlagige matten refl ecteren de hitte en verdelen deze 
gelĳ kmatig over het hele oppervlak.

Warmtewisselaar
Verander uw vloerverwarmer met een paar handgrepen in 
een kachel voor grote ruimtes. Warme en droge lucht wordt 
precies naar het gebied van de bouwplaats gebracht waar 
het nodig is. Hydronic warmtewisselaars zĳ n verkrĳ gbaar in 
drie maten: HX 15 (12,9 kW), HX 30 (25 kW), HX 60 (43,5 kW).

VOrSTDiepTe 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm

SLaNGafSTaND eeNHeiD 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm

Zand Dagen 1 0,75 2 1,5 3 2,25 4,5 3,25 6 4,5

Grind Dagen 1 0,75 2,5 2 4 3 6 4,5 8 6

klei Dagen 1,75 1,25 3,5 2,5 5,5 4 8 6 11 8,5

Slib Dagen 2 1,5 4,5 3,5 7 5,5 10,5 7,5 14 10

Details over onze hulpstukken vindt u onder: 
www.wackerneuson.com 

Verwarmde overkapping:
15 % WarMTeefficiËNTie
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Heteluchtkachels 
voor allerlei ruimtes.

ieder project is anders. Dankzĳ  onze vakkennis kunnen wĳ  oplossingen bieden voor de vele verwarmings 
vraagstukken die zich in de praktĳ k voordoen. Wĳ  kunnen u garanderen dat u met ons uitgebreide aanbod 
aan indirecte, directe en infraroodkachels in iedere omgeving van de juiste werkomgeving verzekerd bent. 
Met alle voordelen voor u:

• fl exibele warmte snel op de juiste plaats
• geen projectonderbrekingen door koude
• snellere drogingsprocessen
• lagere energiekosten
• hogere productiviteit van uw medewerkers door een optimale werkomgeving

Hi 260: 
met overzichtelĳ k digitaal 
bedieningspaneel.

Hi 120: 
overtuigt door grote prestatie 
en gelĳ kertĳ d grotere zekerheid.

HDR45
Gericht verwarmen en drogen zonder luchtstroom.
•  doelgerichte infraroodstralingswarmte, zonder 

de omgevingslucht te verhitten
•  beste in zĳ n klasse met 45 kW
•  15 uur bedrĳ fstĳ d met een volle dieseltank
•  actief koelsysteem houdt de behuizing aanzienlĳ k 

koeler dan bĳ  vergelĳ kbare modellen
•  optionele thermostaatafstandsbediening voor 

een constante optimale bouwplaatstemperatuur

HI260
uw betrouwbare warmeluchtleverancier.
•  gezonde warmte zonder verbrandingsresten of vocht
•  doordacht concept  met gesloten luchtcirculatie, 

lager verbruik en gelĳ kmatige temperaturen
•  met de optionele plugandplaybrander die heel 

eenvoudig kan worden omgeschakeld tussen diesel, 
aardgas of propaangas 

• warmteprestatietot 260 kW
•  9.000 m³ luchtvermogen

HI120 / HI90 / HI60 / HI35 
Solide warmtebronnen in vier vermogensklassen.
•  gezonde warmte zonder verbrandingsresten of vocht
• 4 vermogensklassen van 32–117 kW
• grote dieseltank tot maximaal 24 bedrĳ fsuren
•  heavy duty varianten  met robuuste stalen frame, centrale

ophanging en heftrucklussen, tot –40 °C toepasbaar
•  grote luchtbanden voor het probleemloos verplaatsen 

op de bouwplaats

HD70 / HD50 
eenvoudige bediening, hoge prestatie.
•  snel goed geventileerde ruimtes  van warme lucht 

voorzien 
•  hoge veiligheid dankzĳ  veiligheidstemperatuurbegrenzer 

en vlambewaking
•  lange levensduur door hoogwaardige onderdelen 

zoals roestvrĳ  stalen brandkamer en solide afwerking

infraroodkachel – 
maximale warmte-
prestatie op elke plek.

Directe hetelucht
kachel – doordachte 
bouw met overtuigende 
prestaties en eenvou-
dige bediening.

indirecte heteluchtkachel
verwarmen zonder verbrandingsresten.
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1.  Waterschade in woonhuizen efficiënt verhelpen. 2. evenementen op de juiste temperatuur brengen.

indirecte heteluchtkachel
toepassingsvoorbeelden

intelligente kachelcombinatie 
voor meer efficiëntie:
Indirecte heteluchtkachel voor ruimtedroging
gecombineerd met infraroodkachel voor 
dieptedroging buiten.

uw uitdaging
Waterschade in een woonhuis na zware overstromingen: Nadat 
het water is weggepompt, blĳ ft het vocht achter in muren en 
vloeren. Om schimmel en andere schade aan het gebouw te 
vermĳ den, moet het zo snel mogelĳ k worden gedroogd. 

Onze oplossing
Met het gebruik van indirecte kachels en infraroodkachels 
loopt het drogingsproces op volle toeren: Plaats de HI 120 op 
de begane grond aan de buitenmuur van het huis en leid de 
warmte met twee slangen via deur en raam direct naar binnen. 
Door het mechanische toe- en afvoersysteem van de kachels 
circuleert de lucht door meerdere etages en zorgt snel voor 
droge omstandigheden. De HDR 45 brengt u op het terras van 
het huis in stelling en versnelt daar het drogingsproces van 
de buitenmuren. 

Op automatisch bedrijf 
schakelen en besparen:

Efficiënte, behoeftegestuurde
warmeluchtvoorziening 

in partytenten.

uw uitdaging
Jubileum van een middelgrote industrieonderneming in maart: 
In een grote vaste tent moet het 50-jarig bestaan van de fi rma 
passend worden gevierd. Een constante temperatuur van 
de tent moet zorgen voor een aangename omgeving voor de 
gasten zodat het evenement tot een succes wordt. 

Onze oplossing
Met het gebruik van de HI schept u de beste voorwaarden voor 
een knallend feest en gelukkige gasten: Bĳ  een tentformaat 
van 1.600 m³ plaatst u twee HI buiten voor de tent en legt u de 
warmeluchtslangen netjes en onopvallend langs het tentdak. 
Door het veilige automatische bedrĳ f doen de kachels de rest, 
zĳ  verdelen de warmte door kleine luchtopeningen in de 
slangen – dankzĳ  de grote brandstoftank van de HI tot 20 uur. 
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Meer informatie over de toepassingen onder: 
www.wackerneuson.com 



3. in de mĳ nbouw met droge, warme lucht werken. 4. Veilige warmte bĳ  olie en gaswinning.

Heteluchtkachel
toepassingsvoorbeelden

Het juiste vermogen voor iedere 
toepassing:
Afhankelĳ k van de toepassing zĳ n onze

indirecte heteluchtkachels in vier 
ver schillende vermogensklassen 

verkrĳ gbaar – perfect om optimale 
buitentemperatuur en rende-

ment te verenigen.  

intelligente combinatie van verschillende 
verwarmingsoplossingen:
Leidingen vorstvrĳ  maken, bodems 
ontdooien, ruimtes verwarmen – onze 
uitgebreide assortiment biedt 
u voor iedere behoefte de 
juiste kachel.

uw uitdaging
Grondstoff en ook in de koudste gebieden van de aarde delven, 
stelt de hoogste eisen aan machines en materiaal. Extreem 
lage temperaturen bemoeilĳ ken het betrouwbaar gebruik van 
alle technieken. Bewerkings- en onderhoudsruimtes moeten 
warm worden gehouden, opslagruimtes voor techniek en 
werkvloeistoff en moeten ten minste vorstvrĳ  zĳ n. In de gangen 
in de permafrostbodem is de werkomgeving een belasting voor 
mens en techniek.

Onze oplossing
Met de indirecte heteluchtkachels realiseert u ideale voor-
waarden voor de meest verschillende toepassings gebieden 
in de mĳ nbouw. U houdt zonder gevaar zware machines op 
bedrĳ fstemperatuur en vermindert daardoor de slĳ tage. Uit 
opslagplaatsen en bedrĳ fsruimtes verdringt u gegarandeerd 
koude en vocht. En zelfs in diepe gangen laat u zuurstofrĳ ke 
warme lucht circuleren en schept u zo de perfecte omgeving 
voor de mĳ nbouw.

Meer informatie over de toepassingen onder: 
www.wackerneuson.com 

uw uitdaging
De voorbereiding en de opbouw van aardolie- en gasvelden
in koude wintermaanden zĳ n alleen met de juiste verwarmings-
techniek mogelĳ k. De eisen aan de technische installaties zĳ n 
daarbĳ  extreem – om te beginnen bĳ  de laagste temperaturen 
tot te harde wind en sneeuwval. Daarbĳ  komen de strenge 
veiligheidsvoorschriften.  

Onze oplossing
Met verschillende verwarmingssystemen schept u op iedere 
werkplek de ideale voorwaarden. Met hydronische kachels 
houdt u bĳ v. leidingen ĳ svrĳ  door de verwarmingsslangen rond 
de buizen te leggen. Zo beschermt u ook de pompen, de 
veiligheidklep en het gebied rond het boorgat tegen ĳ svorming. 
Met indirecte kachels schept u zonder gevaar een aangename 
werkomgeving. De warmte beschermt ook beweegbare delen, 
zoals de hydraulische aandrĳ ving, tegen overmatige slĳ tage, 
omdat het optimale smeringsvermogen van olie en vet behou-
den blĳ ft.
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Technische gegevens
Hydronische kachels

Technische gegevens
Heteluchtkachels

  Standaard          optie        * 300 in totaal = 4 x 15 m + 8 x 30 m

HSH700 HSH650 HSH380 HSH380

 Op gas Op diesel

SpecificaTie eeNHeiD

L x B x H mm 5.450 x 2.000 x 2.310 4.880 x 1.990 x 2.270  3.400 x 1.880 x 1.910 3.400 x 1.880 x 1.910

Gewicht met brandstof kg 3.346 2.950 1.799 1.799

Ontdooivermogen m2 204 – 409 194 – 388 115 – 230 115 – 230

Vermogen bij betonnabehan
deling (standaard) m2 409 388 tot 230 tot 230

Vermogen bij betonnabehan
deling (met hulpstukken) m2 1.128 1.107 770 770 

elektrische vereisten 2 x 12A x 230 V1~ 2 x 12A x 230 V1~ 1 x 16A x 230 V1~ 1 x 16A x 230 V1~

Tankinhoud (brandstof) l 568 435 280 280

Brandstofverbruik  
bij volledige belasting (met 
generator)

l/h 8,3 8,3 5,8 4,7

Lengte verwarmingsslangen m 700 650 380 380

Generator geïntegreerd
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HP252

SpecificaTie eeNHeiD

L x B x H mm 4.400 x 2.400 x 2.400

Gewicht (zonder brandstof,  
zonder aanhanger) kg 2.881

Lengte verwarmingsslang m 300*

in Hp integreerbare warmte
wisselaars stks. 16 x HX 15 of 8 x HX 30  

of 4 x HX 60

Bruto vermogen kW 252

Brandstofverbruik  
bij volledige belasting l/h 23
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HI260 HI260 HI120 HI120HD

zonder tank met tank

SpecificaTie eeNHeiD

L x B x H mm 3.531 x 1.189 x 1.664 3.531 x 1.189 x 2.075 1.918 x 731 x 1.220 2.159 x 864 x 1.245

Gewicht met brandstof kg 1.050 1.800 264 413

Warmtevermogen kW 260 260 117 117

rendement % 87,0 87,0 90,0 90,0

Verwarmingsvolumes 
grote ruimtes m3 34.400 34.400 16.525 16.525

Drogingsvolumes m3 12.250 12.250 5.520 5.520

Tankinhoud (brandstof) l / 740 135 216

Brandstofverbruik l 21,6 21,6 9,7 9,7

Laagste omgevings
temperatuur °c –35 –40 –35 –40
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HI90 HI90HD HI60 HI60HD HI35

SpecificaTie eeNHeiD

L x B x H mm 1.740 x 700 x 1.143 1.740 x 700 x 1.143 1.435 x 711 x 965 1.435 x 711 x 965 1.219 x 610 x 864

Gewicht met brandstof kg 245 245 175 175 120

Warmtevermogen kW 85 85 55 55 32

rendement % 88,5 88,5 89,5 89,5 87,3

Verwarmingsvolumes  
grote ruimtes m3 11.585 11.585 6.500 6.500 4.260

Drogingsvolumes m3 4.300 4.300 2.050 2.050 1.750

Tankinhoud (brandstof) l 135 135 105 105 65

Brandstofverbruik l 7,1 7,1 4,6 4,6 2,7

Laagste omgevings
temperatuur °c –25 –35 –25 –35 –25iN
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HD: Heavy Duty = robuustere productuitvoering

HD50 HD70 HDR45

SpecificaTie eeNHeiD

L x B x H mm 1.075 x 440 x 630 1.200 x 555 x 860 1.410 x 711 x 1.054

Gewicht met brandstof kg 79 119 127

Warmtevermogen kW 46 65 45

rendement % N/A N/A N/A

Verwarmingsvolumes  
grote ruimtes m3 6.000 8.500 5.800

Drogingsvolumes m3 N/A N/A N/A

Tankinhoud (brandstof) l 46 65 65

Brandstofverbruik l 3,8 5,4 3,7

Laagste omgevings
temperatuur °c –25 –25 -25
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alles voor uw project.

www.wackerneuson.com
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Betontechniek Bodemverdichting Slooptechniek

Voorzieningstechniek

Financiering

Graafmachines

Service en reserveonderdelen

Laadmachine

Huur

Wacker Neuson biedt u het complete oplossingsaanbod aan krachtige kwaliteitsproducten 
gecombineerd met services die er in iedere situatie voor zorgt dat u uw handen vrĳ  hebt.  


