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De Trilplaat Wacker Neuson BPS 1550A is onderhoudsarm en is geschikt voor zowel 
het verdichten van de grond, aantrillen van bestrating als ook voor het verdichten van 
asfalt! De trilplaat is door haar unieke grondplaat nu nog beter te manoeuvreren! 

De Wacker Trilplaat BPS 1550 A is de verbeterde versie van de oude (gele variant) 
VP 1550 A. 

Nieuwe grondplaat BPS 1550A 

De allround trilplaat 1550 A is uitgerust met een nieuwe grondplaat. Deze is verder 
ontwikkeld voor bijvoorbeeld een langdurig gebruik onder zware omstandigheden op 
de bouwplaats. De slijtvaste grondplaat is gemaakt van bolgrafiet (GJS 700). 

De nieuwe 9mm dikke grondplaat van de Wacker Neuson trilplaat brengt zo zijn 
voordelen met zich mee! Zo is het nu veel makkelijker om bijvoorbeeld langs een 
trottoirbanden te trillen of om de trilplaat te manoeuvreren. 

De afgeschuinde en smaller wordende vorm van de grondplaat verhindert dat bij het 
draaien van het apparaat sporen in het vers asfalt ontstaan. Ook worden er bijzonder 
makkelijk hoogwaardige, gladde asfaltoppervlakken gemaakt. 

Ten slotte heeft Wacker ook nagedacht over de handgreep op de grondplaat. Deze is 
breder en ergonomischer zodat het dragen van de trilplaat een stuk makkelijker 
wordt! 

Onderhoudsvrije Wacker Benzine trilplaat 

De trilplaat van Wacker Neuson is uitgerust met een Honda motor die al jaren 
bij Wacker Neuson gebruikt wordt. Ondanks de draaiende onderdelen in de motor 
beweert Wacker Neuson dat de trilplaat onderhoudsvrij is! De zeer sterke V-riem drijft 
het trilmechanisme aan. Bovendien heeft Wacker de trilplaat voorzien van een zelf 
smerende lagers die de gehele levensduur van de BPS 1550 A meegaan! 

Eénrichtingstrilplaat hijsoog 

Evenals de nieuwe grondplaat heeft Wacker Neuson ook vernieuwing ten opzichte 
van de VP 1550 A trilplaat. De BPS 1550A is uitgerust met een extra groot hijsoog 
zodat de trilplaat makkelijk te verplaatsen is. Je kan het jezelf nog makkelijker maken 
door bijvoorbeeld een wielstel aan te schaffen. Wanneer het wielstel op de trilplaat zit 
kan je de trilplaat makkelijk verplaatsen. 

Onderdelen Wacker BPS 1550A 

Ja, de trilplaat is al bijna perfect! Dankzij onderstaande artikelen maak je de trilplaat 
nog beter en ervaar je daarnaast van een nog groter gebruiksgemak! 
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• Wielstel BPS 1550 A 

• Tegeltrilmat Wacker 

BPS-serie Wacker Neuson trilplaat 

De BPS-serie trilplaten van Wacker Neuson kenmerkt zich door haar uitstekende 
rijeigenschappen. Ten eerste beweegt de trilplaten onovertroffen comfortabel over de 
bodem en vers asfalt zonder afdrukken achter te laten. Bovendien kan je nu zuiver 
afwerken dankzij het rechthoekige zijprofiel van de bodemplaat. De geleidebeugel 
reageert direct op stuurbewegingen en behaalt ook dan nog lage hand-armtrillingen 
van minder dan 5 m/s², waardoor lang en comfortabel werken mogelijk is. 

Wij van Scheppie.nl staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. 

Technische details BPS 1550A 

Merk Wacker Neuson 

Type BPS 1550 A 

Gewicht 83,7 kg 

Motor Honda GX160 

Plaatbreedte 500 x 599 mm 

Slagkracht 15 kN 

Grondplaat afmeting LxB 500 x 599 mm 

Werkingsbreedte 500 mm 

Vermogen 3.6 kW 

Geluidsniveau LpA 95,0 dB(A) 

Brandstof Benzine 
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Inhoud brandstoftank 2.5 liter 

Voorloopsnelheid 25 m/min. 
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