
Wacker Neuson EW65 PRO XL  

Engcon EC206 

Wacker Neuson EW65 PRO XL Engcon EC206 
 
De Wacker Neuson EW65 PRO XL in combinatie met engcon EC206 is dé idea-
le combinatie voor al uw werkzaamheden. De Wacker Neuson PRO XL is een 
compacte en toch efficiënte machine die op elke bouwplaats of werkterrein 
goed uit de voeten kan.  Het grote draagoppervlak van de wielen zorgt ervoor 
dat u weinig schade zult aanrichten op gras of straatwerk. 
 
Upgrade 
De EW65 PRO of PRO XL is een upgrade van de standaard EW65. Een groot 
verschil hierin is de verbeterde bediening. Hierdoor is de machine nóg fijner 
te bedienen. Door de combinatie te maken met de EW65 PRO en het Engcon 
DC2 systeem ontstaat een machine waarmee uiterst efficiënt en precies mee 
gewerkt kan worden. 



De EW65 PRO XL is een verhoogde en verzwaarde versie van de EW65. Grotere wielen met hoger 
draagoppervlak, extra ballastgewicht voor meer stabiliteit  en de precisie van de van de “PRO” uit-
voering heeft als resultaat dat de machine meer mans is dan een standaard 6-tons machine. Dit ter-
wijl de machine qua afmetingen niet veel groter is dan een standaard machine, zo blijft het een 
compacte machine. 
 
De hydrostatische aandrijving van de EW65 PRO is goed voor een rijsnelheid tot 30 km/h voor de 
PRO en tot 36 km/h voor de PRO XL. Hiermee kunt u gemakkelijk naar de bouwplaats rijden zonder 
dat u hiervoor tijdrovend en duur transport nodig hebt. Het krachtige Load Sensing-
hydraulieksysteem met LUDV zorgt, zelfs bij verschillende lasten, voor gelijke snelheden waardoor 
kracht en snelheid niet voor elkaar onder doen. 

• Innovatieve oplossing voor optimaal zicht - Giek rechts naast de 
cabine  

• Comfort voor de bestuurder: grote cabine, luchtgeveerde stoel 
en automatische airconditioning  

• Innovatief voorruit-systeem - De voorruit is in tweeën opgedeeld 
en kan open en dicht worden geschoven - regen dak positie  

• LED-werklampen voor optimale verlichting  

• Achtercamera voor meer veiligheid bij het achteruit rijden  

Pro XL: 

• Geoptimaliseerde bediening 

• Extra ballastgewicht van 350  kg 

• Grote banden voor  zo min mogelijk bodemdruk 

• Extra bodemvrijheid 

• Spatborden 
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EC206: 
De EC206 dat op deze machine is gemonteerd is 
een draaikantelstuk wat qua precisie en efficiën-
tie uitstekend bij de EW65 PRO Xl past. Met een 
kantelhoek van 45 graden, één centraal smeer-
punt en een 6-kanaals swivel is de EC206 een 
voorloper in de markt. Ook is draaikantelstuk 
standaard uitgerust met lastkleppen op zowel 
kantelfunctie als de extra functies. 

Stuursysteem: 
Het DC2 besturingssysteem in combinatie met MIG2 handgrepen 
zorgt ervoor dat u uw draaikantelstuk uiterst nauwkeurig kan 
aansturen.  Via het ingebouwde menu of met uw smartphone 
kunt u de snelheid van alle functies per aanbouwdeel, geheel 
naar eigen wens instellen en eenvoudig wisselen wanneer u van 
aanbouwdeel wisselt. Met de MIG2 Joysticks – met maximaal 3 
rollers per joystick- waarin veel functies zijn geïntegreerd kunt u, 
alle functies op uw draaikantelstuk tegelijk bedienen. Ook wor-
den er verschillende machinefuncties vanuit de hendels bediend 
zoals het zwenken van de arm of het vooruit/achteruit schake-
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