Optimal til industrien, genbrug
og kommunale opgaver.
Allrounder-maskiner fra Weidemann.

Driftsøkonomi, sikkerhed
og komfort som standard.

Maskiner fra Weidemann har været i gang i årtier og med
stor succes, også uden for landbrugssektoren. I mangeårige
partnerskaber har vi udviklet innovative koncepter og et
komplet, gennemarbejdet produktprogram. Det perfekte og
effektive samspil mellem menneske, maskine og værktøj har
største prioritet hos Weidemann. Derfor er vores løsninger
både brugervenlige, sikre og økonomiske.
I dag tilbyder kommunerne borgerne en bred vifte af serviceydelser. Det kræver de rette, effektive arbejdsredskaber.

Så meget desto vigtigere er det at træffe den rigtige afgørelse ved nyanskaffelse af arbejdsmaskiner.
Kvalitetskomponenter, konfiguration efter mål, lave driftsomkostninger og en høj gensalgsværdi – når det er i orden,
passer pengene også for din virksomhed. Hos Weidemann
kombineres god driftsøkonomi med anvendelsesorienteret
teknik og brugervenlig betjening – og dermed sparer du
både tid og penge. Med andre ord: Man kan altid regne
med en Weidemann.

2_3

De multifunktionelle Hoftrac®.
Kompakt konstruktion, lille venderadius
og kraftfuld ydelse.
Vores innovation: den 100 % elektriske
1160 eHoftrac®.
fra side 8

Kompakt hjullæsser / Hoftrac

®

De kraftfulde
hjul- og teleskophjullæssere.
Stor løftekraft og robust kinematik.
Fås med læssearm eller teleskoparm.
fra side 14

Hjullæssere og
teleskophjullæssere

Den kompakte teleskoplæsser.
Enorm løftehøjde og fremragende
stabilitet ved en høj maskinydelse
og styring på alle hjul.
fra side 20

Teleskoplæsser
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Kompakt hjullæsser / Hoftrac

®

®

De multifunktionelle Hoftrac .
Kompakt konstruktion, lille venderadius
og kraftfuld ydelse.

1160

1140

1160

1240

Kabine

CX35LP

Kompakt hjullæsser/ Hoftrac ®

En Weideman er gennemført praktisk. Det gælder også for de små modeller i de
kompakte hjullæsserserier. Stor manøvredygtighed, hurtige arbejdsfunktioner og moderne
teknik slår også tonen an i industri- og genbrugsvirksomheder og til kommunale opgaver.

1370

1280

1260

Kabine

CX50
Kabine

1350

1770

CX45
Kabine

CX50
Kabine

1880
Kabine

1140

1160
Kabine

1160
eHoftrac**

1240 CX35 LP

1260

1280
Kabine

1350 CX45
Kabine

1370 CX50
Kabine

1770 CX50
Kabine

1880
Kabine

Motortype standard

403 D-11

403 D-11

-

403 D-15

404 D-15

404 D-15

404 D-22 de

404 D-22

404 D-22

404D-22

Producent

Perkins

Perkins

-

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

Ydelse maks. kW/HK

17,9 / 24

17,9 / 24

-

24,4/33

24,6/33

24,6/33

31,4/43

35,7/49

35,7/49

36,3/50

Motortype ekstraudstyr

-

403 D-15

-

-

-

-

-

-

-

404F-22T

Producent

-

Perkins

-

-

-

-

-

-

-

Perkins

Ydelse maks. kW/HK

-

23,4/32

-

-

-

-

-

-

-

44,7/60

Driftsvægt (standard) kg*

1630

2100-2250

2350

1840

2080-2290

2550

2870

2880

2950

3400

Tiplast med skovl – maskine
lige (ISO 14397) kg

664

1083-1330

1348

1118

1018-1389

1278-1549

2083

2120

1856

2289

Tiplast med pallegaffel – maskine
lige (ISO 14397) kg

532

892-1095

1089

850

831-1136

1080-1297

1653

1673

1458

1907

Brændstoftankindhold l </512

21

20

-

21

40

43

50

50

53

65

Kørehastighed (ekstraudstyr)km/t </526

0 - 12 (13)

0 - 13 (20, 30)

0 - 15

0 - 13

0 - 13 (20,30)

0 - 20 (30)

0 - 20 (30)

0 - 20 (28)

0 - 20 (28)

0 - 20 (28)

Standarddæk

7.00-12 ASET40

10.0 / 75-15AS ET10

10.0 / 75-15AS ET10

27 x 8.50-15 EM ET30

27 x 8.50-15 EM ET30

10.0 / 75-15 AS ET80

10.0 / 75-15.3 AS ET80

10.0 / 75-15.3 AS ET80

10.0 / 75-15.3 AS ET40

10.0 / 75-15 AS-ET-5

Kørehydraulik – arbejdstryk bar

215

305

-

305

305

450

360

450

450

450

Arbejdshydraulik – transportmængde (ekstraudstyr) l/min

30,8

30,8 (36,4)

32

44,8

44,8

44,8

49,4

49,4

49,4

56 (63-100)

Arbejdshydraulik – arbejdstryk bar

205

225

225

185

185

185

210

210

210

210

Højde overkant tag med standarddæk,
(uden rotorblink) mm

2124

2302

2257

1900

2156-2229

2208

2240

2240

2240

2346

Samlet maskinbredde mm

850

1044

1044

970

970-1044

1044

1044

1044

1124

1214

Samlet længde uden skovl mm </675

2733

3005

3005

3115

3151

3270

3586

3586

3743

4022

Maks. højde skovldrejepunkt mm

2734

2740

2760

2434

2788-2860

2860

3000

3000

3194

3203

Indvendig radius mm

600

1311

1017

1083

1046-1083

1423

1615

1615

1812

1831

Tipvinkel°

55

43

50

50

50

45°

44°

44°

40°

45°

TEKNISKE DATA
MOTORDATA

VÆGT

KØRETØJSDATA

HYDRAULIKSYSTEM

DIMENSIONER

Læs mere på: www.weidemann.de

* Maskine inkl. fører (80 kg), påfyldningsmængde tankindhold og påmonteret redskab
** Batteri: 48 V, 240 respk. 300 Ah, 2 elmotorer (køremotor: 6,5 kW, løftemotor; 9 kW)
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Kompakte hjullæssere / Hoftrac

Vælg den rigtige førerplads.

®

Allround-maskine til
anvendelse hele året.
Overbevisende fleksibilitet.

Sikkert førertag med selesystem.

Weidemann tilbyder et alsidigt udvalg af
redskaber til påmontering. Det gør dig
hurtig, effektiv og meget fleksibel.

Maksimal sikkerhed efter de nyeste standarder. Weidemann udstyrer som
standard alle kompakte hjullæssermodeller med førertag med selesystem.
Førertaget og selesystemet til føreren opfylder det aktuelle europæiske
maskindirektiv (2006/42/EF) vedrørende ROPS- og FOPS-beskyttelse.

Stor manøvredygtighed.
De meget kompakte Hoftrac®-serier
imponerer med stor manøvredygtighed
og en stor tipvinkel.

Komfortabel kabine.
Den rummelige kabine opfylder det aktuelle europæiske
maskindirektiv (2006/42/EF) vedrørende ROPS- og
FOPS-beskyttelse, har en god hovedhøjde og giver stor
bevægelsesfrihed. Med glas hele vejen rundt har føreren
et fremragende overblik over det påmonterede redskab
og hele arbejdsområdet. Kabinen fås til forskellige modeller (se s. 6/7).

Foldbart førerbeskyttelsestag eps
(Easy Protection System).

Hurtigt fra et arbejdssted til det næste.
Vores kompakte hjullæsserserier kan
uden problemer transporteres med
en anhænger.

Alle Weidemann kompakthjullæssere i serie 11 til 13 kan
udstyres med det foldbare førerbeskyttelsestag eps (ekstraudstyr). Med få håndgreb kan eps-systemet indstilles til
en lav gennemkørselshøjde. Det opfylder ligeledes det aktuelle europæiske maskindirektiv (2006/42/EF) vedrørende
ROPS- og FOPS-beskyttelse.

Hydraulisk sænkbart førerbeskyttelsestag epsPlus
(Easy Protection System Plus).
Det hydraulisk sænkbare førerbeskyttelsestag epsPlus leveres som ekstraudstyr og
betjenes af føreren direkte fra førersædet.
Det løser problemer med lav gennemfar
tshøjde og letter arbejdet på bedriften
væsentligt. epsPlus er en bekvem løsning,
der giver en enorm tidsbesparelse og har
høje sikkerhedskrav – fås til 1160, 1160
eHoftrac® og 1260.

Udstyret med:

Førersæde, der kan vippes til siden.
EuroTier Innovationspris 2014
i sølv, Hannover,
Tyskland

Den nemme adgang til motoren, hydrauliksystemet og det elektriske system gør det nemt at
kontrollere og vedligeholde maskinen.
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Kompakte hjullæssere / Hoftrac

®

Den nye
Original Hoftrac®. 100% eldrevet.

Driftsomkostninger* i den gennemsnitlige maskinlevetid
Euro

Når man sammenholder driftsomkostningerne over
maskinernes gennemsnitlige levetid, ser vi, at de
samlede omkostninger til en dieseldrevet maskine ligger
betydeligt højere end til eHoftrac ®. Heri er både energi- og
serviceomkostninger indregnet, og ved eHoftrac® også
udskiftning af batteriet efter ca. 1.200 opladninger.

-41 %

eHoftrac
1160

®

Hoftrac
1160 Diesel
®

CO2udledning i den gennemsnitlige maskinlevetid
t CO2

Man kan sige, at de større investeringsomkostninger til
eHoftrac ® – i forhold til en maskine med samme ydelse – ligger
på ca. 20 %. Disse omkostninger vil være amortiseret efter
ca. 2.800 driftstimer. Med eHoftrac® er emissionsniveauet
reduceret med 43 % og maskinen er dermed dokumenteret
mere miljøvenlig.
Når der dertil kommer energiproduktion
og forbrug fra eget solcelleanlæg, bliver
den positive effekt endnu større. Hos
din Weidemann forhandler kan du få
mere at vide om, hvordan
omkostningssituationen ser ud for
dig og din bedrift.

-43 %

eHoftrac®
1160

Miljøvenlighed,
som betaler sig i det lange løb.

ISÆ R
V E L EG
NE T
TIL MI
L J Ø ZO
N
ER
I BY K E
RNER
EG N E
T.

Hoftrac®
1160 Diesel

* Beregningen er baseret på det gennemsnitlige energiprisniveau i Tyskland

Den nye eHoftrac® – Innovation til din virksomhed.

1160 eHoftrac® har modtaget flere internationale priser:

CO2-udledning, larm og sodpartikler inde i bygninger – det hører fortiden til! Den nye eHoftrac® 1160 fjerner gener fra udstødning fra
arbejdsmiljøet. Den har samme gode anvendelsesegenskaber og høje ydelse som vores Hoftrac®-modeller kombineret med den
nyeste teknologi og en miljøvenlig og omkostningseffektiv elmotor.
eHoftrac® drives af et blå-syre-batteri, der giver en meget høj ydelse –
det eneste, der er behov for, er en 230 V strømtilslutning eller alternativt
400 V. Maskinen har to separate elmotorer: et køredrev og en motor til
arbejdshydraulikken. På den måde minimeres energiforbruget, da den
fulde ydelse kun anvendes, når der virkelig er brug for det. Køredrevets
elmotor sikrer desuden en dynamisk og kraftfuld fremkørsel. Det
mærkes især tydeligt under acceleration.

eima innovationspris
(Bologne, Italien)

EQUITANA Jur yens
særpris for innovation
(Essen, Tyskland)

agra innovationspris
(Plovdiv, Bulgarien)

demopark+demogolf
innovationspris
(Eisenach, Tyskland)

En batteriopladning rækker til en driftstid på 2 til 5 timer – afhængigt af
anvendelsesbetingelserne. Under normale arbejdsbetingelser er denne
driftstid normalt fuldt ud tilstrækkelig for maskiner i denne
ydelsesklasse.
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Kompakte hjullæssere/Hoftrac

®
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Hjullæssere og teleskophjullæssere

De kraftfulde hjul- og teleskophjullæssere.
Imponerende løftekraft og moderne
motorteknologi.

2070LP
2080

3080LP
3080
Hjullæssere/teleskophjullæssere

Du kan forbedre din arbejdsindsats og optimere udgifterne! En hjullæsser
fra Weidemann er en stærk allieret, når det handler om at nå de stramme mål.
Hvad enten den er med læssearm eller teleskoparm, imponerer en Weidemann
hjullæsser med en enestående ydelse og høje sikkerhedskrav og moderne
motorer, der opfylder emissionskravene trin IIIB.

4080LP
4080

2070LPT
2080T

4080LPT
4080T

5080

3080LPT
3080T

5080T

2070LP

2080

2070LPT

2080T

3080LP

3080

3080LPT

3080T

4080LP

4080

4080LPT

4080T

5080

5080T

Motortype standard

404 D-22

404D-22

404 D-22

404D-22

404 D-22

TCD 2.9 L4

404 D-22

TCD 2.9 L4

TCD 2.9 L4

854E-E34TAWF

TCD 2.9 L4

854E-E34TAWF

854E-E34TAWF

854E-E34TAWF

Producent

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

Deutz

Perkins

Deutz

Deutz

Perkins

Deutz

Perkins

Perkins

Perkins

Ydelse maks. kW/HK

35,7/49

36,3/50

35,7/49

36,3/50

35,7 / 50

55,4/75

35,7 / 50

55,4/75

55,4/75

75/102

55,4/75

75/102

86/117

86/117

Motortype ekstraudstyr

TD2011 L04w

404F-22T // TCD
2.9 L4

TD2011 L04w

404F-22T //
TCD 2.9 L4

404F-22T //
TCD 2.9 L4

-

404F-22T //
TCD 2.9 L4

-

-

854E-E34TAWF

-

854E-E34TAWF

-

-

Producent

Deutz

Perkins // Deutz

Deutz

Perkins // Deutz

Perkins // Deutz

-

Perkins // Deutz

-

-

Perkins

-

Perkins

-

-

Ydelse maks. kW/HK

55,1/75

44,7/60 // 55,4/75

55,1/75

44,7/60 // 55,4/75

44,7/60 // 55,4/75

-

44,7/60 // 55,4/75

-

-

86/117

-

86/117

-

-

Driftsvægt (standard) kg*

3270-3360

4200-4300

3750-3860

4500-4600

4600

5100

5000

5400

5800

5900

6000

6100

7000

7200

Tiplast med skovl – Maskine lige (ISO 14397) kg

2300-2413

3020-3320

2090-2209

2632-3041

2626

3218

2435

2815

3270

3559

3413

3291

4645

4365

Tiplast med pallegaffel – Maskine lige
(ISO 14397) kg

2058-2159

2511-2726

1775-1864

2311-2671

2258

2536

2229

2570

3035

3310

3100

3110

4254

4103

Brændstoftankindhold l

55

65

75

75

82

82

82

82

82

105

82

105

105

105

Kørehastighed (ekstraudstyr) km/t

0 - 20 (28)

0 - 20 (28)

0 - 20 (28)

0 - 20 (28)

0 - 20 (30)

0 - 20 (30)

0 - 20 (30)

0 - 20 (30)

0 - 20 (30)

0 - 20 (30)

0 - 20 (30)

0- 20 (30)

0- 20 (30)

0- 20 (30)

Standarddæk

11.5/80 - 15.3 AS
ET40

11.5/80 - 15.3 AS
ET40

11.5/80 - 15.3 AS
ET40

11.5/80 - 15.3 AS
ET40

11.5/80 - 15.3 AS
ET80

12.5/80 - 18 AS
ET75

11.5/80 - 15.3 AS
ET80

12.5/80 - 18 AS
ET75

12.5-20 MPT
ET0

12.5-20 MPT
ET0

12.5-20 MPT
ET0

12.5-20 MPT
ET 0

550/45-22.5 AS
ET0

550/45-22.5 AS
ET0

Kørehydraulik – arbejdstryk bar

445/450

445

445/450

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

Arbejdshydraulik – transportmængde
(ekstraudstyr) l/min

49,4/51,75

56 (63-116)

49,4/51,75

56 (63-74)

58,5 (64-70)

57,5 (73-116)

58,5 (64-70)

57,5 (73-83)

64 (73-115)

100 (150)

64 (73-103)

100 (150)

100 (150)

100 (150)

Arbejdshydraulik – arbejdstrykk bar

210

210

210

235

210

230

235

235

210

210

235

235

210

235

Højde overkant tag med standarddæk,
(uden rotorblink) mm

2133-2335

2359-2535

2133-2335

2359-2535

2246-2452

2454-2631

2246-2446

2454-2631

2495-2532

2679

2495-2532

2679

2694

2694

Samlet maskinbredde mm

1415

1410

1415

1410

1530

1580

1530

1580

1742

1810

1742

1810

1972

1972

Samlet længde uden skovl mm

4126

4281

4487

4689

4647

4649

5180

5135

4828

4886

5180

5200

4886

5200

Maks. højde skovldrejepunkt mm

3222

3239

4277

4292

3291

3317

4990

5016

3671

3671

5076

5076

3686

5091

Indvendig radius mm

1745

1727

1881

1727

1833

1685

2063

1685

1914

1702

1948

1951

1629

1878

Tipvinkel °

45

45

45

45

42

42

42

42

42

45

42

42

45

42

TEKNISKE DATA
MOTORDATA

VÆGT

KØRETØJSDATA

HYDRAULIKSYSTEM

DIMENSIONER

Læs mere på: www.weidemann.de

* Maskine inkl. fører (80 kg), påfyldningsmængde tankindhold og påmonteret redskab
** Værdier med Deutz motor TCD 2.9 L4
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Hjullæssere og teleskophjullæssere

Driftsøkonomi,
der lønner sig.

Nyeste motorteknologi.

En effektiv arbejdsindsats kræver innovative løsninger. I dag er en økonomisk drift en af de vigtigste
parametre, som hjullæsseren skal bibringe din virksomhed. Jo hurtigere og mere tidsbesparende
en maskine manøvrerer, desto højere er dens arbejdsydelse. Med hjullæssere fra Weidemann
betyder økonomisk drift teknisk avancerede løsninger som f.eks. stor slaghøjde, høj trækstyrke,
høj stabilitet, et enkelt hurtigskiftesystem og en 100 % differentialespærre.

Siden 1990 har man i Europa haft konkrete emissionskrav for ikke-vejgående og
mobile arbejdsmaskiner. Emissionskravene, der omfatter fem områder, foreskriver
en gradvis reduktion af motoremissioner i de forskellige ydelsesklasser. Emissionsreduktionstrinnene kaldes "stages" eller trin (I, II, IIIA, IIIB, IV) i Europa og "Tier"
(1, 2, 3, 4 interim og 4 final) i USA. Hvert trin har en maksimalt tilladt grænseværdi
for skadelige stoffer. Vores motorer trin IIIB har følgende egenskaber:
• Efterbehandling af udstødningsgasser i form af et partikelfilter
• Yderligere optimering af køleydelsen
• Reduktion af brændstofforbruget med ca. 5 %

Hjullæsser med anhænger!
Et nyt design, som man lægger mærke til.
Udvendigt synlige ændringer i den nye motorgeneration er kontravægt, tank og motorhjelm.

Med anhængerkoblingen kan
maskinen trække anhængere
på op til 8 tons samlet vægt.

Den nyeste motorteknik i henhold
til emissionskrav lllB. Reduktion af
udstødning af skadelige stoffer takket være
efterbehandling af udstødningsgasserne i
form af et monteret keramisk partikelfilter.
Ny køler med ladeluftkøling med henblik
på yderligere optimering af køleeffekten.
Derudover forbedres maskinernes ydeevne,
og brændstofforbruget reduceres.

Weidemanns LP-modeller.
Hos Weidemann står LP for "Low Position".
Den lave førerposition muliggør en samlet lav
højde på denne maskine.
Det betyder, at lave gennemkørsler ikke er
noget problem. Desuden er indstigningen
nem og bekvem, da tyngdepunktet ligger
tættere ved jorden. Nem vedligeholdelse via
inspektionsåbninger.

Ny, forbedret placering af motorrumsudstyr.
Især hydraulik- og elektriske tilslutninger.
Alle tilslutninger er logisk placeret, let tilgængelige og optimalt forberedt til montering af ekstraudstyr.

Den nye motorteknik.
Tilpasningen af maskinerne
til trin IIIB kræver - ud over
E M IS S
IO N S K
integreringen af en
R AV
udstødningsefterbehandling i form af et partikelfilter - også en yderligere
optimering af køleydelsen.
Dette opnås vha. en afkølet
tilbageføring af udstødningsgasserne.
En positiv sideeffekt er den kendsgerning, at maskinernes ydelse forbedres,
og at brændstofforbruget reduceres
med ca. 5 %. Overbevisende
argumenter!

TRIN
IIIB

Det anvendte keramiske filter filtrerer en
stor del af de skadelige sodpartikler fra.
Det regenereres ved afbrænding af de
aflejrede partikler under driften – uden
begrænsninger for menneske og
maskine og automatisk.
Disse ændringer af motorteknikken og
udstødningssystemet gør det nødvendigt
at montere yderligere komponenter. Motoren skal derfor udstyres med komponenter til efterbehandling af udstødningsgasserne og yderligere køleanordninger,
hvilket kan øge pladsbehovet i motorrummet. Hos Weidemann ses dette udvendigt i form af vores nye, dynamiske
motorhjelm-design.

Check på fejl med wedias.
Førersæde, der kan vippes til siden.
Den nemme adgang til motoren,
hydrauliksystemet og det elektriske
system gør kontrol og vedligeholdelse af
maskinen betydeligt nemmere.

Ved hjælp af Weidemanns diagnose- og analysesystem
wedias kan mange funktioner analyseres hurtigt og entydigt.
Det gælder f.eks. køre- og teleskopfunktionen, 3. og 4.
styrekreds, motordata og elektriske funktioner. Eventuelle fejl
vises straks for føreren, og specialværkstedet kan reagere
hurtigt og kompetent – det sparer tid og penge og giver ro
i sindet.
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Hjullæssere og teleskophjullæssere
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Teleskoplæsser

Førerassistentsystemet vls
(Vertical Lift System).

Den kompakte teleskoplæsser.
Enorme slaghøjder og
fremragende stabilitet.

Den har for længst
bevist sit værd i
landbruget – og er
også meget velegnet
til kommunale opgaver
og til industri- og
genbrugsvirksomheder.

De kompakte teleskoplæssere fra Weidemann er enestående med deres kombination
af løftehøjde, bredde og maskinydelse. Kraftfulde og velafstemte ydelsesparametre giver
en fremragende driftsøkonomi. Med firehjulstræk og styring på alle hjul er de meget
stabile og godt rustet til de mange forskellige arbejdsopgaver.

T4108

vls er alternativet til en overbelastningssikring.
Med en delvist automatisk teleskopbevægelse
understøttes og lettes arbejdet under
vanskelige forhold.

T5522

Maskinens stabilitet øges med den næsten
lodrette løfte- eller sænkebevægelse. Erfarne
førere arbejder således endnu hurtigere, og
uøvede førere får værdifuld hjælp ved løfteog læssearbejdet.

T4512

Teleskoplæsser

T4108

T4512

T5522

)DKUHUDVVLVWHQ]V\VWHP

6WDQGGHU7HFKQLN

TEKNISKE DATA
MOTORDATA
Motortype standard

3TNV76

3TNV82A

404D-22

Producent

Yanmar

Yanmar

Perkins

Ydelse maks. kW/HK

19,2/26

22,6/31

36,3/49

Motortype ekstraudstyr

-

3TNV84T

404F-22T

Producent

-

Yanmar

Perkins

Ydelse maks. kW/HK

-

29,6/40

44,7/60

Driftsvægt (standard) kg*

2270

2700

4200

Maks. nyttelast kg

800

1200

2200

39

25

70

Uden vls
vls har modtaget flere internationale priser:
Ved ren sænkning
kommer maskinen tæt
på tipgrænsen.

VÆGT

KØRETØJSDATA
Brændstoftankindhold l

)DKUHUDVVLVWHQ]V\VWHP

Kørehastighed (ekstraudstyr) km/t

0 - 17

0 - 20 (28)

0 - 20 (30)

%HGLHQHUYRUJDEH

Standarddæk

27x10,0-15 AS ET20

10.0/75-15.3 AS ET-40

10.5/80-18 AS ET0

5HDNWLRQGHU/DGHDQODJH

330

360

450

Arbejdshydraulik – Transportmængde (ekstraudstyr) l/min

33

42 (75)

70 (106)

Arbejdshydraulik – Arbejdstryk bar

220

220

225

DIMENSIONER
Højde overkant tag med standarddæk,
(uden rotorblink) mm

1900

1940-1960

1950

Samlet maskinbredde mm

1413

1560

1808

Samlet længde uden skovl mm

2717

2916

3747

Maks. højde skovldrejepunkt mm

4145

4503-4523

5471

Indvendig radius mm

595

821

1193

Læs mere på: www.weidemann.de

* Maskine inkl. fører (80 kg), påfyldningsmængder (tankindhold) og påmonteret redskab

6WDQGGHU7HFKQLN

eima
Innovationspris 2012
(Bologne, Italien)

Med vls

HYDRAULIKSYSTEM
Kørehydraulik – Arbejdstryk bar

Agritechnica
Innovationspris 2011, sølv
(Hannover, Tyskland)

Næsten lodret bevægelse. Stort set ingen forskydning af belastningsmomentet i maskinens
længderetning.

EQUITANA
Innovationspris 2013
(Essen, Tyskland)

%HGLHQHUYRUJDEH
5HDNWLRQGHU/DGHDQODJH
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Teleskoplæsser

En klasse for sig.
Stor maskinydelse
og firehjulsstyring.
Lille indvendig radius.

Store slaghøjder og kompakt
konstruktion.

Alle teleskoplæssere i serien har en meget
lille venderadius. Den manøvredygtighed,
dette giver, gør dem til allround-maskiner
på ethvert arbejdssted.

Teleskoplæsseren står meget sikkert
og er vridningsstabil. Der er altid
udsyn til redskabet, også med løftet
teleskoparm. Det betyder, at
teleskoplæsseren kan styres meget
præcist. Takket være de små
dimensioner er teleskoplæsseren
hurtig og manøvredygtig.

INDVENDIGE
RADIUSSER
T4108

In

e
dv

nd

ig

d
ra

iu

s

595 mm

T4512

821 mm

T5522

1.193 mm

Lav indstigningshøjde.
Den lave kabinehøjde gør indstigningen
nem og bekvem.

Gør din maskine til et
multiredskab.
De påmonterede redskaber bag
på maskinen styres ved hjælp af
kraftudtag (ekstraudstyr) og 3-punkts
ophæng og hydraulik bagud.

Tre styremåder (ekstraudstyr) for topydelser i bedste position.

Styring på alle hjul:
Fuld manøvredygtighed og kraftanvendelse på meget lidt
plads.

Forakselstyring:
Sikker kørsel ved
højere hastigheder.

Hundegang: Meget
præcis manøvrering
ved trange
pladsforhold.

Forskellige arbejdssteder – det er ikke
noget problem.
T4108 og T4512 med påmonteret redskab
kan transporteres på en anhænger.
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Teleskoplæsser
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Fordele med Weidemann
i et hurtigt overblik.

Meget stor slaghøjde og trækstyrke takket være store
hydrauliske cylindere.
Alle Weidemann modeller er udstyret med to kraftige
løftecylindere. Det sikrer en optimal lastfordeling på læssearmen
eller teleskoparmen. Den samlede læsseanordning bliver mere
stabil. Løftecylindernes størrelse er dimensioneret efter
maskinens størrelse.

Styring på alle hjul.
De firehjulsstyrede teleskoplæssere fra
Weidemann udmærker sig ved et dybt
tyngdepunkt og en lille venderadius.
Fordelen: Maskinen står meget stabilt og
er ekstrem manøvredygtig og hurtig.

En arbejdsplads, hvor man føler sig godt tilpas.
Godt udsyn – ergonomisk arbejdsplads, god benplads,
overskueligt placerede kombiinstrumenter og optimalt
udsyn til det påmonterede redskab.

Knæk-pendulleddet.
En hjullæsser fra Weidemann har altid
alle fire hjul solidt plantet på jorden, i
enhver situation, i ethvert terræn.
For- og bagvogn kan uafhængigt af
hinanden svinge hver sin vej og reagerer
derfor meget fintmærkende på alle
ujævnheder. Fordelen: Du kører altid
med maksimal traktion, ingen kraft går til
spilde.

Med delvist nedtrykket bremse-inch-pedal
kan maskinen køres langsomt og
millimeterpræcist ved fulde

Alle kabiner er desuden udstyret med et meget effektivt
varme- og ventilationsanlæg. Ved meget høje
udendørstemperaturer anbefaler vi installation af et
klimaanlæg, der fås som ekstraudstyr. En arbejdsplads,
som motiverer og understøtter føreren hele vejen rundt.

Vibrationsværdier.

Bremse-inch-pedal.
På Weidemanns maskiner er det
hydrostatiske firehjulstræk kombineret
med bremsepedalen. Dermed styres
både bremse og krybegear.

Kvalitetssæderne sikrer, at føreren sidder bekvemt og kan
arbejde uden at blive træt, og samtidig skåner de ryggen.

motoromdrejninger og samtidig foretage
hurtig løftebevægelse. Når pedalen trædes
helt i bund, bremser maskinen.
Fordelen ved en bremse-inch-pedal ligger i
den optimale ydelsesfordeling af
motorkraften. Derudover går maskinen ikke i
stå.

100 % differentialspærre.
Differentialspærren, der kan tilkobles fuldt ud,
giver maksimal brydekraft og motorkraft ved
behov og holder dækslitagen på et lavt niveau,
når den er frakoblet under normal drift.

Typisk driftsbetingelse

Gennemsnitsværdi

Standardafvigelse (s)

1,4*a w,eqx

1,4*a w,eqy

a w,eqz

1,4*s x

1,4*s y

sz

[m/s²]

[m/s²]

[m/s²]

[m/s²]

[m/s²]

[m/s²]

VIBRATIONER
L ÆSSET YPE
Kompakt hjullæsser
(driftsvægt < 4.500kg)

Load & carry (læsse- og
transportarbejde)

0,94

0,86

0,65

0,27

0,29

0,13

Hjullæsser (driftsvægt > 4.500 kg)

Load & carry (læsse- og
transportarbejde)

0,84

0,81

0,52

0,23

0,20

0,14

1,27

0,79

0,81

0,47

0,31

0,47

Anvendelse i udvindingen
(hårde anvendelsesbetingelser)
Overføringskørsel

0,76

0,91

0,29

0,33

0,35

0,17

V-drift

0,99

0,84

0,54

0,29

0,32

0,14

Hånd-arm-vibrationer:

Vibrationer i hele kroppen:
• Alle maskiner er udstyret med et
førersæde, der opfylder kravene i
EN ISO 7096:2000.
• Hvis læsseren anvendes korrekt,
varierer vibrationerne i hele kroppen
fra under 0,5 m/s2 op til en maksimal
værdi.

• Ved beregningen af
vibrationsværdierne i henhold til
ISO/TR 25398:2006 anbefales
det at anvende værdierne, der er
anført i tabellen. I den forbindelse
skal der tages højde for de faktiske
anvendelsesbetingelser.
• Ligesom hjullæsserne skal
teleskoplæssere klassificeres efter
driftsvægt.

• Hånd-arm-vibrationerne er ikke mere
end 2,5 m/s2.
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Fordele med Weidemann
i et hurtigt overblik.
Omfattende forhandlernet.
Weidemann har et bredt og kompetent
forhandlernet i Tyskland og resten af
Europa. Alle vores forhandlere indgår i
vores effektive organisation. Ud over
rådgivning og salg af vores maskiner
hjælper vores forhandlere også altid gerne
og pålideligt med service og reservedele.

Attraktive finansieringsprogrammer.
Via en rammeaftale med BNP, Köln
(Tyskland) kan Weidemann GmbH tilbyde
attraktive muligheder for finansiering eller
leasing af vores maskiner.
Vi informerer gerne om vores aktuelle
betingelser.
Alt med én hånd.
Perfekt betjening af maskinen og dens
funktioner med et moderne joystick. Det
innovative joystick med belyste kontakter
giver multifunktionalitet:
• Løftning og sænkning
• Indtrækning og udskydning af
teleskoparm
• Ændring af køreretning
• Betjening af 3. styrekreds
• Aktivering af differentialespærre

Personlig oplæring og uddannelse.
Når du vælger en Weidemann, er du ikke
overladt til dig selv. Ved afleveringen får du
eller hele førerteamet detaljerede anvisninger
for drift, vedligeholdelse og pleje af
maskinen.

Pulverlakering, der giver en fremragende korrosionsbeskyttelse.
Takket være den højkvalitative pulverlakering
er Weidemann maskiner særdeles
korrosionsbestandige. Den moderne
lakeringsmetode er væsentlig mere
bestandig og holder også ved aggressive

stoffer som f.eks. salt betydeligt længere
end almindelig vådlakering. Det betyder, at
din Weidemann holder værdien og kan
arbejde i lang tid.

Sikkerhed med Weidemann Security
kamerasystem.
Øg din sikkerhed og sikkerheden for personer i arbejdsområdet ved at installere et
Weidemann Security kamerasystem på din
Hoftrac®, hjullæsser, teleskophjullæsser eller teleskoplæsser.

Og hvis du alligevel skulle have spørgsmål,
kan du trygt henvende dig til din forhandler.
Han er lige i nærheden og hjælper dig
hurtigt og og meget ubureaukratisk.

Forlængelse af garanti.
Hvis du ønsker det, kan du udvide
garantien, så den gælder i 60 måneder
eller 5.000 driftstimer.
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En Weidemann – mange anvendelsesmuligheder.
De vigtigste redskaber for industri- og genbrugsvirksomheder
samt kommunale opgaver med et blik.
Skovl- og griberedskaber
Klassikerne blandt arbejdsredskaber til påmontering:
Skovle, Overfyldning eller transport af forskellige materialer er ikke noget problem.

Fejemaskine
Vælg en passende fejemaskine blandt flere forskellige maskinog udstyrstyper. Som ekstraudstyr fås: Opsamler, sidekost,
sprayanordning, kommunale flag osv.

Pallegaffel
Sikker transport. Vores pallegafler kan indstilles i bredden
(mekanisk eller hydraulisk) og kan efter ønske udstyres
med opklappelige gafler til vejkørsel.

Vedligeholdelse af grønne områder
Med rydderen og de forskellige slåmaskiner kan pleje af
grønne områder - også i ujævnt terræn - foretages nemt og
hurtigt.

Effektivt skift af påmonterede arbejdsredskaber.
Takket være det hydrauliske hurtigskiftesystem er det let og hurtigt at skifte det
påmonterede arbejdsredskab. Og Weidemann maskinerne er således straks
driftsklare igen. Det øger produktiviteten og dermed økonomien.

Et passende dæk til alle typer underlag.
Affaldcontainer og kassevender
Med affaldscontaineren er det nemt at transportere affald,
løv og grene. Tømningen foretages nemt sammen med vendeanordningen.

Ukrudtsbørste
Fjerner hurtigt og miljøvenligt ukrudt fra fliser, fuger og rendesten.

Tømmergaffel
Egnet til opsamling, stabling og transport af træstammer
og brænde.

Snerydning
Med sneplov, snefræser og saltspreder sørger du for ryddede
fortove, veje og parkeringspladser om vinteren.

Krukkeløfter
Løft plantekrukkerne op, og transporter dem nemt til deres
nye placering.

Arbejdsplatform
Du arbejder sikkert og løser opgaverne uden problemer,
også i store højder.

EM-profiler

AS-profiler

RP-profiler

MPT-profiler

Takket være de næsten parallelle lameller er EM-profilen
meget velegnet til underlag
som sand, grus og skærver.
Denne type dæk har en stor
kontaktflade, hvorved der sker
en stor overførsel af trykkraft,
og der opnås en særdeles rolig
kørsel

De spidsvinklede lameller sørger for en sikker kørsel, især
på fedtet og meget snavset
underlag.

Takket være den store kontaktflade køres der skånsomt på
underlaget.
Derfor er RP-profilen meget
velegnet til anvendelse på
græsunderlag.

MPT-profilen giver den perfekte kombination af god trækkraft på ujævnt terræn og hurtig kørsel over vej.

Du får et overblik over alle Weidemann redskaber og dæk på www.weidemann.de
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Den rigtige løsning til din virksomhed.
Individuel, behovsorienteret og økonomisk.

Separat oliekøler: Ekstra oliekøler til
anvendelse med påmonterede redskaber,
der kræver en stor literydelse (f. eks. en
rydder).

Separat 4. styrekreds, der kan betjenes
uafhængigt og individuelt (foran og bagtil):
Køretøjet udstyres med en dobbeltvirkende
ekstra styrekreds.

Fordele:

Fordel:

•
•

•	G iver mulighed for anvendelse af

Olien afkøles bedre.

hydrauliske påmonterede redskaber med
flere tilslutninger og funktioner (f. eks. en
snefræser).

Længere driftstider mulig.

Elektriske tilslutninger (for og bag):
Tilslutninger til elektrisk drevne
påmonterede arbejdsredskaber med
ekstrafunktioner (som f. eks. fejemaskine
med vandsprayanordning).
Fordele:

•

 et giver mulighed for drift med elektrisk
D
drevne påmonterede arbejdsredskaber.

•	D et giver mulighed for omskiftning af
påmonterede arbejdsredskaber med
hydraulisk funktion.

Luftaffjedret komfortsæde med
sædevarme: Den bedste ergonomiske
position kan indstilles til alle førertyper og
-størrelser.

Hurtigkoblinger (Faster): En kobling,
hvormed man kan forbinde flere
hydraulikslanger med en bevægelse, også
under tryk.

High Flow: Køretøjet er udstyret med
High- Flow-volumenstrømsforøgelse og to
styreledninger.

Fordele:

Fordel:

•	Ved længere tids arbejde bliver føreren

•

•

Stor tidsbesparelse ved kobling.

Fordel:

derfor ikke så hurtigt træt.

•	En langtidsinvestering i førerens
sundhed.

Dæmpning af læssearm fra 13-serien:
Læssearmsdæmpningen fjedrer og dæmper svingninger i læsseanlægget
og lasten under transportkørsel.
Fordele:

•
•
•
•

Forbedret kørekomfort.
Øget kørselssikkerhed.
M ulighed for højere kørehastigheder.

Fordele:

•

Behageligt arbejde ved høje
udendørstemperaturer.

•	G iver en renere og mere behagelig kabine
takket være filtreringen af luften i kabinen.

•

Ingen duggede ruder om vinteren.

Proportionalstyring: Højtydende
hydraulik med proportionalstyring.
Med dette udstyr kan 3. styrekreds og
teleskopfunktionen styres proportionalt.
Fordele:

•	Fintmærkende betjening af 3. styrekreds
og teleskopfunktionen.

•

 ortere ladetider og forbedret
K
driftsøkonomi.

Reduceret belastning af maskinen.

Motorforvarmning: Koldstarthjælp ved
temperaturer under -5 °C. Kølevandet
opvarmes af varmeelementer efter tyngdekraftprincippet (varm væske stiger op, kold
væske strømmer efter).
Fordel:

•

Klimaanlæg: Køretøjet udstyres med
klimaanlæg.

 iver mulighed for anvendelse af
G
frontmonterede redskaber med separat
oliemotordrev, som forudsætter højere
belastning af hydraulikken (som f. eks.
en snefræser).

 emmere motorstart ved
N
lave udendørstemperaturer.

Øget hastighed til 30 km/t:
Køretøjet udstyres med en hastighed
på 30 km/t.
Fordele:

•
•

H urtigere omsætning af maskinen .
Tidsbesparelse og forbedret driftsøkonomi.

Håndbetjent krybegear: Med anordningen til langsom kørsel opnås en meget
langsom kørehastighed ved konstant
motoromdrejningstal.
Fordel:

•	Ved arbejde med påmonterede redskaber, der f.eks. har et konstant højt
omdrejningstal og samtidig en meget
lav kørehastighed (f.eks. en fejemaskine) er det ikke nødvendigt at aktivere
fod-inch-pedalen hele tiden.
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Hos os er der kun én kvalitetsstandard,
der tæller i sidste ende:
Din tilfredshed i alle forhold.

Kvalitet er ikke tomme ord hos Weidemann, men en dagligt oplevet virkelighed med tyske egenskaber. For en ægte Weidemann
kommer fra et af de mest moderne produktionsanlæg for hjul- og
teleskoplæssere. Fabrikken, der blev indviet i 2007, garanterer en
kontinuerlig høj kvalitet på vores produkter. Dette giver sikkerhed,
komfort og økonomisk drift, som du altid kan regne med.

Kvalitet skaber merværdi.
En anden vigtig detalje ved de specielle kvalitetskrav hos
Weidemann er pulverlakeringen. I modsætning til almindelig
vådlakering forlænger den levetiden betydeligt og er derved mere
effektiv og samtidig miljøskånende.

1

1

Førsteklasses pulverlakering.

2 – 3	Omfattende kvalitetskontrol
af hver eneste maskine.

2
3

Kvalitet er godt, slutkontrol er bedre.
Alle Weidemann maskiner, der forlader vores fabrik, har gennemgået en omfattende slutkontrol.
Det giver vores kunder en garanti for lang levetid og pålidelighed, høj grad af betjenings- og
reparationsvenlighed og lave driftsomkostninger. For kun der, hvor der står Weidemann udenpå,
er der også Weidemann-kvalitet indeni. Det er helt sikkert.
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Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45 –49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Tyskland
Tlf. +49(0)5633 609-0
Fax +49(0)5633 609-666
info @ weidemann.de
www.weidemann.de

Denne brochure tjener kun som generel produktinformation. Hvis du er interesseret, udarbejder vores salgspartner gerne et tilbud.
Beskrivelser, billeder og tekniske data er uden forbindende og viser ikke altid den seriemæssige udførelse. Vi forbeholder os ret til ændringer.
Afvigelser fra illustrationer eller dimensioner, regnefejl, trykfejl eller udeladelser i denne brochure kan vi ikke udelukke trods den største omhu.
Derfor påtager vi os intet ansvar for nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i brochuren.
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