9080
9080T

En ny dimension.
90-serien.

Weidemann i sværvægtsklassen.
Hjullæsser 9080 og teleskophjullæsser 9080T er konstrueret til at håndtere særlige tunge materialer,
som f.eks. jævnligt finder sted på store gårde og biogasanlæg, på siloer eller ved arbejde med et
stort antal bigballer. Maskiner af denne størrelse har også vist deres værd inden for genbrug,
industrivirksomhed og kommunalt arbejde. I kombination med den nyeste motorteknologi (niveau IV
og niveau V certificeret) kan der arbejdes effektivt og bæredygtig. Kom ind…

Meget forskelligt udstyr. Weidemanns hjul- og teleskophjullæssere har en
omfattende og robust standardudrustning. Desuden kan de konfigureres
individuelt alt efter anvendelsesformål og ønske, f.eks. mht. motor, drivkraft,
førerplads eller hydraulik. Du har altid en skræddersyet Weidemann.

Fremragende udsyn til alle sider. Førerhuset med
store vinduer udmærker sig med stor rummelighed og
særdeles god bevægelsesfrihed. Det giver et fremragende
overblik over påmonterede redskaber, det umiddelbare
arbejdsområde og omgivelserne omkring maskinen. Den
overholder ligeledes det aktuelle europæiske maskindirektiv
(2006/42/EF) vedrørende ROPS- og FOPS-beskyttelse.
Godkendelse i henhold til EF-traktordirektivet er også mulig.

For angribere.
Den nye 9080

Effektivt skift af påmonterede arbejdsredskaber.
Takket være det hydrauliske hurtigskiftesystem er det
let og hurtigt at skifte arbejdsredskaber. Derfor er din
Weidemann-maskine straks driftsklar igen. Det øger
produktiviteten og forbedrer dermed økonomien.

Ubegrænset kraft. De to
maskiner i 90-serien er især
kendetegnet ved en robust
konstruktion, særdeles god
stabilitet og et højt ydelsesniveau
– tippelast, fremdrift og løftekraft
sætter nye standarder.

Et multiredskab med mange anvendelsesmuligheder.
Hvad enten de anvendes til fodring, stabling, fejning
eller transport: Takket være de enormt mange forskellige
påhængte arbejdsredskaber er din Weidemann et universalværktøj med mange anvendelsesmuligheder.

Optimal tilgængelighed for service.
Modellerne i 90-serien er udstyret med en
kabine, der kan vippes halvt. Derudover er
der let tilgængelige inspektionsklapper, og
skærmene kan tages af. Dette muliggør en
ukompliceret tilgang til motor, hydrauliksystem
og det elektriske system. Kontrol og
vedligeholdelse af maskinen bliver betydeligt
nemmere. Motorhjelmen kan også åbnes på
vid gab, så der bliver optimal adgang.

Indstilling af hydraulisk oliemængde.
Ved behov kan der med
betjeningselementet foretages manuel
indstilling af gennemstrømningsmængden
af hydraulisk olie. Dette er fordelagtigt,
hvis maskinen driver et hydraulisk
redskab, der ikke behøver hele
maskinens hydraulikydelse. Dermed kan
føreren arbejde meget fintfølende og
ressourceskånende med maskinen og
redskabet.

odt udsyn - og en ergonomisk
G
arbejdsplads.
God benplads, overskuelige kombiinstrumenter, komfortabelt førersæde og
optimalt udsyn til arbejdsredskabet. En
arbejdsplads, der både støtter føreren og
skåner omgivelserne. Kontrolpanel med
multifunktions-joystick med proportional
styring, „Jog Dial“ og elektronisk håndgas
og inchinger er naturligvis synkroniseret
med vibrationer i sædet for at sikre en
komfortabel kørsel og få arbejdet let fra
hånden.

Altid overblik over de vigtigste
funktioner.
Det digitale 7“ display sørger for overblik
over maskinen. Foruden standardvisninger
såsom temperatur, tankpåfyldning eller
driftstimer vises også de aktive funktioner
i cockpittet, f.eks. tilkoblede elektriske
funktioner, kontinuerlig drift af 3. styrekreds
eller tilkoblet differentialespærre.

Tekniske data og dimensioner.
MOTORDATA

9080

Motorproducent

Deutz

Deutz

TCD 3.6 L4

TCD 3.6 L4

Motortype
Cylinder

9080T

4

4

100/136

100/136

Ved maks. omdrejningstal o/min

2.300

2.300

Slagvolumen cm³

3.621

3.621

Emissionsklasse

Trin IV / Trin V certificeret

Trin IV / Trin V certificeret

Motoreffekt maks. kW/PS

MOTORDATA EKSTRA
Motorproducent

Kørehastighed
maksimal trækkraft

Motortype
Cylinder

TRINLØS
OVERGANG

Deutz
TCD 4.1 L4

4

4

115/156

115/156

Ved maks. omdrejningstal o/min

2.300

2.300

Slagvolumen cm³

4.038

4.038

Emissionsklasse

Trin IV / Trin V certificeret

Trin IV / Trin V certificeret

Motoreffekt maks. kW/PS

Minimal kørehastighed
minimal trækkraft maksimal

Deutz
TCD 4.1 L4

VÆGT
Driftsvægt (standard) kg

10.720

11.210

Tippelast med skovl – maskine i lige position (efter ISO 14397) kg

5.290

6.594 / 3.495*

Tippelast med skovl – maskine med knæk (efter ISO 14397) kg

4.657

5.871 / 3.112*

Tippelast med pallegaffel – maskine i lige position (efter ISO 14397) kg

4.624

5.775 / 3.265*

Tippelast med pallegaffel – maskine med knæk (efter ISO 14397) kg

4.071

5.142 / 2.907*

KØRETØJSDATA
Kørehastighed (ekstraudstyr) km/t

yt højtydende gear.
N
Power Drive 370 (PD 370) er et trinløst
hydrostatisk drev, der har bedre
trækkræfter og kørehastigheder end hidtil
kendte løsninger, mens alle fordele ved
de hidtidige køredrev mht. kompakthed,
energieffektivitet og brugerkomfort bevares.
Med PD 370 er det muligt at køre op til 40
km/t uden at skifte gear. Dette giver en
behagelig kørsel, da der hverken kan opstå
trækkraftafbrydelser eller skifteryk.

Knækled og pendulaksel bag.
Maskintyperne i 90-serien bliver på grund
af deres størrelse og vægt udstyret med et
knækled og en pendulaksel bag, der sikrer
en optimal manøvredygtighed og trækkraft.
Styrevinklen er stor med sine 40º og
venderadiussen over dæk er 4,90 m, og
den indvendige radius er 2,45 m.

Fleksibelt anhængertræk op til 18 t.
Som standard leveres en
selvbjergningskobling. Som ekstraudstyr
fås en automatisk anhængerkobling.
Desuden tilbydes følgende koblingsmuligheder i forbindelse med en
højdeindstillelig anhængerbuk:
Automatisk anhængerkobling, K50
kuglehovedkobling (personbil, anhænger),
K80 kuglehovedkobling, Piton Fix
samt CUNA D3. For at kunne bevæge
anhængerlasterne sikkert tilbydes der både
en tokreds-trykluftbremse og en hydraulisk
anhængerbremse.

0-20 (30/40)

0-20 (30/40)

Brændstof tankindhold l

140

140

Tankindhold hydraulisk olie l

125

125

HYDRAULIKANLÆG
Kørehydraulik arbejdstryk bar
Arbejdshydraulik transportmængde l/min
Arbejdshydraulik arbejdstryk bar

480

480

150 (180)

150 (180)

250

250

DIMENSIONER
500/70 R24 XMCL ET40

500/70 R24 XMCL ET40

Samlet længde inkl. skovl mm

Standarddæk

7.060

6.960

Højde med kabine mm

3.110

3.110

Maks. højde skovldrejepunkt mm

4.260

5.480

Samlet bredde mm

2.390

2.390

Indvendig radius mm

2.450

2.450

*Teleskoparm kørt ud

Du kan få flere oplysninger på: www.weidemann.de

Weidemann produktsortiment.

De multifunktionelle Hoftracs®.
Kraftfulde hjælpere til enhver
arbejdstype. Vores innovation; den
fuldelektriske 1160 eHoftrac®.

Den kraftfulde hjullæsser.
Efter ønske med læssearm eller teleskoparm.

Den kompakte teleskoplæsser.
Højt til vejrs med optimal stabilitet.

Redskaber og dæk.
Din Weidemann-maskine er et multitool!
Til hver eneste arbejdsopgave fås det
optimale redskab og de passende dæk.
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