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Hoftrac®

De flerfunktionella Hoftrac®. 
Kraftfulla hjälpmedel för varje uppgift.

inklusive
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Din högst personliga Hoftrac®.
Kompakt uppbyggnad, låg tyngdpunkt, liten vändradie och kraftfull prestanda - detta utmärker 
sedan många år serien Hoftrac® och ligger till grund för den stora framgång våra maskiner har.

Våra grundmodeller ger dig en utgångspunkt för en behovsanpassad utrustning för din 
maskin. Med prisvärda ingångsmodeller får du möjlighet att konfigurera din maskin som du 
vill: Välj ut den extrautrustning du behöver för din användning av maskinen bland de talrika 
utrustningsalternativen. Så kan du vara säker att din maskin helt kommer att uppfylla dina 
individuella krav. Och här kommer det bästa med det nya Hoftrac®-konceptet: I vårt modellutbud 
betalar du bara för det du verkligen behöver. 
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Kompakta och lättmanövrerade Hoftrac®.
Behovsanpassad utrustning och kraftfulla prestanda.

Utmärkta terrängkörningsegenskaper 
med midjestyrning. 
Läs mer på sidan 6

Utmärkt korrosionsskydd
genom pulverlackering.
Läs mer på sidorna 22 - 23

Flexibla alternativ för förarskydd.  
Läs mer på sidorna 8 - 9

Underhållsvänlighet med
den fällbara förarplattformen.
Läs mer på sidan 11

En arbetsplats 
att må bra på. 
Läs mer på sidorna 12 - 15

Effektivt redskapsbyte. 
Läs mer på sidan 7

1140 
1140 Basic Line

1160

1260

1280

1160 eHoftrac® 1380

1240LP 1880
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Smidig, terrängduglig och multifunktionell.

Weidemanns grundläggande egenskaper.

Kompakta maskiner med hög manövrerbarhet.
Där det blir trångt, exempelvis vid arbeten i stall eller lagerutrymmen, 
övertygar våra Hoftrac® med liten vändradie och optimal 
manövrerbarhet.

Ryggraden i Weidemanns konstruktion:  
Den legendariska midjestyrningen.
Weidemanns Hoftrac® står alltid med alla fyra hjulen på marken – i varje 
situation, i alla typer av terräng. Eftersom fram- och bakvagn kan pendla 
oberoende av varandra anpassar de sig smidigt till ojämnheter i underlaget. 
Fördelar: Du kör alltid med maximal dragkraft, och minimal slirning.

Mångfald i sammanställningen.
Weidemann Hoftrac® har en omfattande och robust standardutrustning. 
Dessutom kan du beroende på tillämpning och preferenser, konfigurera t.ex. 
motor, axlar, drivning, förarhytt eller hydraulik individuellt. Det ger dig en 
skräddarsydd Weidemann.
Ett utbud av tillgänglig standardutrustning och tillval hittar du på sidan 33 
och på www.weidemann.de.

Effektivt redskapsbyte.
Tack vare det hydrauliska redskapsfästet kan du byta redskap bekvämt och enkelt. På så sätt 
är din Weidemann-maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och 
förbättrar lönsamheten.

Ett multiverktyg för många användningsområden.
Vare sig det gäller utfodring, gödsling, sopning, stapling eller 
transport: Tack vare den enorma mängden redskap är din 
Weidemann Hoftrac® ett universellt användbart multiverktyg.
Läs mer om det på sidan 24-27.

Maskin med släpvagn.
Weidemanns Hoftrac® 1260, 1380 och 1880 kan med dragkrok 
dra en släpvagn med 2,5 - 3,5 tons totalvikt – beroende på 
modell. I Tyskland måste maskinen godkännas som självgående 
arbetsmaskin med dragkrok eller som dragmaskin. För 
internationella regelverk, kontakta gärna din lokala Weidemann-
återförsäljare.
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Genomtänkta lösningar för alla driftsförhållanden.

Välj din förarhytt.

Säkert förarskyddstak med sidoskydd.
Tidsenligt högsta säkerhet. Weidemann monterar som standard på alla 
Hoftrac® modeller ett förarskyddstak med sidoskydd. Förarskyddstaket 
med sidoskydd för föraren motsvarar det aktuella europeiska 
maskindirektivets (2006/42/EG) krav gällande ROPS- och FOPS-skydd. 
Beroende på modell är som tillval en fram- och bakruta tillgänglig för att 
skydda föraren från väderpåverkan.

Komfortabel förarhytt.
Den rymliga förarhytten uppfyller det aktuella europeiska maskindirektivets 
(2006/42/EG) krav på ROPS- och FOPS-skydd och erbjuder stor rörelsefrihet 
för huvudet och kroppen. Genom de stora glasytorna får föraren en utmärkt 
överblick över redskapet och hela arbetsområdet. De modeller som har förarhytt 
tillgänglig anges på sidan 33.

Det fällbara förarskyddstaket eps (Easy Protection System).
Som tillval kan alla Weidemanns Hoftrac® (undantagna 1240LP och 1880) 
utrustas med det fällbara förarskyddstaket eps.  
Det uppfyller det aktuella europeiska maskindirektivets (2006/42/EG) krav 
gällande ROPS- och FOPS-skydd. Med få handgrepp kan eps fällas ner 
manuellt för passering av låga genomfarter.

1240LP – Low Position.
Den lägre sittpositionen medger minskad totalhöjd för 
maskinen, och ger ytterligare fördelar i form av en lägre 
tyngdpunkt och bekvämt insteg till förarplatsen.

Det hydrauliskt fällbara förarskyddstaket epsPlus (Easy 
Protection System Plus).
epsPlus som kan beställas som tillval, är ett hydrauliskt fällbart 
förarskyddstak som föraren kan manövrera från sin förarstol. Det löser 
problemet med låga genomfarter och underlättar arbetet på gården betydligt. 
epsPlus är en komfortabel lösning som kombinerar tidsbesparing med höga 
säkerhetsanspråk – tillgänglig för 1160, 1160 eHoftrac® och 1260.

Utmärkt med:
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Effektivt arbete tack vare tillförlitlig teknik.

Ekonomisk effektivitet är värd besväret.

Arbeta ekonomiskt.
Ekonomisk effektivitet är idag en av de viktigaste fördelarna som Hoftrac® 
ska tillföra din verksamhet. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, 
desto högre är dess arbetsprestanda. Hos Weidemanns maskiner innebär 
ekonomisk effektivitet tekniskt beprövade lösningar, som t.ex. hög lyfthöjd, 
stor brytkraft, god stabilitet och ett effektivt system för redskapsbyte.

Till 100 % tillkopplingsbar differentialspärr.
Den till 100 % tillkopplingsbara differentialspärren ger maximalt grepp och 
dragkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd under nor-
mal drift. Det ökar effektiviteten för din maskin!

Broms- och krypkörningspedal.
I Weidemann-maskinen är den hydrostatiska fyrhjulsdriften 
sammankopplad med bromspedalen. Detta möjliggör krypkörning 
genom steglös reduktion av körhastigheten ända till stillastående. 
Med den delvis nedtryckta broms-och krypkörningspedalen kan du Optimal servicetillgänglighet.

Modellerna i Hoftrac®-serien är utrustade med en fällbar förarplattform 
resp. en fällbar förarhytt (förutom 1240LP). Detta möjliggör en enkel 
åtkomst till motorn, hydraulsystemet och elsystemet. Inspektion och 
underhåll av maskinen underlättas väsentligt. Även motorhuven kan öppnas 
upp helt för optimal åtkomst.

vid fullt motorvarvtal köra långsamt och millimeterexakt och samtidigt 
utföra snabba lyft. Om bromspedalen trycks ned ytterligare, bromsas 
maskinen. Fördelen med broms- och krypkörningspedalen är att 
motorns prestanda fördelas optimalt. Det är dessutom inte möjligt att få 
motorstopp.

Enorma lyft-och brytkrafter genom väldimensionerade 
hydraulcylindrar.
Weidemann monterar två lyftcylindrar i alla Hoftrac®-modeller.  
Detta säkerställer att belastningen alltid överförs optimalt på lastaren. 
Dessutom blir hela lastarsystemet stabilare. Hydraulcylinderns storlek 
anpassas till aktuell maskinstorlek. Det skonar både maskin och material.

Perfekt anpassad kinematik.
Kinematiken anpassas till maskinens storlek - det säkerställer optimala 
kraftförhållanden för varje maskin. Till förfogande står en P-kinematik vars 
fördel ligger i exakt parallellföring över hela lyftområdet. Som tillval finns 
en PZ-kinematik, som är en kombination av P-kinematik och Z-kinematik. 
Den möjliggör förhöjda lyft- och brytkrafter. Tillgänglig kinematik för olika 
maskinmodeller anges på sidorna 34-35.

Högre lyfthöjd som tillval.
Beroende på maskinmodell kan du utrusta Hoftrac® med längre lastare 
som tillval. Med den längre lastaren får du högre lyfthöjd utan att byta till 
en större maskin.
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Optimal sikt och bra arbetsmiljö.

Hög drift- och körkomfort.

God sikt och belysning runtom.
Förarskyddstaket resp. förarhytten ger fantastisk sikt till redskapet, det 
omedelbara arbetsområdet och runtom hela maskinen. Dessutom kan 
belysningen anpassas till olika krav (standardbelysning, trafikbelysning,  
LED-belysning och extra strålkastare på lastaren). 

Komfortabel förarstol.
Förarstolen är justerbar, ergonomiskt formad och fjädrad. 
Tillvalet luftfjädrad förarstol säkerställer att arbetet blir mindre tröttande.  
För vintern finns sitsvärme som tillval.

Angenämt arbetsklimat.
Arbetsklimatet är utmärkt, tack vare ett effektivt fungerande värme- 
och ventilationssystem med fläkt, friskluftsfilter och välplacerade 
luftmunstycken. Vid mycket höga omgivningstemperaturer rekommenderas 
en luftkonditioneringsanläggning (tillgänglig för 1880).

Ventilation vid behov. 
Hytten har på båda sidor stora dörrar som går att öppna helt. Den övre 
rutan kan beroende av typ av hytt öppnas på springa eller låsas i fullt 
öppet läge. 
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Ergonomiskt placerade reglage 
och enkel hantering.

En arbetsplats som motiverar.

Ställbar rattstång.
Tack vare den ställbara rattstången kan förarplatsen anpassas efter måtten på din kropp. Därigenom får du genom samspel av de olika manöverelementen 
din egna helt personligt ergonomiska arbetsplats.

Lastarspaken för 1880.
Lastarspaken för 1880 blir till ett riktigt allroundhjälpmedel och maskinens 
användarvänlighet höjs ytterligare. Förutom lastarrörelser och körfunktioner 
finns här även en rullvippa för proportionalstyrning av tredje funktions 
hydrauluttag. Med en vippbrytare kan kontinuerlig drift av hydrauluttaget 
aktiveras, med val av riktning från rullvippan på lastarspaken.

Som tillval finns fjärde funktions hydrauluttag med proportionalstyrning från 
en andra rulle på lastarspaken. Som tillval finns även ett eluttag på lastaren 
med två funktioner styrda från knappar på lastarspaken, endera växlande 
eller momentant och oberoende av varandra.

Beprövad och användarvänlig – 
lastarspaken för Hoftrac® -serien.
Med multifunktionsspaken har du hela maskinen i din hand. Robust 
och finkänslig styrning av alla lastarens rörelser, samt på maskiner med 
hydrostatdrift även körriktning, med en enda spak. 
Som tillval kan lastarspaken beroende på maskinmodell kompletteras med 
fler funktioner.

Vibrationsdämpad arbetsplats.
Vibrationer och stötar absorberas av maskinen. 
Din kropp är skyddad och du arbetar mycket mer avslappnat 
och koncentrerat under en längre tid.

De viktigaste funktionerna väl synligt.
Med displayen kan du hålla koll på din maskin. 
Förutom standardvisningar som temperatur, tanknivå eller 
driftstimmar visas även aktiva funktioner, till exempel elfunktion, 
kontinuerlig drift av tredje funktions hydrauluttag eller påkopplad 
differentialspärr (varierar beroende på maskinmodell).
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Original Hoftrac. 100 % elektrisk.

100 % elektrisk: Teknik som hänför.
Ett AGM-batteri driver eHoftrac® med högsta prestanda - och för laddning 
behövs endast en nätanslutning med 230 V. I maskinen används två 
separata elmotorer: en för drivningen och en för arbetshydrauliken. Därmed 
minimeras energiförbrukningen, eftersom elmotorerna bara arbetar då 
det verkligen behövs. Elmotorn för drivningen ger dessutom maskinen en 
dynamisk och kraftfull start. Det känner du vid varje acceleration.

Hoftrac®: Det oumbärliga multiverktyget.
Kompakt och robust konstruktion, låg tyngdpunkt, liten vändradie, kraftfull 
prestanda och ett stort antal redskap - dessa kännetecken utmärker vår 
Hoftrac® och är som tidigare en stor framgång. 1160 eHoftrac® kombinerar 
fördelar hos klassiska Hoftrac® med framtidens drivningstyp.

1160

16 17
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mention

Innovationen för ditt företag!

1160 eHoftrac®.

När Weidemanns Hoftrac®-serie används för arbete i 
djurstallar, sker det oftast i ett flera timmar långt arbetspass 
på morgonen respektive på kvällen. Den klassiska 1160 
Hoftrac® har omvandlats av Weidemann till den första helt 
elektriska eHoftrac®. En batteriladdning räcker för ett arbete 
på 2 till 5 timmar, beroende på typ av arbete. Denna drifttid 
räcker under normala omständigheter väl till för maskiner i 
den här storleksklassen. Konceptet för eHoftrac® är baserat 
på beprövad storserieteknik från truckbranschen.

1160 eHoftrac® har belönats med flera utmärkelser internationellt:

Eima 
Innovationspriset 2014 
Italien

Agra 
Innovationspriset 2015 
Bulgarien

Equitana 
Innovationspris 2015 
Tyskland

demo park 
Innovationspris 2015 
Tyskland

Batteri:
Förser de båda elmotorerna 
med den nödvändiga energin.

Styrenhet:
Styr drivningen och 
arbetshydrauliken.

Laddare ombord:
Möjliggör flexibel uppladdning från 
230 V-eluttag.

Frekvensomformare:
Omvandlar likströmmen från 
batteriet till trefas växelström, 
som används av båda elmotorerna.

Huvudrelä:
Kopplar den elektriska försörjningen 
mellan batteriet och förbrukarna.
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Öppet system, 
blysyrabatteri

Slutet system, blysyrabatteri 
med filtmaterial
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Miljövänlighet som lönar sig i längden.
Jämförelsen mellan driftkostnader och genomsnittlig 
livslängd för maskinerna visar att kostnaderna för 
dieseldrivning är mycket högre än de för eHoftrac®. Energi- 
och servicekostnader är inräknade samt hos eHoftrac® 
batteribyte efter cirka 2 500 drifttimmar.

Man kan säga att de högre investeringskostnaderna för 
eHoftrac® – gentemot en maskin med samma prestanda – 
ligger på ca. 20 %. Dessa amorteras efter ca. 2 800 
drifttimmar. 

AGM (Absorbent Glass Matt).
AGM-tekniken beskriver ett byggsätt med ett slutet, 
underhållsfritt blybatteri med intern gasrekombinering. 
För att säkerställa den interna rekombineringen av syrgas 
och vätejoner är det nödvändigt att under laddningen 
föra dem från den positiva till den negativa elektroden, 
där de rekombinerar till vatten. I ett öppet bly-syrabatteri 
hindras detta nästan helt genom koncentrationsskillnader 

Utsläpp av CO2 minskar hos eHoftrac® med ca. 43% (beräknat 
på en tysk elmix ca. 2015), vilket dokumenterar miljövänligheten. 
Om man räknar till energivinsten och genereringen från en 
egen solcellsanläggning, så kommer det till ännu större positiva 
effekter. 

Hur kostnadsbilden ser ut för dig och ditt företag, tar du reda 
på hos en Weidemann-återförsäljare.

Fördelarna med det nya AGM-batteriet på 1160 eHoftrac®:
•  Förbättrad verkningsgrad och bättre uteffekt vid motsvarande 

kapacitet
• Läckagesäkert system tack vare de slutna battericellerna
• Inget behov att fylla på destillerat vatten
•  Inbyggd laddare som ansluts till ett vanligt eluttag på 230 V
• Mellanladdningar är möjliga, och ökar maskines drifttid 
  per arbetsdag
• Större laddningssäkerhet (ca. 75 % mindre gasbildning)
• Större återladdning vid inbromsning (energiåtervinning)
•  Låg temperaturkänslighet (yttertemperatur)
• Låg värmeutveckling i drift

i elektrolyten. I slutna battericeller uppnås en effektiv 
transport av syrgasen genom en porös matta av glasfiber 
mellan elektroderna (AGM = Absorbent Glass Mat). Mattan 
binder elektrolyten och har också porer som syrgasen kan 
transporteras genom. För 1160 eHoftrac® finns två olika 
batterier tillgängliga - ett med 48 V och 240 Ah samt ett 
kraftfullare med 48 V och 310 Ah.

Batteriteknik som övertygar.
Effektivt arbete med AGM-teknik.

- 41 % - 43 %

Driftskostnader under 
maskinens livslängd

eHoftrac®

Euro

Hoftrac®

1160 Diesel

CO2-utsläpp under 
maskinens livslängd

eHoftrac®

ton CO2

Hoftrac®

1160 Diesel
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Weidemann ”Made in Germany”.

Vårt kvalitetsåtagande.

Hos oss på Weidemann är ikvalitet inte tomma ord utan en 
daglig verklighet. En äkta Weidemann härstammar från det 
modernaste produktionsstället för hjul- och teleskoplastare i 
Europa. Anläggningen i Korbach i Nordhessen garanterar en 
genomgående hög kvalitet på våra produkter. Kvalitet börjar 
hos Weidemann redan väldigt tidigt, eftersom vi tar på allvar att 
definierade arbetsprocesser följs. Till exempel så kontrolleras 
och testas inköpsdelar som kommer in i produktionen 
regelbundet i samarbete med leverantörerna och optimeras 
ytterligare.

Pulverlackering.
Ett huvudkännetecken för det särskilda kvalitetsanspråket hos 
Weidemann är pulverytbehandlingen. Den garanterar optimalt 
skydd mot korrosion. Jämfört med vanlig våtlackering förlänger 
den maskinens livslängd betydligt och är därvid mer effektiv och 
samtidigt miljövänlig.

Noggranna slutkontroller.
Varje Weidemann som lämnar vår anläggning 
har genomgått en omsorgsfull slutkontroll. 
Det garanterar våra kunder från första början 
en lång livslängd och låga driftskostnader. 
Där det står Weidemann finns det också 
verkligen Weidemannkvalitet.

DIN EN ISO 9001.
Alla känner till denna norm och den är 
erkänd överallt, även internationellt. Med 
ett certifierat kvalitetssystem enligt den 
internationella standarden ISO 9001 bevisar 
Weidemann att kvalitetsorientering i varje 
delprocess i tänkandet och handlingen 
är bestämd inom företaget och att du 
som kund får kontrollerad kvalitet i alla 
avseenden.
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Weidemann Hoftrac®. 
Maximala prestationer till vardags.
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Optimerade reskap för alla uppgifter.

Det är redskapen som gör våra maskiner till verkliga problemlösare i dina jobb. Vårt omfattande 
och genomtänkta redskapsutbud gör maskinerna till verkliga multifunktionella verktyg lämpliga 
för alla typer av arbeten. Se här ett urval av redskap för olika uppgifter.

Din maskin blir till ett universalverktyg.

Kapning av buskar och häckar

Stapling och 
transporter

Rengöring

Materialhantering

Ensilagehantering

Utgödsling och 
ströbädd

Klippning och 
kompostering

Hästverksamhet

Foderhantering

Balhantering

Gripar Timmergrip

Vinterväghållning

Alla från fabrik tillgängliga redskap hittar du på:
www.weidemann.de

Närmare information om detta kan erhållas 
från Weidemanns återförsäljare. 
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Passande tillval för din verksamhet. 
Individuellt, behovsbaserat och ekonomiskt.

Separat fjärde funktions hydrauluttag som är lätt  
att manövrera
Maskinen utrustas med ett extra dubbelverkande 
hydrauluttag på lastaren.

Fördel: 
•  Möjliggör användning av hydrauliska redskap med fler 

anslutningar och funktioner (t.ex. rundbalsgrip eller 
sopmaskin).

Manuell krypkörning:
Med krypkörningsreglaget kan mycket låga hastigheter 
uppnås vid konstant motorvarvtal.

Fördel: 
•  Vid användning av redskap som behöver högt 

hydraulflöde vid låg körhastighet, som t.ex. en sopmaskin, 
behöver man inte ständigt reglera hastigheten med 
fotpedalen.

Körhastighet 30 km/h:
Maskinen utrustas med drivsystem för 30 km/h.

Fördel: 
• Snabbare förflyttning av maskinen.
• Tidsbesparing och förbättrad ekonomi.

Elanslutningar (fram och bak):
Anslutning av eldrivna tilläggsfunktioner på redskapen 
(som t.ex. sopmaskin med vattensprutningsanläggning).

Fördel: 
•  Drift av eldrivna tilläggsfunktioner på redskapen är möjlig 

utan extra kontrollboxar eller kabeldragning i hytten
•  Omkoppling av funktioner på hydrauliska redskap är 

möjlig.

High Flow:
Maskinen utrustas med High Flow högflödes hydraulmo-
toruttag fram.

Fördel: 
•  Möjliggör drift av främre hydrauliskt drivna redskap, som 

har stort oljebehov (som t.ex. en snöslunga).

Extra motvikt:
Maskinens tipplast höjs genom en extra gjutjärnsmotvikt 
under bakvagnen.

Fördel: 
• En högre tipplast uppnås och tyngre laster kan 
  transporteras vid bibehållen maskinstorlek.

Dubbelmontage:
Dubbelmonterade däck på framaxeln.

Fördel: 
•   Genom extra däck breddas framaxeln, vilket medför en 

bättre stabilitet.

Hydrauloljeretur:
Hydrauloljan flyter i en separat ledning genom hydraulfiltret 
tillbaka till hydrauloljetanken.

Fördel: 
• Redskap med hydraulmotor som bara körs i en rotations-
riktning, kan anslutas till en direktretur till kylare och tank, 
vilket ger bättre verkningsgrad, mindre värmeförluster och 
därigenom lägre bränsleförbrukning vid högre nyttig effekt.

Tillgängligheten för de presenterade tillvalen beror på maskinmodellen - för ytterligare upplysningar vänd dig till Weidemanns återförsäljare.
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1140 
1140  Basic Line

1160

1240 LP

1260

1280

1380 1880

En Hoftrac® är inte lik den andra.

Det är inte en rad olika modeller som utgör den optimala lösningen. Det är istället det den 
individuellt sammansatta maskinen för varje arbete. Våra grundmodeller i, Hoftrac®-serien 
erbjuder dig prisvärda ingångsmodeller. Dessutom finns LP-Hoftrac med särskilt låg bygghöjd. Det 
är bara att välja från våra utrustningsalternativ och bygga ihop en maskin så att den uppfyller de 
krav och behov som just du har.
Och här kommer det bästa med det nya Hoftrac®-konceptet: Du betalar endast för 
konfigurationen av din egen maskin, dvs. bara för de funktioner som du verkligen behöver. På de 
följande sidorna finns standardutrustning och tillval, såväl som tekniska data och mått för 
vår Hoftrac®-serie.

Bestäm hur din maskin ska se ut ...

Den här broschyren är avsedd för allmän produktinformation. Vid intresse får du gärna kontakta våra återförsäljare för ett erbjudande. Beskrivningar. Illustrationer 
och tekniska data är inte bindande och är inte alltid i standardutförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra utan föregående meddelande. Vi kan inte utesluta att 
det finns fel i bilder eller mått, räknefel, tryckfel eller utelämnanden i texten, trots att den har ställts samman med yttersta omsorg. Därför tar vi inget ansvar för att 
uppgifterna i broschyren är riktiga eller fullständiga.

1140 1140 1160 1240LP 1260 1280 1380 1880

DRIVNING Basic Line

Hydraulisk drivning med hydraulmotor � � – – – – – –

Hydrostatisk drivning med hydraulmotor � � � � � – – –

Hydrostatisk drivning via fördelningsväxel och kardanaxel – – � – � � � �

Axel K75 � � – – – – – –

Axel K80 – – � � � – – –

Axel K90 � � – � � – – –

Axel T80 – – � – � – – –

Axel T94 – – � – � � � –

Axel T110 – – – – – – � –

Planetaxel PA940 – – – – – – � �

Differentialspärr, 100% elhydraulisk 
inkopplingsbar på fram- och bakaxeln

– – � – � � � �

HYDRAULIK

3:e funktions hydrauluttag fram, DN10 � � � � � � – –

3:e funktions hydrauluttag fram, DN12 – � � � � � � �

3:e funktions hydrauluttag fram, elektrisk, proportionell – – – – – – – �

3:e funktions hydrauluttag styrt från joystick � � � � � � � –

4:e funktions hydrauluttag styrt från joystick – � � � � � � –

4:e funktions hydrauluttag fram – � � � � � � �

High Flow (70 l) – – � – – – – –

High Flow (100 l) – – – – – – – �

Arbetshydraulik med högre flöde 
(beroende på modell 58 l/min eller 70 l/min )

– – – – – – � �

Hydrauluttag bak enkelverkande – � � – � � � –

Hydrauluttag bak dubbelverkande – – � – � � � �

Trepunktslyft bak – – – – � – � –

FÖRARPLATS

Förarskyddstak med sidoskydd ROPS- och FOPS-godkänt � � � � � � � �

Vindruta (för standard förarskyddstak) – � � – � – � �

Bakruta (för standard förarskyddstak) – � � – � – � �

Easy Protection System (eps) ROPS- och FOPS-godkänt � � � – � � � –

Easy Protection System Plus (epsPlus) ROPS- och FOPS-godkänt – – � – � – – –

Förarhytt med värme, ventilation och vindrutetorkare 
ROPS- och FOPS-godkänt

– – � � – � � �

Förarplattform tippbar åt sidan � � � – � � � �

Bekväm stol med säkerhetsbälte mekaniskt fjädrad � � � � � � � �

Bekväm stol med säkerhetsbälte luftfjädrad – – � � � � � �

Stolsvärme – � � � � � � �

Belysning enligt gällande trafikbestämmelser (StVZO) � � � � � � � �

Luftkonditioneringsanläggning – – – – – – – �

ÖVRIGT

Bakvikt med bogserkoppling – – � – � � � –

Extra motvikt � � � � � � � –

Mekaniskt redskapsfäste � � � – � � � –

Hydrauliskt redskapsfäste � � � � � � � �

Hög lyfthöjd (längre lastare) – – � � � � � –

Tysk trafikregistrering – � � � � � � �

� Standardutrustning
� Tillval
 – Inte möjligt

Standardutrustning 
och tillval.

Tabellen visar ett urval av standardutrustning och tillval. För mer detaljerad information kontakta din lokala Weidemann-återförsäljare. 
Mer information finns på www.weidemann.de 33
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Tekniska data.

1140 
1140 Basic Line 1160 1240LP 1260 1280 1380 1880

MOTORDATA
Motortillverkare Perkins  Perkins  Perkins  Perkins  Perkins  Perkins Perkins
Motormodell 403 J-11 403 J-11 403 D-15  404 D-15 403 J-17 404 D-22 404 D-22
Cylindrar 3  3  3  4 3 4 4
Motoreffekt max. kW 18,4 18,4 24,4 24,6 18,4 35,7 36,3
Motoreffekt max. PS 25 25 33 33 25 49 50
vid varvtal (max) varv/min 2 800 2 800 2 800  2 800  2 800  2 600 2 800
Slagvolym cm³ 1 131 1 131 1 496 1 508 1 662 2 216 2 216
Kylmedelstyp Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten
Utsläppsnorm EU-steg V V IIIA IIIA V IIIA IIIA
Avgasefterbehandling - - - - - - -
MOTORDATA TILLVAL
Motortillverkare - Perkins  - - - - Perkins
Motormodell - 403 D-15 - - - - 404 F-22T
Cylindrar - 3 - - - - 4
Motoreffekt max. kW - 23,4 - - - - 44,7
Motoreffekt max. PS - 32 - - - - 61
vid varvtal (max) varv/min - 2 600 - - - - 2 800
Slagvolym cm3 - 1 496 - - - - 2 216
Kylmedelstyp - Vatten - - - - Vatten
Utsläppsnorm EU-steg - IIIA - - - - IIIB
Avgasefterbehandling - - - - - - DPF
ELSYSTEM
Driftspänning V 12 12 12 12 12 12 12
Batteri Ah 77 77 77 77 77 77 95
Generator A 40 40 (65) 65 65 65 65 85
VIKT
Tjänstevikt (standard) kg 1 630 1 910 - 2 250* 1 840 2 080 - 2 290* 2 380 - 2 550* 2 740 - 2 950* 3 400
Tipplast med skopa - rak maskin (enligt ISO 14397) kg 664 - 733* 1 074 -1 437* 1 169 -1 257* 1 071 -1 432* 1 385 -1 781* 1 803 - 2 071 2 032 -2 269*
Tipplast med skopa - svängd maskin (enligt ISO 14397) kg 490 - 554* 815 - 1 206* 999 - 1 065* 839 - 1 143* 1 154 - 1 478* 1 495 - 1 714 1 692 - 1 898*
Tipplast med pallgaffel - rak maskin (enligt ISO 14397) kg 532 - 538* 829 - 970* 899 - 969* 838 - 1 122* 1 081 - 1 401* 1 534 - 1 722 1 731 - 1 908*
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin (enligt ISO 14397) kg 391 - 398* 631 - 866* 767 - 822* 654 - 896* 981 - 1 152* 1 239 - 1 406 1 459 - 1 605*
FORDONSDATA
Förarplattform (tillval) FSD (eps) FSD (eps, epsPlus, förarhytt) FSD (förarhytt) FSD (eps, epsPlus) FSD (eps, förarhytt) FSD (eps, förarhytt) FSD (förarhytt)
Axel (tillval) K75 (K90) K80 (T80, T94) K80 K80 (K90, T80, T94) T94 T94 (T110, PA940) PA940
Kinematik (tillval) P P P P P P (P-Z) P-Z
Körhastighet (tillval) km/h 0 - 12 (13) 0 - 13 (20, 30) 0 - 13 0 - 13 (20, 30) 0 - 20 (30) 0 - 20 (T94: 30, PA940: 28) 0 - 20 (28)
Bränsletanksvolym l 21 20 21 45 45 50 - 53 65
Hydrauloljetanksvolym l 18 20 12 27 27 30 35
HYDRAULSYSTEM
Färdhydraulik – arbetstryck (tillval) bar 215 (305) 305 (450) 305 305 (330) 370 390 (450) 450
Arbetshydraulik – flöde (tillval) l/min 30,8 30,8 (36,4 - 70) 44,8 44,8 44,8 49,4 (58,5) 56 (63 - 100)
Arbetshydraulik – arbetstryck bar 205 225 185 185 185 210 210
DRIVNING
Drivningstyp (tillval) hydraulisk (hydrostatisk)  hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk
Drivning (tillval) hydraulmotor  hydraulmotor (kardanaxel) hydraulmotor  hydraulmotor (kardanaxel) kardanaxel kardanaxel kardanaxel
BULLERMÄRKVÄRDEN
Genomsnittlig bullereffektsnivå LwA dB (A) 99,7 98,4 100,1 100,1 99,7 99,8 99,8
Garanterad bullereffektsnivå LwA dB (A) 101 101 101 101 101 101 101
Angiven bullertrycksnivå LpA dB (A) 85 85 84 85 82 82 82

På grund av den ständigt vidareutvecklade avgasnormen kan motortyperna 
ändras på kort varsel. Aktuell information om tillgänglighet kan erhållas från 
Weidemanns affärspartner.

Mer information finns på www.weidemann.de

* Med tillvalsutrustning (t.ex. förarhytt, axlar, däck, extra motvikt, bakre motvikt av gjutgods osv.) 
FSD = Förarskyddstak 
eps = Easy Protection System (fällbart förarskyddstak) 
epsPlus = Easy Protection System Plus (hydrauliskt sänkbart förarskyddstak) 
DPF = Dieselpartikelfilter
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Tekniska data 1160

*  Drifttiden för batteriet är starkt beroende av aktuella arbetsförhållanden, arbetsuppgifter och körsättet. Det kan därför hända att en längre drifttid 
kan uppnås. De angivna körtiderna kan i extrema fall dock även underskridas. Drift med pauser (t.ex. 30 min körning och 30 min paus) förlänger den 
totala drifttiden för batteriet.

1160 
eHoftrac®

ELMOTOR

Motor färddrivning kW 6,5

Motor arbetshydraulik kW 9

BATTERI STANDARD

Batterispänning V 48

Nominell kapacitet Ah 230

Batterivikt (±5 %) kg 450

Laddningstid h 8

Körtid vid långvarigt arbete med tung 
materialhantering, kontinuerlig drift h

1,5*

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten, 
kontinuerlig drift h

2– 3,5*

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten med 
avbrott (30 min körning, 30 min stillestånd) h

upp till 4*

BATTERI TILLVAL

Batterispänning V 48

Nominell kapacitet Ah 310

Batterivikt (±5 %) kg 579

Laddningstid h 6

Körtid vid långvarigt arbete med tung 
materialhantering, kontinuerlig drift h

2,1*

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten, 
kontinuerlig drift h

2,8– 4,5*

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten med 
avbrott (30 min körning, 30 min stillestånd) h

upp till 5*

ELSYSTEM

Driftspänning V 12

VIKT

Tjänstevikt (standard) kg 2 400

Tipplast med skopa – rak maskin (enligt ISO 14397) kg 1 509 -1 576

Tipplast med skopa – svängd maskin (enligt ISO 14397) kg 1 251-1 307

Tipplast med pallgaffel – rak maskin (enligt ISO 14397) kg 1 112-1 163

Tipplast med pallgaffel – svängd maskin (enligt ISO 14397) kg 916 - 959

FORDONSDATA

Axel T80

Förarplattform (tillval) FSD (eps, epsPlus)

Körhastighet km/h 0 – 15

Hydraultankens volym l 18,5

HYDRAULSYSTEM

Arbetshydraulik

Flöde (tillval) l/min 32

Arbetstryck bar 225

DRIVNING

Drivningstyp / drivning elektrisk via kardanaxel

BULLERMÄRKVÄRDEN

Genomsnittlig bullereffektsnivå LwA dB (A) 91,8

Garanterad bullereffektsnivå LwA dB (A) 92

Angiven bullertrycksnivå LwA dB (A) 76

Standardutrustning 
och tillval.

1160 
eHoftrac®

DRIVNING

Eldrivning via kardanaxel �

Aktiv stilleståndsreglering 
(maskinen hålls av motorn)

�

Hill-Hold-Funktion 
(maskinen hålls i stigning av motor)

�

Weidemann axel T80 �

BATTERI

Batteri 48 V 230 Ah �

Batteri 48 V 310 Ah �

Laddare ombord 230 V / 40 A �

Laddningsindikator för batteri �

STANDARDDÄCK (MERA PÅ SIDAN 40)

Däck 10.0/75 - 15 AS ET10 �

HYDRAULIK

Tredje funktions hydrauluttag fram, DN10 �

Fri-returanslutning fram �

3:e funktions hydrauluttag styrt från joystick �

4:e funktions hydrauluttag styrt från joystick �

Hydrauluttag bak dubbelverkande �

Snabbkoppling Multifaster på maskin och redskap �

FÖRARPLATS

Förarskyddstak med sidoskydd �

eps (easy protection system) �

epsPlus (Easy Protection System Plus) �

Eluttag fram, 3-poligt, två funktioner �

Ställbar rattstång �

LED-arbetsstrålkastare, 2 fram, 1 bak �

Bekväm stol med säkerhetsbälte 
mekaniskt fjädrad

�

Drifttidsräknare �

Trafikbelysning �

ÖVRIGT

Stänkskärm fram �

Stänkskärm bak �

Mekaniskt redskapsfäste �

Hydrauliskt redskapsfäste �

Högre lyfthöjd �

Bogserkoppling �

Tysk trafikregistrering (ej för Sverige) �

� Standard 
� Tillval
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39*med förarhytt

Mått.

1140

1140 Basic Line

1160 1160 eHoftrac® 1240LP 1260 1280 1380 
P-kinematik

1380 
PZ-kinematik

1880

MÅTT

Däck 7.00 - 12 AS ET40 10.0 / 75 - 15.3 AS ET10 10.0 / 75 - 15.3 AS ET10 27 x 8.50 - 15 EM 
ET30

27 x 8.50 - 15 EM 
ET30

10.0 / 75 - 15.3 AS 
ET80

10.0 / 75 - 15.3 AS 
ET80

10.0 / 75 - 15.3 AS 
ET80

10.0 / 75 - 15AS ET-5

A Total längd mm 3 706 3 983 3 983 4 142 4 127 4 053 4 420 4 581 5 007
B Total längd (utan skopa) mm 2 733 3 005 3 005 3 164 3 151 3 321 3 520 3 700 4 022
C Räckvidd (till redskapsfästets ledpunkt) mm 496 508 508 620 534 534 560 720 675
D Axelavstånd mm 1 345 1 468 1 468 1 544 1 503 1 623 1 732 1 732 1 952
E Bakre överhäng mm 779 917 917 889 1 000 1 054 1 182 1 182 1 290
F Höjd med fast förarskyddstak mm 2 124 2 237 2 257 1 891 2 156 2 255 2 260 2 260 2 336

Höjd med fällbart förarskyddstak (eps) mm 2 227 2 341 2 361 – 2 265 2 373 2 370 2 370 –
Höjd med fällbart förarskyddstak (eps), nedvikt mm 1 937 1 928 1 948 – 1 841 1 856 1 850 1 850 –

 Höjd med nedsänkbart förarskyddstak (epsPlus) mm – 2 243 2 263 – 2 162 – – – –
 Höjd med nedsänkbart förarskyddstak (epsPlus), nedsänkt mm – 1 949 1 969 – 1 868 – – – –
 Höjd med hytt mm – 2 302 – 1 950 – 2 280 2 280 2 280 2 346
H Sitthöjd mm 1 142 1 273 (980*) 1 293 937 (976*) 1 200 1 320 1 280 1 280 1 349

J Total arbetshöjd mm 3 415 3 423 3 443 3 071 3 474 3 461 3 659 3 830 3 675

K Höjd till redskapets ledpunkt mm 2 734 2 740 2 760 2 386 2 792 2 872 3 010 3 203 3 203
L Överlasthöjd mm 2 405 2 421 2 441 2 049 2 473 2 544 2 690 2 880 2 861
M Dumphöjd mm 1 807 1 799 1 819 1 404 1 820 2 067 2 130 2 380 2 454
N Räckvidd vid M mm 550 498 498 467 499 447 250 410 198
O Grävdjup mm 113 97 77 101 146 37 83 130 104
P Total bredd mm 850 1 044 1 044 960 960 1 044 1 040 1 040 1 214
Q Spårvidd mm 660 780 780 740 740 780 780 780 950
S Markfrigång mm 190 255 255 226 204 230 250 250 270
T Yttre vändradie med skopa mm 2 140 2 592 (2 831*) 2 592 3 034 (3 217) 2 649 2 846 2 870 (3 040*) 2 950 (3 120*) 3 447
U Yttre vändradie, maskin mm 1 570 2 138 (2 415*) 2 138 2 607 (2 843*) 2 134 2 546 2 612 (2 792*) 2 612 (2 792*) 3 171
V Inre vändradie mm 600 1 017 (1 311*) 1 017 1 561 (1 775*) 1 087 1 423 1 410 (1 610*) 1 410 (1 610*) 1 831
W Svängvinkel ° 55° 50° (43°) 50° 41° (40°) 50° 45° 48° (44°) 48° (44°) 45°
X Rollback-vinkel vid maximal lyfthöjd ° 50° 50° 50° 48° 47° 47° 43° 57° 52°
Y Maximal tippvinkel ° 39° 40° 40° 44° 43° 44° 42° 37° 41°
Z Rollback-vinkel på marknivå ° 48° 49° 49° 52° 47° 48° 51° 50° 42°
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Däck. Däckmönster.

Typiskt arbetsvillkor Medelvärde Standardavvikelse (s)

VIBRATIONER 1,4*aw,eqx 1,4*aw,eqy aw,eqz 1,4*sx 1,4*sy sz

LASTARTYP [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²]

Kompakt-hjullastare  
(tjänstevikt < 4 500 kg)

Load & carry (lastnings- och 
transportarbeten)

0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13 

Hjullastare (tjänstevikt > 4 500 kg) Load & carry (lastnings- och 
transportarbeten)

0,84 0,81 0,52 0,23 0,20 0,14 

Arbete vid utvinning (svåra 
arbetsförhållanden)

1,27 0,79 0,81 0,47 0,31 0,47 

Transportkörning 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

Helkroppsvibrationer:
•  Alla maskiner är utrustade med en förarstol som uppfyller 

kraven enligt EN ISO 7096:2000.
•  När hjullastaren används korrekt varierar 

helkroppsvibrationerna från under 0,5 m/s2 till ett kortvarigt 
maximalt värde.

•  Det rekommenderas att, vid beräkning av vibrationsvärden 
enligt ISO/TR 25398:2006, använda värdena som är angivna 

i tabellen. Då ska man också ta hänsyn till de faktiska 
användningsförhållandena.

•  Teleskoplastare och hjullastare indelas enligt tjänstevikten.

Hand- och armvibrationer:
• Hand- och armvibrationer överstiger inte 2,5 m/s2.

Vibrationsvärden.

RP-mönster
Den stora kontaktytan skyddar underlaget. Därmed 
är RP-mönstret lämlig även för grönytor.  

MPT-mönster
MPT-mönstret ger den perfekta kombinationen av 
bra dragkraft på ojämn mark och jämn gång vid 
transportkörning på väg.

Multiuse
Multiuse-mönstret är särskilt utformad för 
blandad användning året runt och för olika 
klimatförhållanden. På sommaren har den hög 
dragkraft på löst underlag och på vintern god 
stabilitet på snö och vid halt väglag.

EM-mönster 
EM-mönstret passar tack vare nästan parallella 
lameller särskilt för löst underlag såsom sand, 
grus eller krossad sten. Det här däckmönstret  
har stor kontaktyta med underlaget, vilket ger 
god dragkraftsöverföring och också bidrar till 
smidig gång.

AS-mönster
De avsmalnande lamellerna garanterar säker 
körning, särskilt på hal och mjuk mark.

SureTrax-mönster
SureTrax-mönstret övertygar med en stor kontaktyta 
samt stor lastkapacitet. Ger jämn gång och lång 
livslängd på hårda underlag.

1140 
Basic Line 
1140

1160 1160 
eHoftrac

1240LP 1260 1280 1380 1880

AXEL K75 K90 K80/
T80

T94 T80 K80 K90 K80/
T80

K90 T94 T94 T94/
PA940

T110 PA940

Bredd maskin mm
DÄCK

7.00-12 AS ET40 850* 1 000 – – – – – – – – – – – –

10.0/75-15.3 AS ET-5 – – – – – – – – – 1 214 1 214 1 214 1 374 1 214*

10.0/75-15.3 AS ET10 – – 1 044* – 1 044* – – 1 044 1 144 – – – – –

10.0/75-15.3 AS ET40 – – – – – – – – – 1 124 1 124 1 124 1 284 –

10.0/75-15.3 AS ET60 – – – – – – – 1 200 1 044 – – – – –

10.0/75-15.3 AS ET80 – – – 1 040* – – – – – 1 040* 1 044* 1 040* 1 200* –

10.0/75-15.3 RP ET40 Mitas M159 – – – 1 124 – – – – – 1 124 1 124 1 124 1 284 –

10-16.5 EM ET0 – – – – – – – – – 1 200 1 200 – – 1 200

10-16.5 EM ET40 – – – 1 114 – – – – – 1 114 1 114 1 114 1 274 –

10-16.5 Sure Trax ET0 BKT – – – – – – – – – 1 200 1 200 – – 1 200

10-16.5 Sure Trax ET40 BKT – – – – – – – – – 1 128 1 128 1 128 1 288 –

11.5/80-15.3 AS ET-5 – – – – – – – – – – – 1 240 1 400 1 240

11.5/80-15.3 AS ET40 – – – – – – – – – – – 1 150 1 310 –

12-16.5 EM ET0 – – – – – – – – – – – – – 1 250

12-16.5 EM ET45 – – – – – – – – – – – 1 155 1 315 –

12-16.5 Sure Trax ET0 BKT – – – – – – – – – – – – – 1 270

12-16.5 Sure Trax ET45 BKT – – – – – – – – – – – 1 175 1 335 –

12.0/75-18 MPT ET-30 – – – – – – – – – – – – – 1 300

15.0/55-17 AS ET0 – – – – – – – – – – – 1 320 1 480 –

15.0/55-17 AS ET-40 – – – – – – – – – – – 1 400 1 560 1 400

26.0x12.00-12 AS ET0 1 070 1 250 1 110 – 1 110 1 110 1 210 1 110 1 210 – – – – –

26.0x12.00-12 RP ET0 1 070 1 220 1 110 – 1 110 – – 1 110 1 210 – – – – –

27x 8.50-15 EM ET30 920 1 070 960 – 960 960* 1 060* 960* 1 060* – – – – –

27x8.50-15 EM ET80 – – – 1 000 – – – – – 1 000 1 000 – – –

27x10.50-15 EM ET-5 1 000 1 150 1 080 – 1 080 1 080 1 180 1 080 1 180 – – – – –

27x10.50-15 EM ET18 – – – – – – – – – 1 160 1 160 – – –

27x10.50-15 EM ET60 – – – 1 080 – – – – – 1 080 1 080 – – –

27x10.0-15.3 AS504 ET0 – – 1 050 – 1 050 1 050 1 150 1 050 1 150 – – – – –

31x15.50-15 AS ET-50 – – 1 280 – 1 280 – – 1 280 1 380 – – – – –

31x15.50-15 AS ET-50 Starco – – 1 280 – 1 280 – – 1 280 1 380 – – – – –

31x15.50-15 AS ET-37 – – – – – – – – – 1 394 1 394 1 394 1 554 1 394

31x15.50-15 AS ET-37 Starco – – – – – – – – – 1 368 1 368 1 368 1 528 1 368

31x15.50-15 AS ET0 – – – 1 320 – – – – 1 300 1 320 1 320 1 320 1 480 –

31x15.50-15 AS ET0 Starco – – – 1 294 – – – – – 1 294 1 294 1 294 1 454 –

31x15.50-15 AS ET-85 – – – – – – – – – – – – – 1 490

31x15.50-15 EM ET-37 – – – – – – – – – 1 414 1 414 1 414 1 574 1 414

31x15.50-15 EM ET0 – – – – – – – – – 1 340 1 340 1 340 1 500 –

31x13.50-15 RP ET0 – – – – – – – – – – – 1 263 1 423 –

31x15.50-15 RP ET0 – – – 1 313 – – – – – 1 313 1 313 1 313 1 473 –

33x15.50-15 RP ET-40 – – – – – – – – – – – 1 424 1 584 1 424

305/70 R16.5 ET0 Multiuse 550 – – – – – – – – – – – 1 244 1 404 –

425/55 R 17 AS ET-40 Alliance 570 – – – – – – – – – – – 1 445 – 1 445

425/55 R 17 AS ET0 Alliance 570 – – – – – – – – – – – – 1 520 –

425/40 B17 ET0 PR14 Delcora GSP+ – – – – – – – – – – – 1 365 1 525 –

425/40 B17 ET0 PR22 Delcora GSP+ – – – – – – – – – – – 1 365 1 525 –

Dubbla däck 7.00-12 AS fram 1 390 – 1 390 – 1 440 1 390 1 390 – – – – – –

Dubbla däck 10.0/75-15.3 AS fram – – – 1 650 – – – – – 1 650 1 650 – – –

Dubbeldäck 27x8.50-15 EM fram – – – 1 650 – – – – – 1 650 1 650 – – –

Dubbla däck 10.0/75-15.3 AS ET40 fram – – – – – – – – – – – 1 754 – –

Dubbla däck 10.0/75-15.3 AS ET80 fram – – – – – – – – – – – 1 670 1 830 –

Dubbla däck 11.5/80-15.3 AS fram – – – – – – – – – – – 1 780 1 940 –

*Standarddäck
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Sedan årtionden är vår mission: Avlastning av lantbrukare 
genom mekanisering av stallskötseln och arbeten inom 
gården. Detta ledde till utveckling av Hoftrac®, som idag är 
ett kategoribegrepp för en egen maskinkategori – originalet 
härstammar från Weidemann.
Det nära samarbetet mellan Weidemann-utvecklare och 
våra användare har alltid lett till innovativa koncept och ett 
genomtänkt produktprogram med hög användbarhet och 
sofistikerad teknik.

Det går vi i god för och följer kontinuerligt vägen vi 
påbörjade. Våra kunder drar nytta av hög produktivitet, 
investeringssäkerhet och har med Weidemann alltid en stark 
partner vid sin sida.
Våra maskiner och våra tjänster är väldigt kraftfulla och hänför 
i det dagliga arbetet. Precis som de är avsedda att göra. 
Weidemann – designed for work.

Weidemann – effektiv av tradition.

Omfattande nätverk av återförsäljare.
Vi förfogar över ett omfattande nät av återförsäljare i 
Tyskland och i Europa. Varje återförsäljare är en del av ett 
välorganiserat team. Förutom rådgivning och försäljning av 
nya maskiner, står våra återförsäljare alltid till ditt förfogande 
vad det gäller kundtjänst och reservdelsförsörjning. För 
att din partner alltid ska vara uppdaterad med det senaste 
ordnar Weidemann regelbunden utbildning för återförsäljare.

Attraktiva finansieringsprogram.
Weidemann erbjuder i Tyskland genom olika ramavtal 
attraktiva möjligheter för finansiering eller leasing av 
maskiner. Internationellt erbjuder Weidemanns återförsäljare 
i respektive land olika finansieringsalternativ. Ta reda på de 
aktuella villkoren hos din lokala kontakt.

Personlig undervisning och instruktion.
Om du väljer en Weidemann lämnar vi dig inte i sticket. Vid 
överlåtelsen kommer du och hela teamet av förare få en 
detaljerad genomgång av drift, underhåll och skötsel av 
maskinen. Om du fortfarande undrar någonting kontaktar du 
bara din lokala återförsäjare. Den ligger i närheten och kan 
hjälpa dig vidare snabbt och effektivt.

Garantiförlängning.
Om så önskas kan du förlänga garantitiden för maskinen för 
upp till 60 månader eller 5 000 drifttimmar.

Weidemann, din starka partner.
Välutrustad överallt.
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Weidemann produktsortiment.

Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45 - 49
34519 Diemelsee-Flechtdorf 
Tyskland 
Tel.  +49(0)5631 50 16 94 0
Fax  +49(0)5631 50 16 94 666
info@weidemann.de
www.weidemann.de

Den kraftfulla hjullastaren.
Finns med vanlig lastare eller teleskoparm.

De kompakta teleskoplastarna.
Nå högt med optimal stabilitet.

Redskap och däck.
Din maskin från Weidemann blir till ett universalverktyg! 
Rätt redskap och däck för varje uppgift.

De flerfunktionella Hoftrac®.
Kraftfullt hjälpmedel för varje 
användningsområde. Vår innovation: den helt 
eldrivna 1160 eHoftrac®.


