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Den kraftfulde hjullæsser. 
 Efter ønske med læssearm eller teleskoparm.



Uundværlig i din 
virksomhed.



Weidemann hjullæsseren gør alt arbejde mere produktivt. Ud over de mange 
funktioner, den store arbejdskomfort og den fremragende sikkerhedsstandard 
har den masser af kraft og udholdenhed - den rigtige løsning til alle opgaver. 
Weidemann tilbyder denne miljøvenlige serie med en motorteknologi, der 
opfylder de nyeste udstødningsnormer. 
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Ny udstødningsstandard - ny motorteknik.
Godt forberedt på fremtiden. 

Siden 1990 har der foreligget konkrete udstødningsforskrifter 
for non-road- og mobile arbejdsmaskiner, hvis femdelte 
trinplan stiller en trinvis reduktion af motoremissioner for 
de forskellige effektklasser i udsigt. Trinnene til reduktion 
af emission kaldes stage 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 følgende skadelige stoffer: 

- Kvælstofilte (NOx)

- Kulilte (CO)

- Kulbrinte (HC)

- Finstøv/sodpartikler (PM)

Trin I til IIIA til reduktion af skadelige stoffer har vi allerede 
løst hos Weidemann gennem de seneste år. Men nye, 
skærpede grænseværdier i trin IIIB og IV (Tier 4 interim og 
Tier 4 final) venter på at blive opfyldt. Da vi gerne vil tilpasse 
vores maskiner til den ændrede lovsituation og også gerne 
vil videreudvikle, har vi investeret meget udviklingsarbejde og 
knowhow i de to nye maskintyper. Det glæder os derfor på de 
følgende sider at kunne præsentere vores to nye Weidemann-
modeller 4080 og 5080 – med motorer, der opfylder den 
aktuelle udstødningsnorm IIIB.



Nyt design, der springer direkte i øjnene. De udvendigt 
synlige ændringer i den nye motorgeneration er kontravægt, 
tanke for hydraulik og brændstof og motorhjelm.

Den nyeste motorteknik i henhold til 
udstødningsstandard lllB. Reduktion af udstødning 
af skadelige stoffer takket være integreringen af en 
udstødningsefterbehandling i form af et keramikpartikelfilter.



Ny køler med ladeluftkøling med henblik på yderligere 
optimering af køleeffekten. Derudover forbedres 
maskinernes ydeevne, og brændstofforbruget reduceres.

Den nye motorteknik.

Ud over integreringen af en udstødningsefterbehandling i form af 
et partikelfilter kræver tilpasningen af maskinerne til trin IIIB også 
en yderligere optimering af køleeffekten. Dette opnås vha. en kølet 
udstødningstilbageføring. Samtidig er det en positiv sidegevinst, at disse 
nye komponenter ikke kun bidrager til emissionsreduktionen, men også til 
at forbedre maskinernes ydeevne, og at brændstofforbruget kan sænkes 
med ca. 5 % - det er overbevisende argumenter! 

Det keramikfilter, der skal anvendes, og som filtrerer en stor del af de 
skadelige sodpartikler fra, regenereres automatisk ved afbrænding af 
aflejrede partikler under drift – uden begrænsninger for menneske eller 
maskine. 

Disse ændringer af motorteknikken og udstødningssystemet gør 
det nødvendigt at integrere yderligere komponenter. Motoren skal 
derfor udstyres med komponenter til udstødningsefterbehandling og 
yderligere køleanordninger, der kan medføre et større behov for plads 
i motorrummet. Hos Weidemann bliver dette synligt udvendigt i form af 
vores nye, dynamiske motorhjelmsdesign. 

Ny, forbedret placering af motorrumsudstyr,  
især hydraulik- og elektriske tilslutninger. Alle tilslutninger 
er logisk placeret, lette at komme til og optimalt forberedt til 
monterings af ekstraudstyr.
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Se de tekniske nyheder og 
ændringer, og kig med under 
motorhjelmen.
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Der er tænkt på alt:  
Udvikling baseret på praksis – med 
fremtidens udstødningsværdier.

En arbejdsplads, hvor man føler sig godt tilpas. Du 
bør unde dig selv den lave opstigning fra begge sider. 
Et komfortsæde, der kan tilpasses kropsvægt og 
-størrelse. Og ikke mindst: God plads og udsyn i alle 
retninger.

Meget forskelligt udstyr. Du kan 
konfigurere motor, førerplads, dæk og 
arbejdsredskaber individuelt afhængig 
af anvendelsesformål og ønske. Det er 
altid din skræddersyede Weidemann.

50804080



4080 
5080

Robust kinematik med enorm løfte- 
og brydekraft. De to store 
hydraulikcylindre har reserver, og den 
samlede kinematik er dimensioneret til 
korte og effektive arbejdscyklusser. Alt 
transportgods kan læsses og aflæsses 
meget hurtigt.

Overbevisende løftehøjde med kompakt 
konstruktion. Den forkrøppede læssearm er meget 
stabil og vridningsfast og understøtter præcision under 
arbejdet. Arbejdsværktøjet forbliver altid i synsfeltet, 
også når løftearmen er hævet. Også transportkøretøjer 
med høj læssekant kan læsses uden problemer.

Afprøvede værktøjer, der kan udskiftes, uden du 
skal stå af maskinen. Den seriemæssige, hydrauliske 
låsning og de afprøvede arbejdsredskaber gør 4080 til 
en fleksibel og meget produktiv multimaskine, der kan 
anvendes såvel inde som ude.
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Håndgribelig hightech:  
Gennemtænkt, robust og 
praksisorienteret.

Oplev ergonomiens mange fordele. God benplads, 
kombiinstrumenter i et overskueligt arrangement og det 
behagelige førersæde er tilpasset optimalt til hinanden. En 
arbejdsplads, der på alle måder støtter føreren.

Kabinen kan vippes sideværts: Hurtig, let og 
direkte adgang til motor, hydrauliksystem og det 
elektriske system gør de daglige rutiner i form af 
kontrol og vedligeholdelse utrolig meget lettere.

5080T4080T



Vibrationsdæmpet arbejdsplads. Vibrationer og stød 
optages af maskinen. Kroppen er beskyttet, og du kan 
arbejde mere afslappet og koncentreret også i længere 
tid.

Hydraulisk forstyret joystick. Ergonomisk, 
praktisk og ligetil: Køreretningen og hele 
maskinens kinematik styres jævnt og suverænt 
med bare én hånd.

4080T 
5080T

Endnu større løftehøjder med den lige teleskoparm. På 
den måde kan også transportkøretøjer med høj læssekant 
læsses uden problemer.

Højtydende hydraulik med proportionalstyring,  
der giver mulighed for samtidig hævning/sænkning samt 
indkøring/udkøring af armen (ekstraudstyr). 

10_11



4080 
5080

Weidemanns grundlæggende dyder: 
Manøvredygtig, terrængående og 
vedligeholdelsesvenlig.

Store maskiner med høj manøvredygtighed.

Det kan blive for trangt til store maskiner, f.eks. ved arbejde i stalde 
og på lagre. Derfor er modellerne 4080 og 5080 velegnede i kraft af 
deres udførelse med læsse- og teleskoparm, små radiusser og optimal 
manøvredygtighed.



Vipbar kabine.  
Ukompliceret adgang til motoren, hydrauliksystemet og det 
elektriske system gør kontrol og vedligeholdelse lettere. 

Styr på fejl.

Den ofte langvarige søgning efter skjulte fejl hører fortiden 
til. Ved de nye maskintyper 4080 og 5080 kan det nye 
diagnoseværktøj analysere mange funktioner, f.eks. 
kørefunktion, teleskopfunktion, 3. og 4. styrekreds samt de 
elektriske funktioner hurtigt og entydigt.

Fejlmeddelelser i displayet gør omgående føreren 
opmærksom på mulige fejl, så der kan reageres omgående. 
Takket være den nøjagtige angivelse af fejlnummer kan 
forhandleren være forberedt og stille med egnede 
reservedele. 

Det gør det meget lettere for en uddannet forhandler at 
foretage videre diagnose og fejlsøgning vha. 
diagnoseværktøjet. Det sparer tid og bekymringer. 

Ryggraden i Weidemann’s 
konstruktion: Det legendariske 
knækpendulled.

En hjullæsser fra Weidemann har altid 
alle fire hjul solidt plantet på jorden, i 
enhver situation, i ethvert terræn. For- 
og bagvogn kan svinge hver sin vej og 
reagerer derfor meget fintfølende på alle 
ujævnheder. Fordelen: Du kører altid 
med maksimal traktion, ingen kraft går til 
spilde. 
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4080 
5080

Bedre betjenings- og kørekomfort. 
Optimalt udsyn over arbejdet. 

1 32
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Den rummelige kabine giver god bevægelsesfrihed. 
Dermed kan føreren koncentrere sig fuldt ud om det 
væsentlige og arbejde komfortabelt og sikkert også 
ved hårdt arbejde.

Godt udsyn hele vejen rundt. Førerkabinen 
med vinduer giver et fremragende overblik 
over påmonterede redskaber, det umiddelbare 
arbejdsområde og omgivelserne omkring maskinen.

1 Kompakte arbejdslys. 
 Disse giver optimal belysning og gør arbejdet 

sikkert. Der medfølger seriemæssigt fire 
arbejdslygter. 

2 Ventilation efter behov.
 Store, fuldt oplukkelige døre på begge sider af 

maskinen. Den øverste rude kan klappes helt 
op og låses fast. Mindre vinduesventilation er 
også en mulighed. 

3 Justerbart førersæde.
 Førersædet er justerbart, ergonomisk formet og 

godt affjedret. Det luftaffjedrede komfortsæde 
med sædevarme, der kan fås som ekstraudstyr, 
lader intet tilbage at ønske.

4 Arbejdsklima.
 Arbejdsklimaet er fremragende takket være 

et effektivt varme- og ventilationssystem 
med blæser, friskluftfilter og godt placerede 
luftdyser. Ved meget høje udetemperaturer 
anbefaler vi klimaanlægget som ekstraudstyr. 
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En Weidemann er mere end en maskine.  
Den er også en slags hjemsted for føreren. 

Hjullæsserne i klasse 40 og 50 bruges ofte mange timer om dagen. 
De kan sagtens klare dette maraton-arbejde. Men der er også 
tænkt på føreren. Han kan let styre "sin Weidemann" og betjene 
den uden at blive træt. Komfort og ergonomi er gennemtænkt og 
afprøvet. Dette gør arbejdet væsentligt lettere.

4080 
5080

1  Vibrationsdæmpet arbejdsplads.
 Vibrationer og stød bliver opfanget af 
maskinen. Kroppen er beskyttet, og du kan 
arbejde mere afslappet og koncentreret også i 
længere tid.

2  Oplev ergonomiens mange fordele. 
  God benplads, kombiinstrumenter i et 

overskueligt arrangement og det  
behagelige førersæde er tilpasset optimalt til 
hinanden. En arbejdsplads, der på alle måder 
støtter føreren.

3  Justerbart rat. 

  Til en arbejdsplads, der tilpasser sig førerens 
kropsmål. 

4  Altid overblik over de vigtigste 
funktioner. 
Med det nye digitale display vises for første 
gang de aktive funktioner i cockpittet, 
f.eks. tilkoblede elektriske funktioner, 
kontinuerlig drift af 3. styrekreds eller tilkoblet 
differentialespærre. 

1

3

2

4

En motiverende arbejdsplads: 
Velbehag og ydelse.  



5

5 Alt med én hånd.
Joysticket bliver en altmuligmand, og 
maskinens betjeningsvenlighed øges 
yderligere. Ud over funktionen af 3. styrekreds, 
der kan aktiveres på multifunktionshåndtaget, 
er der kommet nye funktioner til. Kontinuerlig 
drift af 3. styrekreds kan aktiveres vha. en 
vippekontakt – nu også i begge retninger, når 
fingerhjulet slås ud. 

Funktionen af 4. styrekreds (ikke ved 
teleskopmaskiner) kan nu også betjenes 
vha. joysticket. Ved teleskopering er en ny, 
proportional aktivering endvidere mulig, så en 
individuel arbejdshastighed opnås. 

Samtidig kan begge elektriske funktioner 
for første gang aktiveres fjederreturnerende 
eller låsende på joysticket. De to elektriske 
funktioner er uafhængige af hinanden, så 
begge kan aktiveres enten fjederreturnerende 
eller låsende, eller den ene låsende og den 
anden fjederreturnerende.
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En effektiv arbejdsindsats kræver innovative løsninger.

I dag er økonomi en af de vigtigste egenskaber, som 
hjullæsseren skal tilføre din virksomhed. Jo hurtigere og mere 
tidsbesparende en hjullæsser manøvrerer, jo højere er dens 
arbejdsydelse. Ved hjullæssere fra Weidemann betyder økonomi 
teknisk modnede løsninger som f.eks. stor løftehøjde, høj 
trækstyrke, høj stabilitet, et enkelt hurtigskiftesystem og en 
100 % differentialespærre.

Takket være det hydrauliske hurtigskiftesystem

kan arbejdsredskaber nemt udskiftes. Dermed er 
hjullæsseren straks driftsklar igen. Det øger produktiviteten 
og dermed økonomien.

4080 
5080

Økonomi,  
der lønner sig.



Ved inching med bremse-inch-pedalen overføres den 
fulde kraft til hydraulikladeanlægget. 

Kombineret bremse-inch-pedal. Den mekaniske og 
hydrauliske bremse ("inching") med kun én pedal giver 
mange fordele: Slitagen på driftsbremsen reduceres 
betragteligt, og maskinen kan manøvreres sikkert og 
præcist også ved stor last.

100 % -differentialespærren giver maksimal motorkraft 
ved behov og holder dækslitagen på et lavt niveau, når 
den er frakoblet under normal drift.
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I det daglige brug:  
Mere overbevisende kan ydelse ikke være.
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Din Weidemann hjullæsser:  
Individuelt udstyret.  
Opbygget, så den passer til dit behov.

Med Weidemann er du på den sikre side – vi tilbyder vores hjullæsser med 
godt, omfattende og robust seriemæssigt udstyr. Derudover kan du sam-
mensætte din maskine med forskelligt ekstraudstyr hvad angår drivkraft, 
dæk, hydraulik og førerplads, så den passer et hundrede procent til dig, din 
virksomhed og dine arbejdsopgaver. 

4080

5080T

5080

4080T



4080 4080T 5080 5080T

SERIEMÆSSIGT UDSTYR OG EKSTRAUDSTYR

MOTOR

Perkins 845E-E34TAWF (75 kW / 102 HK) – –

Perkins 845E-E34TAWF (86 kW / 117 HK)

DRIVKRAFT

Hydrostatisk drev via fordelergear og kardanaksel

Planetakse PA 1422 – –

Planetakse PA 1422 / 2 – –

100 % elektrisk-hydraulisk differentialespærre kan kobles til ved for- og bagaksel

Kørehastighed 0 - 20 km/t

Hastighedsforøgelse til 30 km/t

DÆK (se mere på side 27)

Dæk 12.5 - 20 MPT ET0 – –

Dæk 550 / 45 - 22.5 AS ET0

HYDRAUlIK

2 løftecylindre – –

Multifunktions-joystick og armlæn (integreret i førersædet)

3. Styrekreds for proportional via joystick

3. Styrekreds Flow Sharing

4. Styrekreds Flow Sharing – –

1 - 2 hydrauliktilslutninger bag dobbeltvirkende

Trykløst returløb

Retardationsventil

læssevibrationsdæmpning

KINEMATIK

Teleskoparm – –

Z - Kinematik – –

FØRERPlADS

Kabine med varme, ventilation og rudevisker, ROPS- og FOPS-testet

Kabine kan vippes sideværts

Justerbart rat

4 arbejdslygter på førerpladsen

4 lED-arbejdslygter på førerpladsen

Belysningsanlæg i henhold til den tyske færdselslov

Komfortsæde med sikkerhedssele fuldt affjedret

Komfortsæde med sikkerhedssele luftaffjedret

Sædeopvarmning

Klimaanlæg

Brændstofindikator

Driftstimetæller

TÜ-godkendelse (tillæg i køretøjspapirerne)

ANDET

Batteriafbryder

Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

Hydraulisk hurtigskiftesystem til arbejdsværktøjer

Styreanslag af rustfrit stål

Smørbart knækpendulled

Elektrisk tilslutning bag/for

 Serielt 
 Ekstraudstyr 

 – Ikke muligt

Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdt. Der påtages intet ansvar for oplysningernes rigtighed. Udslagsgivende er udelukkende den 
kontraktmæssige overenskomst.
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Tekniske data.



*Vippelast værdier i ( ) udteleskoperet

4080 4080T 5080 5080T

TEKNISKE DATA

MOTORDATA

Producent Perkins Perkins Perkins Perkins

Motortype 854E-E34TAWF 854E-E34TAWF 854E-E34TAWF 854E-E34TAWF

Cylindre 4 4 4 4

Maks. ydelse kW / HK 
(ekstraudstyr)

75 / 102 
(86 / 117)

75 / 102
(86 / 117)

86 / 117 86 / 117

ved o/min. 2.500 2.500 2.500 2.500 

Slagvolumen cm3 3.400 3.400 3.400 3.400

Køling Vand/  
Ladeluft

Vand/  
Ladeluft

Vand/  
Ladeluft

Vand/  
Ladeluft

ElEKTRISK SYSTEM

Driftsspænding V 12 12 12 12

Batteri Ah 95 95 95 95

Dynamo A 120 120 120 120

VÆGT

Driftsvægt (standard) kg 5.840 5.930 7.140 7.200

Maks. løftekraft daN 5.954 5.059 7.273 5.059

Vippelast skovl (i henhold til ISO 8313) 

løftekonstruktion 
vandret / maskine lige kg

3.579 3.371 (1.949)* 4.639 4.232 (2.502)*

løftekonstruktion 
vandret / maskine knækket kg

2.999 2.864 (1.621)* 3.871 3.596 (2.107)*

Vippelast pallegaffel (i henhold til ISO 8313)  

løftekonstruktion 
vandret / maskinen lige kg

3.310 3.171 (1.943)* 4.244 4.004 (2.521)*

løftekonstruktion 
vandret / maskinen knækket kg

2.790 2.697 (1.634)* 3.579 3.425 (2.142)*

KØRETØJSDATA

Førerplads Kabine Kabine Kabine Kabine

Aksel PA 1422 PA 1422 PA 1422/2 PA 1422/2

Kørehastighed (ekstraudstyr) km/t 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30)

Køretrin 2 2 2 2

Brændstoftank, indhold l 105 105 105 105 

Hydraulikolietank, indhold l 95 95 95 95 

HYDRAUlIKSYSTEM

Kørehydraulik

Arbejdstryk bar 445 445 445 445

Arbejdshydraulik

Transportmængde (ekstraudstyr) l/min. 100 (150) 100 (150) 100 (150) 100 (150)

Arbejdstryk bar 210 235 210 235

DRIVKRAFT

Drevtype Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk

Køredrev Kardanaksel Kardanaksel Kardanaksel Kardanaksel

STØJVÆRDIER

Gennemsnitligt støjtryksniveau lwA dB (A) 101 101 101 101

Garanteret støjtryksniveau lwA dB (A) 103 103 103 103

Angivet lydtryksniveau lpA dB (A) 78 78 78 78
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4080 4080T 5080 5080T

DIMENSIONER

Skovl mm Jordskovl 
1.800

Jordskovl 
1.800

Jordskovl 
1.800

Jordskovl 
1.800

A Samlet længde mm 6.127 6.396 6.127 6.396

B Samlet længde uden skovl mm 4.886 5.200 4.886 5.200

C Aksemidte til skovldrejepunkt mm 990 1.245 990 1.245

D Hjulafstand mm 2.151 2.189 2.151 2.189

E Hækudhæng mm 1.676 1.676 1.676 1.676

F Højde med kabine mm 2.679 2.679 2.694 2.694

H Sædehøjde mm 1.607 1.607 1.622 1.622

J Samlet højde mm 4.413 5.824 4.428 5.839

K Maks. højde skovldrejepunkt mm 3.671 5.076 3.686 5.091

l Overlæsningshøjde mm 3.310 4.790 3.325 4.805

M Tiphøjde mm 2.743 4.071 2.758 4.086

N Rækkevidde ved M mm 1.024 931 1.009 916

O Gravedybde mm 143 – 128 –

P Samlet bredde mm 1.810 1.827 1.990 1.990

Q Sporvidde mm 1.422 1.422 1.422 1.422

S Frihøjde mm 360 360 375 375

T Maks. udvendig radius mm 4.172 4.473 4.172 4.473

U Radius på udvendig kant mm 3.683 3.928 3.683 3.928

V Indvendig radius mm 1.951 1.702 1.878 1.629

W Knækvinkel ° 42 45 42 45

X Tipvinkel ved maks. løftehøjde ° 38 45 38 45

Y Maks. udkipsvinkel ° 28 33 28 33

Z Tipvinkel på jorden ° 44 41 44 41

Alle værdier med standarddæk

Dimensioner.
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* Standarddæk

4080 4080T 5080 5080T

BREDDE / VENDT mm

12.5 - 20 MPT ET0 1.810* 1.810* – –

405 / 70 - 20 AS ET0 1.840 1.840 1.840 1.840

500 / 45 - 20 AS ET0 1.920 1.920 1.920 1.920

550 / 45 - 22.5 AS ET0 1.990 1.990 1.990* 1.990*

550 / 45 - 22.5 AS ET-50 2.070 2.070 2.070 2.070

600 / 45 - 22.5 AS ET-40 2.100 2.100 2.100 2.100

Tvillinghjul 12.5 / 80 - 18 AS for I.A. I.A. – –

15.5 / 55 - 18 EM ET0 1.780 1.780 – –

405 / 70 - 18 EM ET0 1.877 1.877 1.877 1.877



4080T, 5080T
Bærevnediagram 

Alle tekniske oplysninger i dette prospekt refererer til standardmodeller, som er blevet afprøvet under mellemeuropæiske driftsbetingelser, og beskriver deres standardfunktioner. Den enkelte models udstyr, dens 
funktioner og tilbehør afhænger af den pågældende model og produktets ekstraudstyr samt af de landespecifikke bestemmelser i salgslandet. Illustrationer kan vise ikke angivne produkter eller produkter, som  
ikke fås seriemæssigt. Beskrivelser, illustrationer, vægtangivelser og tekniske data er uforpligtende og svarer til teknikkens stand på tidspunktet for trykningen. Ændringer af konstruktion, udstyr, optik og 
teknik forbeholdes uden forudgående varsel på grund af den løbende videreudvikling af produkterne. Hvis du har brug for specielle funktioner, som kun står til rådighed ved brug af ekstra komponenter og/
eller under særlige rammebetingelser, bedes du kontakte os! Vi besvarer gerne dine spørgsmål og oplyser dig om, hvorvidt og under hvilke forudsætninger der er mulighed for specielle funktioner til produktet 
og til omgivelsesbetingelserne. Hvis du er i tvivl om vore produkters belastbarhed eller virkningsmåde på grund af særlige omstændigheder, anbefaler vi at udføre prøvearbejde under sikrede rammebetingelser. 
Afvigelser fra illustrationer eller mål, regnefejl, trykfejl eller ufuldstændigheder i prospektet kan ikke udelukkes til trods for stor omhu. Derfor påtager vi os ingen garanti for vore oplysningers korrekthed og 
fuldstændighed i dette prospekt.  
Vi garanterer vores produkters problemfrie funktionsdygtighed inden for rammerne af vores almindelige forretningsbetingelser. Derudover påtager vi os ingen garanti. Yderligere hæftelse end den, der er angivet i 
vore almindelige forretningsbetingelser, er udelukket.
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Bærevnediagram.

4080T 5080T

BÆRElAST kg

a 981 1.323

b 1.092 1.474

c 1.410 1.830

d 1.618 2.101



Typisk driftsbetingelse Gennemsnitsværdi Standardafvigelse (s)

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

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

VIBRATIONER

lÆSSETYPE

Kompakt-hjullæsser 
(driftsvægt < 4.500kg)

Load & carry (læsse og transport-
arbejde)

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

Hjullæsser 
(driftsvægt > 4.500 kg) 
 
 
 
 

Load & carry (læsse og transport-
arbejde)

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

Anvendelse i udvindingen 
(hårde anvendelsesbetingelser)

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

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:

- Hånd-arm-vibrationerne er ikke mere end 2,5 m / s².

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 under 0,9 m/s² indtil en kortvarig 
maksimumværdi.

-  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.

-  Teleskoplæssere skal som hjullæssere inddeles efter 
drif tsvægt.

Vibrationsværdier.
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Kvalitet kender kun én norm hos 
os, der tæller i den sidste ende: 
Din tilfredshed i alle forhold.

1 2

3

 1 Førsteklasses pulverlakering. 

 2 – 3  Omfattende kvalitetskontroller af hver 
maskine.

Kvalitet er ikke tomme ord hos Weidemann, men en daglig 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 medfører en 
sikkerhed, komfort og økonomi 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.



KVAlITET ER GODT, SlUTKONTROl ER 
BEDRE. 

Hver Weidemann 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. Kun der, hvor der står 
Weidemann på, er der også Weidemann inden 
i. Det er helt sikkert.
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PRODUKTIONSSTEDER  
I WACKER NEUSON-KONCERNEN

1  Milwaukee, USA 
2 Norton Shores, USA 
3 Korbach, Tyskland 
4 Pfullendorf, Tyskland 
5 Reichertshofen, Tyskland 
6 linz, Østrig 
7 Kragujevac, Serbien 
8 Manila, Filippinerne

STYKKE FOR STYKKE OPSTåR DER 
ÆGTE WEIDEMANN-ORIGINAlDElE 
På DEN SUPERMODERNE FABRIK I 
KORBACH.

Et smart og gennemtænkt produktionsforløb 
og en streng lagerstyring søger for, at 
alle dele befinder sig på rette sted til rette 
tid. De færdige Hoftracs®, hjullæssere og 
teleskoplæssere må først forlade fabrikken, 
når de har bestået slutkontrollen.



 
Værdihjulet: Kundens succes 
er vores nav. 

Vi overbeviser med værdierne for et middelstands- og børsnoteret 
familieselskab. Med styrke og kompetence for en globalt aktiv 
organisation. Med mennesker der dagligt opfylder vores mål med liv 
og sjæl. 

Vi tror på kvalitet, innovation, ydelse og karakter. Og den 
vedvarende succes for vores kunder, som er det det hele drejer sig 
om i den sidste ende. 

1

5

3

7

2

6

4

8

KUNDE

YDELSE

INNOVATION KVALITET

KARAKTER
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