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Den kompakte teleskoplæsser. 
 Højt til vejrs med optimal stabilitet.



De kompakte teleskoplæssere fra Weidemann er enestående med deres 
kombination af løftehøjde, bredde og maskinydelse. Med deres firehjulstræk 
er de absolut stabile og godt udstyret til de mange forskellige arbejdsopgaver. 
Kører man først en teleskoplæsser fra Weidemann, giver man den ikke fra sig 
igen. 
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Dit nye multitalent.



Hver centimeter er udnyttet meningsfuldt.  
Hver detalje er optimeret.

T4512 T6025T5522T4108

Skræddersyet til stalden.  
Med en gennemkørselshøjde på 1,90 m og en brede 
på 1,41 m kan T4108 udfolde sin fulde ydelse også 
under trange forhold. Også i denne henseende:  
en ægte Weidemann.

En kraftfuld forbindelse mellem menneske og 
maskine. Førerbeskyttelsestag, lavtsiddende ruder 
og et affjedret komfortsæde, som giver overblik og 
sikkerhed. Og i stedet for forvirrende håndtag bare et 
joystick.

En motor til mere bevægelighed. 
Hydrostatisk firehjulstræk, en 
indvendig radius på kun 595 mm og en 
kørehastighed på op til 17 km/t:  
det giver mobilitet og manøvredygtighed.



T4108 
T4512
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En teleskoplæsser, som samtidig er en 
Hochtrac®. Med en maksimal løftehøjde på op 
til 4,5 m og en bæreevne på 1200 kg kan den 
flytte en hel del og løfte meget. Weidemanns 
hurtigskiftesystem til arbejdsværktøj gør den 
særlig alsidig.

Med udgangspunkt i traditionelle værdier. 
Kompakt dimensioneret, intelligent styret, 
komfortabelt udstyret og i samspil med 
Weidemanns tradition: fremtidssikret kvalitet 
helt nede på jorden.

Mange aktive kraftkilder. 
Kraftudtagsaksel, trepunktsophæng og 
High Flow Power (som ekstraudstyr) giver 
hydraulikydelsen lidt ekstra: Alt har sin 
plads.

Teleskoplæsseren T4512 blev 
præmieret med den anerkendte 
designpris iF product design 
award 2011 for sit funktionelle 
kvalitetsdesign.



Det perfekte samspil mellem løftehøjde, bredde og 
maskinydelse er helt enestående i sin form.  
Lille, kompakt og kraftfuld – typisk Weidemann!

1  Med én køretur 
  kan man bekvemt og sikkert bringe 

T4108 / T4512 med påmonteringsværktøj 
hen til anvendelsesstedet på en anhænger.

2  Med én hånd 
  kan alle maskinens funktioner og bevægelser 

styres med joysticket.

T4108 
T4512

Gennemført praktisk 
i hver eneste detalje.

1



Parametre T4108 og T4512:

-  Ideel kombination af løftehøjde, bredde 
og maskinydelse.

-  Ekstremt små venderadiusser.

-  Let at transportere.

-  God arbejdsergonomi og overskueligt 
placerede instrumenter. 

Med ét blik. Med de overskuelige instrumenter i 
kabinen og med godt udsyn til påmonteringsværktøjet.

Med ét skridt kan man komfortabelt træde ind i maskinens 
førerkabine. Det lave indgangsniveau gør det muligt.

2
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Koncentreret Weidemann Power  
i en allrounder i en klasse for sig selv.

T4512 T6025T5522T4108

De ideelle mål til stalden. Med en samlet højde på under 1,95 
m og med 1,80 m læssebredde er T5522 en ideel (indoor-) 
allrounder.

Nem adgang for vedligeholdelse: 
Motorhjelmen kan klappes op og om 
nødvendigt tages helt af. 

Kabinen: kompakt, men ikke for smal. Arbejdet gøres lettere 
af, at ratstammen og sædet kan indstilles, der er god plads til 
benene, og styringen med joystick gør arbejdet lettere.



Tre styretyper (ekstraudstyr) og høj manøvredygtighed.  
Det er bevægelighed i særklasse – og arbejde i den ideelle 
position giver den højeste produktivitet.

Lavt tyngdepunkt til den størst mulige stabilitet.  
Lige meget om det gælder arbejde i stalden eller transport 
af halmballer over ujævnt terræn – T6025 er og bliver 
jordnær. I enhver situation.

Løft 2,5 ton nyttelast næsten 6 meter 
højt. Med disse ydelsesdata kan denne 
maskine anbefales til både læsning og 
transport. 

T5522 
T6025
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2 m

Kraftfulde og økonomiske motoriseringer – med disse 
teleskoplæssere er du optimalt udstyret i enhver situation.

Gennemkørselsbredde
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T5522 
T6025

1 – 3  Tre styretyper (ekstraudstyr) 
til topydelse fra den bedste 
position.

  Firehjulsstyring: Fuld manøvredygtighed og 
kraftudfoldelse på meget lidt plads.

  Forakselstyring: Til sikker kørsel ved høje 
hastigheder.

  Hundegang: Til centimeternøjagtig 
manøvrering under trange forhold.

4  Perfekt styring 
  af maskiner og funktioner vha. et joystick af 

nyeste generation. 
 
Det innovative joystick med belyste 
kontakter giver multifunktionalitet: 
 
- Hævning og sænkning 
- Ind- og udkipning 
- Ændring af kørselsretning 
- Ind- og udteleskopering 
- Betjening af 3. styrekreds 
- Aktivering af differentialespærre

Bevægelighed bliver til 
styrke: Den nye kraft i din 
virksomhed flytter ganske 
enkelt mere.

1 2 3



Større rummelighed i en kabine, der er udviklet 
i overensstemmelse med de nyeste koncepter for 
sikkerhedsteknik og ergonomi.

Stor bevægelsesfrihed og benplads takket 
være den indstillelige ratstamme og det justerbare 
førersæde.

Parametre T5522 og T6025:

-  Power-maskiner i klassen 2 x 2 meter.

-  Tre styretyper (ekstraudstyr).

-  Optimalt forhold mellem løftehøjde, 
bredde og maskinydelse.

-  Rummelig kabine med megen 
benplads.

4
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Den nye suverænitet:
Alt med ét blik. Alt med ét greb. 

Kærligheden til tekniske løsninger danner grundlaget for 
maskinen. Og begejstringen for at arbejde med den giver en 
oplevelse. 

De kompakte teleskoplæssere fra Weidemann er stærke og hurtige. 
Og de er opbygget med mennesket i centrum, så de kan bruges 
effektivt og klare enhver situation. 
Perfekt udsyn hele vejen rundt, de praktisk placerede 
betjeningselementer og den lette adgang til vedligeholdelsespunkter 
udgør forskellen. 

1 Enkel service. 
  Motorhjelmene på teleskoplæsserne T4108, 

T5522 og T6025 åbnes højt og automatisk vha 
gasfjedre. En ekstra komfort i hverdagen.

2  Praktisk vedligeholdelsesvenlighed. 
  Motorhjelmen på T4512 åbnes let og kan 

tages af vha. grebene. Det giver fri adgang til 
de vigtige komponenter ved enhver form for 
vedligeholdelsesarbejde.

3  Seriemæssigt fuldt overblik. 
  Frit udsyn til påmonteringsredskabet og 

arbejdsområdet gør det muligt at koncentrere 
sig om det væsentlige og giver samtidig 
sikkerhed.

1

2



Udsynsradius Udsynsradius

3
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Mangfoldige 
anvendelsesmuligheder, 
der overbeviser.  
Manøvredygtig, kraftfuld, 
alsidig.

De kompakte teleskoplæssere formidler en ny 
arbejdsstil, der også står for effektivitet og 
arbejdsglæde. 

Alle vores teleskoplæssere, det være sig den lille T4108 
eller den store T6025, har meget små indvendige radiusser. 
Den manøvredygtighed, dette giver, gør dem til allroundere 
på ethvert arbejdssted. Den hurtige værktøjsoptagelse, 
der er let at håndtere, giver endvidere mulighed for 
hurtige, også skiftende, arbejdscyklusser og understreger 
maskinernes multifunktionalitet. 

1  Vores kompakte teleskoplæssere 
  er særdeles velegnede til anvendelse på trange 

steder og smalle passager. 

2  Med kombinationen af styrke og 
stabilitet

  kan læsse- og løftearbejde udføres præcist.

3  Du skal blot køre til 
påmonteringsværktøjet

  optage det hydraulisk og låse det fast eller op 
under visuel kontakt.

INDVENDIGE RADIUSSER 

T4108 595 mm

T4512 821 mm

T5522 1.193 mm

T6025 1.700 mm

Indve
ndig ra

dius



1

3

2
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Den nye intelligens:  
Førerassistancesystemet vls 
(Vertical Lift System)

Belønnet flere gange!

EQUITANA-innovationsprisEIMA Teknisk innovationsprisDLG-innovationspris i sølv

Helt sikkert et bedre arbejdsflow.

vls (Vertical Lift System) har allerede bestået sin prøve inden for landbruget – vores 
innovation er flere gange præmieret internationalt med DLG-innovationsprisen i 
sølv 2011, EIMA Teknisk innovationspris 2012 og Equitana-innovationsprisen 2013. 
Priserne viser, hvor vigtigt man anser og vurderer sikkerhed.

vls (Vertical Lift System) giver mulighed for en flydende arbejdsgang og understøtter 
arbejdet i komplekse brugermiljøer med en teleskopbevægelse. Maskinens stabilitet 
forbedres af den næsten lodrette løfte- eller sænkebevægelse. 

Den flydende arbejdsgang, undgåelsen af en reduceret sænkehastighed af 
sikkerhedsmæssige grunde og den optimerede maskinbetjening øger maskinens 
læssehastighed. Med vls kan øvede førere arbejde endnu hurtigere og sikrere, mens 
uøvede førere får hjælp ved løfte- og læssearbejde. 

Ved teleskoplæsserne T4108, T4512 og T5522 understøtter vls-funktionen ved 
hævning og sænkning. Ved T6025 blev vls af tekniske grunde realiseret med 
funktionen sænkning.



Betjeningsangivelse

Aktuelt teknisk niveau. Ved sænkning 
nærmer maskinen sig vippegrænsen.

Førerassistancesystemet vls. Næsten lodret bevægelse.  
Stort set ingen tyngdepunktslast i maskinens længderetning.

Læssesystemets reaktion
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I det daglige brug:  
Mere overbevisende kan ydelse ikke være.
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Din Weidemann teleskoplæsser:  
Individuelt udstyret.
Opbygget, så den passer til dit behov.

Med Weidemann er du på den sikre side – vi tilbyder vores teleskoplæssere 
med godt, omfattende og robust seriemæssigt udstyr. Derudover kan du 
sammensætte 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. 

T4108

T4512

T5522

T6025



v Serie 
V Ekstraudstyr 
 – Ikke muligt

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

T4108 T4512 T5522 T6025

SERIEMÆSSIGT UDSTYR OG EKSTRAUDSTYR

DRIVKRAFT

Hydrostatisk firehjulstræk

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

Kørehastighed 0 - 17 km/t – – –

Kørehastighed 0 - 20 km/t –

Hastighedsforøgelse til 30 km/t – –

DÆK (se mere side 25)

Dæk 27 x 10.0 - 15 AS ET20 – – –

Dæk 10.0 / 75 - 15.3 AS ET -40 – – –

Dæk 10.5 / 80 - 18 AS ET0 – – –

Dæk 10.0 / 75 - 15 AS ET80 inkl. vendefælge – – –

HYDRAULIK

3. styrekreds for, DN10 – –

3. styrekreds for, proportionalt via joystick – –

3. styrekreds komfort, via tast på joystick – –

4. styrekreds, elektrisk dobbeltvirkende – –

High Flow enkeltvirkende – –

Trykløst returløb

Forvarmning motor + hydraulikolie 230 V

Trepunktsophæng – –

Kraftudtagsaksel 540 1/min. – –

FØRERPLADS

Førerbeskyttelsestag ROPS- og FOPS-testet (højre rude) – –

Forrude med visker

Bagrude

Kabine med varme, ventilation og rudevisker, ROPS- og FOPS-testet (ruder hele vejen rundt)

Arbejdslygter på førerpladsen

LED-arbejdslygter –

Komfortsæde med sikkerhedssele 

Luftaffjedret komfortsæde med sikkerhedssele

Sædeopvarmning

Brændstofindikator

Driftstimetæller

Belysningsanlæg i henhold til den tyske færdselslov

TÜ-godkendelse til kørsel på vej

ANDET

vls (Vertical Lift System)

Læssevibrationsdæmpning – –

Batteriafbryder

Ballastvægt (bundplade) –

Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

Mekanisk hurtigskiftesystem til arbejdsværktøjer

Hydraulisk hurtigskiftesystem til arbejdsværktøjer

20_21





T4108 T4512 T5522 T6025

TEKNISKE DATA

MOTORDATA

Producent Yanmar Yanmar Perkins Deutz

Motortype (ekstraudstyr) 3TNV76 3TNV82A 
(3TNV84T)

404D-22  
(404F-22T)*

TD 2009 L04

Cylindre 3 3 4 4

Maks. ydelse kW / HK 
(ekstraudstyr)

19,2 / 26 22,6 / 31 
(29,6 / 40 )

36,3 / 49 
(44,7 / 61)

50 / 68

ved o/min. 3.000 2.800 2.800 2.800 

Slagvolumen cm3 1.116 1.496 2.216 2.290

Køling Vand Vand Vand Vand

ELEKTRISK SYSTEM

Driftsspænding V 12 12 12 12

Batteri Ah 77 77 77 74

Dynamo A 55 55 85 80

VÆGT

Driftsvægt (standard) kg 2.270 2.700 4.200 5.055

Maks. nyttelast kg 800 1.200 2.200 2.500

KØRETØJSDATA

Førerplads (ekstraudstyr) FST (kabine) FST (kabine) Kabine Kabine

Aksel PAL 1155 PAL 1155 PAL 1530 Planet- 
styreaksel

Kørehastighed (ekstraudstyr) km/t 0 – 17 0 – 20 0 – 20 (30) 0 – 20 (30)

Køretrin (ekstraudstyr) 2 2 2 2

Brændstoftank, indhold  l 39 25 70 100 

Hydraulikolietank, indhold l 40 40 55 75,5 

Samlet drejevinkel for værktøjsbærer ° 148 148 144 150

Samlet svingningsvinkel  ° 14 14 16 20

Maks. styreindslag ° 2 x 38 2 x 38 2 x 40 2 x 38

Hævning / sænkning af løftecylinder sek. 5,0 / 3,6 6,1 / 4,8 6,2 / 4,2 6 / 4,1

Udkøring / indkøring af udskydningscylinder sek. 3,5 / 1,9 4,9 / 3,9 5,1 / 2,5 5,6 / 4,9

Indtipning / udtipning af tipcylinder sek. 2,3 / 1,7 2,6 / 2,3 3,1 / 2,2 2,9 / 2,5

KØREHYDRAULIK

Arbejdstryk bar 330 360 450 450

Arbejdshydraulik

Transportmængde (ekstraudstyr) l/min. 33 42 (75) 70 (106) 89

Arbejdstryk bar 220 220 240 240

DRIVKRAFT

Drevtype Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk

Køredrev Kardanaksel Kardanaksel Kardanaksel Kardanaksel

STØJVÆRDIER

Garanteret støjtryksniveau LwA dB (A) 103 101 103 104

Angivet lydtryksniveau LpA dB (A) 84 84 82 80

Tekniske data.

Sekundværdier målt uden vls 
FST = førerbeskyttelsestag

*Med motorteknologi i henhold til udstødningsnorm trin lllB.
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T4108 T4512 T5522 T6025

DIMENSIONER

Standard letgodsskovl mm 1.450 1.600 1.900 2.100

A Samlet længde mm 3.554 3.879 4.576 4.958

B Samlet længde uden skovl mm 2.717 2.916 3.747 4.300

C Aksemidte til skovldrejepunkt mm 406 425 581 1.030

D Hjulafstand mm 1.796 1.920 2.449 2.650

E Hækudhæng mm 343 391 472 620

F Højde med kabine mm 1.900 1.940 (1.960) 1.950 1.980

H Sædehøjde mm 914 974 962 1.025

J Samlet arbejdshøjde mm 4.737 5.211 6.074 6.580

K Maks. højde skovldrejepunkt mm 4.145 4.503 (4.523) 5.471 6.080

L1 Overlæsningshøjde teleskoparm kørt ind mm 2.725 2.909 (2.929) 3.638 3.730

L Overlæsningshøjde teleskoparm kørt ud mm 3.799 4.123 (4.143) 5.056 5.600

M1 Tiphøjde teleskoparm kørt ind mm 2.244 2.375 (2.395) 3.103 3.450

M Tiphøjde teleskoparm kørt ud mm 3.318 3.589 (3.609) 4.520 5.280

N Rækkevidde ved M mm 533 543 293 680

O Gravedybde mm 114 92 111 150

P Samlet bredde mm 1.413 1.560 1.808 1.960

Q Sporvidde mm 1.252 1.296 1.530 1.660

S Frihøjde mm 223 290 (310) 256 250

T Maks. udvendig radius mm 3.034 3.398 4.153 4.500

U Radius på udvendig kant mm 2.227 2.607 3.281 3.670

V Indvendig radius mm 595 821 1.193 1.700

X Tipvinkel ved maks. løftehøjde ° 52 52 46,5 45

Y Maks. udkipningsvinkel ° 32 31 34,5 40

Z Tipvinkel på jorden ° 44 44 41 45

Værdier i ( ) Chassis stor motor 
Alle værdier med standard letgodsskovl og standarddæk            

Dimensioner.
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T4108 T4512 T5522 T6025

BREDDE / VENDT mm

27 x 10.0 - 15 AS ET20 1.413* – – –

27 x 8.5 - 15 EM ET-10 1.412 – – –

27 x 10.5 - 15 EM ET18 1.400 – – –

10.0 / 75 - 15.3 AS ET-40 – 1.560* – –

31 x 15.5 - 15 AS ET0 – 1.560 – –

10 x 16.5 EM ET-40 – 1.560 – –

31 x 13 - 15 RP ET0 – 1.560 – –

10.5 / 80 - 18 AS ET0 – – 1.808* –

325 / 70-18 AS ET0 – – 1.860 –

425 / 50 - 18 AS ET36 – – 1.874 –

15.5 / 55 - 18 EM ET50 – – 1.800 –

12.0 / 75 - 18 MPT ET0 – – 1.830 –

12.5 - 18 MPT04 – – – 1.960*

Michelin 400 / 70 R20 XMCL- Traktionsprofil – – – 2.032

Michelin 335 / 80 R18 XZSL - Industriprofil – – – 1.995

Mitas 14.5 - 20 MPT-04 - Entreprenørprofil – – – 1.955

Mitas 12.5 - 20 MPT-01 Traktionsprofil – – – 1.925

Mitas 405 / 70 - 20 MPT 01 - Traktionsprofil – – – 2.030

* Standarddæk
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T5522  
Bæreevnediagram 

T4512 
Bæreevnediagram 

T6025 
Bæreevnediagram 

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.

Bærelastdiagram. 

T4108 
Bæreevnediagram 
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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 0,5 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.

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.

1 2

3

 1 Førsteklasses pulverlakering. 

 2 – 3  Omfattende kvalitetskontroller af hver 
maskine.



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

PRÆSTATION

INNOVATION KVALITET

KARAKTER
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