
3070

Med fuld kraft og god 
økonomi fra nu af.
Lige fra dagskapacitet til strategi.

3070 CX LP 
3070 CX 
3070 CX LP T 
3070 CX T



3070
Videreudvikling i stedet 
for at bare fortsætte.

MERVÆRDI.
Forbedret dagskapacitet, optimering af 
afkastningerne, systematisk tænkning, 
som leder bedriften ind i fremtiden: en 
hjullæsser i 30er-serien transporterer med 
vilje til fremskridt og vækst, som varer ved. 
Den er en stærk samarbejdspartner.



Tag vare på, vær aktiv og høst:  
Det er din produktive vej.

At være landmand bevæger og begejstrer på ny ...

-  med afkast som sikrer midlerne
-  med udbytte som der er fremtid i
-  med vækst som gør flere ting mulige.

Når den mobilitet, som vi har udtænkt, maskinernes fleksibilitet og 
bevægelighed i det daglige arbejde går op i en højere enhed, vokser 
der en ny kvalitet frem: glæden over produkterne som vi i mere end 
50 år har været fælles om at bringe videre.

AT KOMME VIDERE BETALER SIG: 
AFkAsT som sikrer miDlerNe.

VIDERETÆNKNING MOTIVERER OS: 
UDbyTTe som Der er FremTiD i.

AT KØRE VIDERE GIVER MENING: 
meD VæksT som gør Flere  
TiNg mUlige.
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6_7   WeiDemANN WALK AROUND

LowPosition (LP) øger udbyttet:   
fuld anvendelighed både ude og inde.
 lP, lP T

Afprøvede værktøjer, der kan skiftes uden at 
stige ud af køretøjet. Den seriemæssige hydrauliske 
låseanordning og de afprøvede arbejdsværktøjer gør 
3070-modellen til en fleksibel og yderst produktiv 
multifunktionsmaskine til både indendørs og udendørs brug.

En arbejdsplads hvor du er godt tilpas.  
Noget som du bør vænne dig til: opstigningen er 
lav fra begge sider. komfortsædet kan tilpasses til 
din størrelse og vægt. og sidst, men ikke mindst: 
Frirum og oversigt, hvor du end kigger hen.

En solid kinematik med enorm løfte- og trækstyrke. 
De to store hydrauliske cylindere har reserver og den 
sammenlagte kinematik er dimensioneret til korte og 
effektive arbejdscyklusser. med dem kan man læsse  
og tømme lasten ualmindeligt hurtigt.

Solidt fundament med fremtidsperspektiv:  
Med idéer til i dag og i morgen.

Hvad der tidligere blot var tænkt som en „medhjælper“, 
har via gårdpladslæsseren og Weidemann Hoftrac® 
udviklet sig til en komplet maskinfamilie: med kompakt 
konstruktionsmåde, knæk-pendulled og maksimal fleksibilitet.

lP-konstruktionsmåden er blevet udviklet af Weidemann 
med det formål at opnå en særlig lav konstruktionshøjde. 
Den forbinder den oprindelige Hoftrac®-idé med nye og 
stærke hjullæsser-kvaliteter.



4

3070 LP

31 2

Beslut dig for vækst:  
med fascinerende ydeevne. 
store reserver.

Alle som vil videreudvikle sig selv og sin bedrift, 
har brug for drivemekanismer, kraft og pålidelige 
hjælpemidler: Weidemann forbinder pionerånd 
med erfaring. 

ydelse alene betyder ikke alt. Vigtigst af alt 
er sammenspillet mellem menneske, maskine 
og potentialerne. i vores 3070-model knyttes 
gennemprøvet og solid teknik med de bedste 
installationer for en succesrig morgendag: med 
intelligens og mobilitet igennem hele systemet.

1  Joysticket giver en robust 
og gennemtænkt styring af 
maskinen. ergonomisk, praktisk, 
entydig: med kun én hånd kan 
du styre kørselsretningen og hele 
kinematikken på maskinen uden 
at blive træt.

2   Solskærm, der kan indstilles 
trinvist. en stor glæde, når solen 
står lavt: Du bliver ikke blændet 
af solen, og du har dermed et 
klart overblik over værktøj og 
arbejdsomgivelser. en vigtig 
sikkerhedsfaktor.

3  Vedligeholdelse, service, 
værdibevaring. Vælger man 
at anskaffe sig en Weidemann, 
profiterer man også af maskinens 
store disponibilitet.

4  Motor, hydrauliksystem 
og elektrisk system er let 
tilgængelige. standardmæssige 
vedligeholdelser og kontroller 
klares let og ligetil. Du sparer  
tid og penge.

En massiv og fremspringende 
kontravægt tjener som beskyttelse 
af maskinen og udligning ved 
høje løftekapaciteter. På grund af 
udførelsen med udkragning er hele 
bagenden – inklusive de forsænkede 
indbyggede baglygter – altid 
beskyttet bedst muligt.

Medregnet det solide fører-
beskyttelsestag er vores 
3070 LP kun 2358 mm høj. 
idealmål for arbejde både 
indendørs og udendørs. 

Med den lavere version af fører-
beskyttelsestaget er maskinen 
endda kun 2236 mm høj og kan 
således også køre igennem meget 
lave passager.

Den lave version fås ligeledes  
med kabine.

8_9   WeiDemANN FORDELE



3070 CX

En profi-pakke. 4-cylinder-motor til hastigheder 
indtil 20 km/h. Hydrostatisk firehjulstræk. 
Differentialespærre på for- og bagaksel,  
der kan tilkobles 100 % elektrisk-hydraulisk.

Hydraulik og kinematik i Power-dimension.  
enorm løftekraft og trækstyrke. Hydraulisk 
hurtigskiftesystem til vidt forskellige arbejdsværktøjer. 
seriemæssig fleksibilitet. 2 løftecylindre med effektreserver.

Komfortkabine i ekstraklassen, der kan vippes til siden. 
Hydraulisk forstyret joystick, varmeapparat og fuldt affjedret 
komfortsæde med sikkerhedssele. indstilleligt rat.  
bagrudevarmer. batteri-skilleafbryder.
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Den kraftfulde produktlinje:  
idéer, drivkraft, alsidighed.
 Fremskridt, der kan gøres brug af.
 CX, CX T

Seriemæssigt to løftecylindre og korte 
arbejdscyklusser. Hele kinematikken er programmeret 
til højeste effektivitet: Transportgodset kan optages og 
aflæsses særligt hurtigt.

Kompakt maskine og imponerende løftehøjder -  
en kombination med fremtidsperspektiv. 
Forkrøppet læssearm, der også i den højeste  
stilling muliggør overblik over værktøjet og lasten.

Individuel maskinkonfiguration. Hver eneste 
Weidemann-hjullæsser er skræddersyet til dine behov. 
Du vælger motor, førerplads, dæk og arbejdsværktøjer 
efter dine krav og præferencer.

3070 CX LP 3070 CX T3070 CX LP T3070 CX

Ergonomisk arbejdsplads og størst mulig sikkerhed 
for føreren. om det er fører-beskyttelsestaget eller 
kabinen – hos Weidemann kommer mennesket og  
dets (sikkerheds-)behov først.

Værktøjsskift uden udstigning. Den seriemæssige 
hydrauliske låseanordning og det store antal af  
mulige arbejdsværktøjer muliggør en yderst produktiv 
fleksibilitet.

Lavtliggende tyngdepunkt og knæk-pendulleddet fra 
Weidemann. maskinen står godt og sikkert,  
har en bevægelighed, der begejstrer, og har  
fuld traktion i ethvert terræn.



3070 CX
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Spillerum for  
skabelse af ydelser:  
i stand til at klare 
kommende udfordringer.

En maskine uden reserver er som tøj, der er for småt. 
Med tiden passer den dig dårligere og dårligere.

med en Weidemann 3070 køber du ikke kun en hjullæsser 
i profi-klasse, den åbner også op for nye muligheder:  
du kan holde styr på din tilvækst, bevæge dig i forskellige 
retninger og hele tiden være på den sikre side både teknisk  
og økonomisk. 

en investering, som ikke blot betaler sig i løbet af kort tid,  
men som også holder optionen åben, at skifte til et højere 
gear. På ethvert tidspunkt.

1  Vibrationsdæmpet arbejdsplads. 
Vibrationer og stød bliver opfanget af 
maskinen. kroppen er beskyttet, og 
du kan samtidig arbejde meget mere 
afslappet og koncentreret i længere 
perioder.

2  Hydraulisk forstyret arbejdshydraulik. 
ergonomisk, praktisk og entydig: med 
kun én hånd styrer du ubesværet og 
suverænt kørselsretningen og hele 
kinematikken på maskinen.

3  oplev ergonomiens mange fordele. 
god benplads, kombi-instrumenter 
i et overskuelogt arrangement og det 
behagelige førersæde er tilpasset 
optimalt til hinanden. en arbejdsplads, 
der på alle måder støtter operatøren.

4  moduler, der kan klappes til siden. 
Hurtig, enkel og direkte tilgængelighed 
til motor, hydrauliksystem og 
elektrisk system gør de daglige 
rutiner i forbindelse med kontrol og 
vedligeholdelse langt nemmere.

En massiv og fremspringende 
kontravægt udgør et værn 
mod maskinskader og giver 
afbalancering for høj løftekapacitet. 
På grund af det gode resultat med 
udkragningen er hele bagenden – 
inklusive de forsænkede indbyggede 
baglygter – netop beskyttet bedst 
muligt i snævre råderum.

12_13   WeiDemANN KOMFORT

Inklusive den lave kabine, der kan vippes  
til siden, er 3070eren kun 2411 mm høj:  
Total beskyttelse af føreren – selv lave  
passager er ikke længere nogen hindring.

Med komfortkabinen, der kan vippes 
til siden, er 3070eren 2573 mm høj:  
idealmålet når man sidder opret, 
med fuld bevægelsesfrihed og høj 
sikkerhedsstandard.
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En sikker investering for fremtiden: 
Weidemann er stærkere end nogensinde.

Weidemann parametre:

•  enkel og sikker håndtering 
via en multifunktionshåndtag.

•  lav forende for frit udsyn  
til arbejdsværktøjet.

•  Højtydende og økonomisk.

•  kompakt udformning.

En idé som hele tiden har haft faste principper.

Weidemann er en specialist. Den kommer fra Tyskland 
fra en af europas mest moderne fabrikker. og den 
er i dag mere end nogensinde det som den altid har 
været: et multitask-talent som er blevet stor indenfor 
landbruget. Praktisk, robust og med lang levetid. 

en hjælp som er til at stole på ligesom en god nabo. 
Det er dens produktkarakteristik. og dens kvalitetstræk.

1  Indkørsel: med fuld styrke.

2  Aftipning: med et højt tempo.

Stærk arbejdshydraulik: Den gennemtænkte 
og gennemprøvede løftekonstruktion med 
z-kinematik og stærk hydraulik udgør en 
rigtig kraftduo: de udvikler enorme løfte- og 
løsrivningskræfter. man kan uden besvær flytte 
og sætte materialet ned eksakt på et punkt.



16_17   WeiDemANN OPTIONEN

3070

16_17   WeiDemANN ØKONOMISKE MASKINER

Udnyt potentialet:  
30er-serien vokser  
med opgaven.

Det er svært at forestille sig, hvis man ikke har oplevet 
det selv: med en Weidemann kommer der virkelig ny 
kraft til gården. 

Det er sandelig en stor forskel, om man hele tiden går til sine 
yderste grænser, eller om man har mulighed for at tænke 
i muligheder og chancer. 3070eren spiller nemlig en bestemt 
rolle som kærnen i en produktiv mobilitet: den har kapacitet  
og gør arbejdet lettere. Den er bevægelig og knytter sammen.  
og den åbner hele tiden op for nye veje.  

et stærkt og driftigt universalgeni med innovation som drivkraft.

FRONTLÆSSER.
"Nu ved jeg af egen erfaring: en 
frontlæsser har sin begrænsning - 
i selve ydelsen og i levetiden.  
Og i dag har jeg en Weidemann."

C. Gering, Tyskland 
Kyllingopføder og agerdyrker

Eftersyn, service, værdibevaring. 
Den som vælger at købe en 
Weidemann, profiterer også af 
maskinens store disponibilitet.  
Hver dag. med sikkerhed.

DEN FULDE STyRKE KAN VED STyRING PR. TOMME MED  
BREMSE-INCH-PEDALEN TIMES MED HyDRAULIKEN I LÆSSEARMENE.

Kombineret bremse-inch-pedal. Den mekaniske og hydrauliske bremsen 
pr. tomme („inchen“) vha. af kun én pedal giver mange fordele: slitagen af 
driftsbremsen holdes signifikant nede, mens du på ethvert tidspunkt kan 
manøvrere maskinen sikkert og præcist – selv med fuld last. 

Bekvemmelighed med sikkerhed. kør helt enkelt frem  
til arbejdsværktøjet, tag det op ved hjælp af hydrauliken, 
mens du sidder i sædet, og enten blokér eller udløs låsen 
med fuldstændig visuel kontakt. en utrolig lettelse i arbejdet.



„Funktionsdygtighed 
giver overskud.”

Alle tekniske specifikationer i denne brochyre henviser til modelserier, der er testede under mellemeuropæiske driftsbetingelser, og beskriver deres standardfunktioner. Udstyret 
og modellernes samspil i funktionerne samt ekstraudstyret afhænger af den aktuelle model og produktets valgmuligheder samt af de landesspecifikke bestemmelser i salgslandet. 
illustrationerne 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 inden for konstruktionen, udstyr, optik og teknik forbeholdes uden forudgående varsling på grund af den løbende 
videreudvikling af produkter. Hvis du har brug for specialfunktioner, 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 til produktet og til omgivelsesbetingelserne der er mulighed 
for specialfunktioner. Hvis du er i tvivl om vore produkters belastningsevne eller virkningsmåde på grund af særlige omstændigheder, anbefaler vi at foretage test under sikre 
rammebetingelser. Afvigelser fra illustrationer eller mål, regnefejl eller ufuldstændigheder i prospektet kan vi ikke udelukke til trods for vor størst mulige omhu. Derfor overtager 
vi ingen garanti for vore oplysningers korrekthed og fuldstændighed i denne brochyre. Vi garanterer produkternes problemfrie funktionsdygtighed inden for rammerne for vore 
almindelige forrretningsbetingelser. Vi påtager os principielt ingen garanti, der går derudover. en yderligere hæftelse end angivet i vore almindelige forretningsbetingelser er udelukket.

Værdier i ( ) udteleskoperet

TEKNISKE DATA 3070 CX60 LP 3070 CX80 LP 3070 CX60 3070 CX80 3070 CX60 LP T 3070 CX80 LP T 3070 CX60 T 3070 CX80 T

MOTORDATA

Producent Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Motortype D2011 l04w TD2011 l04w D2011 l04w TD2011 l04w D2011 l04w TD2011 l04w D2011 l04w TD2011 l04w

Cylinder 4 4 4 4 4 4 4 4

Max. effekt kW 45 55,1 45 55,1 45 55,1 45 55,1

Ved omdr./min. 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Cylindervolumen cm³ 3619 3619 3619 3619 3619 3619 3619 3619

Afkøling Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand

ELEKTRISK SySTEM

Driftsspænding V 12 12 12 12 12 12 12 12

Batteri Ah 77 77 77 77 77 77 77 77

Dynamo A 95 95 95 95 95 95 95 95

VÆGT

Driftsvægt (standard) kg 4390 4390 4660 4660 4910 4910 5210 5210

Maks. løftekraft daN 4136 4136 4136 4136 4428 4428 4428 4428

Tiplast i skovlen (efter iso 8313)

Løftekonstruktion  
horisontalt / maskine lige

kg 2851 2851 3009 3009 2634 (1615) 2634 (1615) 2713 (1522) 2713 (1522)

Løftekonstruktion  
horisontalt / maskine knækket

kg 2308 2308 2525 2525 2226 (1226) 2226 (1226) 2339 (1296) 2339 (1296)

Tiplast pallegaffel (efter iso 8313)

Løftekonstruktion  
horisontalt / maskine lige

kg 2339 2339 2589 2589 2497 (1501) 2497 (1501) 2595 (1562) 2595 (1562)

Løftekonstruktion  
horisontalt / maskine knækket

kg 1910 1910 2116 2116 2114 (1253) 2114 (1253) 2232 (1345) 2232 (1345)

KØRETØJSDATA

Kørehastighed (optional) km/h 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30)

Brændstofindhold l 90 90 90 90 90 90 90 90

Hydraulikolie l 80 80 80 80 80 80 80 80

HyDRAULISK SySTEM

Kørehydraulik

Transportmængde l/min 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8

Arbejdstryk bar 445 445 445 445 445 445 445 445

Arbejdshydraulik

Transportmængde l/min 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4

Arbejdstryk bar 230 230 230 230 235 235 235 235
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ændringer uden forudgående varsling forbeholdes. ingen garanti for oplysningernes korrekthed. Afgørende er udtrykkeligt den indgåede aftale. * standarddæk

STANDARDUDSTyR  
STANDARDUDFØRELSE

3070 CX 
LP

3070 CX 3070 CX 
LP T

3070 CX T

DREV

Hydrostatisk firehjulstræk

Planetaksel PA1400

Fordelergear og kardanaksel

Dæk 11.5/80 - 15.3 AS ET80 inkl. vendefælger

Differentialspærre 100 % elektrisk-hydraulisk  
kan tilkobles ved for- og bagaksel

HyDRAULIK

Enhåndsstyring med flydestilling  
på højre side ved siden af sædet

Multifunktionshåndtag

Trykløst returløb

Hydraulikoliekøler 

Hydrauliktilslutning foran DN12

Hydraulisk hurtigskiftesystem for arbejdsværktøj

Sænkebremsventiler

Fuldt hydraulisk knæk-pendulstyring

FØRERPLADS

Fører-beskyttelsestag roPs og FoPs-testet – –

Komfortkabine med varmeapparat og ventilaton,  
kan vippes til siden; roPs og FoPs-testet

– –

Vinduesvisker foran og bagved

Komfortsæde med sikkerhedssele fuldt affjedret

Justerbart rat

Arbejdsprojektører foran og bagved

Brændstofindikator

Driftstimetæller

Belysningsanlæg

Synsgodkendelse til vejkørsel

ANDET

Batteri-skilleafbryder

Elektrotilslutning foran

 serie 
 option

* Værdier med jordskovl 1600 mm         Værdier i ( ) med pallegaffel

 MÅL mm 3070 CX LP 3070 CX 3070 CX LP T 3070 CX T

A Totallængde* 5606 5606 6215 6215

B Samlet længde uden skovl 4545 4545 5160 5160

C Aksemidte indtil skovledrejepunkt 1030 1030 1245 1245

D Hjulstand 2005 2005 2190 2190

E Overskydende bagende 1445 1445 1500 1500

F Højde inkl. fører-beskyttelsestag lav / høj 2236 / 2358 – 2236 / 2358 –

Højde inkl. kabine lav / høj 2236 2411 / 2573 2236 2411 / 2573

H Sædehøjde 1295 1450 1290 1450

J Samlet arbejdshøjde* 3906 3954 5812 (5384) 5867 (5440)

K Max. højde skovledrejepunkt 3259 3307 4956 5012

L Overlæsningshøjde* 2957 3007 4630 (4700) 4685 (4755)

M Læssehøjde* 2327 2375 4000 4054

N Rækkevidde ved M* 867 867 1045 993

O Skovledybde* 183 136 150 (80) 95 (25)

P Samlet bredde 1530 1570 1530 1570

Q Sporbredde 1240 1250 1240 1250

S Fri plads til jorden 290 347 290 347

T Maksimal radius* 3866 3866 4357 4357

U Radius ved ydre kant 3419 3419 3810 3810

V Indre radius 1688 1667 2070 2049

W Knækvinkel 44° 44° 42° 42°

X Vinkel for tilbagerulning ved max. løftehøjde* 45° 45° 45° 45°

y Max. læssevinkel* 38° 38° 33° 33°

Z Vinkel tilbagerulning ved jorden* 43° 43° 41° 41°

Tilladt bæreevne efter DiN eN 474-3. 

Hjullæsser 3070 CX lP T med læssearmstype ls991 og standarddæk 11.5/80-15.3. 
Hjullæsser 3070 CX T med læssearmstype ls991 og standarddæk 12.5/80-18. 
sikkerhedsfaktor 1,67 til ujævnt terræn, maskine 42° knækket.

BÆREEVNEDIAGRAM kg 3070 CX LP T 3070 CX T

a 752 807

b 837 900

c 1106 1165

d 1268 1339

BREDDE / VENDT mm 3070 CX LP 3070 CX 3070 CX LP T 3070 CX T

11.5 / 80 - 15.3 AS ET80 1538* / 1874* – 1538* / 1874* –

12.5/80 - 18 AS ET0 1730 1730 1730 1730

12.5/80 - 18 AS ET75 1580 / 1900 1580* / 1890* 1580 / 1900 1580* / 1890*

15.0/55 - 17 AS ET45 1700 / 1880 1700 / 1880 1700 / 1880 1700 / 1880

405/70 - 20 AS ET0 1820 1820 1820 1820

500/45 - 20 AS ET0 1900 1900 1900 1900

15.5/55 - 18 EM ET0 1760 1760 1760 1760

15.5/55 - 18 EM ET60 1640 / 1900 1640 / 1900 1640 / 1900 1640 / 1900

405/70 - 18 EM ET0 1815 1815 1815 1815
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Traditionel og fremtidsorienteret. 
Det bedste til hver en tid.

Førsteklasses pulver-
overfladebehandling.  
Vores mål er kvalitet som varer ved.  
og er vedvarende for alle.

Ægte kvalitet helt igennem. 
Førsteklasses materiale med en 
styrke der stadigvæk har reserver. 
Det vil sige Weidemann.

De respektive maskiner der gengives her kan eventuelt ikke levereres eller er ikke godkendte i alle lande.

HOFTRAC® Maks. motoreffekt Driftsvægt Maks. tiplast skovl Bredde standard

1130 CX30 18,5 kW 1530 kg 776 kg 850 mm

1140 CX30 18,5 kW 1550 kg 798 kg 850 mm

1160 CC30 18,5 kW 1910 kg 905 kg 1044 mm

1160 CC35 24,4 kW 2060 kg 994 kg 1044 mm

1230 CX30 18,5 kW 1920 kg 1064 kg 900 mm

1230 CX35 24,6 kW 1950 kg 1126 kg 900 mm

1240 CX35 LP 24,4 kW 1840 kg 1118 kg 970 mm

1240 CX35 24,6 kW 2080 kg 1158 kg 970 mm

1250 CC35 24,6 kW 2170 kg 1057 kg 1044 mm

1250 CX35 24,6 kW 2290 kg 1262 kg 1044 mm

1250 CX35 kabine 24,6 kW 2550 kg 1562 kg 1044 mm

1350 CC45 31,4 kW 2550 kg 1689 kg 1044 mm

1350 CX45 31,4 kW 2700 kg 1972 kg 1044 mm

1350 CX45 kabine 31,4 kW 2870 kg 2083 kg 1044 mm

1370 CX50 35,7 kW 2780 kg 1997 kg 1044 mm

1370 CX50 kabine 35,7 kW 2880 kg 2120 kg 1044 mm

1770 CX50 35,7 kW 2740 kg 1687 kg 1120 mm

1770 CX50 kabine 35,7 kW 2950 kg 1856 kg 1120 mm

HJULLÆSSERE

2070 CX50 LP 35,7 kW 3270 kg 2300 kg 1415 mm

2070 CX80 LP 58,0 kW 3360 kg 2413 kg 1415 mm

2070 CX50 35,7 kW 3630 kg 2585 kg 1415 mm

2070 CX80 58,0 kW 3730 kg 2688 kg 1415 mm

3070 CX60 LP 45,0 kW 4390 kg 2851 kg 1538 mm

3070 CX80 LP 58,0 kW 4390 kg 2851 kg 1538 mm

3070 CX60 45,0 kW 4660 kg 3009 kg 1580 mm

3070 CX80 58,0 kW 4660 kg 3009 kg 1580 mm

4070 CX80 LP 58,0 kW 5230 kg 3002 kg 1750 mm

4070 CX80 58,0 kW 5480 kg 3356 kg 1750 mm

4070 CX100 74,5 kW 5730 kg 3766 kg 1750 mm

8080 CX120 88,0 kW 8400 kg 5400 kg 2240 mm

TELESKOPLÆSSERE

2070 CX50 LP T 35,7 kW 3750 kg 2090 kg 1415 mm

2070 CX80 LP T 58,0 kW 3860 kg 2209 kg 1415 mm

2070 CX50 T 35,7 kW 3970 kg 2291 kg 1415 mm

2070 CX80 T 58,0 kW 4090 kg 2457 kg 1415 mm

3070 CX60 LP T 45,0 kW 4910 kg 2634 kg 1538 mm

3070 CX80 LP T 58,0 kW 4910 kg 2634 kg 1538 mm

3070 CX60 T 45,0 kW 5210 kg 2713 kg 1580 mm

3070 CX80 T 58,0 kW 5210 kg 2713 kg 1580 mm

4070 CX80 T 58,0 kW 5580 kg 3315 kg 1750 mm

4070 CX100 T 74,5 kW 5800 kg 3571 kg 1750 mm

T4512 CC35 22,6 kW 2530 kg 1200 kg (Nyttelast) 1560 mm

T6025 CC70 50,0 kW 4730 kg 2500 kg (Nyttelast) 1960 mm
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Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45–49
34519 Diemelsee-Flechtdorf 
Tyskland 
Tlf. +49(0)5633 609-0
Fax +49 (0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de

Vi anser det for at være en kontinuerlig opgave at holde hvad vore 
produkter og serviceprogrammer lover: 

Driftssikkerhed, pålidelighed, kvalitet, reaktionshastighed,  
fleksibilitet og innovationsevne.

Alle kompaktmaskiner af mærket Weidemann beviser deres 
præstationsevne også dér, hvor andre er nødt til at melde pas. Vore 
produkter overbeviser i kraft af kvalitet, styrke, pålidelig hydraulik, 
kompakthed, innovativ teknik, maksimal produktivitet og driftspålidelighed. 


