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Emelőerő diagram 1240 CX 35 LP
Emelőerő (daN) munkanyomás 185 bar

Forgáspont: szerszámbefogatás
Földkanál: súlypont a kanál közepén
Raklapvilla: 500 mm a villa hátoldalától

Szakítóerő diagram 1240 CX 35 LP
Szakítóerő (daN) munkanyomás 185 bar

Emelőerő
Az emelőerő diagram a maximális emelőerőt mutatja a rakodó 
emelőkar D forgáspontjának különböző pozícióinál. Az érté-
kek a konstrukció, a rakodó emelőkar, az egész hidraulikus 
rendszer és az elülső kocsi erejének irányértéke. Az emelőerő 
meghatározása a DIN 24094-en alapul.

Szakítóerő
A szakítóerő diagram a maximális szakítóerőt (szakítóerők) 
mutatja a kanál csúcsának különböző pozícióinál. Az értékek 
a billentő henger és a rakodód emelőkar kinematika méretezés 
erejének irányértékei. Figyelem: minél kisebb a távolság a D 
forgáspont és a kanál csúcsa között, annál nagyobb a szakító-
erő. Az emelőerő meghatározása a DIN 24035-en alapul.

Minden adat normál üzemi feltételek mellett tesztelt alap-
modellekre érvényes. További részletek a kezelési utasí-
tásban találhatók. Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a 
felhasználás szempontjából illetékes szakma törvényes 
előírásait és Weidemann utasításait feltétlenül tartsuk be. 
Ezek az adatok az adott járművel és ennek teljesítményé-
vel kapcsolatban kedvező benyomást keltenek, de egyes 
esetekben előfordulhatnak kivételek.

A bemutatott tartozékok területenként eltérhetnek.
A műszaki változtatások joga előzetes bejelentés
nélkül fenntartva.

Billenthető vezetőülés:
a motor és a gépegységek 

szabadon hozzáférhetők

Kis lépés a kezelőnek 
A fáradságos beszállás már a múlté. Az 
1240 CX35 LP-nél már csak egy kis lépcső 
van – és máris kényelmesen, nagyobb erő-
feszítés nélkül helyet foglalhatunk a vezető-
ülésben”

Mélyebb ülés a jobb menetérzés ér-
dekében
Az 1240 CX35 LP-nél a mélyebben elhelye-
zett ülésnek köszönhetően jobb a kapcsolat 
a földdel, közelebb érezzük a talajt. Emellett 
a rakodónak rendkívül alacsonyan, közel a 
talajhoz van a súlypontja – ez nemcsak a 
stabilitást növeli, hanem biztonságos közle-
kedési érzést is kelt.

Az ülés rendkívül alacsony
pozíciójának köszönhetően nagyobb
a kényelem és jobb a menetérzés

Motor 1240 CX35 LP

Dízelmotor 3-henger Perkins

Motortípus 404 C-15

Maximális teljesítmény (kW) 24,4

f/perc-nél 2800

Lökettérfogat (cm3) 1496

Hűtés vízhűtés

Üzemanyagtartály (l) 27

Billenőterhelés 1240 CX35 LP

Billentőteher a kanálban kg

Munkagép egyenes, 1118

Rakodó emelőkar vízszintes

Emelőgép bekormányozva, 936 (47°)

Rakodó emelőkar vízszintes 941 (45°)

Billentőteher a raklapvillán kg

Munkagép egyenes, 850

Rakodó emelőkar vízszintes

Emelőgép bekormányozva, 704 (47°)

Rakodó emelőkar vízszintes 715 (45°)

Járműadatok 1240 CX35 LP

Üzemi súly (kg) 1840

Menetsebesség 0–13

Üzemi feszültség 12 V

Akkumulátor 74 Ah

Maximális emelőerő (kg) 2500
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Méretek (mm)

A teljes hosszúság szabványos kanállal 4103

B teljes hosszúság kanál nélkül 3115

C tengelyközép a kanál csapszegig 521

D tengelytávolság 1544

E hátoldal túlnyúlása 889

F magasság a borulásgátló kengyel felett 2022

G magasság a lehajtott borulásgátló kengyel felett 1617

H ülésmagasság, ülésindex 961

J teljes munkamagasság 3188

K kanálforgáspontjának max. magassága 2434

L átrakási mag. 2135

M max. kiöntési magasság 1525

N hatótávolság M-nél 490

O kotrási mélység 55

P alapkivitel teljes szélessége 960

Q nyomtávolság 785

R borulásgátló „H” kengyel feletti szélesség 672

S szabad talajmagasság 200

T max. fordulási sugár 2773

U fordulási sugár a külső szélen 2311

V belső sugár 1270

W kormányzási szög a derékcsuklónál 60°

X kenálfelcsukási szög max. emelési magasságnál 45°

Y max. kanál lebillentési szög 42°

Z kanál felcsukási szög a talajon 50°

Hoftrac®

1240 CX35 LP
Alalcsony konstrukció kompromisszumok nélkül, 
rendkívüli kényelem menet közben és kezelésnél
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Rendkívül alacsony konstrukció 
A 1240 CX35 LP kifejlesztéséhez a lökést az 
olyan kompakt udvari rakodók iránti rendkívüli 
kereslet adta, amelyekkel különösen alacsony 
helyek alatt is át kell haladni. Az alacsonyra 
elhelyezett kezelői ülésnek köszönhetően lénye-
gesen alacsonyabb az építési magasság – lehaj-
tott borulásgátló kengyelnél mindössze 1,60 m. 
További előnyök: kényelmesen lehet beszállni, 
és a munkavégzés környezetével való érezhető 
kapcsolat következtében jobb a közérzet menet 
közben.

Lehajtható borulásgátló kengyel 
A 1240 CX kerekes rakodó alapkivitelben boru-
lásgátló kengyellel van felszerelve.  A kengyel 
ROPS ellenőrzött, és a szakmai szövetség 
követelményeinek megfelel. Néhány kézmozdu-
lattal lenyitható, és rendkívül alacsony bejárókon 
is áthajthatunk. Opcióként a rakodó védőtetővel 
is felszerelhető, amely esőtől, napfénytől és le-
hullót tárgyaktól védi a vezetőt. És az új munka-
gép koncepcióhoz igazodva 1,85 m a maximális 
magassága.

Első az ergonómia 
Az ergonómia Weidemannál természetesen a 
munkagépekkel kapcsolatos koncepció szerves 
részét képezi. A testméretnek és súlynak meg-
felelően beállítható vezetőülés nemcsak a hátat 
kíméli munkavégzés közben, de folyamatosan 
kiváló rálátást biztosít. A multifunkcionális kar 
segítségével minden a kezünk ügyében van – az 
összes munkát és kezelést fél kézzel elvégez-
hetjük. Így koncentráltabban dolgozhatunk, mert 
egyik kezünk mindig a kormányon maradhat.

Perkins új 400-as sorozata 
A 1240 CX35 LP-ben a Perkins legújabb motor-
technikáját használták fel. Az alacsony emis-
sziós értékek ellenére az új dízeleknek gazda-
ságosak az üzemanyag-fogyasztási értékei. 
A módosított befecskendező szivattyú pontos 
befecskendezési időket és mennyiségeket biz-
tosít. A teljesítmény és zajértékek is jelentősen 
javultak. A mechanikus zaj és égési zaj együttes 
értékeit több mint 3 dBA-lel lehetett csökkenteni. 
További előnyt jelent a vezető számára a jármű 
rendkívül kiegyensúlyozott, lágy futáskultúrája.

Minden alkalomra a megfelelő markolás 
Minden felhasználás számára a megfelelő gumi-
zás széles választéka áll rendelkezésre. 
Egyrészt AS profilok kenődő, és erősen szen-
nyezett talajokhoz, másrészt EM profilok na-
gyobb felfekvő felülettel és tolóerő átvitellel 
az olyan laza talajokhoz, mint például homok, 
kavics, zúzottkő stb. A különböző gumizások 
stabilitásának növelése érdekében a rakodó 
rövid idő alatt fordítható felnikkel vagy ikergumi-
zással is felszerelhető.
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Meglepő emelési magasság 
A kompakt konstrukció és a rendkívül alacsony-
ra épített munkagép ellenére 2,40 m az elér-
hető emelési magasság. Az új konstrukciójú, 
könyökös rakodókar optikailag is kiemeli ezt a 
teljesítményt. Ellenáll az elcsavarodásnak, nagy 
terhelés mellett is pontos munkavégzést tesz 
lehetővé, és úgy alakították ki, hogy kiemelt daru 
mellett is optimális legyen a rálátás a munkavég-
ző szerszámokra

Szűk terek fordulékony rakodója
A 1240 LX35 LP-t kompakt konstrukció és rend-
kívüli fordulékonyság jellemzi, ennek köszönhe-
tően a legszűkebb helyeken is megbízhatóan 
dolgozik. A keskeny átjárók vagy szűk kapuk 
nem jelentenek akadályt. A konstrukciós ma-
gasság, erő és sebesség ideális kombinációja 
megbízható segítőtárssá teszi ezt a rakodót.

Intelligens tartozékok
– optimális megoldások 
Az alapkivitelben megtalálható hidraulikus rete-
szelésnek köszönhetően rendkívül rugalmasan 
használható a különböző feladatok teljesítésére. 
Emellett gyorsabb és kényelmesebb a munka, 
mivel a tartozékok cseréjéhez nem kell kiszállni. 
A széles tartozék választékkal a 1240 CX35 LP 
igazi univerzális munkagép.

Nagyobb biztonság 
A szabványos biztonsági intézkedések mellett, 
mint például a rövidzárlat elkerülése érdekében 
az akkumulátor szakaszkapcsoló, további opciók 
állnak rendelkezésre a balesetek elkerülésére 
és a veszélyek megelőzésére. Pl. a süllyesztés-
fékező szelep, amely a rakodódaru lesüllyedését 
kikapcsolt munkagépnél megakadályozza.

Kis lépés a gépkezelőért
– hatalmas innovációs lépés
a jövő rakodógenerációi számára

Megint egy új Weidemann mérce! A 1240 LX35 LP már most a jövő rakodó generációját jelenti. 
A csúcs: az alacsonyabbra helyezett ülésnek köszönhetően kellemesebb vezetés, talajhoz közeli 
súlypont, alacsonyabb tereken történő áthaladáshoz kompromisszumok nélküli kis építési magasság, 
kompakt konstrukció hihetetlen emelési magasságokkal, alacsony emissziós értékek és gazdaságos 
üzemanyag-fogyasztás. Ezzel olyan udvari rakodót kínálunk, amely a megszokott rendkívüli 
funkcionalitást és gazdaságosságot még kényelmesebb közlekedéssel és kezeléssel ötvözik. 
Sok évtizedes Weidemann tapasztalattal a profik számára kifejlesztve.


