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Imponujące siłą. 
Bezkonkurencyjne w działaniu.

Uważamy to za naszą misję, spełniać złożoną obietnicę dotyczącą 
produktów i usług, która obejmuje: 

niezawodność, zaufanie, wysoką jakość, szybkość reakcji, 
elastyczność i innowacyjność.

Kompaktowe maszyny marki Weidemann uzyskują wysoką wydajność 
również tam, gdzie inne nie są w stanie. Nasze produkty przekonują 
wysoką jakością, siłą, dodatkowym układem hydraulicznym, zwartymi 
gabarytami, innowacyjną technologią, najwyższą produktywnością 
i niezawodnością. 

4070 CX LP 
4070 CX 
4070 CX T

Profesjonalne odciążenie dla człowieka i przedsiębiorstwa.



4070Maszyny postępu.

PIONIERSKI UMYSŁ.
Stać się mocnym w obliczu tego, co niesie 
przyszłość: odkrywać źródła siły, znajdować 
pola energii, ułatwiać pracę. Zdobyć taki 
stan suwerenności, który jest warunkiem 
bezproblemowej wyprawy w nowy wymiar. 
Odciążenie dnia dzisiejszego to swoboda jutra.



Ostrość zmysłów, wysoka 
aktywność i zbieranie plonów: 
Ich produktywna droga.

Rolnictwo porusza i zachwyca na nowo...

-  zyskami, zapewniającymi wartości,
-  osiągnięciami, budującymi przyszłość,
-  wzrostem, który daje szansę zmian.

Gdy mobilność naszego myślenia, elastyczność maszyn i ruchliwość zostaną 
optymalnie połączone w codziennej pracy, wtedy powstaje nowa jakość: 
związek, który nas razem przenosi w przyszłość – od ponad 50 lat. 

DĄŻENIE DO PRZODU SIĘ OPŁACA: 
ZySKI, ZaPEWNIającE WarTOścI.

MYŚLENIE PERSPEKTYWICZNE 
MOTYWUJE: OSIąGNIęcIa,  
BUDUjącE PrZySZłOść.

KONTYNUACJA MA SENS:  
ZE WZrOSTEM, KTóry 
NIESIE SZaNSę ZMIaN.
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Nowoczesna technologia w zasięgu ręki: 
Przemyślana, solidna i bardzo przydatna 
w praktyce. Weidemann – czysta perfekcja.
 cXLP

Sprawdzone narzędzia, które można 
wymienić bez wysiadania z pojazdu.  
Blokada hydrauliczna dostępna w wyposażeniu 
seryjnym i wielokrotnie sprawdzony osprzęt 
dodatkowy czynią model Weidemann 4070 
elastyczną i niezwykle produktywną, uniwersalną 
maszyną – stosowaną w strefach wewnętrznych 
i na zewnątrz budynków.

Solidna kinematyka o bardzo dużych siłach 
podnoszenia i rozrywania. Obydwa duże hydrauliczne 
siłowniki posiadają odpowiednie rezerwy. cała 
kinematyka została zaprojektowana do krótkich 
i wydajnych cyklów pracy. atuty te sprawiają, że 
załadunek i rozładunek transportowanego materiału 
przebiega szczególnie sprawnie i szybko.

Komfortowe samopoczucie w miejscu pracy. 
rzecz, na którą powinieneś sobie pozwolić: niski 
poziom wsiadania z obu stron, komfortowy fotel, 
który można dostosować do rozmiarów i ciężaru 
ciała i bynajmniej nie mniej istotne: gdzie  
spojrzeć – swoboda i dobra widoczność.

Wysokość podnoszenia, która przekonuje – przy 
zachowaniu zwartej konstrukcji. Wygięty wahacz 
załadowczy jest szczególnie stabilny i wytrzymały na 
skręcanie, ułatwiając precyzyjne wykonywanie pracy. 
Nawet przy podniesionym wahaczu osprzęt dodatkowy 
pozostaje w polu widzenia. również załadunek pojazdów 
transportowych o wysokich burtach nie stanowi problemu.

Bogate wyposażenie. W zależności od przeznaczenia 
i upodobań istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji 
silnika, stanowiska operatora, ogumienia i osprzętu 
dodatkowego. Zakup Weidemanna jest zawsze 
skrojony na miarę potrzeb.

Stabilność pod każdym względem. Nisko położony 
punkt ciężkości sprawia, że maszyny Weidemann 
LowPosition zawsze zapewnią bezpieczną 
stateczność. Wszystkie cztery koła zachowują stały 
kontakt z podłożem, a przegub zginany wahliwy 
zapewnia maksymalną trakcję. 
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Praca w business class: 
Pozycja lidera poprzez  
wysokie wyniki i dobry przykład.

Od korzeni do przyszłości:  
Z rozwiązaniami na dziś i jutro.

Maszyny, które początkowo skonstruowano 
z myślą o "pomocy w budynkach inwentarskich" 
poprzez ładowarki podwórzowe i modele 
Weidemann Hoftrac® rozwinęły się w pełną 
rodzinę maszyn – z przegubem zginanym 
wahliwym, o zwartej konstrukcji i maksymalnej 
zwrotności.

Typ LP został skonstruowany przez firmę 
Weidemann uwzględniając potrzebę uzyskania 
szczególnie niskiej maszyny. Stanowi on 
połączenie pierwotnej koncepcji Hoftrac®  
z nową, mocną jakością ładowarek kołowych.

1  Dżojstik – trwały i przemyślany układ 
sterowania maszyną.  
Ergonomiczny, praktyczny i jasny: 
Pozwala na jednoręczne, nieuciążliwe 
sterowanie kierunkiem jazdy  
i kompletną kinematyką maszyny.

2  Stopniowa regulacja osłony 
przeciwsłonecznej.  
Dobrodziejstwo przy niskim położeniu 
słońca na widnokręgu: Pozwala 
uniknąć oślepienia i zachować pewną 
kontrolę wzrokową nad narzędziami 
i otoczeniem.

3   Konserwacja, serwis, utrzymanie.  
Klient, który zdecyduje się na 
Weidemanna, skorzysta również  
na wysokiej dostępności maszyny.

4   łatwy dostęp do silnika, układu 
hydraulicznego i instalacji elektrycznej. 
Standardowe czynności konserwacyjne 
i kontrolne można szybko wykonać – 
oszczędzając czas i pieniądze.

Podstawowy element konstrukcji 
Weidemann: Legendarny przegub 
zginany wahliwy. ładowarki 
kołowe Weidemann stoją zawsze 
czterema kołami w rzeczywistości. 
W każdej sytuacji. Na każdym 
terenie. Ponieważ przednia i tylna 
część podwozia mogą kołysać się 
niezależnie od siebie, maszyna 
precyzyjnie zareaguje na każdą 
nierówność terenu. Korzyść: Pojazd 
porusza się zawsze z maksymalną 
trakcją. Brak strat mocy.

Masywny i wystający obciążnik tylny 
jako ochrona maszyny i wyważenie 
przy dużych obciążeniach.  
Uzyskany występ powoduje, że cały tył 
– w tym także wpuszczone tylne światła – 
są zawsze optymalnie chronione.

8_9   WEIDEMaNN ZALETY
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Wolny wybór:  
ładowarka lepsza od innej.
 cX, cX T

Nisko położony środek ciężkości i przegub zginany 
wahliwy Weidemann. Bezpieczna pozycja, imponująca 
mobilność i pełna trakcja na każdym terenie.

Zmiana osprzętu bez wysiadania. Blokada 
hydrauliczna dostępna w wyposażeniu 
seryjnym i duża liczba odpowiedniego 
osprzętu dodatkowego pozwalają na niezwykle 
produktywną pracę i elastyczność w działaniu.

Zwarta konstrukcja i imponujące wysokości 
podnoszenia – połączenie stanowiące 
zabezpieczenie na przyszłość. Wygięty wahacz 
załadowczy, który nawet w wysokim ustawieniu nie 
zasłania widoczności narzędzi i ładunku.

Imponujące wysokości podnoszenia. Mimo 
kompaktowej i niskiej konstrukcji możliwy jest również 
załadunek na pojazdy transportowe o wysokich 
burtach oraz bezpieczne i precyzyjne składowanie 
transportowanego towaru na dużych wysokościach.

Indywidualna konfiguracja maszyny. Każda ładowarka 
kołowa Weidemann jest skrojona na miarę potrzeb klienta. 
Istnieje możliwość doboru silnika, ogumienia i osprzętu 
dodatkowego – na żądanie i wg indywidualnych preferencji.

Profesjonalny pakiet. 4-cylindrowy silnik na potrzeby prędko-
ści jazdy do 30 km/h (opcjonalnie). Hydrostatyczny napęd na 
wszystkie koła. Blokada mechanizmów różnicowych ze 100 % 
elektrohydraulicznym dołączaniem na przedniej i tylnej osi.

Hydraulika i kinematyka w wymiarze power.  
Bardzo duże siły podnoszenia i rozrywania. 
Hydrauliczny szybkozmieniacz na potrzeby różnych 
typów osprzętu dodatkowego. Bogate wyposażenie 
seryjne. Dwa siłowniki podnoszenia z rezerwami mocy.

Wychylna na bok komfortowa kabina klasy ekstra. 
Hydraulicznie sterowana dźwignia wielofunkcyjna, 
ogrzewanie, wentylacja i w pełni amortyzowany 
komfortowy fotel z pasem bezpieczeństwa. 
regulowana kierownica. Ogrzewanie tylnej szyby. 
rozłącznik akumulatorów.

Ergonomiczne stanowisko pracy i najwyższe 
bezpieczeństwo dla kierowcy. człowiek i jego 
potrzeba bezpieczeństwa stanowią dla  
Weidemanna aspekt najważniejszy.
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Masywny i wystający obciążnik tylny 
jako ochrona maszyny i wyważenie  
przy dużych obciążeniach.  
Uzyskany występ powoduje, że cały tył, 
w tym także wpuszczone tylne światła,  
są optymalnie chronione – szczególnie  
przy ograniczonej ilości miejsca roboczego.

Zaprogramowany na zysk – 
zorientowany na komfort.

Nasze maszyny planujemy zawsze kierunku od środka 
na zewnątrz. Ponieważ dopiero, gdy człowiek doceni 
swoje miejsce, aktywuje się również jego motywacja 
do działania. 

Wersja 4070 to ładowarka Premium… i tak postrzegają ją 
również operatorzy: Ekstremalnie zwrotna mimo swoich 
rozmiarów, optymalnie rozwijająca siłę. Sterowanie maszyną 
i kinematyką może bez trudu odbywać się przy użyciu jednej 
ręki. Poczucie dbałości o człowieka, który ma perfekcyjnie 
wykonać swoją pracę.

Do przewagi technicznej dochodzi jeszcze decydująca 
siła: przekonanie operatorów o posiadaniu szczególnego 
stanowiska pracy – na każdy dzień.

1  Stanowisko robocze z amortyzacją 
drgań. Maszyna hamuje uderzenia 
i drgania. ciało operatora jest chronione, co 
umożliwia bezstresową i skoncentrowaną 
pracę przez dłuższy czas.

2  Sterowana hydraulicznie dźwignia 
wielofunkcyjna. Ergonomiczna, praktyczna 
i jasna: Pozwala na jednoręczne, łagodne 
i pewne sterowanie kierunkiem jazdy i pełną 
kinematyką maszyny.

3  Przestrzenne doświadczenie ergonomii. 
Duża swoboda ruchów nóg, przejrzyste 
rozmieszczenie przyrządów zespolonych 
i wygodny fotel operatora stanowią 
optymalne połączenie. Stanowisko 
pracy, które zawsze będzie dla człowieka 
udogodnieniem i wsparciem.

4  Moduły wychylne na bok. Szybki, łatwy 
i bezpośredni dostęp do silnika, układu 
hydraulicznego i instalacji elektrycznej 
znacznie ułatwia wykonywanie rutynowych 
czynności kontrolnych i konserwacyjnych.

12_13   WEIDEMaNN KOMFORT
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Z najlepszego domu:  
Przewaga płynąca z tradycji.

Atuty Weidemanna:
•  Dźwignia wielofunkcyjna, 

zapewniająca łatwą 
i bezpieczną obsługę.

•  Niska przednia część  
pojazdu dla dobrej 
widoczności na  
osprzęt dodatkowy.

•  Wysoka moc i efektywność 
ekonomiczna.

•  Kompaktowa budowa.

Idea, która zawsze pozostaje sobie wierna.
Weidemann to urządzenie specjalistyczne. Pochodzi 
z Niemiec, z jednego z najnowocześniejszych zakładów 
Europy. Dziś, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek jest, 
czym był zawsze, wszechstronnym i bardzo udanym 
rozwiązaniem. rozwiązaniem, które w rolnictwie zdobyło 
sobie bardzo silną pozycję. Praktyczne, solidne i trwałe. 
Pomocne narzędzie – niezawodne – jak dobry sąsiad.  
To jego właściwość i oznaka wysokiej klasy.

1  Wysuwanie: z dużą siłą.

2  Wsuwanie: z dużą prędkością.

Silna hydraulika robocza: Przemyślany 
i wielokrotnie sprawdzony pomost podnośnika 
z kinematyką Z i potężna hydraulika stanowią 
prawdziwie silny duet: wytwarzają bardzo 
duże siły podnoszenia i rozrywania. Dzięki 
temu można bez trudu przenosić załadowany 
materiał – i precyzyjnie go układać.
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Naturalnie coś  
więcej niż komplet:  
Najlepsze modele klasy ekstra.

Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość:  
Model 4070 stawi czoła każdemu wyzwaniu.

Iść z duchem postępu i wyprzedzać go o krok – trendy 
w rolnictwie i w sektorach pokrewnych to prekursorzy 
przyszłych sukcesów. 

Najlepsze modele wyposażono z myślą o przyszłych 
potencjalnych zastosowaniach i przygotowując ku temu 
odpowiednie warunki techniczne: skupiając się na zwiększeniu 
osiągnięć naszych klientów w tym segmencie. jesteśmy dumni, 
że możemy dziś powiedzieć: Daliśmy z siebie wszystko.

WYSOKOŚĆ 
PODNOSZENIA? 
HIT.
„Nie potrafię po prostu i nie chcę 
zrezygnować z doskonałej wysokości 
podnoszenia mojej ładowarki 4070. 
Ta maszyna jest codziennie 
w użytku, wypracowując  
rocznie 1000 h.“

B. Asmussen, Niemcy, 
gospodarstwo mleczne

PODCZAS REGULACJI SIŁY POCIĄGOWEJ PRZY UŻYCIU PEDAŁU DO 
HAMOWANIA I REGULACJI SIŁY POCIĄGOWEJ PEŁNA MOC ZOSTAJE 
PRZENIESIONA DO UKŁADU HYDRAULICZNEGO WAHACZA ZAŁADOWCZEGO.

Wielofunkcyjny pedał do hamowania i regulacji siły pociągowej. Hamowanie 
mechaniczne i hydrauliczne (regulacja siły pociągowej) przy pomocy jednego pedału 
ma wiele zalet. Wyraźnie zmniejsza zużycie hamulca głównego oraz umożliwia zawsze 
bezpieczne i precyzyjne manewrowanie maszyną – również przy dużym obciążeniu. 

Konserwacja, serwis, utrzymanie 
Klient, który zdecyduje się na 
Weidemanna, skorzysta również 
na wysokiej dostępności maszyny. 
Każdego dnia. Z pewnością.

Komfort i bezpieczeństwo. Podjechać pod osprzęt 
dodatkowy, podpiąć hydraulicznie z pozycji siedzenia 
operatora i nie spuszczając wzroku, ustanowić lub zdjąć 
blokadę. Ogromne ułatwienie pracy.



„Energia przynosi efekty“

Wszystkie dane techniczne, zawarte w tym prospekcie, odnoszą się do seryjnych modeli, przetestowanych w środkowoeuropejskich warunkach eksploatacji i opisują ich 
standardowe funkcje. Wyposażenie, szczegóły dot. funkcjonowania i osprzęt są różne w różnych modelach i zależne od wybranych opcji produktu oraz od specyficznych wymagań 
danego kraju sprzedaży. rysunki mogą przedstawiać produkty niewymienione lub niedostępne w produkcji seryjnej. Opisy, rysunki, ciężary i dane techniczne są niewiążące. Są 
one zgodne ze stanem techniki panującym w momencie złożenia do druku. Ze względu na stałe doskonalenie produktów, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia 
zmian w konstrukcji, wyposażeniu, wyglądzie i rozwiązaniach technicznych. jeżeli potrzebujesz funkcji specjalnych, dostępnych tylko przy zastosowaniu dodatkowych podzespołów 
i/lub w specjalnych warunkach ramowych, skontaktuj się z nami! chętnie odpowiemy na Twoje pytania i poinformujemy, czy i pod jakimi warunkami co do produktu i środowiska 
pracy możliwa jest realizacja tych funkcji specjalnych. W razie wątpliwości co do obciążalności lub zasady działania naszych produktów ze względu na szczególne warunki radzimy 
wykonać próby robocze przy zabezpieczeniu warunków ramowych. Mimo zachowania najwyższej staranności nie możemy wykluczyć odchyłek od rysunków lub wymiarów, błędów 
obliczeniowych, błędów drukarskich lub niekompletności prospektu. Dlatego nie gwarantujemy prawidłowości i kompletności naszych danych, zawartych w tym prospekcie. 
Nienaganną sprawność naszych produktów gwarantujemy w ramach określonych w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Zasadniczo nie udzielamy gwarancji wykraczających 
poza te Warunki. Wykluczona jest odpowiedzialność cywilna wykraczająca poza zakres określony w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

DANE TECHNICZNE 4070 CX80 LP 4070 CX80 4070 CX100 4070 CX80 T 4070 CX100 T

DANE SILNIKA

Producent Deutz Deutz Perkins Deutz Perkins

Typ silnika TD2011 L04w TD2011 L04w 1104 D-E 44 T TD2011 L04w 1104 D- E44 T

Liczba cylindrów 4 4 4 4 4

Maks. moc kW 55,1 55,1 74,5 55,1 74,5

przy obr./min. 2300 2300 2200 2300 2200

Pojemność skokowa cm³ 3619 3619 4400 3619 4400

Chłodzenie Woda Woda Woda Woda Woda

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie robocze V 12 12 12 12 12

Akumulator Ah 77 77 95 77 95

Prądnica A 95 95 85 95 85

CIĘŻARY

Ciężar roboczy (standard) kg 5230 5480 5730 5580 5800

Maks. siła podnoszenia daN 5954 5954 5954 5979 5979

Ciężary wywracające na czerpaku  
(wg ISO 8313)

Pomost podnośnika  
poziomy / maszyna prosta

kg 3002 3356 3766 3315 (1959) 3571 (2124) 

Pomost podnośnika  
poziomy / maszyna załamana

kg 2518 2834 3159 2789 (1627) 3049 (1801) 

Ciężary wywracające na widłach do palet  
(wg ISO 8313)

Pomost podnośnika  
poziomy / maszyna prosta

kg 2710 2857 3207 3068 (1908) 3326 (2087) 

Pomost podnośnika  
poziomy / maszyna załamana

kg 2279 2446 2716 2607 (1594) 2803 (1757) 

DANE POJAZDU

Prędkość jazdy (opcjonalnie) km/h 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30)

Pojemność zbiornika paliwa l 90 90 90 90 90

Olej hydrauliczny l 80 80 80 80 80

INSTALACJA HYDRAULICZNA

Hydraulika jazdy

Wydatek l/min 163,3 163,3 149,1 163,3 149,1

Ciśnienie robocze bar 445 445 445 445 445

Hydraulika robocza

Wydatek l/min 103,5 103,5 99 103,5 99

Ciśnienie robocze bar 210 210 210 235 235

Wartości w ( ) w rozłożeniu
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Zmiany bez powiadomienia zastrzeżone. Dane bez gwarancji. Stanowczo decydujące jest porozumienie umowne.

WYPOSAŻENIE SERYJNE  
WYKONANIE STANDARDOWE

4070 CX 
LP

4070 CX 4070 CX T

NAPĘD

Hydrostatyczny napęd na wszystkie koła

Oś planetarna PA1422

Przekładnia rozdzielcza i wał przegubowy

Ogumienie 12.5 - 20 AS ET0 

Blokada mechanizmów różnicowych  
w 100 % elektrohydraulicznym  
dołącz. na przedniej i tylnej osi

UKŁAD HYDRAULICZNY

Sterowanie jednoręczne z pozycją płynną,  
z prawej strony obok fotela

Dźwignia wielofunkcyjna

Powrót bezciśnieniowy

Chłodnica oleju hydraulicznego 

Przyłącze hydrauliczne przednie DN12

Hydrauliczny szybkozmieniacz  
do osprzętu dodatkowego

Zawory hamulca opuszczania

Całkowicie hydrauliczny zginany  
wahliwy układ kierowniczy

STANOWISKO OPERATORA

Bezpieczny dach kierowcy z certyfik.  
FOPS zamontowany na pałąku rOPS

– –

Komfortowa kabina z ogrzewaniem i wentylacją, 
odchylna na bok; z certyfikatem rOPS i FOPS

– 

Wycieraczki szyb przednie i tylne

Fotel komfortowy z pasem bezpieczeństwa  
pełna amortyzacja

Regulowana kierownica

Reflektory robocze przednie i tylne

Wskaźnik poziomu paliwa

Licznik roboczogodzin

Oświetlenie

Ekspertyza UDT dopuszczająca  
do ruchu drogowego

POZOSTAŁE

Rozłącznik akumulatorów

Przyłącze elektryczne z przodu
 Seria 
 Opcja

* Wart. z łyżką do ziemi 1800 mm         Wartości w ( ) z widłami do palet * Ogumienie standardowe

 WYMIARY mm 4070 CX LP 4070 CX 4070 CX T

A Długość całkowita* 5968 5947 6255 (6270)

B Całkowita długość bez czerpaka 4825 4784 5200

C Środek osi do punktu obrotu łyżki 990 990 1245

D Rozstaw kół 2150 2150 2190

E Występ tylnej części 1520 1500 1520

F Wysokość z bezpiecznym dachem kierowcy 2404 – –

Wysokość z kabiną – 2610 2610

H Wysokość fotela 1341 1571 1571

J Całkowita wysokość robocza* 4385 4387 5904 (5476)

K Maks. wysokość punktu obrotu czerpaka 3612 3640 5050

L Wysokość przeładunku* 3248 3276 4722 (4792)

M Wysokość wysypu* 2570 2662 4055

N Zasięg dla M* 963 934 955

O Głębokość kopania* 210 150 57 (0)

P Szerokość całkowita 1750 1750 1750

Q Rozstaw kół 1420 1420 1420

S Prześwit 315 320 320

T Maksymalny promień* 4213 4146 4440

U Promień na zewnętrznej krawędzi 3527 3527 3824

V Promień wewnętrzny 1688 1688 1954

W Kąt wyboczenia 44° 44° 42°

X Kąt staczania przy maks. wys. podnoszenia* 49° 49° 45°

Y Maks. kąt wysypu* 35° 35° 33°

Z Kąt staczania przy gruncie* 45° 45° 41°

Dopuszczalne udźwigi wg DIN EN 474-3. 

ładowarka kołowa 4070 cX80 T z wahaczem załadowczym typu LS991 i ogumieniem standardowym 12.5-20. 
ładowarka kołowa 4070 cX100 T z wahaczem załadowczym typu LS991 i ogumieniem standardowym 12.5-20. 
Współczynnik bezpieczeństwa 1,67 dla nierównego terenu. Maszyna w pozycji załamanej 42°.

WYKRES UDŹWIGU kg 4070 CX80 T 4070 CX100 T

a 957 1054

b 1066 1174

c 1363 1465

d 1564 1682

SZEROKOŚCI/W OBROCIE mm 4070 CX LP 4070 CX 4070 CX T

12.5 - 20 AS ET0 1750* 1750* 1750*

405 / 70 - 20 AS ET0 1840 1840 1840

500 / 45 - 20 AS ET0 1920 1920 1920

15.5 / 55 - 18 EM ET0 1780 1780 1780

405 / 70 - 18 EM ET0 1877 1877 1877

550 / 45 - 22.5 AS ET0 1980 1980 1980



Wysokiej jakości powłoka lakiernicza 
wykonana w technologii proszkowej. 
cel to długotrwałe utrzymanie wysokiej 
jakości. Trwałość dla wszystkich.

Solidne i trwałe wykonanie. 
Wysokowartościowy materiał 
o parametrach, która jeszcze  
posiadają rezerwy. To cały Weidemann.

24_25   WEIDEMaNN TRADYCJA

Tradycyjnie zorientowany  
w przyszłość. Najlepszy  
w każdym czasie.

Nie wszystkie zaprezentowane tutaj lub przedstawione na rysunkach maszyny są dostępne lub dopuszczone we wszystkich krajach.

HOFTRAC® Maks. moc silnika Ciężar roboczy Maks. ciężar wywrac. 
łyżki

Szerokość 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 Kabina 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 Kabina 31,4 kW 2870 kg 2083 kg 1044 mm

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

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

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

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

ŁADOWARKI KOŁOWE

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

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

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 (obciąż. użyt.) 1560 mm

T6025 CC70 50,0 kW 4730 kg 2500 kg (obciąż. użyt.) 1960 mm




