
De veelzijdige verreiker. 
Op hoogte met 6 m hefhoogte.

Verreiker T6027



Onze grootste verreiker in 
de 2 x 2-meter-klasse.
De compacte verreikers van Weidemann zijn uniek door hun combinatie van 
hefhoogte, breedte en machineprestaties. Met een hefhoogte van 6 m en een 
laadvermogen van 2,7 ton is de T6027 ontwikkeld voor middelgrote en grote 
bedrijven. De zeer goede wendbaarheid en hoge stabiliteit van de machine 
zorgen voor brede inzetmogelijkheden.

Goede onderhoudstoegankelijkheid. 
De motorkap kan voor de regelmatige 
service- en onderhoudswerkzaamheden 
met slechts een handgreep naar boven 
worden geopend. Hydrauliekolietank, 
luchtfilter, motorolievulling, oliemeetstaaf 
en koelwater zijn daardoor eenvoudig en 
snel toegankelijk.

Drie rijniveaus. Voor maximale flexibiliteit en om efficiënt 
te werken, beschikt de bestuurder over drie rijniveaus 
(0-7 km/u, 0-15 km/u und 0-20 km/u). Optioneel is ook 
30 km/u beschikbaar.

Gereedschapswissel zonder uit te 
stappen. De hydraulische vergrendeling 
maakt het werken makkelijker en maakt uw 
Weidemann bijzonder veelzijdig en flexibel. 
De wiellader is in een paar seconden 
omgebouwd voor nieuwe taken.

Comfort voor de bestuurder. De ruime cabine 
biedt veel hoofd- en bewegingsvrijheid. Zo 
kan de bestuurder zich volledig op zijn taak 
concentreren en ook bij zware omstandigheden 
comfortabel en veilig werken.

Geschikt voor aanhangerbedrijf. Optioneel zijn 
er verschillende aanhangerkoppelingen verkrijgbaar: 
van een gemakkelijke rangeerkoppeling en een 
halbautomatische koppeling tot een Auto-Hitch 
aanhangerkoppeling*.

Uitstekend zicht rondom. De T6027 biedt 
een bijzonder goed zicht naar rechts dankzij de 
diepgetrokken, naar beneden aflopende motorkap. 
De zijruit van de cabine alsook de achterruit zijn 
optioneel verwarmbaar. Dit verbetert het zicht in de 
winter aanzienlijk. Wanneer er geen doorrijhoogten 
onder de 2 m zijn, profiteert de bestuurder dankzij 
een cabineverhoging van 12 cm van een nog beter 
overzicht over het totale werkgebied.

* Niet in alle landen verkrijgbaar



● vls (Vertical Lift System).
De verreikers van Weidemann zijn 
voorzien van het meermaals bekroonde 
bestuurdersassistentiesysteem VLS 
(Vertical Lift System) en ook de T6027 werd 
hiermee uitgerust. Door de bijna verticale 
hef- en zakbeweging wordt de stabiliteit 
van de machine verbeterd. Bij VLS kan de 
bestuurder drie verschillende modi kiezen: 
bak-, stapel- en handmatige modus.

¡ Automatische herpositionering 
van de laadbak.
Door de betreffende toets op de joystick 
in te drukken, kan de positie van de 
gereedschapsopname opgeslagen worden. 
Bij het volgende laadproces kan zo het 
gereedschap op exact dezelfde positie 
opgenomen worden. De automatische 
herpositionering van de laadbak zorgt zo 
voor een surplus aan comfort en snelheid 
voor de bestuurder bij terugkerende 
werkzaamheden, zoals het stapelen of 
vullen van bakken met vaste hoogte.

¡ Omkeerventilator.
Met de omkeerventilator kan, bijvoorbeeld 
bij het laden van stro, vervuiling van het 
ventilatierooster tegengegaan worden. 
De hydraulische motor en pomp zijn 
zodanig ontworpen, dat de luchtstroom 
van de ventilator omgekeerd kan worden 
(omkeermogelijkheid). Door in de cabine op 
een knop te drukken, wordt het vuil op de 
zuigerplaten van de motorkap gemakkelijk 
weggeblazen.

¡ Drukontlasting 3e stuurschakeling.
Voor het aan- en afkoppelen van hydraulisch 
aangedreven opbouwgereedschap biedt de 
verreiker T6027 over een bijzondere functie: 
De knop voor drukontlasting van de 3e 
stuurschakeling is aan de buitenzijde goed 
toegankelijk op de telescooparm. Zo kunnen 
de verschillende opbouwgereedschappen 
nog sneller en efficiënter gewisseld worden. 
Dit functioneert bij ingeschakeld contact 
resp. lopende motor.

¡ Aanpassen hoeveelheid 
hydraulische olie.
Indien nodig kan via het bedieningselement 
"Jog Dial" het debiet hydraulische olie 
handmatig ingesteld worden. Dit komt 
van pas als de machine een hydraulisch 
opbouwgereedschap gebruikt, die niet het 
volleidge hydraulische vermogen van de 
machine nodig heeft. De bestuurder kan zo 
fijngevoelig en energiezuinig werken met de 
machine en het opbouwgereedschap.

● Ergonomische werkplek.
De cabine is ontwikkeld conform de 
modernste inzichten op het gebied van 
veiligheidstechniek en ergonomie: veel 
beenruimte, een overzichtelijk ingedeeld 
instrumentenpaneel,een comfortabele 
bestuurdersstoel en optimaal zicht op het 
opbouwgereedschap. Een werkplek die 
de bestuurder motiveert en aan alle kanten 
ondersteunt.

● Standaard  ¡ Optie

Drie besturingstypen voor maximale flexibiliteit.

Vierwielbesturing
Volledige wendbaarheid en kracht, 
ook op kleine oppervlakken.

Voorasbesturing
Voor veilig rijden, ook met hogere 
snelheden.

Krabbengangbesturing
Zijwaarts rijden voor op de centimeter 
nauwkeurig manoeuvreren in kleine 
ruimtes, zoals schuifwerkzaamheden 
bij muren.

MOTORGEGEVENS T6027

Fabrikant Kohler

Motortype KDI 2504 TCR

Cilinders 4

Motorvermogen max. kW/PS 55,4 / 74

bij max. toerental U/min 2.600

Cilinderinhoud cm³ 2.482

GEWICHTEN

Bedrijfsgewicht (standaard) kg 5.225

Laadvermogen kg 2.700

VOERTUIGGEGEVENS

Rijsnelheid (optioneel) km/h 0-7, 0-15, 0-20 (30)

Rijniveaus 3

Inhoud brandstoftank l 100

Inhoud hydrauliektank l 75

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Rijhydraulica werkdruk bar 450

Werkhydrauliek pompcapaciteit l/min 90

Werkhydrauliek werkdruk bar 240

AFMETINGEN

Standaard banden 12.5-18 MPT-01

Totale lengte mm 4.958

Hoogte met lage cabine mm 1.980

Hoogte met hoge cabine mm 2.100

Max. hoogte draaipunt grijpkraan mm 6.080

Totale breedte mm 1.960

Binnenradius mm 1.700

Meer informatie via www.weidemann.de

Technische gegevens en afmetingen
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De krachtige wiellader.
Naar keuze met laadarm of telescooparm.

De multifunctionele Hoftracs®.
Krachtige helpers voor elk gebruiksdoel. 
Onze innovatie: de volledig elektrische 
1160 eHoftrac®.

De compacte telescooplader.
Op hoogte met optimale stabiliteit.

Aanbouwdelen en banden.
Uw Weidemann-machine wordt een multitool. 
Voor elke taak het optimale opbouwgereedschap 
en bijpassende banden.

Het productassortiment van Weidemann.


