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inclusief

De multifunctionele Hoftracs®. 
 Krachtige hulp voor elk gebruiksdoel.
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Individualiteit wint -
Uw hele persoonlijke Hoftrac®.

Onze basismodellen bieden u de uitgangsbasis voor een op maat gemaakte uitrusting van uw machine. Met 
de gunstige instapmodellen heeft u de mogelijkheid om uw machine aan te passen aan uw wensen: Kies uit 
de talrijke mogelijkheden, de opties die u nodigt hebt voor uw gebruiksdoel. Zo kunt u er zeker van zijn, dat 
uw machine helemaal voldoet aan uw individuele eisen. En het beste van het Hoftrac®-concept: U betaalt bij 
onze 11e en 12e bouwseries alleen voor wat u werkelijk nodig hebt.

Compacte bouwwijze, laag zwaartepunt, lage wendradius en krachtig vermogen -  
deze kenmerken karakteriseren de Hoftrac®-bouwseries en bepalen het succes van de machines in de land-
bouw, op paardenbedrijven en op het commerciële gebied en in gemeentes.

Uw bouwseries voor veilig en betrouwbaar werken in de kleinste ruimtes: 

- Lage doorrijhoogten en -breedten kunnen probleemloos gepasseerd worden.

- Buigstijve laadarmen voor nauwkeurig werken en ongelooflijke hefhoogtes.

- Hoge stuwkracht.

- Grote keuze aan opbouwgereedschap.

- Voor iedere toepassing de juiste banden.

- Eenvoudig wisselen van gereedschap.
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CO2-uitlaatgassen, lawaai en roetdeeltjes in gebouwen − dat is afgelopen! De nieuwe 1160 eHoftrac® verbant 
emissies uit uw dagelijkse werkdag. Het combineert de normale gebruikseigenschappen en de bewezen 
prestaties van onze Hoftracs® met de modernste technologie en een milieubewuste en kostenefficiënte 
elektrische aandrijving.

U kunt meer informatie vinden over de eHoftrac® vanaf pagina 16.

Innovatief. Elektrisch. Emissievrij.
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1160 1160  eHoftrac®1140 1160 1240  CX 35  LP 1260 1280 1280

Stabiliteit en veiligheid. Het diepliggende zwaarte-
punt geeft uw Weidemann een stabiel contact met 
de ondergrond - recht op oneffen terrein. Bodemsta-
biliteit biedt veiligheid.

Uw nieuwe werkplaats. Lage instap, ergonomisch 
ontworpen bestuurdersstoel en een comfortabele 
zitting, die aan uw gewicht en lengte kunnen worden 
aangepast. Gewoon kwaliteit bezitten.

Een verheven klasse. Enorme hefhoogten ongeacht de 
compacte en kleine constructie. De gebogen laadarm is 
extreem belastbaar en is bestand tegen draaiingen. De vorm 
ondersteunt de precisie bij het werken. Vrij zicht op het aan-
bouwdeel en het werkgebied.

Precies wat u van uw machine wilt. De motor, bestuurdersplaats 
en banden worden gecombineerd tot uw droommachine. Met de vele 
intelligente accessoires kunt u bovendien de gereedschapsdrager van 
uw dromen maken. Een Weidemann kan zelfs meer.

Krachtige kinematica voor korte arbeidscycli. Een 
grote hydraulische cilinder ontwikkelt een enorme 
trekkracht bij het inkiepen. De transportmaterialen 
worden zo snel opgepakt. Deze kracht versnelt ook het 
lossen. Zo wint u tijd.

Gereedschapswissel zonder uit te stappen. De 
optionele 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. 

Uw Hoftrac® is helemaal van u:  
Individueel uitgerust.  
Doelmatig gebouwd. Altijd in vorm.
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De waarden van Weidemann:
Compact, wendbaar, geschikt voor alle  
terreinen en onderhoudsvriendelijk.

De ruggengraat van de Weidemann-constructie:  
De legendarische scharnieras.
Weidemann-Hoftracs® staan altijd met vier wielen op de grond 
− in elke situatie, op elke ondergrond. En terwijl de voor- en 
achterwagen onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen, 
reageren deze fijngevoelig op elke oneffenheid. Het gebruik: U 
rijdt met maximale tractie, geen enkele kracht wordt verspild.

Hoge wendbaarheid.
De uiterst compact gebouwde Hoftrac®-bouwseries overtuigen door 
de hoogste wendbaarheid en grote buighoek.

Zijdelings kiepbare 
bestuurdersplaats.

Eenvoudige toegang tot de motor, het 
hydraulische systeem en de elektronica 
vereenvoudigt de controle en het 
onderhoud.

Compacte bouwwijze.

Nauwe en lage doorgangen zijn de specialiteit van de Hoftrac®-
bouwseries. Dankzij de flexibel selecteerbare bestuurdersplaatsen en 
de compacte bouwwijze zijn deze ook in bestaande gebouwen altijd 
een veilige oplossing.
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Doordachte oplossingen voor alle 
gebruiksomstandigheden:
Kies uw bestuurdersplaats.

Veilige canopy met opvangsysteem.

Maximale veiligheid volgens de laatste techniek. Weidemann bouwt standaard in alle 
Hoftrac®-modellen een canopy met opvangsysteem in. De canopy en het opvangsysteem 
voor de bestuurder voldoen aan de huidige Europese machinerichtlijn (2006/42/EG) 
volgens ROPS- en FOPS-bescherming.

Comfortabele cabine.

De ruime cabine voldoet aan de huidige Europese 
machinerichtlijnen (2006/42/EG) conform de ROPS- 
en FOPS-beveiliging en biedt veel hoofdruimte en 
bewegingsvrijheid. Door de complete beglazing 
krijgt de bestuurder een uitstekend overzicht over de 
aanbouwdelen en het hele werkgebied.
De cabine is beschikbaar voor de modellen 1160 en 1280.

Inklapbare canopy eps  
(Easy Protection System).

Optioneel kunnen alle Weidemann Hoftracs® 
worden uitgerust met de inklapbare canopy 
eps. Het voldoet eveneens aan de huidige 
Europese machinerichtlijn (2006/42/EG) 
volgens ROPS- en FOPS-bescherming. Met 
een paar handelingen kan het eps (Easy 
Protection System) handmatig op een lage 
doorrijhoogte worden voorbereid.

1240cx35LP - Lage positie.

Die dieper gelegen zitpositie van de bestuurder maakt een 
geringere bouwhoogte mogelijk. Andere voordelen: een 
zwaartepunt van de machine dat vlakbij de grond ligt en een 
comfortabele instap

Hydraulisch verlaagbare canopy epsPlus  
(Easy Protection System Plus).

Het optioneel verkrijgbare epsPlus is een hydraulisch 
verlaagbare canopy, dat de bestuurder vanuit zijn stoel kan 
bedienen. Het lost het probleem van lage doorrijhoogten 
op en vereenvoudigt duidelijk de werkzaamheden op het 
bedrijf. Bij het epsPlus gaat het om een comfortabele 
oplossing met enorme tijdsbesparing en hoge 
veiligheidseisen - beschikbaar voor 1160, 1160 eHoftrac® 
en 1260.

Onderscheiden met:
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Ergonomisch geoptimaliseerde werkplaats.
Een cockpit, waarin men zich direct goed voelt, 
dankzij de geveerde comfortabele stoel, inclusief 
veiligheidsgordel.

Standaard grote hefkracht.
De twee optimaal gedimensioneerde hefcilinders 
geven de machine een bovengemiddeld vermogen.

Met de multifunctionele hendel resp. joystick 
de gehele machine in de hand.
Robuuste en fijngevoelige besturing voor 
alle hef- en verlaagbewegingen en het in- en 
uitklappen van het gereedschap met slechts 
één hendel. Optioneel kan de joystick van de 
12e bouwserie met andere functies worden 
uitgebreid.

Compacte werkschijnwerpers.
Deze garanderen een optimale belichting en 
veilig werken. Er worden standaard al vier 
schijnwerpers meegeleverd.

Verstelbare stuurkolom.
Voor een werkplaats, die zich altijd aan het 
lichaam van de bestuurder aanpast.

Ventilatie naar behoefte.
De cabines beschikken aan beide zijden over 
grote, ver te openen deuren. Het bovenste 
deurvenster kan geheel opengeklapt en 
vergrendeld worden. Een openingsventilatie 
zorgt voor frisse lucht.

Werkklimaat.
De werkomgeving in de cabine is uitstekend, 
dankzij een effectief werkende verwarmingsen 
ventilatie-installatie met ventilatoren, 
frisseluchtfilters en goed geplaatste 
luchtsproeiers. 

Goed zicht rondom.
Op alle bestuurdersstanden heeft u een 
optimaal overzicht dankzij de hoge zitpositie en 
de overzichtelijk ingedeelde instrumenten.

Uw nieuwe werkplaats:  
Ergonomisch en doordacht.

De Hoftrac®-bouwseries van Weidemann worden al decennia lang naar de eisen van onze 
klanten verder ontwikkeld. Het resultaat is een hoog bedienings- en rijconfort, dat tot in 
het kleinste detail tot uitdrukking komt.



14_15

Kleine machine – groot vermogen.
Duurzaamheid die zich loont.

Efficiënt werken vereist innovatieve technische oplossingen.
Efficiëntie is tegenwoordig een van de belangrijkste eigenschappen die Hoftracs® 
meebrengen naar uw bedrijf. Hoe sneller en efficiënter de machine wordt gebruikt, des 
te hoger is het werkvermogen. Bij Hoftracs® van Weidemann staat duurzaamheid voor 
technisch uitgebreide oplossingen. Dus bijvoorbeeld grote hefhoogte, sterke trekkrachten, 
hoge stabiliteit, een eenvoudig snelwisselsysteem voor vele verschillende soorten 
opbouwgereedschap en een 100% schakelbare differentieelblokkering.

100 % differentieelblokkering.

De 100 % schakelbare differentieelblokkering biedt indien nodig maximale stuwkracht en zorgt bij normaal 
gebruik voor minder slijtage aan de banden.

Rem-inch-pedaal.

Bij Weidemann-machines is de hydrostatische vierwielaandrijving gecombineerd met het rempedaal. Dit maakt "inchen" 
in de kruipgang mogelijk, tot stilstand van de rijbeweging. Met het deels ingedrukte rem-inch-pedaal kan in kruipgang 
bij volledig toerental langzaam en tot op de millimeter nauwkeurig worden gereden terwijl u tegelijkertijd lading heft. 
Wanneer het pedaal nog verder wordt ingedrukt wordt geremd. Het voordeel van het rem-inch-pedaal is de optimale 
verdeling van het motorvermogen. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat de motor af kan slaan.

Opbouwgereedschap verwisselen zonder uitstappen. 

Dankzij het hydraulische snelwisselsysteem kunnen opbouwge-
reedschappen eenvoudig worden verwisseld.  
Zo zijn de Hoftracs® direct weer klaar voor gebruik.  
Dit verhoogt de productiviteit en daarmee het rendement.
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100% elektrisch. Techniek die inspireert.

Een lood-zuur-accu drijft de eHoftrac® aan tot de hoogste vermogen - en het heeft daarvoor slechts een stroomsluiting met 400 Volt 
nodig. Er zijn twee gescheiden elektromotoren gebruikt in de machine: een voor de rij-aandrijving en een voor de aandrijving van de 
werkhydraulica. Daardoor wordt het energieverbruik geminimaliseerd, omdat het vermogen alleen wordt aangesproken als dit ook 
werkelijk nodig is. De elektromotor voor de rij-aandrijving geeft de machine bovendien een dynamische en krachtige start. Dat merkt u in 
elk versnellingsproces.

Originele Hoftrac®: De onverslaanbare multitool.

Compacte en robuuste bouwwijze, laag zwaartepunt, lage wendradius, krachtig vermogen en veel verschillende 
opbouwgereedschappen - deze eigenschappen kenmerken onze Hoftrac® en zorgen zo voor zijn grote succes. De nieuwe 1160 
eHoftrac® combineert de voordelen van de klassieke Hoftracs® met de aandrijving van de toekomst.

De nieuwe
originele Hoftrac®. 100% ele ktrisch.
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De nieuwe eHoftrac® –  
De innovatie voor uw bedrijf.

Hier kunt u opladen –  
omgang met accu en lader.

De machines van de 11e en 12e bouwseries worden bij de stalwerkzaamheden meestal 's morgens vroeg en 's avonds laat meerdere 
uren gebruikt. De klassieke 1160er Hoftrac® wordt door Weidemann als eerste tot volledige elektrische eHoftrac® omgezet. Eén volle 
accu is genoeg voor normaal gebruik van 2 tot 5 uur, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Deze werkduur is onder normale 
omstandigheden ruim voldoende voor een machine uit deze vermogensklasse. Het concept van de eHoftracs® is gebaseerd op een 
langdurig geteste serietechnologie uit de vloertransporttechniek.

De frequentieomvormer
zet de gelijkstroom uit de accu om in 
een 3-fase-wisselstroom, die nodig is 
voor de beide elektromotoren.

De beveiliging is
het hoofdrelais. Deze schakelt de 
verbinding tussen de accu en de 
verbruikers.

De besturingseenheid
regelt de rij-aandrijving en de 
werkhydraulica.

De accu 
biedt de benodigde energie voor de 
beide elektromotoren.

Zoals bij elke accu moeten ook voor de eHoftrac® een 
paar regels in acht worden genomen bij het opladen van 
de accu:

 -  Het laadstation kan zowel aan de wand worden 
opgehangen als ook vrij in bijv. een kast staan.

 -  Bij het opladen van de accu moet er voor voldoende 
luchtcirculatie worden gezorgd, omdat er gas vrijkomt bij 
het laadproces.

 -  Plaats de lader niet in de buurt van brandbare materialen.

De eHoftrac® wordt opgeladen door de accustekker aan te sluiten op de lader.
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- 41 % - 43 %
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Voor een lange levensduur van de accu –  
de elektrolytomzetting.

Bedrijfskosten tijdens 
levensduur van machine

eHoftrac®

Euro

eHoftrac®

1160 Diesel

CO2 -emissie tijdens 
levensduur van machine

eHoftrac®

t CO2

eHoftrac®

1160 Diesel

Onderscheiden met de zilveren medaille 
van de eima-innovatieprijs:

Milieuvriendelijkheid, die zich op lange duur uitbetaald.

De vergelijking van de bedrijfskosten tijdens de gemiddelde levensduur van de machine toont aan dat de 
kosten van de dieselaandrijving duidelijk hoger liggen dan die van de eHoftracs®. Daarbij zijn de energie- en 
servicekosten meegenomen, en bij de eHotrac® de accuvervanging na ca. 1200 laadcycli.

Men kan zeggen dat de verhoogde investeringskosten voor de eHoftrac® – vergeleken met een machine 
met hetzelfde vermogen – op ongeveer 20% liggen. Deze zijn na ca. 2800 bedrijfsuren gecompenseerd. 
De emissiewaarden worden met de eHoftrac® met ongeveer 43% gereduceerd, waarmee de 
milieuvriendelijkheid wordt weergegeven. Als men de energiewinning- en afname uit de eigen PV-installatie 
gebruikt, ontstaat daaruit ook nog een wezenlijk positiever effect. 

Bij uw Weidemann-dealer kunt u te weten komen hoe de kostensituatie voor u en uw bedrijf zal zijn.

Systeem voor elektrolyomzetting.

Bij het gebruik en bij het laden van de accu vindt 
er een elektrolyse plaats. Het hierdoor opdrogende 
water moet regelmatig (afhankelijk van het gebruik 
ca. eenmaal per week) worden bijgevuld.

In de Weidemann 1160 eHoftrac® is standaard een 
elektrolytomzetting ingebouwd. Hierdoor kunnen 
de laadtijden van de accu duidelijk worden verkort. 
Bovendien wordt het waterverbruik verminderd, de 
temperatuur bij het laden wordt gereduceerd en het 
zuurgehalte van de accu wordt gelijkmatig verdeeld. 
Dit leidt tot een merkbare langere levensduur van 
de accu.

Zonder elektrolytomzetting Met elektrolytomzetting

Lucht
Lucht

Lucht

Hoge zuurdichtheid

Lage zuurdichtheid



22_23

De Hoftracs® in het dagelijkse gebruik:
Overtuigender kunnen prestaties niet zijn.
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1140

1160

1160

1240 CX35 LP

1260

1280
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Geen Hoftrac® is hetzelfde. 
Stel uw machine simpelweg samen ...

Het is niet een serie aan modellen die de optimale oplossing biedt, maar de individuele 
machine-uitrusting voor elk gebruik.

Onze vijf basismodellen van de 11e en 12e serie bieden u betaalbare instapmodellen. 
Bovendien is er ook een LP-Hoftrac met bijzonder lage bouwhoogte.

Kies simpelweg uit onze op maat gemaakte opties en stel uw eigen Hoftrac® samen, zodat 
deze voldoet aan uw werkzaamheden en uw operationele eisen.

En het beste van het Hoftrac®-concept: U betaalt alleen de configuratie van uw individuele 
machine, en ook alleen dat wat u werkelijk nodig hebt.

Op de volgende pagina's vindt u de standaard uitrustingen en opties, evenals technische 
gegevens en afmetingen voor onze 11e en 12e bouwseries.

1140  1160 1240 
CX LP

1260 1280 

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

AANDRIJVING

Hydraulische aandrijving via oliemotor v – – – –

Hydrostatische aandrijving via oliemotor V v v v –

Hydrostatische aandrijving via stuuras – V – V v

Verdelertransmissie  en stuuras – V – V v

Weidemann as K75 v – – – –

Weidemann as K80 – v v v –

Weidemann as K90 V – V V –

Weidemann as T80 – V – V –

Weidemann as T94 – V – V v

Differentieelblokkering 100 % elektrisch-hydraulisch 
schakelbaar aan de voor- en achteras

– V – V V 

STANDAARD BANDEN (voor meer informatie, zie pag. 35/37)

Banden 7.00 - 12 AS ET40 incl. keervelgen v V V V –

Banden 27 x 8.50 - 15 EM ET30 incl. keervelgen V V v v –

Banden 10.0 / 75 - 15 AS ET10 – v – V –

Banden 10.0 / 75 - 15 AS ET80 incl. keervelgen – – – – v

HYDRAULICA

Multifunctionele hendel v – – – –

Joystick V v v v v

Hydraulica-aansluiting voor DN10 v v v v v

Smeerbaar knikpendelbesturing v v v v v

BESTUURDERSPLAATS

Canopy  met opvangsysteem v v v v v

eps (Easy Protection System) V V – V V

epsPlus (Easy Protection System Plus) – V – V –

Cabine met verwarming, ventilatie en ruitenwisser – V – – V

3 Schijnwerpers op de bestuurdersplaats v – v – –

4 Schijnwerpers op de bestuurdersplaats – v – v v

Cabine zijdelings kantelbaar – v – v v

Motorkap inc. stoel zijdelings kantelbaar v – – – –

Comfortabele stoel met veiligheidsgordel volledig gevoerd v v v v v

Brandstofmeter v v v v v

Bedrijfsurenteller v v v v v

Verlichtingsinstallatie conform StVZO V V V V V

TÜ-certificering voor gebruik op de openbare weg V V V V V

OVERIGE

Hoofdstroomschakelaar v v v v v

Ballastgewicht V – – – –

Gegoten achtergewicht incl. zelfberginrichting – V – V V

Ballastgewicht (vloerplaat) – V V V V

Spatborden voor v v v v v

Spatborden achter – v – v v

Mechanisch snelwisselsysteem voor gereedschappen v v – v v

Hydraulisch snelwisselsysteem voor gereedschappen V V v V V

Hoge hefhoogte – V V V V

v Serie 
V Optie  
 – Niet mogelijk

Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor deze informatie. De contractuele afspraken zijn expliciet doorslaggevend.
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Deze brochure dient alleen voor de algemene productinformatie. Bij interesse helpt onze verkooppartner u graag met een passend aanbond. De beschrijvingen, afbeeldingen en technische gegevens zijn niet bindend en geven niet altijd de 
standaard uitvoering weer. Wijzigingen voorbehouden. Wij kunnen afwijkingen van afbeeldingen of afmetingen, rekenfouten, drukfouten en onvolledigheden in deze brochure ondanks grote zorgvuldigheid niet uitsluiten. Daarom stellen wij 
ons niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens in deze brochure.

Optionele gewichten:

* Balastgewicht 
** Gewicht gietijzer 
*** Balastgewicht (bodemplaat) + gewicht gietijzer

FSD = Canopy 
eps = Easy Protection System (inklapbare canopy) 
epsPlus = Easy Protection System Plus (verlaagbare canopy)

1140  
Standaard

1140  
Uitrustings-
voorbeeld

1160  
Standaard

1160  
Uitrustings-
voorbeeld 1

1160  
Uitrustings-
voorbeeld 2

1160  
Uitrustings-
voorbeeld 3

1240 
CX35 LP

1260  
Standaard

1260  
Uitrustings-
voorbeeld 1

1260  
Uitrustings-
voorbeeld 2

1280  
Standaard

1280  
Uitrustings-
voorbeeld 

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTORGEGEVENS

Fabrikant Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

Motortype 403 D-11 403 D-11 403 D-11 403 D-15 403 D-15 403 D-15 403 D-15 404 D-15 404 D-15 404 D-15 404 D-15 404 D-15

Cilinder 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Max. vermogen kW / PS 17,9 / 24 17,9 / 24 17,9 / 24 23,4 / 32 23,4 / 32 23,4 / 32 24,4 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33

bij rpm./min 2.800 2.800 2.800 2.600 2.600 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Cilinderinhoud cm3 1.131 1.131 1.131 1.496 1.496 1.496 1.496 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508

Koeling Water Water Water Water Water Water Water Water Water Water Water Water

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Bedrijfsspanning V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Accu Ah 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Lichtmachine A 40 40 40 65 65 65 65 65 65 65 65 65

GEWICHT

Bedrijfsgewicht (standaard) kg 1.630 1.630 1.910 2.060 2.150 2.100 / 2.250** 1.840 2.080 2.170 2.290 2.380 2.550

Kieplast met laadbak – Machine recht 
(conform ISO 14397) kg

664 688 / 846* 905 994 1.144 / 1.285** 1.083 / 1.330** 1.118 1.018 1.057 / 1.357*** 1.118 / 1.389*** 1.174 / 1.445*** 1.278 / 1.549***

Kieplast met paletvork – Machine recht  
(conform ISO 14397) kg

532 556 / 679* 718 792 934 / 1.048** 892 / 1.095** 850 831 871 / 1.122*** 919 / 1.136*** 965 / 1.182*** 1.080 / 1.297***

VOERTUIGGEGEVENS

Bestuurdersplaats (optioneel) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps,  
epsPlus, cabine)

FSD  
(eps, epsPlus)

FSD  
(eps, epsPlus)

Cabine FSD FSD  
(eps, epsPlus)

FSD  
(eps, epsPlus)

FSD  
(eps, epsPlus)

FSD (eps, cabine) Cabine

As (optioneel) K75 (K90) K 75 (K 90) K80 (T80, T94) T 80 T 94 T80 (T94) K 80 K80 (K90, T80, T94) T 80 T 94 T 94 T 94

Rijsnelheid (optioneel) km/h 0 – 12 0 – 13 0 – 13 (20, 30) 0 – 20 0 – 20 (30) 0 - 20 (30) 0 – 13 0 – 13 (20, 30) 0 – 20 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30)

Rijniveaus (optioneel) 1 1 1 (2) 2 2 2 1 1 (2) 2 2 2 2

Brandstofinhoud l 21 21 20 20 20 20 21 40 40 40 43 43

Hydraulische olie l 18 18 20 20 20 20 12 27 27 27 27 27

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Rijhydraulica

Werkdruk bar 215 305 305 305 330 305 305 305 330 330 330 450

Werkhydraulica

Slagvolume l/min 30,8 30,8 30,8 36,4 36,4 36,4 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8

Werkdruk bar 205 205 225 225 225 225 185 185 185 185 185 185

AANDRIJVING

Aandrijftype hydraulisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch

Rijaandrijving Oliemotor Oliemotor Oliemotor Stuuras Stuuras Stuuras Oliemotor Oliemotor Stuuras Stuuras Stuuras Stuuras

GELUIDSKERNWAARDE

Gemiddelde geluidsvermogensniveau LwA dB (A) 99,7 99,7 98,8 98,4 98,4 98,4 100,1 100,1 100,1 100,1 99,7 99,7

Gegarandeerde geluidsvermogensniveau LwA 
dB (A)

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Aangegeven geluidsvermogensniveau LpA dB (A) 85 85 85 84 84 85 84 85 85 85 82 82
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"De looptijden van de accu hangen af van de gebruiksomstandigheden, de taken en de rijwijze. Dit kan ertoe leiden, dat er ook een langere looptijd bereikt 
kan worden. De aangegeven looptijden kunnen in extreme gevallen ook worden overschreden. Een onderbroken bedrijf (bijv. 30 min rijden, 30 min stilstand) 
verlengt bijv. de totale looptijd van de accu.

1160 
eHoftrac

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTROMOTOR

Rijmotor, vermogen S2 (60 minuten) kW 6,5

Hefmotor, vermogen S3 (15 %) kW 9

ACCU STANDAARD

Accuspanning V 48

Nominale capaciteit K5 Ah 240

Accugewicht (±5 %) kg 394

Laadtijd h 8

Looptijd langdurig gebruik met zware 
materiaalomslag, ononderbroken gebruik h

1,5*

Looptijd normale landbouwwerkzaamheden, 
ononderbroken gebruik h

2 – 3,5*

Looptijd normale landbouwwerkzaamheden met 
onderbrekingen (30 min rijden, 30 min stilstand) h

tot 4*

ACCU OPTIONEEL

Accuspanning V 48

Nominale capaciteit K5 V 300

Accugewicht (±5 %) kg 450

Laadtijd h 6

Looptijd langdurig gebruik met zware 
materiaalomslag, ononderbroken gebruik h

2,1*

Looptijd normale landbouwwerkzaamheden, 
ononderbroken gebruik h

2,8 – 4,5*

Looptijd normale landbouwwerkzaamheden met 
ond erbrekingen (30 min rijden, 30 min stilstand)  h

tot 5*

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Bedrijfsspanning V 12

GEWICHT

Bedrijfsgewicht (standaard) kg 2.350

Kieplast met laadbak – Machine recht 
(conform ISO 14397) kg

1.348

Kieplast met paletvork - Machine recht (conform ISO 14397) kg 1.089

VOERTUIGGEGEVENS

As T80

Bestuurdersplaats (optioneel) FSD (eps, epsPlus)

Rijsnelheid km/h 0 – 15

Rijniveaus 1

Hydraulische tankinhoud l 18,5

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Werkhydraulica

Transporthoeveelheid (optioneel) l/min 32

Werkdruk bar 225

AANDRIJVING

Type aandrijving/rij-aandrijving elektrische o. Stuuras

GELUIDSKERNWAARDE

Gemiddeld geluidsvermogensniveau LwA dB (A) 91,8

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB (A) 92

Aangegeven geluidsdrukniveau LwA dB (A) 76

1160 
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STANDAARD UITRUSTING EN OPTIES

AANDRIJVING

Elektrische aandrijving via stuuras v

Actieve stilstandregeling (Machine wordt door motor 
op zijn plaats gehouden)

v

Hill-Hold-functie (Machine wordt op een berd door de 
motor op zijn plaats gehouden)

v

Weidemann as T80 v

ACCU

Accu 48 V 240 Ah V

Lader 400 V / 65 A voor accu 48 V 240 Ah V

Accu 48 V 300 Ah High Power V

Lader 400 V / 120 A voor accu 48 V 300 Ah  
High Power

V

Accu aanduiding laadstand v

STANDAARD BANDEN (OVERIGE PAG.34)

Banden 10.0/75 - 15 AS ET10 v

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydraulische aansluiting voor DN10 v

Drukloze terugloop voor V

3. Comfortabel stuurschakeling V

4 Comfortabel stuurschakeling V

Hydraulische aansluiting achter dubbelwerkend V

Snelkoppeling Faster Opbouwgereedschap of de 
machine

V

BESTUURDERSPLAATS

Canopy met opvangsysteem v

eps (Easy Protection System) V

epsPlus (Easy Protection System Plus) V

Stopcontact voor, 3-polige dubbele functie V

Stopcontact voor, 7-polig V

Verstelbare stuurkolom V

LED-werkschijnwerper 2 voor, 1 achter V

Comfortabele stoel met veiligheidsgordel volledig 
gevoerd

v

Bedrijfsurenteller v

Zelfborgende koppeling V

Verlichtingsinstallatie conform StVZO V

TÜ-certificering voor gebruik op de openbare weg V

OVERIGE

Spatborden voor v

Spatborden achter v

Mechanisch snelwisselsysteem
voor gereedschappen

v

Hydraulisch snelwisselsysteem
voor gereedschappen

V

Hoge hefhoogte V

v Serie 
V Optie  
– Niet mogelijk
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Typische  
gebruiksomstandigheden

Gemiddelde waarde Standaard afwijking (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]

TRILLINGEN

LAADTYPE

Compacte wiellader (gebruiksge-
wicht <4.500kg)

Load & carry  
(Laad- en transportwerkzaamheden)

0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13 

Wiellader (gebruiksgewicht >4.500 
kg) 
 
 
 
 

Load & carry  
(Laad- en transportwerkzaamheden)

0,84 0,81 0,52 0,23 0,20 0,14 

Gebruik bij de winning  
(grove gebruiksomstandigheden)

1,27 0,79 0,81 0,47 0,31 0,47 

Verplaatsing naar andere locaties 0,76 0,91 0,29 0,33 0,35 0,17

V-aandrijving 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14

Hand-arm-trillingen:

-  De hand-arm-trillingen bedragen niet meer 
dan 2,5 m/s2.

Lichaamstrillingen:

-  Elke machine is uitgerust met een bestuurdersstoel die voldoet 
aan de eisen van EN ISO 7096:2000.

-  Bij correct gebruik van de lader variëren de lichaamstrillingen 
van onder 0,5 m/s2 tot kortstondig de maximale waarde.

-  Het wordt aanbevolen om bij de berekening van de 
trillingswaarde conform ISO/TR 25398:2006, de in de 
tabel aangegeven waarde te gebruiken. Daarbij dient 
rekening te worden gehouden met de daadwerkelijke 
gebruiksomstandigheden.

-  Telescoopladers moeten net zoals wielladers op 
gebruiksgewicht worden ingedeeld.
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1140
1160
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Breedte machine 
mm

BANDEN

AS K80 / T80

10.0 / 75 - 15.3 AS ET10 1.044*

7.00 - 12 AS ET40 920 / 1.096

26 x 12 - 12 AS ET0 1.138

31 x 15.50 - 15 AS ET-50 1.270

Dubbele banden 7.00 - 12 AS 1.440

27 x 8.50 - 15 EM ET30 958 / 1.094

27 x 10.50 - 15 EM ET-5 1.076

26 x 12 - 12 RP ET0 1.138

1160

AS T94

10.0 / 75 - 15.3 AS ET80 1.044 / 1.380

31 x 15.50 - 15 AS ET0 1.310

Dubbele banden 10.0 / 75 - 15.3 AS 1.650

27 x 8.50 - 15 EM ET80 998 / 1.334

27 x 10.50 - 15 EM ET60 1.086

10.0 x 16.5 EM ET0 1.128 / 1.304

10.0 / 75 - 15.3 RP ET40 1.124

1140

Breedte machine 
mm

BANDEN

7.00 - 12 AS ET65 800 / 1.060

7.00 - 12 AS ET40 850* / 1.010*

26 x 12 - 12 AS ET0 1.070

27 x 8.50 - 15 EM ET30 920 / 1.040

27 x 10.50 - 15 EM ET-5 1.000

Dubbele banden 7.00 - 12 AS 1.390

Alle waarden met standaard laadbak en banden   
Waarde in ( ) hoogte hefhoogte

1140 1160 1160 
uitrustingsvoor-
beeld 3

1160 
eHoftrac

AFMETINGEN 

A Totale lengte mm 3.706 3.983 (4.182) 3.983 3.983

B Totale lengte zonder grijpkraan mm 2.733 3.005 (3.206) 3.005 3.005

C Asmidden tot draaipunt grijpkraan mm 496 508 (707) 508 508

D Wielstand mm 1.345 1.468 1.468 1.468

E mm 779 917 917 917

F Hoogte met vast bestuurdersdak mm 2.124 2.237  – 2.257

Hoogte met eps (inklapbare canopy)mm 2.227 2.341  – 2.361

Hoogte met eps ingeklapte (inklapbare canopy) mm 1.937 1.928  – 1.948

Hoogte met epsPLUS (verlaagbare canopy)mm  – 2.241  – 2.261

Hoogte met epsPlus verlaagd (verlaagbare canopy) mm  – 1.942  – 1.962

hoogte met cabine  –  – 2.302  –

H Stoelhoogte mm 1.142 1.273 980 1.293

J Totale werkhoogte mm 3.415 3.423 (3.634) 3.423 3.443

K Max. hoogte draaipunt grijpkraan mm 2.734 2.740 (2.948) 2.740 2.760

L Overladingshoogte mm 2.405 2.421 (2.629) 2.421 2.441

M Uitkiephoogte mm 1.807 1.799 (1.998) 1.799 1.819

N Reikwijdte bij M mm 550 498 (433) 498 498

O Graafdiepte mm 113 97 (124) 97 77

P Totale breedte mm 850 1.044 1.044 1.044

Q Spoorbreedte mm 660 780 780 780

S Bodemvrijheid mm 190 255 255 255

T Maximale radius mm 2.140 2.592 (2.706) 2.831 2.592

U Radius aan buitenrand mm 1.570 2.138 2.415 2.138

V Binnenradius mm 600 1.017 1.311 1.017

W Buighoek ° 55 50 43 50

X Terugrolhoek bij max. hefhoogte ° 50 50 (47) 50 50

Y Max. uitkiephoek ° 39 40 40 40

Z Terugrolhoek op bodem* ° 48 49 49 49

* Standaard banden
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1260
1280

1240 
CX35 LP

1260  
Standaard

1260  
Uitrustings-
voorbeeld 1 en 2

1280  
Standaard

1280  
Uitrustings-
voorbeeld 

AFMETINGEN

A Totale lengte mm 4.103 (4.302) 4.127 (4.351) 4.127 (4.351) 4.248 4.248 (4.471)

B Totale lengte zonder grijpkraan mm 3.115 (3.325) 3.151 (3.374) 3.151 (3.374) 3.270 3.270 (3.495)

C Asmidden tot draaipunt grijpkraan mm 621 (780) 531 (757) 531 (757) 531 531 (757)

D Wielstand mm 1.544 (1.565) 1.503 1.503 1.623 1.623

E Hoekoverhanging mm 889 1.000 1.000 1.000 1.000

F Hoogte met vast bestuurdersdak mm 1.900 2.156 2.229 2.184  –

Hoogte met inklapbaar bestuurdersdak mm  – 2.260 2.333 2.298  –

Hoogte met eps ingeklapts (inklapbare canopy) mm  – 1.846 1.919 1.790  –

Hoogte met epsPlus (verlaagbare canopy) mm  – 2.160 2.233  –  –

Hoogte met epsPlus verlaagd (verlaagbare canopy) mm  – 1.861 1.934  –  –

Hoogte met cabine mm  –  –  –  – 2.208

H Stoelhoogte mm 961 1.190 1.265 1.259 1.259

J Totale werkhoogte mm 3.188 (3.607) 3.473 (3.677) 3.545 (3.749) 3.545 3.545 (3.749)

K Max. hoogte draaipunt grijpkraan mm 2.434 (2.922) 2.788 (3.042) 2.860 (3.114) 2.860 2.860 (3.114)

L Overladingshoogte mm 2.135 (2.603) 2.469 (2.723) 2.541 (2.795) 2.541 2.541 (2.795)

M Uitkiephoogte mm 1.525 (1.972) 1.812 (2.141) 1.884 (2.213) 1.884 1.884 (2.213)

N Reikwijdte bij M mm 490 (533) 499 (547) 447 (495) 447 447 (495)

O Graafdiepte mm 55 (150) 153 (205) 81 (133) 81 81 (133)

P Totale breedte mm 970 970 1.044 1.044 1.044

Q Spoorbreedte mm 752 752 780 780 780

S Bodemvrijheid mm 200 199 250 250 250

T Maximale radius buiten mm 2.773 2.648 (2.776) 2.712 (2.840) 2.918 2.918 (3.037)

U Radius aan buitenrand mm 2.311 2.203 2.197 2.541 2.541

V Binnenradius mm 1.270 1.083 1.046 1.423 1.423

W Buighoek ° 47 50 50 45 45

X Terugrolhoek bij max. hefhoogte ° 45 (46) 47 (52) 47 (52) 47 47 (52)

Y Max. uitkiephoek ° 42 (40) 43 (36) 43 (36) 43 43 (36)

Z Terugrolhoek op bodem ° 50 (49) 47 (48) 47 (48) 47 47 (48)

1240 CX LP 1260  
Standaard

1260  
Uitrustings-
voorbeeld 1

1260  
Uitrustings-
voorbeeld 2

1280  
Standaard en 
uitrustingsvoorbeeld

Breedte machine mm

BANDEN

7.00 - 12 AS ET40 900 / 1.060 900 / 1.060 920 / 1.100 – –

26 x 12 - 12 AS ET0 – 1.120 1.140 – –

10.0 / 75 - 15.3 AS ET10 – 1.040 1.044* – –

10.0 / 75 - 15.3 AS ET80 – – – 1.044* / 1.380* 1.044* / 1.380*

10.0 / 75 - 15.3 AS ET40 – – – 1.120 / 1.300 1.120 / 1.300

10.0 / 75 - 15.3 AS ET-5 – – – 1.210 1.210 

31 x 15.50 - 15 AS ET0 – – – 1.340 1.340 

31 x 15.50 - 15 AS ET-37 – – – 1.400 1.400 

31 x 15.50 - 15 AS ET-50 – – 1.270 – –

27 x 8.50 - 15 EM ET30 970* / 1.090* 970* / 1.090* 958 / 1.094 – –

27 x 8.50 - 15 EM ET80 – – – 1.000 / 1.340 1.000 / 1.340

27 x 10.50 - 15 EM ET-5 1.050 1.050 1.076 – –

27 x 10.50 - 15 EM ET60 – – – 1.090 / 1.350 1.090 / 1.350 

Dubbele banden 7.00 - 12 AS 1.260 1.260 1.320 – –

Alle waarden met standaard laadbak voor lichte vracht  
Waarde in ( ) hoogte hefhoogte * Standaard banden
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Kwaliteit kent bij ons slechts één norm, 
die zich aan het einde uitbetaald: 
Uw tevredenheid op alle vlakken.

KWALITEIT IS GOED, EINDCONTROLE IS 
BETER.

Elke Weidemann die onze fabriek verlaat, wordt 
onderworpen aan een zorgvuldige eindcontrole. 
Dat garandeert onze klanten direct een hoge le-
vensduur en betrouwbaarheid, hoge bedienings- 
en reparatievriendelijkheid en lage bedrijfskosten. 
Waar een Weidemann staat, is ook de kwaliteit 
van Weidemann te vinden. Dat is zeker.

Kwaliteit is bij Weidemann geen leeg woord, maar een dagelijks beleefde 
werkelijkheid met Duitse attributen. Een echte Weidemann komt uit een van 
de modernste productieplaatsen voor wiel- en telescoopladers. De in 2007 
in gebruik genomen fabriek, een continu hoge kwaliteit van onze producten. 
En daaruit resulteert veiligheid, comfort en efficiëntie waarop u altijd kunt 
rekenen.

Kwaliteit biedt meerwaarde.

Een ander hoofdkenmerk voor de bijzondere kwaliteitseisen bij Weidemann 
is de poedercoating. In tegenstelling tot de standaard natte lak, wordt de 
levensduur duidelijk verlengd en is tevens efficiënter en milieuvriendelijk.

 1  Hoogwaardige poedercoating. 

 2 – 3  Uitgebreide kwaliteitscontrole van elke 
machine.
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