
De juiste series  
voor stal en erf.
De kleintjes met grote kracht.

1350
1370 
1770

1350 CC 
1350 CX 
1370 CX 
1770 CX



De aard van de zaak.

METGEZELLEN.
Meedoen bij de dagelijkse gang van zaken. 
Meetrekken, wanneer het om meer gaat. 
Meegroeien, wanneer nieuwe kracht nodig is. 
De Hoftracs® van de 13- en 17-serie zijn 
gemaakt om u in het leven te vergezellen. 
Echte metgezellen. Bij elke ontwikkeling.

1350
1370 
1770



Waarnemen, actief  
worden en oogsten:  
Uw weg tot productiviteit.

Landbouw beweegt en inspireert weer ...

-  met opbrengsten, die de waardes garanderen
-  met prestaties, die toekomst bieden
-  met groei, die mogelijkheden verschaft.

Wanneer de mobiliteit van ons denken, de flexibiliteit van de machines 
en de beweeglijkheid bij het dagelijkse werk optimaal samengaan, 
dan ontstaat er een nieuwe kwaliteit: een verbondenheid, die ons 
gemeenschappelijk verderbrengt. Al meer dan 50 jaar.

VOORUITKOMEN TELT:  
OpBrEngstEn, DiE DE  
WAArDEs gArAnDErEn.

DOORDENKEN MOTIVEERT:  
prEstAtiEs, DiE tOEkOMst  
BiEDEn.

VOORTZETTEN IS ZINVOL:  
grOEi, DiE MOgElijkHEDEn  
vErscHAft.
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Stabiel in elk opzicht. Door het zeer diepliggende 
zwaartepunt staat de 1770 altijd stevig en veilig. Alle 
vier de wielen hebben voortdurend contact met de 
bodem en de machine beschikt altijd over maximale 
tractie. Er gaat geen kracht verloren.

Een werkplek waar u zich direct thuisvoelt. iets wat 
u zichzelf zou moeten gunnen: een lage opstap aan 
beide zijden. Een comfortstoel, die aan uw gewicht 
en lengte kan worden aangepast. En niet in de laatste 
plaats: vrije ruimte en overzicht, waar u ook kijkt.

Robuust bewegingssysteem met enorme hef- en 
trekkrachten. De twee grote hydraulische cilinders 
hebben reserves en het hele bewegingssysteem is  
speciaal ontworpen voor korte en efficiënte arbeidscycli. 
Ze kunnen het transportmateriaal bijzonder snel laden 
en lossen.
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geheel naar wens:  
Uw Hoftrac® op maat.

1350
1370 
1770

Overtuigende hefhoogten in combinatie met een 
compacte constructie. De haakse laadarm is 
bijzonder stabiel en scheluwvast, en ondersteunt 
de nauwkeurigheid van het werk. Ook als de arm 
omhoog is gebracht, houdt u voortdurend zicht op 
het aanbouwapparaat.

Krachtige aandrijving. veel kracht bij een zeer 
rustige loop en lage emissiewaarden, danzij 
een optimale afstemming van de motor en het 
hydraulisch systeem.

1350 CC 1350 CX 1370 CX 1770 CX

Veelzijdigheid in de uitrusting. Al naar gelang 
het gebruiksdoel en de persoonlijke voorkeur 
kunt u motor, bestuurdersplaats, banden en 
aanbouwapparaten individueel configureren.  
U koopt uw Hoftrac® altijd op maat.

Geteste aanbouwapparaten, die zonder afstappen 
verwisseld kunnen worden. De standaard hydrau-
lische vergrendeling (optioneel bij de 1350 cc) en 
het grote aantal bruikbare aanbouwapparaten maakt 
uw Weidemann tot een bijzonder flexibele en uiterst 
productieve multifunctionele machine.
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Combineren,  
wat samen hoort:  
flexibiliteit en veiligheid.

1  De joystick als robuuste en 
doordachte machinebesturing. 
Ergonomisch, praktisch, duidelijk: 
met slechts één hand bestuurt u het 
bewegingssysteem en controleert u 
de rijrichting van de machine zonder 
vermoeid te raken. 

2  Werkplek met trillingsdemping. 
trillingen en schokken worden door 
de machine opgevangen. Uw lichaam 
wordt beschermd en u werkt altijd 
ontspannen en geconcentreerd, ook  
als u langer doorwerkt. 

3  Overzichtelijkheid levert speelruimte. 
Door het grote zichtveld, het lage 
voorgedeelte en de compacte 
afmetingen kan de bestuurder altijd 
eenvoudig gebruik maken van de 
enorme beweeglijkheid van zijn Hoftrac®.

1 2

4 5

1350
1370 
1770

3
4  Ergonomie als algemeen principe. 

Aangezien de Hoftrac® vanaf het begin 
moest dienen voor het makkelijker 
maken van werk, is zijn ergonomisch 
geoptimaliseerde cockpit slechts een 
logisch detail. Een voorbeeld voor een 
hele generatie laders.

5  Veiligheid heeft een eigen plek. 
Het veiligheidssysteem houdt de 
bestuurder ook bij het overslaan of 
zijdelings kantelen van de machine 
veilig op de bestuurdersplaats.

Massief en overhangend contragewicht 
als bescherming van de machine en ter 
compensatie van hoge hefgewichten. 
Door de uitkraging is het volledige 
achtergewicht – inclusief de verzonken 
ingebouwde achterlichten – met name  
in kleine ruimtes optimaal beschermd.

De doorontwikkelde 
knikpendelkoppeling is 
de ruggegraat van het 
Hoftrac®-concept. Alle 
vier de wielen hebben 
voortdurend contact met 
de bodem. En omdat het 
voor- en achtergedeelte 
onafhankelijk van elkaar 
kunnen pendelen, 
hebben de wielen ook 
altijd maximale tractie.

Het inklapbare bescher-
mende cabinedak in het 
Easy Protection System 
(EPS): rechtop gedragen 
door 4 veiligheidsstijlen. 
genoeg ruimte voor een 
comfortabele zitpositie.

De stabiele veiligheids-
voorziening kan met een 
paar handelingen worden 
samengeklapt. technisch 
goed doordacht, eenvoudig 
gemaakt en stabiel  
uitgevoerd.

Doorrijhoogtes lager 
dan 2 m vormen nu 
geen probleem meer. 
En nadat de lage 
doorrijhoogte gepasseerd 
is, kan het rOps/fOps-
getest beschermende 
cabinedak direct weer in 
de oorspronkelijke positie 
worden teruggebracht.



10_11   WEiDEMAnn WAARDEBEHOUD

In elk opzicht:  
Een sterke bundel energie.

1350
1370 
1770

Werklampen voor en achter. Dag en nacht 
goed zicht en veilig werken. En overal waar het 
gebruik van machines door lichtomstandigheden 
tot nu toe moeilijk of onmogelijk gemaakt werd: 
uw Hoftrac® is een betrouwbare 24-uurs machine 
geworden. Dat werpt licht op de zaak.

De Weidemann succesformule: Wat bij ons aan 
verbeteringen gewonnen wordt, kunnen onze 
klanten aan werk besparen. 

Met name de modellen van de 13- en 17-serie zijn 
de beste voorbeelden voor de onbetaalbare waarde 
van voortdurende verbetering. Hierin is in de loop 
der jaren veel creatieve energie geïnvesteerd, maar 
tegenwoordig is de verkregen voorsprong niet meer 
in te halen. specialisten leveren gewoonweg meer. 

Met gebundelde energie voor een continue 
ontwikkeling, zodat klanten van Weidemann het 
altijd een beetje beter hebben dan anderen. juist 
dat is de missie van onze onderneming.

 

1  Inkippen: met veel kracht.

2  Uitkippen: met hoge snelheid.

Perfect afgestemd PZ-
bewegingssysteem bij de 1770. 
De kracht en de snelheid van de 
vooruitstuwing bij het laden en lossen 
van de bak wordt altijd maximaal 
benut: zo worden hierbij door korte 
takttijden grote hef- en trekkrachten 
ontwikkeld. Bovendien wordt door 
dit systeem een parallelgeleiding van 
de telescooparmen over het gehele 
bewegingsbereik gewaarborgd.

Weidemann factoren:

•  Eenvoudige en veilige handling 
door multifunctionele hendel.

•  laag voorgedeelte voor vrij 
zicht op het aanbouwapparaat.

•  kracht en rendement.

•  compacte constructie.



Techniek, die  
nut heeft: Ervaring, 
beproeving, innovatie.

Bestsellers zijn altijd markant. Ze benaderen de 
ideale voorstellingen van onze klanten blijkbaar 
in bijzonder grote mate. 

succes betekent echter datgene dat de klanten 
met hun interesse en hun aankoop honereren. 
Alleen zij zijn de maatstaf voor kwaliteit die telt. 
Daaron nemen wij uw suggesties uiterst serieus en 
combineren ze met onze eigen voorstellingen van 
gebruiksgeoriënteerde techniek en eenvoud in de 
toepassing. 

Dat is de manier om van nadenken vooruitblikken te 
maken. En van eersteklas kwaliteit een onverbeterlijk 
voordeel. 

van onze klanten hebben we dit allebei geleerd.

Comfort met veiligheid. Eenvoudig naar het aanbouwap-
paraat toe rijden, het vanuit de stoel hydraulisch opnemen 
en bij permanent zichtcontact ver- of ontgrendelen. Dit 
maakt werken aanzienlijk makkelijker.

MEEST VERKOCHTE 
MODELLEN.
„Ook bij machines bestaat er zoiets als 
liefde op het eerste gezicht: ik heb onze 
1370 gezien, erop gereden en ervan 
gehouden. En intussen heeft het kleintje 
met de grote kracht het hart van mijn 
hele team gestolen.“

A. Micino,  
fruitteler

Onderhoud, service, waarde-
behoud. Wie voor een Weidemann 
kiest, profiteert ook van de hoge 
beschikbaarheid van de machine. 
Elke dag. Met zekerheid.

1350
1370 
1770

Kantelbare bestuurdersplaats. 
De ongecompliceerde en snelle toegang 
tot motor, hydraulisch systeem en 
elektrisch systeem is voor klanten 
een van de favoriete features: u voert 
onderhouds- en servicewerkzaamheden 
en bespaart hierbij tijd en geld.

DE VOLLE KRACHT WORDT BIJ HET INCHEN MET HET  
REM-INCH-PEDAAL OP HET HyDRAULISCHE SySTEEM  
VAN DE LAADARM OVERGEBRACHT.

Gecombineerd rem-inch-pedaal. Het mechanische en hydraulische remmen 
(„inchen“) met slechts één pedaal breng veel voordelen met zich mee: de slijtage 
van de bedrijfsrem wordt aanzienlijk gereduceerd en u kunt de machine ook bij 
hoge lasten altijd betrouwbaar en nauwkeurig manoeuvreren. 
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Technische en efficiënte kwaliteiten kan men nauwkeurig definiëren. 
De individuele kwaliteit van Weidemann heeft veel te maken met de 
uitrusting en met uw persoonlijke eisen. 

Alle Weidemann cX modellen laten in hun vermogensklassen nagenoeg 
niets te wensen over. Ze voldoen aan alle eisen, vervullen alle functies, 
bieden veel comfort en beschikken over alle (hydraulische en aandrijvings-
technische) voorwaarden voor het gebruik van hoogwaardige aanbouwap-
paraten en gereedschap.

in elke productiereeks belichamen ze versies, zoals ze door klanten al 
jaren gewenst en besteld worden. De configuratie en uitrusting hebben 
zich in deze vorm uitermate bewezen en zijn een goede en praktijkgerichte 
beslissingshulp.

Sterk optreden: 
Uw Weidemann is er zeker bij.

1350
1370 
1770

Pure prestaties:  
De Weidemann classic (cc).
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voor wie concentratie essentieel is, 
is elk Weidemann classic model met 
zekerheid de eerste keus. Dit model 
is te herkennen aan de versie-aan-
duiding cc. Een eenvoudig besluit 
voor een echte Weidemann.

Lage kosten per draai-uur, een exact toepassingsprofiel en bewijs van het hoogste 
rendement op lange termijn: dat is de wereld van de Weidemann CC modellen. 

Het is niet alleen de aanschafprijs die telt. tegenwoordig zijn de levenscycluskosten net zo 
van belang als een zeer slanke productie van producten of dienstverlening op het gebied 
van landbouw. 

Het idee van de Weidemann cc is voortgekomen uit de ervaring, dat de standaard 
veelzijdigheid en het grote assortiment aan uitrusting van de cX modellen niet voor elke 
kant even belangrijk zijn. Derhalve is er een eigen versie ontwikkeld, die de onveranderd 
hoogwaardige techniek van Weidemann met een gestroomlijnde basisuitrusting en een 
groot aantal opties combineert.

Op deze manier kunnen Weidemann klanten deze modellen zeer individueel configureren … 
en daarbij nog een heleboel geld besparen.



De Hoftracs® in de dagelijkse 
praktijk: Overtuigender kunnen 
prestaties niet zijn.

1350
1370 
1770
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De praktische kant is altijd de 
beste. Machines die elke dag 
bewijzen waarover ze beschikken: 
daadkracht, veelzijdigheid en 
de capaciteit om direct ingezet 
te worden. Met het hoogste 
rendement en het beste resultaat 
in een mum van tijd.



 

„Energie laat werking zien.“

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties 
daarvan. De uitvoeringen en hun werkingswijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke 
voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en 
technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, 
optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen 
beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden gaarne uw vragen en laten 
u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of 
het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder beveiligde randvoorwaarden. Ondanks 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. in het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen 
wij het naar behoren functioneren van onze producten. verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze 
Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS 1350 CC45 1350 CX45 1350 CX45 cabine 1370 CX50 1370 CX50 cabine 1770 CX50 1770 CX50 cabine

MOTORGEGEVENS

Fabrikant perkins perkins perkins perkins perkins perkins perkins

Motortype 404 D- 22 de 404 D- 22 de 404 D- 22 404 D- 22 404 D- 22 404 D- 22 404 D- 22 

Cilinder 4 4 4 4 4 4 4

Max. vermogen kW 31,4 31,4 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7

bij tpm 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Cilinderinhoud cm³ 2216 2216 2216 2216 2216 2216 2216

Koeling Water Water Water Water Water Water Water

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Bedrijfsspanning V 12 12 12 12 12 12 12

Accu Ah 77 77 77 77 77 77 77

Ampèrage A 65 65 65 65 65 65 65

GEWICHTEN

Bedrijfsgewicht (standaard) kg 2550 2740 2870 2780 2880 2810 2950

Hefkracht max. daN 2743 2743 2743 2743 2743 3229 3229

Kipvermogen bak (conform isO 8313)

Hefmast  
horizontaal / machine recht

kg 1689 1972 2083 1997 2120 1687 1856

Hefmast horizontaal / machine geknikt kg 1361 1563 1743 1604 1786 1362 1522

Kipvermogen palletvork (conform isO 8313)

Hefmast  
horizontaal / machine recht

kg 1342 1556 1653 1575 1673 1353 1458

Hefmast horizontaal / machine geknikt kg 1074 1249 1375 1265 1425 1092 1203

VOERTUIGGEGEVENS

Rijsnelheid (optie) km/u 0 - 20 (30) 0 - 20 (30) 0 - 20 (30) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28)

Brandstofinhoud l 50 50 50 50 50 53 53

Hydrauliekolie l 30 30 30 30 30 30 30

HyDRAULISCH SySTEEM

Rijhydrauliek

Transportcapaciteit l/min 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8

Werkdruk bar 360 360 360 450 450 450 450

Werkhydrauliek

Transportcapaciteit l/min 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

Werkdruk bar 210 210 210 210 210 210 210
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Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden. informatie onder voorbehoud. Beslissend is uitdrukkelijk de contractuele overeenkomst.
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1370 
1770

SERIEMATIGE UITRUSTING  
STANDAARDUITRUSTING

1350 CC 1350 CX 1370 CX 1770 CX

AANDRIJVING

Hydrostatische aandrijving op alle wielen

Weidemann as T94 – –

Planeetwielas PA940 – –

Cardanaandrijving

Banden 10.0/75 - 15.3 AS ET80 incl. omkeervelgen

Banden 10.0/75 - 15.3 AS ET40 incl. omkeervelgen

Sperdifferentieel 100 % elektrisch-hydraulisch  
inschakelbaar op voor- en achteras

HyDRAULISCH SySTEEM

Enkelhandige besturing met open-center positie  
rechts naast de stoel

Multifunctionele hendel

Hydrauliekoliekoeler 

Hydraulische aansluiting voor Dn12

Mechanisch snelwisselsysteem  
voor aanbouwapparaten (vorm Hv)

– – –

Hydraulisch snelwisselsysteem  
voor aanbouwapparaten

Volledig hydraulische knikpendelbesturing

BESTUURDERSPLAATS

Beschermend cabinedak met veiligheidssysteem  
rOps en fOps-getest

Comfortcabine met verwarming en ventilatie –

Ruitenwisser voor en achter –

Bestuurdersplaats zijdelings kantelbaar

Comfortstoel met veiligheidsgordel geveerd – – –

Comfortstoel met veiligheidsgordel volledig geveerd, in hoogte verstelbaar

Werklampen voor

Werklampen achter

Brandstofindicatie

Bedrijfsurenteller

Verlichtingsinstallatie volgens StvZO

Toelatingscertificaat voor wegverkeer

OVERIGE

Massascheidingschakelaar

   standaard 
   Optie

* standaard banden

BREEDTE / GEKEERD mm 1350 CC45 1350 CX45 1350 CX45 
cabine

1370 CX50 1370 CX50 
cabine

1770 CX50 1770 CX50 
cabine

10.0/75 - 15.3 AS ET80 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044 / 1380 1044 / 1380

10.0/75 - 15.3 AS ET40 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120* / 1300* 1120* / 1300*

10.0/75 - 15.3 AS ET -5 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210

11.5/80 - 15.3 AS ET40 – – – 1160 / 1340 1160 / 1340 1160 / 1340 1160 / 1340

15.0/55 - 17 AS ET0 – – – 1300 1300 1300 1300

31 x 15.5 -15 AS ET0 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320

31 x 15.5 -15 AS ET-37 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

10 x 16.50 EM ET40 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300

12 x 16.50 EM ET45 – – – 1150 / 1350 1150 / 1350 1150 / 1350 1150 / 1350

31 x 15.5 -15 EM ET0 – – – 1320 1320 1320 1320

31 x 15.5 -15 EM ET-37 – – – 1400 1400 1400 1400

Dubbele banden  
10.0/75 - 15.3 AS

1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650

 AFMETINGEN mm 1350 CC45 1350 CX45 1350 CX45 
cabine

1370 CX50 1370 CX50 
cabine

1770 CX50 1770 CX50 
cabine

A Totale lengte* 4523 (4869) 4563 (4909) 4563 (4909) 4563 (4909) 4563 (4909) 4719 4719

B Totale lengte zonder bak 3546 (3889) 3586 (3929) 3586 (3929) 3586 (3929) 3586 (3929) 3743 3743

C Asmidden tot bakdraaipunt 560 (1015) 560 (1015) 560 (1015) 560 (1015) 560 (1015) 722 722

D Wielbasis 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732

E Achter-overhang 1142 1182 1182 1182 1182 1182 1182

F Hoogte 2225 2225 2240 2225 2240 2225 2240

Hoogte met beschermend  
cabinedak inklapbaar

2339 2339 – 2339 – 2339 –

Hoogte met beschermend  
cabinedak inklapbaar, ingeklapt

1823 1823 – 1823 – 1823 –

H Zithoogte 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245

J Totale werkhoogte* 3687 (4045) 3687 (4045) 3687 (4045) 3687 (4045) 3687 (4045) 3927 3927

K Max. hoogte bakdraaipunt 3000 (3197) 3000 (3197) 3000 (3197) 3000 (3197) 3000 (3197) 3194 3194

L Overlaadhoogte* 2681 (2878) 2681 (2878) 2681 (2878) 2681 (2878) 2681 (2878) 2865 2865

M Uitwerphoogte* 2024 (2233) 2024 (2233) 2024 (2233) 2024 (2233) 2024 (2233) 2283 2283

N Reikwijdte bij M* 339 (593) 339 (593) 339 (593) 339 (593) 339 (593) 496 496

O Schraapdiepte* 89 (138) 89 (138) 89 (138) 89 (138) 89 (138) 150 150

P Totale breedte 1044 1044 1044 1044 1044 1124 1124

q Spoorbreedte 780 780 780 780 780 860 860

S Bodemspeling 250 250 250 250 250 250 250

T Maximale radius* 2879 (3034) 2879 (3034) 3124 (3270) 2879 (3034) 3124 (3270) 3419 3419

U Radius aan buitenrand 2531 2531 2792 2531 2792 3011 3011

V Binnenradius 1327 1327 1615 1327 1615 1812 1812

W Knikhoek 50° 50° 44° 50° 44° 40° 40°

X Terugrolhoek bij max. hefhoogte* 43° (65°) 43° (65°) 43° (65°) 43° (65°) 43° (65°) 56° 56°

y Max. uitkipphoek* 43° (42°) 43° (42°) 43° (42°) 43° (42°) 43° (42°) 37° 37°

Z Terugrolhoek op bodem* 52° (57°) 52° (57°) 52° (57°) 52° (57°) 52° (57°) 50° 50°

* Waarden met volumebak         Waarden tussen ( ) hoge hefhoogte
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Hoogwaardige poedercoating.  
Het doel is duurzame kwaliteit. 
langdurig voor alles.

Eerlijke kwaliteit door en door. 
Hoogwaardig materiaal met een 
sterkte, die nog steeds over 
reserves beschikt. Dat  
is Weidemann.

traditioneel georiënteerd  
op de toekomst.  
Altijd het beste.

niet alle hier vermelde of afgebeelde machines zijn in alle landen leverbaar of toegestaan.

HOFTRAC® Max. motorvermogen Bedrijfsgewicht Max. kipvermogen bak Breedte standaard

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 cabine 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 cabine 31,4 kW 2870 kg 2083 kg 1044 mm

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

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

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

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

WIELLADERS

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

TELESCOOPLADERS

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 (laadvermogen) 1560 mm

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

Wij zien het als onze voortdurende taak om onze beloftes met betrekking 
tot producten en dienstverleningen na te komen: 

betrouwbaarheid, vertrouwen, kwaliteit, reactiesnelheid, flexibiliteit  
en innovatie.

De compacte machines van het merk Weidemann leveren hun prestaties 
ook daar, waar andere moeten passen. Onze producten overtuigen door 
kwaliteit, kracht, betrouwbare hydraulische systemen, compacte afmetingen, 
innovatieve techniek, hoogste productiviteit en betrouwbaarheid. 
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