
En överlägsen vinnare när 
det gäller mångsidighet.
Hoftracs®, som klarar sig överallt.

1230 
1240
1250

1230 CX 
1240 CX LP 
1240 CX 
1250 CC 
1250 CX



Samlad styrka.

ALLROUNDMASKINER.
Hoftracs® i 12-serien är internationella 
succeer. De klarar (nästan) allt, är okompli-
cerade och underbart lättmanövrerade. An-
språkslösa arbetshästar utan later: rörliga, 
starka och alltid redo för en arbetsinsats. 

1230 
1240
1250



Observera, var aktiv och skörda:  
Din väg till produktivitet.

Jordbruk är åter i ropet...

-  med avkastning som säkrar värden
-  med en kapacitet som säkrar framtiden
-  med en tillväxt som leder till möjligheter.

När kvickheten i våra tankar, maskinernas flexibilitet och rörligheten 
samverkar optimalt i det dagliga arbetet, uppstår en ny kvalitet: en 
samhörighet som för oss framåt gemensamt. Sedan mer än 50 år.

DET LÖNAR SIG ATT GÅ VIDARE: 
AvkAStNiNg SOm SäkrAr värDeN.

ATT TÄNKA FRAMÅT MOTIVERAR:  
kApAcitet SOm SäkrAr  
frAmtiDeN.

FORTSATT UTVECKLING  
ÄR MENINGSFULL:  
meD tillväxt SOm leDer  
till möjligHeter.

4_5   WeiDemANN JORDBRUK
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Din Hoftrac® är verkligen Din maskin: 
individuellt utrustad. tillverkad efter  
Dina behov. Alltid i form.

1230 
1240
1250

Stabil och säker körning. tack vare den låga 
tyngdpunkten har din Weidemann alltid kontakt 
med marken – och går rakt även i ojämn 
terräng. fast förankring gör dig säker.

Din arbetsplats. lågt insteg, ergonomisk förarplats 
med komfortsäte som kan anpassas efter din vikt  
och kroppsstorlek. kvalitet helt enkelt.

Power-kinematik för korta arbetscykler. 
en hydraulcylinder med stor dimension utvecklar 
enorma brottkrafter vid tippning. transportgodset  
tas därmed upp snabbt. Denna kraft snabbar även  
på lossningen. på så sätt vinner du tid.

Precis som du ville ha din maskin. Du kombinerar 
motor, förarplats och däck till din önskemaskin. 
många intelligenta tillbehör gör den dessutom  
till den redskapsbärare du vill ha. en Weidemann  
kan faktiskt mer.

Högklassig. enorma lyfthöjder trots kompakt och 
låg konstruktion. Den böjda lastarmen tål extrema 
belastningar och är vridningsstyv. Dess form är till 
hjälp för precision under arbete. fri sikt över  
redskap och arbetsområde.

Redskapsbyte utan att kliva ur. Den 
standardmässiga, hydrauliska låsningen (tillval  
på 1250 cc) underlättar arbetet och gör din 
Weidemann extra mångsidig och flexibel. Den  
riggas om för nya uppgifter på några sekunder. 

1230 CX 1240 CX LP 1240 CX 1250 CC 1250 CX
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Tränad under verkliga 
förutsättningar.  
Bäst på marknaden.

Endast det som klarar kraven i praktiskt 
arbete har ett tekniskt värde. 

vardagen inom jordbruket är ofta hård och 
oförutsägbar. Därför måste varje maskin ha 
reserver för att vara beredda på den berömda 
"undantagssituationen" . Detta gäller för 
kapaciteten liksom för ovanliga insatstyper 
och för den totala arbetssäkerheten. Din 
Hoftrac® är alltid beredd på att uträtta mer  
än den behöver. Det gör den stark och unik. 
Det gör den till en Weidemann.

Weidemann-faktorer:

•  Standardmässigt rOpS/
fOpS-godkänt förarskyddstak 
med fasthållningsanordning 
eller easy protection System 
(epS) som tillval.

•  Hydrostatisk fyrhjulsdrift 
(förutom 1230). 

•  enhandsstyrning med 
styrspak. 

•  Batterifrånkopplare som  
skydd för elsystemet och  
som stöldskydd.

•  fasthållningsanordning 
för föraren för maximal 
arbetssäkerhet.

1  Skyddande bakviktsplatta. 
Standard på cx-modeller: ett stabilt 
kollisionsskydd för baklamporna.

2  Intelligent Weidemann midjestyr-
ning. Alla fyra hjul har alltid markkon-
takt, och maskinen rör sig alltid med 
maximal drivning.

3  Med styrspaken har du hela 
maskinen i din hand. robust och 
finkänslig styrning för alla rörelser  
och hela kinematiken. *

4  Batterifrånkopplare för ökad 
säkerhet. Som skydd för elsystemet, 
som stöldskydd samt för att uppfylla 
kraven för försäkringsskydd.

* förutom 1230

2 3

1230 
1240
1250

5  Fällbart, ROPS/FOPS-godkänt 
förarskyddstak (EPS).
Hög säkerhet för höga prestanda.

6  Ergonomiskt optimerad arbetsplats.
en förarhytt där du genast känner igen 
dig och känner dig hemma. fjädrat 
komfortsäte med säkerhetsbälte.

8_9   WeiDemANN PRAKTIK

Fällbar förarplats.
enkel åtkomst till motor, hydraulsystem 
och elsystem. Service och underhåll är 
enkelt att utföra.

Maximal säkerhet av högsta klass. 
förarskyddstaket och den nya 
fasthållningsanordningen för föraren 
motsvarar det aktuella europeiska 
maskindirektivet (2006/42/eg).

1
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Helt enkelt övertygande:  
märkeskvalitet i varje detalj.

En idé som vi alltid hållit fast vid. 

Din Weidemann är en specialist. Den kommer  
från tyskland, från en av de modernaste 
fabrikerna i europa. Nu är den mer än någonsin 
vad den alltid har varit: en multitalang som är stor 
inom jordbruket. praktisk, robust och med lång 
livslängd. en hjälpreda som du kan lita på i alla 
väder. Det ligger i produktpersonligheten. Och  
i dess kvalitet.

1230 
1240
1250

Low profile (LP) för höga prestanda. 
förarens lågt placerade sittposition möjliggör 
en lägre maskinhöjd. Andra fördelar: marknära 
tyngdpunkt, bekvämt insteg, bättre kontakt 
med arbetsområdet och en känsla av säkerhet 
vid körning.

Säker transport. lyftkraften, 
midjestyrningen och den exakta 
styrningen samverkar optimalt.  
maximal drivning och riktningsstabilitet 
garanteras alltid även i ojämn terräng.

Böjd lastarm. teknisk finess och 
ingenjörskonst, som ger stabilitet, 
vardagsduglighet och lång livslängd till 
maskinen. Det är Weidemann-kvalitet, 
som bekräftas på nytt varje dag.

Weidemann-faktorer:

•  enkel och säker manövrering 
med multifunktionsspak 
(förutom 1230).

•  låg framvagn för fri sikt  
till redskapet.

•  effektiv och ekonomisk.

•  kompakt konstruktion.



Den ene säger till 
den andre: 12-serien 
är fantastisk!

UNDERHÅLL. 
SERVICE.
BIBEHÅLLET  
VÄRDE.
"Den som bestämmer sig för en 
Weidemann, kan även dra nytta  
av maskinens höga tillgänglighet."

R. Nagel, Tyskland  
Pensionsstall för hästar  
och åkerbruk

12_13   WeiDemANN DRIFTSEKONOMI

Hoftracs® talar för sig själva. Och ofta gör även begeistrade 
kunder det. 

ett traditionsmärke som Weidemann lever på sitt goda rykte. 
Därför måste varje maskin demonstrera denna prestanda i 
praktiken. men vi är inte nöjda förrän Weidemann-kunderna 
är nöjda med allt runtomkring: med maskinen, servicen, 
driftsekonomin ... och med oss. 

för det är inte bara vår bästa reklam, utan även vår framtid.  
Och därmed är det dessutom den bästa garantin för alla 
partners, som ger oss sitt förtroende.

Förarplats tippbar i sidled. 
Standardmässiga underhålls-  
och kontrollarbeten utförs snabbt 
och enkelt. enkel åtkomst till motor, 
hydraulsystem och elsystem är en 
perfekt hjälp: du spar både tid  
och pengar.

1230 
1240
1250

Komfort med säkerhet. kör bara fram till redskapet, 
från sätet kan du sedan lyfta upp det hydrauliskt och  
vid permanent visuell kontakt låsa eller frigöra det.  
Detta underlättar arbetet avsevärt.



för den som uppskattar fokus på det 
väsentliga är varje Weidemann classic-
modell helt säkert förstahandsvalet. De 
känns igen på modellbeteckningen cc. 
Att skaffa en äkta Weidemann är ett 
enkelt beslut.

14_15   WeiDemANN MODELLER

De speciella på parad.  
cx är ett löfte.

1230 
1240
1250

Ren kapacitet:  
Weidemann classic (cc).

Tekniska och ekonomiska kvaliteter kan definieras exakt. Den 
individuella kvaliteten från Weidemann har mycket med utrustning  
och personliga krav att göra. 

Nästan inga önskningar förblir ouppfyllda i någon prestandaklass för 
Weidemann cx-modeller. De uppfyller alla krav och funktioner, erbjuder 
många komfortfunktioner och har alla (hydrauliska och tekniska) 
förutsättningar för användning av högkvalitativa redskap och verktyg.

varje serie motsvarar de versioner som efterfrågats och beställts av kunder  
i många år. konfiguration och utrustning har visat sig fungera speciellt bra  
i den här formen, och den är en bra och realistisk hjälp när beslut ska tas.

Planerade målkostnader, en exakt användningsprofil och den bästa driftsekonomin 
på lång sikt: här hittar du Weidemann CC-modellerna. 

Det är inte bara priset som räknas. idag är livscykelkostnaderna för maskiner lika viktiga 
som slimmad produktion av jordbruksprodukter eller tjänster. 

idén med Weidemann cc kom ur erfarenheten av att den standardmässiga mångsidighet 
och de olika utrustningsalternativ som erbjöds för cx-modellerna inte var lika viktigt 
för alla kunder. Ur detta utvecklades en egen version, som kombinerar den oförändrat 
högkvalitativa tekniken från Weidemann med en enklare grundutrustning och ett  
antal tillval.

på detta sätt kan Weidemann konfigurera den här modellen speciellt efter kundens 
individuella önskemål … och samtidigt spara en hel del pengar.



Hoftracs® i det  
dagliga arbetet:  
mer övertygande än så  
här kan kapacitet inte vara.

1230 
1240 
1250
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Den praktiska sidan är alltid 
den bästa. maskiner som varje 
dag bevisar vilken kapacitet de 
har: handlingskraft, mångsidighet 
och förmågan att komma direkt 
till saken. med högsta effektivitet 
och bästa resultat på kortast 
möjliga tid.



„energi ger resultat.“

Alla tekniska uppgifter i den här broschyren baseras på seriemodeller som testats under mellaneuropeiska driftsvillkor och beskriver standardfunktionerna. Utrustning, funk-
tionsmodalitet och tillbehör varierar beroende på modell och tillval samt på landsspecifika riktlinjer i försäljningslandet. Bilderna kan visa produkter som inte har nämnts eller 
produkter som inte serietillverkas. Beskrivningar, bilder, viktuppgifter och tekniska data är inte bindande och motsvarar teknisk standard vid tiden för tryckning. vi vidare-
utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss därför rätten att göra ändringar avseende konstruktion, utrustning, utseende och teknik utan föregående meddelande 
därom. kontakta oss om ni behöver särskilda funktioner som endast kan erhållas tillsammans med tillvalskomponenter och/eller särskilda ramvillkor! vi svarar gärna på era 
frågor och ger er information om och under vilka förutsättningar för produkt och omgivningsvillkor som specialfunktionerna är tillgängliga. Om ni har funderingar angående 
lastkapacitet eller verkningssätt hos våra produkter på grund av särskilda omständigheter rekommenderar vi provarbeten under säkrade ramvillkor. Denna broschyr har tagits 
fram med största noggrannhet, men avvikelser från bilder eller mått, räknefel, tryckfel eller ofullständigheter kan ändå inte uteslutas. vi kan därför inte garantera att informa-
tionen i broschyren är korrekt eller fullständig. vi garanterar att våra produkter fungerar felfritt inom ramen för våra allmänna affärsvillkor. vårt ansvar är begränsat till vad  
som anges i våra allmänna affärsvillkor.

TEKNISKA DATA 1230 CX30 1230 CX35 1240 CX35 LP 1240 CX35 1250 CC35 1250 CX35 1250 CX35 förarhytt

MOTORDATA

Tillverkare perkins perkins perkins perkins perkins perkins perkins

Motortyp 403 D-11 404 D-15 403 D-15 404 D-15 404 D-15 404 D-15 404 D-15

Cylinderantal 3 4 3 4 4 4 4

Max effekt kW 18,5 24,6 24,4 24,6 24,6 24,6 24,6

vid varv/min 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Cylindervolym cm3 1131 1508 1496 1508 1508 1508 1508

Kylning vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten

ELSYSTEM

Driftsspänning V 12 12 12 12 12 12 12

Batteri Ah 77 77 77 77 77 77 77

Generator A 40 65 65 65 65 65 65

VIKT

Driftsvikt (standard) kg 1920 1950 1840 2080 2170 2290 2550

Max lyftkraft daN 2473 2473 2500 2473 2473 2473 2473

Tipplast i skopa (enligt iSO 8313)

Lyftram  
horisontell / rak maskin

kg 1064 1126 1118 1158 1057 1262 1562

Lyftram  
horisontell / svängd maskin

kg 783 825 926 858 827 975 1295

Tipplast i pallgaffel (enligt iSO 8313)

Lyftram  
horisontell / rak maskin

kg 863 923 850 948 871 1034 1231

Lyftram  
horisontell / svängd maskin

kg 635 683 704 696 675 785 999

FORDONSDATA

Körhastighet (tillval) km/h 0 - 12 0 - 12 0 - 13 0 - 13 0 - 20 0 - 20 (30) 0 - 20 (30)

Bränslevolym l 40 40 21 40 40 40 43 

Hydraulolja l 27 27 12 27 27 27 27 

HYDRAULSYSTEM

Körhydraulik

Flöde l/min 84 84 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4

Arbetstryck bar 205 205 305 305 330 330 450

Arbetshydraulik

Flöde l/min 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8

Arbetstryck bar 185 185 185 185 185 185 185



ändringar utan föregående meddelande förbehålles. ingen garanti för korrekta uppgifter. Avgörande är uttryckligen ingånget avtal.

UTRUSTNING 1230 CX 1240 CX 1240 CX  
LP

1250 CC 1250 CX 1250 CX 
förarhytt

DRIFT

Hydraulisk fyrhjulsdrift – – – – –

Hydrostatisk fyrhjulsdrift –

Weidemann-axel K80 – – –

Weidemann-axel T80 – – – – –

Weidemann-axel T94 – – – –

Fördelarväxellåda och kardanaxel – – –

Däck 7.00 - 12 AS ET40 inkl. vändfälgar – –

Däck 27 x 8.50 - 15 EM ET30 inkl. vändfälgar – –

Däck 10.0/75 - 15.3 AS ET10 – – –

Däck 10.0/75 - 15.3 AS ET80 inkl. vändfälgar – – – –

Differentialspärr 100 % el-hydraulisk  
tillkopplingsbar på fram- och bakaxel

– – –

HYDRAULIK

Enhandsstyrning med flytläge  
till höger bredvid sätet

Multifunktionsspak –

Hydrauloljekylare 

Hydraulanslutning fram DN10

Hydrauliskt snabbväxlingssystem för redskap

Helhydraulisk midjestyrning

FÖRARPLATS

Förarskyddstak med fasthållningsanordning  
rOpS- och fOpS-godkänt

–

Förarplatsen kan tippas åt sidan –

Komfortsäte med säkerhetsbälte helt fjädrad

Arbetsstrålkastare fram

Arbetsstrålkastare bak

Bränslemätare

Arbetstidsräknare

Komfortförarhytt med uppvärmning och ventilation – – – – –

Vindrutetorkare fram och bak – – – – –

4 arbetsstrålkastare på förarhytten – – – – –

Belysningssystem

ÖVRIGT

Batterifrånkopplare

Bakviktsplatta inkl. bogserkoppling

Stänkskärmar bak

 Standard 
 tillval

1230 
1240
1250

* värden med lättmaterialskopa         värden inom ( ) gäller utförande med hög lyfthöjd

BREDD/SVÄNGD mm 1230 CX 1240 CX LP 1240 CX 1250 CC 1250 CX 1250 CX  
förarhytt

7.00 - 12 AS ET40 900* / 1060* 900 / 1060 900 / 1060 920 / 1100 – –

26 x 12 - 12 AS ET0 1120 – 1120 1140 – –

10.0 / 75 - 15.3 AS ET10 1040 – 1040 1044* – –

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

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

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

31 x 15.50 - 15 AS ET0 – – – – 1340 1340 

31 x 15.50 - 15 AS ET-37 – – – – 1400 1400 

31 x 15.50 - 15 AS ET-50 – – – 1270 – –

27 x 8.50 - 15 EM ET30 970 / 1090 970* / 1090* 970* / 1090* 958 / 1094 – –

27 x 8.50 - 15 EM ET80 – – – – 1000 / 1340 1000 / 1340

27 x 10.50 - 15 EM ET-5 1050 1050 1050 1076 – –

27 x 10.50 - 15 EM ET60 – – – – 1090 / 1350 1090 / 1350 

Dubbeldäck 7.00 - 12 AS 1260 1260 1260 1320 – –

 MÅTT mm 1230 CX 1240 CX LP 1240 CX 1250 CC 1250 CX 1250 CX  
förarhytt

A Totallängd* 4178 (4404) 4103 4178 (4404) 4124 (4350) 4178 (4404) 4300 (4526)

B Totallängd utan skopa 3202 (3428) 3115 3202 (3428) 3148 (3374) 3202 (3428) 3324 (3550)

C Axelmitt till skopans vridpunkt 531 (757) 621 531 (757) 531 (757) 531 (757) 531 (757)

D Hjulbas 1503 1544 1503 1503 1503 1623

E Baköverhäng 1054 889 1054 1000 1054 1055

F Höjd 2159 1900 2156 2229 2229 2208

Höjd med förarskyddstak  
fällbart

2263 – 2260 2333 2333 –

Höjd med förarskyddstak  
fällbart, nedfällt

1849 – 1846 1919 1919 –

H Sitthöjd 1193 961 1190 1265 1265 1259

J Total arbetshöjd* 3477 (3681) 3188 3473 (3677) 3545 (3749) 3545 (3749) 3545 (3749)

K Max höjd på skopans vridpunkt 2791 (3045) 2434 2788 (3042) 2860 (3114) 2860 (3114) 2860 (3114)

L Överlasthöjd* 2472 (2726) 2135 2469 (2723) 2541 (2795) 2541 (2795) 2541 (2795)

M Transporthöjd* 1816 (2145) 1525 1812 (2141) 1884 (2213) 1884 (2213) 1884 (2213)

N Räckvidd vid M* 495 (543) 490 499 (547) 447 (495) 447 (495) 447 (495)

O Schaktdjup* 150 (202) 55 153 (205) 81 (133) 81 (133) 81 (133) 

P Totalbredd 900 970 970 1044 1044 1044

Q Spårbredd 700 752 752 780 780 780

S Markfrigång 202 200 199 250 250 250

T Max radie* 2648 (2776) 2773 2648 (2776) 2712 (2840) 2712 (2840) 2943 (3071)

U Radie vid ytterkanten 2203 2311 2203 2197 2197 2556

V Innerradie 1118 1270 1083 1046 1046 1408

W Midjestyrningsvinkel 50° 47° 50° 50° 50° 45°

X Tillbakarullningsvinkel  
vid max lyfthöjd*

47° (52°) 45° 47° (52°) 47° (52°) 47° (52°) 47° (52°)

Y Max tippvinkel* 43° (36°) 42° 43° (36°) 43° (36°) 43° (36°) 43° (36°)

Z Tillbakarullningsvinkel på mark* 47° (48°) 50° 47° (48°) 47° (48°) 47° (48°) 47° (48°)

* Standarddäck
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framtidsorienterad av tradition. 
Alltid bäst för sin tid.

Pulverlackering av hög kvalitet. 
målet är kvalitet som är beständig. 
varaktig för alla.

Ärlig och fullständig kvalitet. 
material av hög kvalitet i en  
tjocklek som alltid har något  
i reserv. Det är Weidemann.

inte alla maskiner som anges och visas på bild här kan levereras till eller är tillåtna i alla länder.

HOFTRAC® Max motoreffekt Driftsvikt Max tipplast skopa Bredd 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 förarhytt 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 förarhytt 31,4 kW 2870 kg 2083 kg 1044 mm

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

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

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

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

HJULLASTARE

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

TELESKOPLASTARE

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 (nyttolast) 1560 mm

T6025 CC70 50,0 kW 4730 kg 2500 kg (nyttolast) 1960 mm
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Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45–49
34519 Diemelsee-Flechtdorf 
Tyskland 
Tel. +49(0)5633 609-0
Fax +49(0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de

Vi ser det som vår främsta uppgift att uppfylla vårt löfte med avseende  
på produkter och tjänster: 

Tillförlitlighet, pålitlighet, kvalitet, reaktionssnabbhet, flexibilitet  
och innovation.

Kompaktmaskiner från Weidemann är nyttig även där andra får ge 
upp. Våra produkter övertygar med kvalitet, kraft, tillförlitlig hydraulik, 
kompakta mått, innovativ teknik, högsta produktivitet och tillförlitlighet. 
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