
1260LP

Den nye LP generasjonen.
Den multifunksjonelle Hoftrac® 1260LP.



Vanligveis drives en Hoftrac® enten med hydrostatisk drift med 

kardangaksel, fordelingsgir og aksler eller av en hydraulisk/hydrostatisk 

drift med oljemotorer på akslene.

Hos den nye 1260LP har vi bestemt oss for et annet kjørekonsept. Ved 

Direct Wheel Drive (dwDrive) er det montert 4 hjulnavmotorer direkte på 

hjulene. Det betyr at det er plassert en egen motor på hvert hjul som 

driver det gjeldende hjulet direkte. 

Hjulnavmotorene drives direkte av kjørehydraulikkpumpen, slik at det 

ikke oppstår noe mekanisk tap. Hjulnavmotorene er dessuten sikret mot 

spisstrykk med en høytrykksikring. Ettersuging mellom hjulnavmotorene 

hindrer dessuten at de utvendige motorene skal gå tørr ved kjøring 

i svinger.

Direct Wheel Drive drift byr på følgende fordeler:

• Økt effektivitet med ren hydraulisk drift

• Utmerket akselerasjon som gir raske kjøreegenskaper

• Ingen tapytelse pga. aksler eller gir

• Høyere bakkeklaring sammenlignet med kardangaksel og drift over 

aksler

• Høy skyvekraft og direkte hjuldrift

Det nye vernetaket for føreren og kabinen på 

1260 LP er blitt gjennomgående overhalt. De er 

blitt forbedret med henblikk på førerens behov, 

byr på en rekke nye egenskaper og muligjør 

sikkert og komfortabelt arbeid: 

•  Forbedret plasstilbud og dermed mer komfort 

for føreren

•  Forbedret sikt hele veien rundt og dermed økt 

sikkerhet

•  Flat midttunnell

•  Nytt dynamisk design

•  Justerbar rattstamme i helningen

•  Nyt interiør: Fargeorientert betjeningskonsept 

og ergonomisk plassert display gjør et mulig 

å arbeide sikkret og komfortabelt

•  Vernetak for føreren med bakrute som standard

•  Forbedret påstigining

• Trinnløs hastighet 0-20 km/h

• Kombinert bremsekrabbepedal

• Elektrisk parkeringsbremse

• Vedlikeholdsfri hydraulisk lamellebremse

• Denne driftstypen er en fordel ved maskiner opp til 3 t driftsvekt

Direct Wheel Drive – vårt sterkeste og mest effektive kjørekonsept.

1260LP – nytolkning av Weidemann klassikeren!
LP står hos Weidemann for Low Position. Dette har en lang tradisjon og betyr at maskinen har lavere 
konstruksjonshøyde og lavere maskintyngdepunkt - egenskaper som gjør at man kan passere i en 
gjennomkjøringshøyde på under 2 m uten å måtte folde ned vernetaket for føreren. Dessuten har klassikeren dermed 
bedre stabilitet noe som gjør den uslåelig når det gjelder å håndtere tunge laster.
Disse fordelene har vi beholdt konsekvent da vi ga den fremgangsrike Hoftracs® en omfattende overhaling til den nye 
typen 1260LP. Weidemann har utarbeidet førerplassen hhv. Hytten på nytt. Direct Wheel Drive byr på et kraftig, effektivt 
arbeidskonsept med firehjulstrekk. Økt hastighet med 20 km/h er noe som mange kunder har ønsket seg. En smidig, 
raskt maskin med høy ytelse venter på deg!

Et multiverktøy for mange oppgaver. Uansett om 
du laster, stabler, skyver masse, feier, klipper eller 
transporterer: Takket være det enormt høye antallet 
redskaper blir din Weidemann hjullaster til et universelt 
multiverktøy.

Mangfoldige utstyrsvarianter. 
Weidemann Hoftracs® har et 
stort serieportefølje. I tillegg kan 
du, avhengig av bruksformål og 
preferanser, konfigurere maskinen 
slik du vil ha den, for eksempel 
motor, drivverk, hydraulikk eller 
dekk. Du får alltid en Weidemann 
etter mål.

Ytelsessterk hydraulikk. 1260LP kan utstyres 
alternativt med forskjellige hydraulikkredskap. 
Dette gir komfortabel drift og mange forskjellige 
hydraulisk drevne redskaper.

Ny generasjon. For 1260LP er det i tillegg 
til nytt drivverk og det nye vernetaket for 
føreren hhv. kabine også utviklet lastearm- 
demping og 13-polet stikkontakt som 
alternativ. Dermed er der mulig å arbeide 
enda mer produktivt med maskinen.

Passende dekkutrustning. Riktige 
dekk på Hoftrac® spiller en viktig rolle 
for den konkrete arbeidsoppgaven. 
Hvis dekkene er optimalt tilpasset 
underlaget og bruksområdet, 
går alt perfekt. Det fins forskjellig 
dekkutrustning og profiler tilgjengelig 
for gjengespindelet.



1260LP
MOTORDATA

Motorprodusent Perkins

Motortype 403 J-17

Sylindre 3

Motoreffekt maks. kW/HK 18,4  / 25

ved maks. turtall o/min 2 800

Slagvolum cm³ 1 663

Avgasstandardnivå V

Eksosetterbehandling -

VEKT

Driftsvekt (standard) kg 2 100

Vippelast med skuffe - maskin rett kg 1 160 - 1 690

Vippelast med skuffe - maskin knekket kg 980 - 1 440

Vippelast med pallegaffel - maskin rett kg 890 - 1 260

Vippelast med pallegaffel - maskin knekket kg 740 - 1 080

KJØRETØYDATA

Kjørehastighet km/h 0 - 20

Drivstofftank volum l 18

Hydraulikkolje tankvolum l 18

HYDRAULIKKANLEGG

Arbeidstrykk kjørehydraulikk bar 420

Pumpekapasitet arbeidshydraulikk l/min 44,8

Arbeidstrykk arbeidshydraulikk bar 185 - 225

DIMENSJONER

Standard dekk 27 x 8.50 - 15 EM ET30

Total lengde inkl. skuffe mm 3 830 - 4 030

Høyde med vernetak for fører mm 1 980

Høyde med førerhytte mm 1 990

Maks. høyde vridepunkt skuffe mm 2 510 - 2 900

Totalbredde mm 980

Indre radius mm 1 610

Mer informasjon finner du på www.weidemann.de

Tekniske data og dimensjoner.

2 m

1260LP – Low Position.

Den dyptliggende seteposisjonen til føreren gjør 

det mulig med en lavere konstruksjonshøyde på 

maskinen. Derfor disse maskinene også kjøre 

gjennom gjennomkjøringer på under 2 m uten 

problemer. Flere fordeler: Maskintyngdepunkt nær 

bakken gir bedre stabilitet og bekvem påstigning 

i maskinen.

Omfattende lyspakke.

Lyset kan tilpasser forskjellige krav: Standard 

belysning arbeidslys (LED), belysning iht. StVZO 

(halogen), LED lyspakke arbeitsscheinwerfer 

Performance (2 000 Lumen) på føreplassen hhv. 

kabinen. Dette gjør at man kan arbeide individuelt 

med maskinen også når det er mørkt. Godt lys 

i arbeidsområdet gir høyere arbeidssikkerhet og 

gjør at føreren kan arbeide lenger med maskinen 

uten å bli trøtt.

Perfekt avstemt kinematikk.

Weidemann byr på passende kinematikk for 

maskinstørrelsen til alle maskiner. Ved 1260LP 

er det montert P-kinematikk, som overbeviser 

med eksakt parallellføring over hele løfteområdet. 

Standard lasteanlegget har en løftehøyde på 

2,50  m i skuffdreiepunktet. Enda to lastearmer 

på 2,70 m eller 2,90 m er tilgjengelig som 

ekstrautstyr. Ved hjelp av disse kan man nå høyere 

løftehøyde ved behov, uten å måtte skifte til 

maskin i neste størrelse.

Den riktige motoren for ditt bruksformål.

Perkins motoren i 1260LP leverer 18,4 kW / 

25 hk. Den store fordelen er at den tilsvarer 

utslippsstandard fase V, og dermed trenger den 

ikke noen etterbehandling av eksos, fordi den 

ligger under grensen på 19 kW. Kombinert med 

hjulnavdrift dwDrive (Direct Wheel Drive) oppnår 

men likevel en kjørehastighet på 0-20 km/h.

Det er enkelt å skifte redskap med 

tilleggsfunksjoner!

Med Weidemann ecs (Easy Coupler System) 

er det enkelt å skifte hydraulisk drevne redskap 

fullstendig på en sikker måte fra førersetet. 

Føreren må ikke gå ut av maskinen for å koble til 

de hydrauliske koblingene manuelt. Dette øker 

sikkerheten for føreren og beskytter miljøet fordi 

det drypper mindre olje på bakken og 

i tillegg sparer man mye tid, noe som igjen øker 

produitiviteten.

Enkel transport.

Weidemann Hoftrac® 1260LP kan med sin lave 

driftsvekt og kompakte dimensjoner enkelt 

transporteres på en 3,5 t tilhenger. Dette er 

en rask og variabel maskin fra driftsområdetil 

driftsområde.
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Weidemann produktsortiment.

Den sterke hjullasteren.
Kan fås med svingbar lastearm eller teleskoparm.

De multifunksjonelle Hoftracs®.
En kraftig hjelper for ethvert 
bruksformål. Vår innovasjon: den 
helelektrisk drevne 1160 eHoftrac®.

De kompakte teleskoplaster.
Høyt opp med optimal stabilitet.

Redskaper og dekk.
Weidemann-maskinen blir til et multiredskap! 
For hver oppgave det optimale redskapet og 
de passende dekkene.
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