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Next Generation.
Den multifunksjonelle Hoftrac® 1390.



En suksessmodell går videre i neste runde!
Med 13-serien har Weidemann vært underveis på markedet med gode resultater i mange år, både innen jordbruk og 
oppdrett av hester, kommuner, handel og industri. Modellene er blitt komplett omarbeidet av oss og resultatet viser seg 
i typen 1380, som har et ekstremt bredt spekter av konfigurasjoner, som vi har utvidet ytterligere i den nye modellen til 
fordel for mange bruksformål. 
Med omstillingen av motoren til utslippsstandard fase V har den suksessrike modellen opplevd en nylansering og er blitt 
komplett omarbeidet. Ytelsen til den nye Hoftrac® 1390, for eksempel med hensyn til motorversjon, aksler og hydrau-
lisk kraft, kan tilpasses veldig godt til de forskjellige arbeidsoppgavene. Med vårt nye elektronisk styrte drivverk ecDrive 
vil du oppleve nye bruksmuligheter og en helt ny kjøreopplevelse. Den svært gode plassen i førerhytta og på førerplas-
sen er unik i denne størrelsesklassen. 
Se frem til en helt ny type, som ganske enkelt vil gjøre deg enda mer produktiv!

Mange utstyrsvarianter. Weidemann Hoftracs® har et 
omfattende standardutstyr. 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.

Tilhengerdrift. Med tilhengerkob-
lingen (valgfri) kan 1390 trekke 
en tilhenger med en total vekt 
på opptil 3,5 t. En automatisk 
tilhengerkobling eller et K50 ku-
lehode er tilgjengelig. Muligheten 
for å trekke en tilhenger utvider 
maskinens bruksområde og gir 
mer fleksibilitet i bruk, da det 
ikke er behov for noen ekstra 
trekkmaskin. 

Et multiverktøy for mange oppgaver. Uansett 
om du laster, stabler, skyver masse, feier, 
klipper eller transporterer: Takket være det 
ekstremt høye antallet av ulike redskaper blir din 
Weidemann til et universelt multiverktøy som du 
kan bruke til alt.

Hydraulikk med høy ytelse. 1390 
kan som opsjon utstyres med en 
High-Flow-høyytelseshydraulikk. Gjør 
det mulig med drift av frontmonterte 
redskaper, som har et høyt behov for 
olje (f.eks. en snøfreser).

Velg din førerplass. Et fast 
førervernetak, det sammen-
leggbare førervernetaket EPS 
og en førerhytte er tilgjengelig. 
Valg av den riktige førerplas-
sen gir maksimal fleksibilitet 
for ulike oppgaver og forhold.

God servicetilgjengelighet. Førerplassen eller 
førerhytta kan vippes til siden. Dette gir en ukompli-
sert tilgang til motor, hydraulikksystem og elektriske 
deler. Derved blir kontroll og vedlikehold av maski-
nen vesentlig enklere. Plasseringen av komponente-
ne inne i maskinen er blitt ytterligere optimalisert.

Med det nye elektronisk styrte drivverket ecDrive (Electronic Controlled Drive), kan maskinen dri-

ves og brukes fullt ut etter behov. Weidemann har implementert fire forskjellige kjøremodi spesielt 

for dette formålet. Begge følgende kjøremodi leveres som standard:

•  Automatisk modus: Den sørger for den vanlige maskinprestasjon på 100%.

•  ECO-modus: Motorturtallet reduseres til 2 200 o/min når kjøretøyet har nådd ønsket hastighet, 

slik at både støyreduksjon og drivstoffbesparelse er mulig. 

Med den rikelige plassen er den nye komforta-

ble førerhytten på 1390 en milepæl i Hoftrac® 

segmentet. Den er tilpasset førerens behov, tilbyr 

mange nye funksjoner og muliggjør et trygt og 

komfortabelt arbeid:

•  4-søyle-design og panorama-bakrute for beste 

utsikt i alle retninger.

•  Valgfrie enkeltdører eller todelte dører med 

justerbar rute, det mulig å åpne en luftespalte i 

ruten.

Begge de andre kjøremodi er spesielt utviklet for bruk av hydrauliske redskaper, eller for den opti-

maliserte utførelsen av Y-lastesyklusen. For dette kan en av de to følgende kjøremodi velges:

•  Redskapsmodus: Denne modusen støtter bruk av redskaper på en perfekt måte. Her stiller 

man inn dieselmotorens turtall med den håndbetjente gassen og regulerer kjørehastigheten 

med gasspedalen eller cruisekontrollen. Med hjelp av denne kan hastigheter stilles inn svært 

fint i trinn fra 0,10 km / t via displayet. Dette sikrer en konstant mating for redskapet. Hvis 

belastningen på redskapet blir for høy (for eksempel forskjellig kuttegods foran en kuttemaskin), 

reduserer maskinen automatisk hastigheten for å gi redskapet høyest mulig prestasjon. Når 

lasten er fjernet, går maskinen tilbake til forhåndsinnstilt hastighet. Derved dreier det seg om en 

cruisekontroll-funksjon. Imidlertid, hvis du vil utføre kjøre- eller bakoverbevegelser raskere, kan 

du når som helst overstyre ved å bruke fotpedalen og til og med bringe maskinen til maksimal 

hastighet.

•  M-Drive-modus: Denne modusen er det riktige valget for optimal utførelse av Y-lastesykluser. 

Her stiller man inn dieselmotorens turtall med den håndbetjente gassen, og kjørehastigheten 

eller styretrykket styres med gasspedalen. Dette eliminerer behov for langsomgang og støtter 

utførelsen av raske Y-lastesykluser. 

•  Fjæring i førerhytten med hydraulisk opplag-

ring beskytter føreren optimalt mot vibrasjoner 

og støt.

•  Optimert påstigning med sklisikre trinn sørger 

for sikkerhet ved på- og utstigning

•  Coming-Home-belysning øker sikkerheten 

i mørket.

•  Nytt interiør: Fargeorientert betjeningskonsept 

og et ergonomisk plassert display gjør et sikkert 

og komfortabelt arbeid mulig.

•   Rattet som kan justeres i høyde og helling gjør 

det mulig for enhver fører å arbeide ergonomisk.

•  Multifunksjons-joystick med mange funksjoner, 

kjent fra større hjullastere.

•  Oppvarming og ventilasjon med optimert luft-

sirkulasjon. Som opsjon: Klimaanlegg med høy 

ytelse.

•  Radio, USB-tilkobling, holder for mobiltele-

fon,koppholder og forskjellige oppbevarings-

rom.

Elektronisk styrt drivverk – Weidemann ecDrive.



Flat-Face hydrauliske koplinger.

Flat-Face-koplingene som monteres som 

standard, kan lett rengjøres og sørger for mindre 

tilsmussing av hele hydraulikksystemet. Ved til-

kobling av hydraulikkslangene oppstår det nesten 

ingen lekkasje, slik at hendene, maskinen, redska-

pet og bakken holdes rene. Redskaper kan også 

koples til under trykk med Flat-Face hydrauliske 

koplinger, noe som sparer tid. Alle koplingstypene 

er montert på samme vegg, og dermed er de lett 

tilgjengelige.

Omfattende belysningspakke.

Belysningen kan tilpasses ulike krav: Stan-

dardbelysning (halogen), belysning ifølge tyske 

StVZO (halogen eller LED), LED-belysningspakke 

arbeidslyskaster (1 000 eller 2 000 lumen) på 

førerplassen eller førerhytten. Dette muliggjør et 

individuelt tilpasset arbeid med maskinen også i 

mørket. En god belysning av arbeidsområdet oker 

arbeidssikkerheten og lar føreren også arbeide 

lengre tid med maskinen uten å bli trett.

Perfekt tilpasset kinematikk.

Weidemann tilbyr den passende kinematikk for alle 

maskiner som passer til maskinstørrelsen. Stan-

dard for 1390 er P-kinematikk, som overbeviser 

med en eksakt parallellføring over hele løfteområ-

det. Som opsjon er en versjon av P-kinematikken 

med en lengre utførelse tilgjengelig, denne øker 

løftehøyden med 20 cm. Som opsjon er dessuten 

en P-Z-kinematikk tilgjengelig, en kombinasjon 

av P-kinematikk og Z-kinematikk. Den muliggjør 

betraktelige løfte- og brytekrefter og har samtidig 

en presist justert parallellføring.

P-kinematikk P-kinematikk lang PZ-kinematikk

Den riktige motoren for ditt bruksformål. 

Begynnermotoren i 1390 leverer 18,4 kW / 25 hk. 

Den store fordelen er at den tilsvarer utslippsstan-

dard fase V, og dermed trenger den ikke noen 

etterbehandling av eksos. Denne motorversjonen 

er derfor godt egnet for brukere som heller krever 

mindre driftstimer fra maskinen. En motor med 

33,3 kW / 45 hk eller 40,1 kW / 54,5 hk er til-

gjengelig som alternativ. Her ble utslippsstandard 

fase V implementert ved å installere et dieselpar-

tikkelfilter (DPF) i kombinasjon med en dieselok-

sidasjonskatalysator (DOC). Urealøsning (DEF) 

må ikke tilføres med denne teknologien. Hele 

motorenheten, inkludert etterbehandling av eksos, 

kommer fra Yanmar, slik at alle komponentene er 

perfekt tilpasset hverandre. Maskinen regenererer 

automatisk ved tilsvarende driftstemperatur.

Elektrisk parkeringsbremse. 

Den nye elektriske parkeringsbremsen tilbyr både 

en Auto-Hold- og en Hill-Hold-funksjon. Bremsen 

blir automatisk aktivert når maskinen står stille, 

når kjøreretningen blir satt til nøytral eller når 

føreren forlater setet. På samme måte frigjøres 

parkeringsbremsen automatisk når maskinen 

startes via gasspedalen. Selvfølgelig kan bremsen 

også aktiveres eller deaktiveres manuelt ved å 

betjene en bryter.

Trykkavlastning av 3. styrekrets.

For til- og frakobling av hydrauliske redskaper 

tilbyr Hoftrac® 1390 en særegenhet: Knappen 

for trykkavlastning av 3. styrekrets er plassert lett 

tilgjengelig på lasteanlegget. På den måten kan 

de ulike redskapene byttes enda raskere og mer 

effektivt. Dette fungerer også mens tenningen er 

på eller mens motoren går. 

1390
MOTORDATA

Motorprodusent Yanmar

Motortype 3TNV80FT

Sylindre 3

Motoreffekt maks. kW/HK 18,4 - 25

Ved maks. turtall o/min 2 600

Slagvolum cm³ 1 226

Utslippsstandard fase V

Eksosetterbehandling –

MOTORDATA FOR ALTERNATIVER

Motorprodusent Yanmar

Motortype 3TNV86CHT

Sylindre 3

Motoreffekt maks. kW/HK 33,3 / 45,3 (40,1 / 54,5)

Ved maks. turtall o/min 2 600

Slagvolum cm³ 1 568

Utslippsstandard fase V

Eksosetterbehandling DOC / DPF

VEKT

Driftsvekt (standard) kg 3 000

Vippelast med skuffe - maskin rett kg 1 610 - 2 100

Vippelast med skuffe - maskin vinklet kg 1 340 - 1 790

Vippelast med pallegaffel - maskin rett kg 1 560 - 1 950

Vippelast med pallegaffel - maskin vinklet kg 1 310 - 1 680

KJØRETØYDATA

Kjørehastighet (valgfri) km/h 0 - 20 (30)

Drivstoff tankvolum l 50

Hydraulikkolje tankvolum l 30

HYDRAULIKKANLEGG

Arbeidstrykk kjørehydraulikk bar (valgfri) 380 (450)

Pumpekapasitet arbeidshydraulikk l/min (valgfri) 41,6 (49,5 - 84)

Arbeidstrykk arbeidshydraulikk bar 210

DIMENSJONER

Standard dekk 10,0/75-15,3 AS ET40

Total lengde inkl. skuffe mm 4 470 - 4 820

Høyde mm 2 320 - 2 340

Maks. høyde vridepunkt skuffe mm 3 004 - 3 200

Total bredde mm 1 124

Indre radius mm 1 520 - 1 810

Mer informasjon finner du på www.weidemann.de

Tekniske data og dimensjoner.
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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 teleskoplasterne.
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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