
Wszechstronna ładowarka teleskopowa. 
Wysoko w górę wraz z wysokością podnoszenia 6 m.

Ładowarka teleskopowa T6027



Nasza największa ładowarka 
teleskopowa w klasie 2 x 2 metry.
Kompaktowe ładowarki teleskopowe Weidemann są wyjątkowym połączeniem 
wysokości skoku, szerokości i wydajności maszyny. Dzięki swojej wysokości pod-
noszenia 6 m i obciążeniu użytkowemu 2,7 t model T6027 jest przeznaczony do 
średnich i dużych zakładów. Bardzo dobra zwrotność i olbrzymia stabilność maszyny 
umożliwiają szeroki zakres prac.

Dobry dostęp do miejsc wymagających 
konserwacji. Do regularnego serwisu i kon-
serwacji pokrywę silnika można otworzyć za 
pomocą jednego ruchu ręką w górę. Zbiornik 
oleju hydraulicznego, filtr powietrza, napeł-
nianie oleju silnikowego, prętowy wskaźnik 
poziomu oleju i woda chłodząca są dzięki 
temu szybko i łatwo dostępne.

Trzy biegi. Aby zagwarantować kierowcy maksymalną 
wszechstronność i skuteczność prac do dyspozycji są 
trzy biegi (0-7 km/h, 0-15 km/h oraz 0-20 km/h). Opcjo-
nalnie można również uzyskać prędkość 30 km/h.

Wymiana narzędzi bez konieczności 
wysiadania. Blokada hydrauliczna ułatwia 
pracę oraz sprawia, że urządzenie 
Weidemann jest wyjątkowo uniwersalne 
i wszechstronne. W kilka sekund można je 
wyposażyć do wykonania nowego zadania.

Komfort dla kierowcy. Przestronna kabina 
zapewnia dużo miejsca na głowę oraz swobodę 
ruchu. Operator może więc całkowicie skupić się 
na tym, co najważniejsze i pracować bezpiecznie 
i wygodnie także przy trudnych zadaniach.

Idealne do transportu za pomocą przyczepy. Opcjo-
nalnie do dyspozycji są różne sprzęgi holownicze przy-
czepy: począwszy od prostego sprzęgu manewrowego, 
poprzez półautomatyczny, aż po sprzęg holowniczy 
z zaczepem automatycznym typu Hitch.

Doskonała widoczność. Model T6027 oferuje 
szczególnie dobrą widoczność, a głęboko osadzona, 
stromo opadająca maska silnika dba o szczególnie 
dobry widok z prawej strony. Boczna i tylna szyba 
kabiny mogą być opcjonalnie ogrzewane. Zwiększa 
to znacznie widoczność w porze zimowej. Tam, gdzie 
nie są wymagane przejazdy poniżej 2 m, operator 
uzyskuje jeszcze lepszy wgląd w cały zakres prac 
dzięki podwyższeniu kabiny o 12 cm.

* Niedostępne we wszystkich krajach



● System vls (Vertical Lift System).
Wielokrotnie wyróżniany system wspoma-
gania operatora vls (Vertical Lift System) 
jest standardem w ładowarkach tele-
skopowych Weidemann i został również 
zastosowany w modelu T6027. Dzięki 
niemal pionowym ruchom podnoszenia 
i opuszczania stabilność maszyny jest 
lepsza. System vls umożliwia operatorowi 
wybór jednego z trzech trybów: tryb łyżki, 
składowania i ręczny.

¡ Automatyczne cofanie łyżki.
Pozycję uchwytu narzędziowego zapisuje 
się poprzez naciśnięcie odpowiedniego 
przycisku na joysticku. Podczas następ-
nego załadunku narzędzie można ustawić 
dokładnie w tej samej pozycji. Funkcja 
automatycznego cofania łyżki dba przy 
tym jednocześnie o wygodę i prędkość 
jazdy operatora podczas powtarzających 
się prac, takich jak układanie w stosy lub 
podczas napełniania zbiorników z ustaloną 
wysokością.

¡ Wentylator rewersyjny.
Zabrudzeniu kratki wentylacyjnej, 
np. podczas załadunku słomy można 
przeciwdziałać za pomocą wentylatora 
rewersyjnego. Silnik hydrauliczny i pompa są 
przystosowane do odwrotnego przepływu 
strumienia powietrza wentylatora (możliwość 
pracy rewersyjnej). Naciśnięcie przycisku 
w kabinie wydmucha po prostu brud na 
powierzchnię ssącą maski silnika.

¡ Redukcja ciśnienia 3. obwodu 
sterowniczego.
W celu podłączania i odłączania urządzeń 
dodatkowych napędzanych hydraulicznie 
ładowarka teleskopowa T6027 oferuje 
szczególną funkcję: Przycisk redukcji 
ciśnienia 3. obwodu sterowniczego jest do-
brze dostępny na zewnątrz na ramieniu te-
leskopowym. Dzięki temu jeszcze szybciej 
i skuteczniej można wymieniać urządzenia 
dodatkowe. Funkcja działa przy włączonym 
zapłonie lub silniku.

¡ Regulacja ilości oleju  
hydraulicznego.
W razie potrzeby ilość przepływu oleju 
hydraulicznego można ustawić ręcznie za 
pomocą elementu sterującego „Jog Dial”. 
Jest to znaczna zaleta, kiedy maszyna 
napędza hydrauliczny osprzęt dodatkowy, 
który nie wymaga pełnej mocy hydraulicz-
nej maszyny. Daje to kierowcy możliwość 
delikatnej i chroniącej zasoby naturalne pra-
cy z maszyną i urządzeniami dodatkowymi.

● Ergonomiczne miejsce pracy.
Kabina została opracowana według 
najnowszych osiągnięć dotyczących 
techniki bezpieczeństwa i ergonomii: dużo 
przestrzeni na nogi, przejrzyście ułożone 
przyrządy połączone, wygodne siedzenie 
operatora i optymalny widok na osprzęt 
dodatkowy. Miejsce pracy, które motywuje 
i całkowicie wspiera operatora.

● Wyposażenie seryjne  ¡ Wyposażenie specjalne

Trzy tryby kierowania zapewniające maksymalną wszechstronność.

Układ kierowniczy ze wszystkimi 
kołami skrętnymi
Pełna zwrotność i wykorzystanie mocy 
na najmniejszej powierzchni.

Sterowanie osią przednią
Do bezpiecznej jazdy także przy 
wyższych prędkościach.

Jazda bokiem
Jazda bokiem zapewniająca dokładne 
manewrowania w ciasnych miejscach, np. 
podczas przesuwania przy ścianach.

PARAMETRY SILNIKA T6027

Producent Kohler

Typ silnika KDI 2504 TCR

Cylinder 4

Moc silnika maks. kW/PS 55,4/ 74

Przy maks. prędkości obrotowej obr/min 2 600

Pojemność skokowa cm³ 2 482

CIĘŻAR

Ciężar roboczy (standard) kg 5 225

Obciążenie użytkowe kg 2 700

PARAMETRY POJAZDU

Prędkość pojazdu (opcjonalnie) km/h 0-7, 0-15, 0-20 (30)

Stopnie prędkości 3

Zawartość zbiornika paliwa l 100

Zawartość zbiornika oleju hydraulicznego l 75

UKŁAD HYDRAULICZNY

Hydrauliczny układ jezdny – ciśnienie robocze bar 450

Hydraulika robocza – wydajność pompy l/min 90

Hydraulika robocza – ciśnienie robocze bar 240

WYMIARY

Ogumienie standardowe 12,5-18 MPT-01

Długość całkowita mm 4 958

Wysokość z opuszczoną kabiną mm 1 980

Wysokość z podniesioną kabiną mm 2 100

Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki mm 6 080

Szerokość całkowitamm 1 960

Promień wewnętrzny mm 1 700

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.weidemann.de

Dane techniczne i wymiary



*WM.EMEA.10236.V01.PL*
WM.EMEA.10236.V01.PLWM.EMEA.10236.V01.PL/05/2016

Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45 - 49
34519 Diemelsee-Flechtdorf 
Niemcy 
Tel.  +49(0)5633 609-0
Faks  +49(0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de

Silne ładowarki kołowe.
Do wyboru z ramieniem załadowczym lub 
ramieniem teleskopowym.

Wielofunkcyjne urządzenia Hoftracs®.
Silny pomocnik dla każdego celu zastosowania. 
Nasza innowacja: w pełni elektryczne urządzenie 
eHoftrac® 1160.

Kompaktowe ładowarki teleskopowe.
Wysoko w górę z optymalną stabilnością.

Urządzenia dodatkowe i ogumienie.
Twoja maszyna Weidemann stanie się uniwersal-
nym narzędziem. Do każdego zadania optymal-
ny osprzęt dodatkowy i odpowiednie ogumienie.

Asortyment Weidemann.


