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De compacte wiellader 1390
blijft ook met zwaardere ladingen behoorlijk stabiel, ook bij de
maximale stuuruitslag.
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Compacte krachtpatsers
van Weidemann
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Weidemann is trots op twee nieuwe uitvoeringen in zijn gamma.
Zowel de kleine verreiker, de T4512, als de compacte wiellader 1380
werden geüpdatet en voldoen nu aan de Stage V-emissienorm.
De verreiker behoudt zijn naam, de 1380 werd hernoemd naar 1390.
Weidemann geeft aan dat de stap naar Stage V een grote uitdaging is
binnen dit segment.
Tom Destoop, verantwoordelijke Landbouwmechanisatie en Bodembeheer
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eidemann windt er geen
doekjes om, voldoen aan
de huidige emissienormen
is niet evident voor de mechanisatiesector. In dit segment is er nu – na dertien jaar – de overstap van Stage 3a
naar Stage V. Ondanks de grote uitdagingen die dit met zich meebracht, is
Weidemann ervan overtuigd dat het de
landbouwsector op lange termijn ten
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goede komt. Naast enkele nieuwe
opties is de vernieuwde motorisatie en
uitlaatbehandeling dus de belangrijkste factor.

Juiste motor voor het werk
Om de Stage V-emissienormen te
halen, moeten fabrikanten ernstige
inspanningen leveren om de uitstoot
van de machines binnen de normen te

krijgen. Alle Weidemann-modellen
met meer dan 19 kW worden daarom
uitgerust met Exhaust Gas Recirculation (EGR), Diesel Oxidation Catalyst
(DOC) en Diesel Particulate Filter
(DPF). EGR is een systeem dat een deel
van de uitlaatgassen opnieuw verbrandt, DOC verlaagt aanzienlijk de
uitstoot van HC en CO en de DPF is
beter bekend als een roetfilter. Het
spreekt voor zich dat deze technieken
veel geld kosten. Weidemann geeft aan
dat er een meerprijs aan gekoppeld is
van ongeveer 5000 euro. Voor veel
eindgebruikers komt dit verhaal zeer
negatief over. Weidemann drukt er
echter op dat dit niet enkel het milieu
ten goede komt, maar dat ook de efficiëntie van de machines enorm verhoogd
werd. Daardoor besparen de machines

Mechanisatie
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De cabine werd iets groter
en is uitgerust met een
nieuwe handige joystick.
Het in- en uitschuiven van
de mast en de bediening van
het derde circuit gebeurt
met erg
verfijnde
kantelbedieningen.
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Het automatisch proportioneel uitschuiven
wanneer de mast wordt verhoogd, versnelt
de laadcapaciteit aanzienlijk. Bij de neerwaartse beweging wordt de mast opnieuw
ingetrokken, wat de veiligheid bij onervaren chauffeurs verhoogt.
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3 tot 7% in vergelijking met de vorige
uitvoeringen.
Voor de T4512 zijn twee motoren
beschikbaar: 18,4 kW (25 pk) of 33,3
kW (45 pk). Voorheen bedroeg het
motorvermogen 31 en 40 pk. Voor de
wiellader, de 1390, is er naast deze twee
opties ook nog een 40,1 kW-versie
(55,5 pk) beschikbaar.
Machines onder 19 kW voldoen aan
Stage V zonder nabehandeling en zijn
dus goedkoper. Daar waar veel mensen
dachten dat hun machine niet sterk
genoeg kan zijn, zijn er nu toch bijkomende elementen om zeker niet te
overdimensioneren.
Daarnaast is het belangrijk te weten
dat de DPF optimaal werkt als de
machine op bedrijfstemperatuur is.
Steeds kleine klusjes uitvoeren zonder
langere draaitijden is om problemen
vragen. Elke 100 draaiuren moet de
DPF ook geregenereerd worden. De
machine moet dan zeker blijven
draaien. Deze zaken worden via de display gemeld. Als ze niet gerespecteerd
worden, komt de werking van de
machine in de problemen. Weidemann
wil hier zo eerlijk mogelijk over communiceren met zijn klanten.
Om dit probleem te verhelpen, moeten
gebruikers bewust nadenken bij het
inzetten van hun machine en het werk
dus proberen te bundelen. Als alternatief kan er natuurlijk gekozen worden
om een machine van minder dan 19 kW
aan te schaffen. Wij testten de beide
versies na elkaar en er is uiteraard een
groot verschil op te merken qua vinnigheid. Echter kan de lichtere versie
vaak dezelfde taken uitvoeren, maar
dan aan een minder snel tempo. ->
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De druk kan zeer simpel van
de leidingen gehaald worden
met een optionele knop aan de
voorkant van de mast.
Deze kan bediend
worden terwijl
de machine
draait.

Voldoen aan de huidige
emissienormen is
niet evident voor de
mechanisatiesector.

De attachment mode is zeer handig bij
draaiende attachments zoals deze klepelmaaier. Het vermogen nodig om de maaier
aan een constante snelheid draaiende te
houden, krijgt voorrang op de rijsnelheid.
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Over de kleine verreiker zegt commercieel directeur Bernd Apfelbeck: “Onze
concurrenten vroegen ons 10 jaar geleden wat we met dit kleine speelgoed
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Verreiker of wiellader
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Opties en eigenschappen
voor deze machines

sche parkeerrem. Ook wanneer de
machine stilstaat, slaat de rem automatisch aan. Het principe is dat als de
rem automatisch aanslaat, deze automatisch ontgrendeld wordt. Kiest de
bestuurder zelf om de parkeerrem aan
te zetten, dan moet hij deze ook zelf
weer uitschakelen.
Het klimaat in de cabine wordt standaard geregeld door een slim ventilatiesysteem. Optioneel kan je kiezen
voor een krachtige airco.

bo

wilden verplaatsen. De machine heeft
echter in de jaren daarop een echte
marktniche opgevuld. Ze verleidt met
een unieke combinatie van hefhoogte,
compacte afmetingen en machinevermogen. Met een hefhoogte van 4,50 m
kan een breed scala aan stapel- en
laadwerkzaamheden worden verricht.
Het laadvermogen is maar liefst
1,25 ton. Grote balen vormen dus geen
probleem, ongeacht hun soort of materiaalgewicht. De compacte afmetingen
zijn de eigenlijke klapper van de
machine: 1,56 m breed en 2 m hoog.”
Het gewicht van de beide knechten is
bewust onder 3 ton gehouden. Zo zijn
ze steeds bestuurbaar met een rijbewijs
B én kunnen ze vaak ook met een eenvoudige aanhanger vervoerd worden.
Voor de verreiker is er nog steeds het
gepatenteerd systeem van de vertical lift
waarbij de mast bij een opwaartse
beweging ook proportioneel uitgeschoven wordt zodat het attachment in
een bijna verticale beweging zit, ook
neerwaarts.
Nieuw is een optionele omkeerventilator, zodat de koeleenheid en omkeerrooster ook in stoffige werkomgevingen comfortabel vanaf de
bestuurdersplaats schoon kunnen
worden gehouden en de machine het
volledige koelvermogen kan bereiken.
De cabine van de wiellader werd grondig hervormd. Zo valt er onder andere
een hoekstijl weg en is de achterruit
sterk gebogen. Deze ingreep heeft het
zicht enorm verbeterd. Ook voor de
verreiker was er veel aandacht voor het
zicht. Zo is het vrij uniek dat de
bestuurder alle uitersten (de wielen)
van de machine kan zien vanuit zijn
positie. Aangezien deze machines
vaak gekocht worden om in kleine
ruimtes te bewegen, is dit mooi meegenomen.
Voorts werd het remsysteem grondig
herbekeken. Zo viel de machine vroeger stil als de bestuurder de stoel verliet. Dit bleek soms erg vervelend en
werd nu gewijzigd naar een automati-
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Met de nieuwe elektronisch geregelde
rijaandrijving ecDrive (Electronic Controlled Drive) kan de machine helemaal volgens de behoeften worden
bestuurd en gebruikt. Daarvoor paste
Weidemann vier verschillende rijmodi
toe. In de automodus levert de machine
de gebruikelijke 100% prestaties. In
ecomodus wordt het motortoerental
na het bereiken van de gewenste snelheid teruggebracht naar 2200 toeren
per minuut, wat zowel minder lawaai
als brandstofbesparing oplevert.
De attachment mode staat toe dat de
bestuurder een vast motortoerental
instelt. Zo is de draaisnelheid van het
attachment steeds constant. Erg handig
wanneer er bijvoorbeeld een klepelmaaier is gekoppeld. Daarnaast kan in
deze modus ook zeer simpel een vaste
rijsnelheid worden ingesteld. De
bestuurder moet dus enkel nog aandacht hebben voor het sturen zelf. Als
de belasting op de machine te groot
wordt, verlaagt hij zijn snelheid zodat er
maximaal vermogen beschikbaar is om
het attachment draaiende te houden.
De M-Drive-modus is de juiste keuze
voor de optimale uitvoering van laadcycli. Hierbij stel je het toerental van de
dieselmotor in met de handgas, terwijl
je de rijsnelheid regelt met het gaspedaal.
Opmerkelijk is ook dat er zonder deze
opties vlot kan gespeeld worden met
het toerental van de motor. Het is bij
deze machine namelijk toegestaan dat
de rem en het gaspedaal samen worden
ingedrukt. Op die manier kan, mits
enige rijvaardigheid, gespeeld worden
met de twee pedalen om de juiste snelheid versus het juiste toerental te vinden.

Het is een keuze die veel landbouwers
moeten maken. We stellen vast dat
eens een landbouwer kiest voor een
verreiker, hij vaak ook blijft bij dit segment. Dit geldt echter ook voor de
wielladerbestuurders. Het aantal wielladers tegenover verreikers stijgt licht.
De belangrijkste vraag die moet gesteld
worden is: wil je ‘ver kunnen reiken?’ Is
het antwoord ja, dan heb je zeker een
verreiker nodig.
Beide machines bieden echt een totaal
andere rijervaring. Iemand die een
manier van rijden gewoon is, kan soms
amper uit de voeten met de tegenganger. Maar laat je keuze daar niet van
afhangen, alles went. Een verreiker kan
dan misschien wel handiger werken op
grote hoogtes, het zicht op de mast is
veruit het beste vanuit de wiellader. De
1390-wiellader van Weidemann kan
optioneel worden uitgerust met zwaardere assen en aandrijving waardoor hij
ook sterker wordt. Het nadeel van deze
knikwiellader is dan weer dat bij verhandeling van zware lasten er steeds
een risico is op kantelen bij de maximale wieluitslag. Een verreiker kan
uiteraard ook kantelen, maar zal dit
altijd voorwaarts doen en niet zijdelings. Als je kiest voor een van deze
compacte machines, dan kan de
beschikbare ruimte een doorslaggevende factor zijn. De wiellader is een
halve meter smaller (1 versus 1,5 meter)
maar wel iets hoger (2,30 versus
2 meter) dan de verreiker. n
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Vier verschillende rijmodi

