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Weycor vernieuwt wiellader 

Apeldoorn – Begin dit jaar presenteerde Weycor op werelds grootste bouwmachine beurs, 
de Bauma, haar compleet vernieuwde lijn wielladers. Vanaf heden zijn de AR320 t/m AR680 
te verkrijgen bij Weycor importeur Inter-Techno. 

Stage V 

De overstap naar Stage V motoren kenmerkt de vernieuwde lijn. Om te beginnen al bij de 
type aanduiding. Voorheen liepen de modellen van AR35 tot en met AR250, nu van AR320 
tot en met AR680. Maar ook de motoren van Deutz zijn inmiddels uitgevoerd met een 
roetfilter en Ad-blue systeem. Ten opzichte van de vorige modellijn behouden alle modellen 
het vermogen waarmee zij uitgerust waren of is dit verhoogd. Diverse modellen zijn 
daarnaast uitgerust met een vernieuwede cabine. Deze cabine biedt nog meer ruimte en 
zicht voor de machinist. Tevens is de luchtstroom in de cabine verbeterd. Nieuw is ook de 
proportionele joystick waar alle 3e en 4e functie voor de hydrauliek bedient kunnen worden. 

Focus op uitbreiding van het zware segment 

De  fabrikant heeft met het vernieuwen van de lijn wielladers de focus op het zware 
segment gelegd. De 3 jaar geleden geïntroduceerde AR250, met een bedrijfsgewicht van 13 
ton, was de eerste wiellader van Weycor in dit segment. Weycor heeft deze reeks nu 
vernieuwd en uitgebreid met 4 modellen. De modellen AR620 t/m AR680 hebben een 
bedrijfsgewicht van 12,5 tot en met 15 ton en lopen qua vermogen uiteen van 154 pk t/m 
215 pk. Weycor geeft hiermee, in tegenstelling tot de eerdere lijn, de klant meer variatie om 
zo de juiste wiellader voor elk project te kunnen selecteren.  

Inter-Techno importeur van Weycor 

Vanaf heden zijn de vernieuwde modellen beschikbaar bij de Nederlandse importeur Inter-
Techno. Bekijk deze modellen en specificaties op de website www.intertechno.nl. Neem 
contact op voor een vrijblijvend advies op maat. Bezoek één van de showrooms in 
Apeldoorn, Breda, Dronten of Zevenhuizen om de machines te bekijken en zelf uit te 
proberen.  
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Over Inter-Techno 

Inter-Techno is al 40 jaar de toonaangevende importeur van de kwaliteitsmerken BOBCAT, 
DOOSAN en WEYCOR. De onderneming is  onderdeel van de Inter-Rent groep waar 1.2.3. 
Machineverhuur en Gencom ook deel van uitmaken.  
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Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Berrie Boer 
telefoonnummer 06-41220336 of berrie@intertechno.nl. 

Afbeeldingen zijn te downloaden via www.intertechno.nl/pers.  
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