
BEDRIJFSGEWICHT
13.800 kg

MOTORVERMOGEN
160 kW (215 pk)

BAKVOLUME
2,0 – 4,5 m3



AR 250e

Artur Gabriel, verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling

van de AR 250e

WE ZOEKEN DE GRENZEN 
OP EN DENKEN BUITEN DE 
GEBRUIKELIJKE KADERS. 

DIT MAAKT ONS EEN 
ZAKENPARTNER MET WIE 

KLANTEN VERDER KOMEN.
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INNOVATIEF!
Krachtige hydrauliek 
en de nieuwste 
bedieningstechnologie voor 
een efficiënte uitvoering van 
de werkzaamheden
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Inhoudsopgave

TYPISCH WEYCOR!
De combinatie van een 
flexibele middelgrote
onderneming en een 
geweldige teamgeest staat 
garant voor fantastisch 
resultaten.

ONBEGRENSDE 
MOGELIJKHEDEN
De AR 250 voelt zich overal 
op zijn plek, van grondverzet, 
civiele bouwprojecten, 
materiaalbehandeling tot 
extractie.

XXL-MACHINES
Zes argumenten die onze 
nieuwe wielladers uniek 
maken.

DE EERSTE INDRUK
De AR 250e gepresenteerd in 
indrukwekkende cijfers.

PERFECT ZICHT
Comfort en precisiewerk 
dankzij 360° rondom zicht en 
moderne ergonomie.

MEER VERMOGEN 
MET MINDER 
BRANDSTOF
De beste motorprestaties met 
een laag brandstofverbruik

ALLE CIJFERS  
OP EEN RIJ
Alle technische specificaties  
en belangrijke informatie in 
één overzicht.

BETERE UITRUSTING
De kenmerken van de AR 
250e maken indruk!
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KWALITEIT EN 
BETROUWBAARHEID.  
ZELFS OP XXL-FORMAAT.

Dankzij de buitengewone flexibiliteit van een middelgroot bedrijf en 

de geweldige teamgeest voelen onze werknemers zich verbonden en 

kunnen we onze klanten producten met een hoog prestatiepotentieel 

garanderen.  

Korte lijnen, precies waar men van houdt in Duitsland: onze organisatie 

heeft een duidelijke structuur, onze dealers worden denken mee over 

onze ideeën en beslissingen worden snel genomen. We hebben in grote 

mate kunnen profiteren van deze intensieve samenwerking in de aanloop 

van de nieuwe wielladers AR 200e en AR 250e. Bovendien hebben we 

goed naar onze klanten geluisterd tijdens het ontwikkelingsproces. Hun 

meningen hadden een zeer positieve invloed op onze beslissingen. Het 

resultaat mag er wezen: een XXL-bouwmachine die voldoet aan de 

strengste eisen binnen diverse toepassingsgebieden.  De AR 250e – de 

nieuwe vermogensklasse van Atlas Weyhausen. 

De AR 70 is de eerste wiellader die in 1971 

in Wildeshausen werd geproduceerd.

De aanduiding ‘AR’ staat voor ‘Atlas 

Radlader’ (Radlader is Duits voor 

wielladers) en wordt sindsdien door klanten 

en dealers gebruikt in het kader van het 

naamgevingsproces.

Er is wereldwijd een grote vraag 

naar verdichtingstechnologie. Om 

nieuwe markten te kunnen bereiken, 

hebben we walsen met enkele 

trommel en tandemwalsen in ons 

productaanbod opgenomen. Het bouw- 

en productieproces vindt plaats in 

Wildeshausen.

De hydrostatische aandrijving, een nieuw 

type aandrijving, vervangt de handmatige 

transmissie. Hydrostatische aandrijving 

is vaak het optimale type aandrijving 

wanneer de snelheid van wiellader 

voortdurend moet worden aangepast.

De nieuwe wiellader van de generatie ‘e’ 

voldoet aan alle vereisten van de strengste 

emissierichtlijnen en overtreft deze zelfs! 

Bovendien hebben alle e-modellen een 

aanzienlijk hoger vermogen.

De revolutie op het gebied van wielladers: 

met een nieuw ontwerp dat wordt 

gekenmerkt door ronde vormen en een 

nieuw vormgegeven werkplek met perfect 

zicht rondom en ergonomische aspecten, 

zijn wij klaar voor de toekomst.

weycor is onderdeel van het merk ATLAS. 

De producten uit Wildeshausen hebben 

een compleet nieuwe naam gekregen. 

Maar naast de naam hebben we verder 

niets veranderd!

Atlas Weyhausen presenteerde de  

AR 250e voor het eerst op de bauma 2016. 

De lijn werd in april 2017 officieel 

gelanceerd.

Lancering van 
wielladerproductie in 
Wildeshausen 

Verdichtingsmachines 
uit Wildeshausen

Eerste wiellader 
met hydrostatische 
aandrijving

Wielladers van de 
e-generatie

Nieuw 
wielladerontwerp

weycor by Atlas 
Weyhausen //
Nieuwe XXL-wielladers

Bedrijf

1971 1975 1998 2005 2013 2016
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KG
BEDRIJFSGEWICHT

KW (215 PK)
MOTORVERMOGEN

M3

STANDAARD BAKVOLUME

13.800

2,4

160

DE EERSTE
INDRUK TELT!

De XXL-wiellader van weycor was al geweldig. Maar de AR 250e verrast wederom 

positief! Met de AR 250e beschikt u over een vermogensklasse waarmee geen 

enkele klus in geen enkel toepassingsgebied waar dan ook ter wereld nog 

onmogelijk is. Het maatwerk ziet u terug in ieder detail van het comfort voor de 

bestuurder en de precisie waarmee werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 

Daarnaast is de motor nog eens ongelooflijk krachtig, milieuvriendelijk, zeer zuinig 

in het verbruik en uitgerust met de allernieuwste technologie. 

Belangrijke informatie over het bakvolume:

 

De informatie in deze brochure heeft uitsluitend betrekking op de standaardbak. 

Er zijn tevens bakken met een ander volume verkrijgbaar, afhankelijk van de 

dichtheid van het specifieke materiaal. Er moet dan echter wel een stabiliteitstest 

worden uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met het draagvermogen 

van de bak. Tevens moet worden gekeken naar de diverse krachten die worden 

uitgeoefend op het hefwerktuig. Onder bepaalde omstandigheden is het geen 

enkel probleem om een bak met een andere inhoud te gebruiken. Neem hierover 

altijd contact op met de dealer bij u in de buurt.

Overzicht

Afmetingen Specificaties

Bedrijfsgewicht 13.800 kg

Motorvermogen 160,0 kW

Model Deutz dieselmotor

Koelsysteem watergekoeld

Max. koppel 900 Nm

Cilinderinhoud 6.057 cm3

Aantal cilinders 6 in lijn

Bedrijfsspanning 24 V

Inhoud brandstoftank 250 liter

Draaicirkel (buitenkant bak) 5.497 mm

Uitbreekkracht 11.900 daN

Koppel 11.600 daN

Kantellast recht 8.616 kg

Kantellast geknikt 7.854 kg

Bedrijfsgewicht 13.800 kg

Gemiddeld geluidsniveau LWA(1) 100,0 dB(A)

Gegarandeerd geluidsniveau LWA(2) 101,0 dB(A)

Geluidsdruk LWA(3) 69,0 dB(A)

Vibratiegegevens hand- /arm- /lichaamvibratie(4) < 2,5/0,5 m/s2

(1) Volgens 2000/14/EG en aanvullingen. (2) Volgens 2000/14/EG en aanvullingen. (3) Volgens ISO 6396. (4) Volgens ISO 8041.
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EEN XXL-MACHINE MET
XXL-UITRUSTING

Volledig elektrisch gestuurd 
sperdifferentieel op de voor-  
en achteras

Krachtige stuwkracht en hoge tractie 

wanneer nodig. Minder bandenslijtage.

Werkcabine met maximaal 
zicht rondom

Dankzij de gebogen voorruit, het doorlo-

pende zijraam rechts met schuifraam en de 

ingebouwde achterruit heeft de bestuurder 

perfect zicht rondom. 

Ook zal de bestuurder niet vermoeid raken 

in de moderne, ergonomische bestuurders-

stoel van waaruit het bedieningsscherm en 

de joystick eenvoudig te bereiken zijn.

Krachtigste motor en beste 
vermogen/gewichtsverhouding  
in zijn klasse

Gevoelig afgestemde tweetraps aandrijving 

en unieke balans tussen duwkracht en 

hefkracht.

Met 160 kW (215 pk) is er ruim voldoende 

reservevermogen.

Regelbare trekkrachtbegrenzing 
met 100% kickdown-functie
voor nog meer vermogen

Pas de trekkracht aan iedere ondergrond 

aan via de weycor-controller of ga met 

volle kracht vooruit met de weycor-joystick 

door de knop voor maximale duwkracht/

trekkracht in te drukken.

Afzonderlijk inchpedaal
en rijpedaal
voor nog meer precisie

Kenmerkend voor weycor wielladers is  

het afzonderlijke inchpedaal waarmee 

de duw- en hefkracht optimaal worden 

verdeeld. En het is al net zo praktisch dat 

het gaspedaal als rijpedaal gebruikt kan 

worden. Wanneer de handgasknop wordt 

gebruikt, blijft het motortoerental constant. 

Daarbij is de hoek in de aandrijfpomp 

variabel, dus de duwkracht kan zeer precies 

worden ingesteld.

Zeer compact en laag
voor perfect zicht

Een AR 250e op standaardbanden is in 

zijn totaliteit 3,25 meter hoog. Met het 

compacte ontwerp wordt de stijl van de 

compacte wielladerserie met perfect zicht

voortgezet.

Unieke kenmerken
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ONBEGRENSDE
MOGELIJKHEDEN
De AR 250e wordt ook wel het ‘Zwitserse zakmes’ onder de wielladers genoemd. Dit 

nieuwe werkpaard kent geen grenzen, en is dus inzetbaar bij oneindig veel toepassingen, 

van zandgroeves tot gebruik in de industrie en landbouw. De zeer krachtige motor 

levert een indrukwekkende aandrijving met optimale tractie en de bewezen, robuuste 

kinematica zorgen voor een hoge uitbreekkracht en uitstekende hefhoogtes. Met het juiste 

aanbouwdeel voelt de AR 250e zich werkelijk overal op zijn plek.

BOSBOUW

Houtgrijper

Geschikt voor het laden van boomstammen 

en balken, over het algemeen in een 

ontwerp met vork of haak.

MATERIAAL-
BEHANDELING

Bak voor lichte lading

Bak met groot volume met of zonder 

tanden, afhankelijk van de dichtheid van het 

materiaal.

CIVIELE 
BOUWPROJECTEN 
EN GRONDVERZET
Laadbak

Voor grondverzet en het transporteren van 

alle soorten bulkmateriaal. 

LANDBOUW EN 
BIOGASINDUSTRIE

Landbouwaanbouwdelen

Of u nu op zoek bent naar een laadbak 

voor bulkmateriaal, een hoogkiepbak, 

een grasvork of een silagegrijper – 

veelzijdigheid is absoluut onmisbaar in de 

landbouw.

EXTRACTIE

Bak voor zware lading

Geschikt voor zware ladingen en 

grondverzet, wordt over het algemeen 

gebruikt in een versterkte constructie en 

heeft een slijtvast blad.

RECYCLING

Kuilgrijpbak

Uitgerust met een hydraulisch grijpsysteem 

om los materiaal of bulkmateriaal in de 

laadbak te houden. 

Toepassingen
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Werken in de cabine van de AR 250e is een compleet nieuwe 

ervaring. Wij garanderen standaard een laag geluidsniveau en een 

zeer hoge mate van veiligheid.  

Wij vinden optimaal zicht rondom ook erg belangrijk, dus de 

bestuurder van de AR 250e kan zijn werkomgeving te allen tijde goed 

in de gaten houden. De scherm- en bedieningselementen bieden 

tevens goed overzicht: na uitgebreide analyse van het zichtveld 

hebben we ervoor gezorgd dat alle schakelaars in de cabine optimaal 

gepositioneerd zijn en dat de informatie op het scherm overzichtelijk 

blijft en alleen de noodzakelijke informatie wordt getoond.

Het interieur van de cabine is verder afgewerkt met een goed 

uitgedacht ventilatiesysteem en ergonomisch ontwerp.  

Kortom, de perfecte werkplek!

GEWELDIG ZICHT
VANUIT DE CABINE

Laag geluidsniveau

Dankzij goede isolatie zijn we erin geslaagd 

een van de laagste geluidsniveaus op 

de markt te behalen. Alle uitrusting 

en elementen die geluid en warmte 

produceren, bevinden zich buiten de cabine.

Zitcomfort om vermoeidheid 
tegen te gaan

De bestuurder niet vermoeid raken in de 

moderne, ergonomische bestuurdersstoel 

van waaruit het bedieningsscherm en de 

joystick eenvoudig te bereiken zijn. 

Smalle stuurkolom

De stuurkolom neemt slechts een derde 

van de voorkant in beslag en zorgt 

ervoor dat de bestuurder de laadbak zeer 

nauwkeurig kan bedienen.

Hoge mate van veiligheid

Naast alle ROPS-specificaties zijn ook alle 

veiligheidsmaatregelen van FOPS-niveau 

2 verwerkt in de constructie van de 

cabine om maximale veiligheid te kunnen 

waarborgen.

Zorgvuldig uitgedachte ventilatie

Doordat het luchtfilter op het hoogste 

punt in de machine geplaatst is, komt hier 

geen stof en is verse lucht in de cabine 

gegarandeerd. Tevens wordt met overdruk 

voorkomen dat verontreinigende stoffen in 

de cabine terechtkomen.

Zicht rondom

Dankzij de gebogen voorruit, het doorlo-

pende zijraam rechts met schuifraam en de 

ingebouwde achterruit heeft de bestuurder 

perfect zicht rondom om precies te kunnen 

werken. 

Cabine
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Vooruit:

Ongehinderd zicht op grondniveau
zonder stuurkolom als belemmering

Scherm:

Vereenvoudigd en duidelijk scherm ter 

vergroting van bedieningsgemak

Stuurwiel:

Hoogte en hoek afzonderlijk instelbaar – het scherm kantelt mee

Controller:

Variabele toetsen voor rijden
en werken

Opzij en achteruit:

Perfect zicht rondom – achteruitrijcamera 
overbodig

Opbergmogelijkheden:

Vaste plaats voor Euronorm-bakken waarin de bestuurder documenten en persoonlijke spullen kan 
bewaren – ideaal als er in ploegendiensten wordt gewerkt

Besturings- en bedieningselementen:

Minder elementen voor een intuïtiever bediening,
joystick beweegt ergonomisch met de stoel mee
en is geschikt voor iedere handgrootte

Cabine
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Krachtige aandrijving

Optionele tractie via volledig elektrisch 

gestuurd sperdifferentieel op de voor- en 

achteras

Slijtvaste negatieve rem

Houdt de wiellader op zijn plaats bij het 

remmen of inchen op een helling. Wanneer de 

motor wordt afgezet, worden de vier wielen 

automatisch geblokkeerd. De machine is uitgerust 

met een hydraulische lamellenrem die zeer 

onderhoudsvriendelijk en slijtvast is.

De nieuwste kinematica

Het beproefde weycor kinematicasysteem 

met een immense uitbreekkracht en een 

uitstekende hefhoogte.

Enige fabrikant met afzonderlijk inchpedaal en rijpedaal

De duw- en hefkrachten worden hiermee niet alleen nauwkeurig verdeeld, 

maar ook slijt de machine hierdoor minder en verbruikt deze minder brandstof. 

In tegenstelling tot een gecombineerd rem-/inchpedaal bestaat bij een 

afzonderlijk inchpedaal niet het risico dat de hoofdrem onbedoeld wordt 

geactiveerd.  En het is al net zo praktisch dat het gaspedaal als rijpedaal 

gebruikt kan worden. Wanneer de handgasknop wordt gebruikt, blijft het 

motortoerental constant, maar de hoek in de aandrijfpomp is wel variabel. De 

duwkracht kan dus zeer precies worden ingesteld.

Comfortabele cabine

Veilig werken zonder vermoeid te 

raken met perfect zicht rondom, een 

overzichtelijk instrumentenpaneel 

en ergonomisch ontwerp. Kant-en-

klare extra bevestigingspunten voor 

optionele accessoires.

Optioneel hydraulisch 
snelwisselmechanisme volgens ISO 23727

De mogelijkheid om in slechts enkele seconden van 

aanbouwdeel te kunnen veranderen, maakt van deze 

wiellader een echte alleskunner.

Knikgewricht & zwevende as

Voor uitstekende prestaties en 

wendbaarheid over ruw terrein. Het lage 

zwaartepunt garandeert uitstekende 

stabiliteit, zelfs offroad.

Eenvoudig onderhoud

Snel en eenvoudig te onderhouden 

dankzij centraal geregelde, eenvoudig 

bereikbare servicepunten.

Unieke motorophanging

Motorophanging los van de as 

om trilling en geluidsemissie te 

voorkomen.

6 cilinders, 215 pk: de AR 250e gaat op volle kracht vooruit. Ook 

hier hebben we goed over nagedacht. Het doel was om het 

brandstofverbruik te verlagen door het motorrendement aanzienlijk 

te verbeteren, door bijvoorbeeld het dieselmotortoerental te verlagen 

en goed ontworpen hydraulische componenten te gebruiken. Doordat 

de afzonderlijke componenten elektronisch worden gestuurd, kunnen 

de componenten in de AR 250e met elkaar communiceren.

 

De dieselmotor levert dus zo veel of weinig vermogen als op 

dat moment nodig is. Dit komt het verbruik, de emissie en het 

geluidsniveau ten goede.

MEER 
MOGELIJK 
MET MINDER

Technologie
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Kracht om te presteren

Het hydraulisch systeem werd ontwikkeld en zorgvuldig 

gecoördineerd met Bosch Rexroth. Dankzij de krachtige hydrauliek 

en de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid wordt deze nieuwe 

weycor wiellader gezien als koploper tussen andere wielladers van dit 

formaat met een hoog vermogen.

Flexibele werkhydrauliek

Ontworpen om snel te kunnen bewegen bij een lage snelheid – de 

nieuwste regelkleptechnologie en hoge krachten staan garant voor 

efficiënt werken.

Ventilatormotor

De ventilatormotor die on-demand kan worden ingeschakeld, zorgt 

voor minder emissie en een lager brandstofverbruik bij temperaturen 

tot 50 °C.

Afzonderlijke instellingen

Het weycor bedieningsscherm en de sneltoetsen bieden de 

bestuurder de mogelijkheid om diverse zaken in te stellen, zoals het 

dieselmotortoerental, het debiet en continue werking.

Aandrijving

Door de krachtige hydrostatische aandrijving met fijne dosering is 

het mogelijk om in een besloten ruimte te werken zonder de rem te 

gebruiken. De aandrijving is optimaal afgestemd op de dieselmotor 

en werkt traploos tot 40 km/u met twee aandrijfmotoren. Beide 

motoren worden gebruikt tot 14 km/u; daarna wordt de motor 

met de grotere inhoud in stand nul gezet en wordt de volledige 

oliestroom alleen aan de tweede motor met kleinere inhoud geleverd. 

Thermische problemen worden op deze manier vermeden.  Daarnaast 

kunnen er verschillende rijmodi (optioneel) worden ingesteld. 

Laadmodus

Maximale prestaties tot 2000 tpm, hoge werksnelheid 

mogelijk en door dynamisch optrekken en afremmen zijn hoge 

verwerkingsprestaties mogelijk.

Palletmodus 

Dankzij het hoge motortoerental in deze rijmodus is de machine 

tevens in staat om soepel op te trekken en te af te remmen wanneer 

de bestuurder voorzichtig moet rijden.  Deze modus kan tevens 

worden ingesteld wanneer de laadbak wordt gebruikt.

 

 

ECO-modus 

Het motortoerental wordt begrensd op 1650 tpm, maar bijna al het 

vermogen (145 kW/195 pk) is beschikbaar. Tevens is het mogelijk om 

in deze modus brandstofbesparend te werken en op volle snelheid 

over de weg te rijden.

Trekkrachtbegrenzing
Vermindering van de trekkracht om de machine aan te passen aan 

verschillende ondergronden en om slijtage van de banden te beperken.  

Met de kickdown-knop op de joystick kan de begrenzing op ieder 

moment worden opgeheven met 100% vermogen voor korte tijd.

Snelheidsbegrenzing

Begrenzing van de maximale snelheid voor bepaalde toepassingen, 

ongeacht de rijmodus.

Handgasknop

Vooraf instelbaar motortoerental voor toepassingen zoals 

sneeuwschuiven enz. Het gaspedaal fungeert als rijpedaal in dit geval 

en bepaalt de snelheid van de machine.

Cruise control  

Ontlast de bestuurder tijdens langere ritten met een constante 

snelheid.

INNOVATIEF 
HYDRAULISCH SYSTEEM

Technologie
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INNOVATIEVE 
MOTORTECHNOLOGIE
TCD 6.1 L6 – intelligent en efficiënt: 

Al meer dan 40 jaar zijn wij overtuigd van de kwaliteit van Deutz-

motoren. Onze samenwerking met Deutz biedt tevens tal van 

voordelen voor de AR 250e, zoals de elektronische motorsturing 

met intelligente koppeling naar het aandrijfmanagement. Dit zorgt 

voor de beste motorprestaties en een laag brandstofverbruik. De 

watergekoelde TCD 6.1 L6 dieselmotor is het kloppende hart van onze 

nieuwe vermogensklasse.

Krachtige prestaties

160 kW bij maximaal 2000 tpm

Voldoet aan emissienormen

Dankzij het gebruikte uitlaatsysteem voldoet de motor aan DOC/DPF/

SCR TIER IV Final en is deze gereed voor TIER V.

Deutz motortechnologie: TCD 6.1 L6

Watergekoelde 6 cilinder in lijn met turbo, intercooler en externe uitlaatgasrecirculatie. Het krachtige Deutz Common-Rail (DCR®) injectiesysteem  

en de elektronische motorsturing (EMR 4) met intelligente koppeling naar het aandrijfmanagement garanderen optimale motorprestaties en 

een laag brandstofverbruik. De motoren voldoen aan de vereisten van de emissienormen EURO IV en US EPA Tier 4 door DVERT® selectieve 

katalytische reductie (SCR) en roetfilter (DPF). Door het gebruik van het roetfilter voldoen de motoren reeds aan de emissienorm EURO V die naar 

verwachting in 2019 in werking zal treden.

HOOG MOTORVERMOGEN  
BIJ EEN LAAG TOERENTAL
Motorvermogencurve

Toerental [tpm]

ECO-modus 

Bij licht werk en rijden over de weg kan een snelheid van 40 km/u worden bereikt bij een toerental van 1650 tpm. Maximaal 145 kW leverbaar.  

 

Krachtige ventilatormotor met optionele mogelijkheid voor het omkeren van de draairichting voor snelle reiniging

Elektronisch gestuurde ventilatormotor en optimale efficiëntie bij elke snelheid dankzij de grote pomp met variabel slagvolume.  

De ventilatorfunctie is tevens volledig beschikbaar in ECO-modus.

Technologie
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Andere opties op aanvraag

Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS
Motor
Model Deutz TCD 6.1 L6 dieselmotor

Koelsysteem watergekoeld

Vermogen*** 160 kW (215 pk) bij 2.000 tpm

Max. koppel 900 Nm bij 1.450 tpm

Cilinderinhoud 6.057 cm3

Aantal cilinders 6 in lijn

Elektrisch systeem
Bedrijfsspanning 24 V

Accu 24 V / 100 Ah

Generator 24 V / 100 A

Startmotor 24 V / 4 kW

Aandrijving

Vier hydrostatisch aangedreven wielen in een gesloten circuit met 
grenslastregeling. Snelheid op standaardbanden:
Werksnelheid: 0-14 km/u
Rijsnelheid: 40 km/h
De 1e en 2e versnelling kunnen onder belasting ingeschakeld 
worden alsook bij voor- en achteruitrijden. Het voor- en 
achteruitrijden, de versnelling en de neutraalstand worden 
d.m.v. de weycor joystick bediend. Rijaandrijving d.m.v. rijpedaal 
en afzonderlijk inchpedaal voor de optimale verdeling van het 
hydraulisch vermogen over de duwkracht en de hefkracht.

Remmen

Rempedaal: Hydraulische lamellenrem remmend op elk wiel. 
Met extra remfunctie via het inchpedaal en de hydrostatische 
aandrijving remmend op elk wiel.
Parkeerrem: Negatieve rem met veerdrukmechanisme remt op elk 
wiel. Wanneer de motor afslaat, wordt de parkeerrem automatisch 
geactiveerd.

Stuurinrichting
Volledig hydraulisch centrale knikbesturing en zwevende achteras

De voor- en achterwielen volgen hetzelfde spoor

Draaihoek is 40° naar elke kant

±/-12° pendel van het achterchassis

Vulhoeveelheden
Brandstof 250 liter

Hydrauliekolie 140 liter

Motorolie 16 liter

Vooras 19,2 liter

Achteras 19,2 liter

Transmissie 3,5 liter

Koelvloeistof 35 liter

AdBlue 20 liter

Laadinstallatie
Krachtige en robuuste Z-kinematica met hoge uitbreekkracht

Bediening van alle functies via weycor joystick

Parallelsysteem bij het gebruik van palletvork via optionele 
elektrische besturing
De bak keert automatisch terug in graafstand

Vergrendeling voor het rijden over de weg volgens StVZO (Duitse 
wegverkeersreglement)

Heffen 5,9 sec
Zakken 4,4 sec
Uitkippen 1,8 sec

Banden
Standaard: 20.5 R 25 – voor bouwmachines op relatief zachte 
ondergronden met  hoge tractie en goede zelfreinigingsfunctie

Hydraulisch systeem
Pomp met variabel slagvolume voor de laad- en stuurhydrauliek

Prioriteitsventiel voor de stuurhydraulica

Het 1e en 2e besturingscircuit zijn standaard

Laadfunctie hydraulisch bediend d.m.v.
de weycor joystick, incl. vergrendelbare zweefstand

Werkdruk 280 bar, werkdebiet 190 l/min

Uitrusting standaard optioneel

Weycor diagnosesysteem (ADS) voor monitoren 
van machine-instellingen

•

Inklapbare buitenspiegels •
Verwarmde achterruit •
Volledige besturing via de weycor joystick •
Aanduiding van de versnelling en de rijrichting 

(voor- /achteruit)
•

Wegverlichting in overeenstemming met STVZO 
(Duitse wegverkeersreglement) •

Afzonderlijk verstelbare bestuurdersstoel met 
verstelbare rechterarmleuning •

Verwarming met warmtewisselaar en 
3-standen ventilator •

Airconditioning •
Regelbare voorruitontwaseming •
Geluidsdempende ROPS-cabine •
Werklichten voor- en achteraan •
Ruitenwisser met sproeier op zowel de voor- als 
de achterruit •

Zonneklep, kleerhaak, binnenverlichting, 
opbergvakken •

Traploos verstelbare en telescopische 
stuurkolom •

Warmtewerende, panoramische ruiten •

Verklikkerlichten voor motoroliedruk, 
motortemperatuur, hydrauliekolietemperatuur, 
acculading, parkeerrem en luchtfilter

•

Centraal instrumentenpaneel met aanduiding 
van o.m. voorgloeien, motortemperatuur, 
brandstofmeter en werkuren

•

Accuschakelaar •
Laadarm hydraulisch geremd •
Begrenzing op 20 km/u •
Combitrekhaak voor aanhangwagen •
Speciale kleuren •
Zwaailicht •

Uitrusting standaard optioneel

Verwarmde bestuurdersstoel •

Automatische klimaatregeling •

Radio •

Schuifraam rechts •

Schuifraam links •

3e en 4e hydraulische functie, max. 170 l/min •

Snelwisselsysteem volgens ISO 23727 •

Automatisch terugkeer in graafstand •

Voorgloeien motor •

Ventilatoren op beschermrooster •

Stalen spatbord •
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 Met snelwisselsysteem en standaardbak  Met snelwisselsysteem en palletvork 1.400 mm
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Zonder snelwisselsysteem  
en standaardbak

Met snelwisselsysteem 
 en standaardbak

Met snelwisselsysteem 
en palletvork

Banden (D=1486) 20.5 25 XHA2 20.5 25 XHA2 20.5 25 XHA2

A 7.474 mm 7.732 mm 8.090 mm

B 3.260 mm 3.260 mm 3.260 mm

C 5.340 mm 5.510 mm 4.649 mm

C1 3.936 mm 3.936 mm 3.940 mm

C2 (45°) 2.888 mm 2.704 mm 1.831 mm

D 100 mm 100 mm 0 mm

E (45°) 1.006 mm 1.167 mm 809 mm

E1 - - 1.683 mm

E2 - - 1.013 mm

F 401 mm 401 mm 401 mm

G 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm

H 2.490 mm 2.490 mm 2.490 mm

I 2.530 mm 2.530 mm 2.060 mm

K - - 1.756 mm

L 1.924 mm 1.924 mm 1.924 mm

M 1.216 mm 1.456 mm -

N - - 1.400 mm (vorklengte)

R 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm

R1 5.857 mm 5.857 mm 5.857 mm

R2 6.100 mm 6.100 mm 6.100 mm

W 6.258 mm 6.258 mm 6.258 mm

Y 3.670 mm 3.652 mm -

Z - - 2.356 mm

40° 40° -

β 30° 30° -
γ 43° 43° -
χ 46° 46° -

Kantelhoek 46,3° 46° -

Kantelhoek onder 44,8° 45,3° 31°

Kantelhoek transport 47,1° 46,9° 35°

Kantelhoek boven 49,3° 49,6° 38°

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens
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Kenmerken standaarduitvoering Kantellast Bakvolume (100% te vullen)

Met snelwisselsysteem en standaardbak (+ 330 kg) 7.957 kg 2,2 m3

Zonder snelwisselsysteem en standaardbak 8.616 kg 2,4 m3

Uitrusting standaarduitvoering + extra gewicht (+ 250 kg) Kantellast Bakvolume (100% te vullen)

Met snelwisselsysteem en standaardbak (+ 330 kg) 8.285 kg 2,3 m3

Zonder snelwisselsysteem en standaardbak 8.966 kg 2,5 m3

Uitvoering met palletvork 7 t Kantellast Laadvermogen 60% Laadvermogen 80 %

Kenmerken standaarduitvoering 6.320 kg 3.832 kg 5.110 kg(1)

Uitrusting standaarduitvoering + extra gewicht (+ 250 kg) 6.573 kg 3.986 kg 5.314 kg(1)

(1) Bij gebruik van standaard palletvork.

TECHNISCHE GEGEVENS

Tabel van specifieke gewichten in ton per m3

Bouw Industrie Park/tuinaanleg en landbouw
Beton 1,9 Zand (nat) 2,1 As 0,7 Gewas (mais, biet) 0,7

Aarde (droog) 1,5 Zandsteen 2,4 Bruinkoolbriket 0,8 Graan 0,6

Aarde (nat) 2,0 Leisteen 2,2 IJzer 7,8 Hooi 0,3

Stenen (gebroken) 2,4 Slijk 2,1 IJzererts 2,3 Kalium 1,1

Graniet 1,8 Steengruis 1,5 Glasscherven 1,9 Compost 1,0

Kalksteen 1,6 Strooizout 1,3 Gascokes 0,4 Meel 0,5

Grind (droog) 1,9 Klei 1,6 Hout 0,8 Mergel (nat) 2,3

Grind (nat) 2,1 Cement 1,7 Kolen 1,2 Thomasslakkenmeel 2,2

Leem 1,7 Bakstenen (gestapeld) 1,8 Papier 0,9 Turf (waterig) 1,1

Mortel 2,2 Slakken (zand) 1,0 Turf (droog) 0,4

Zand (droog) 1,9 Slakken (vast) 2,7 Complete meststoffen 1,0

B
ak

vo
lu

m
e 

(m
3 )

Bulkgewicht (t/m3)

Keuzetabel bakvolume

Op grond van ons beleid gericht op continue verbetering behouden wij ons het recht voor om specificaties en het ontwerp zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, fouten 
voorbehouden. De technische gegevens hebben uitsluitend betrekking op de standaarduitvoering. Op de afbeeldingen staat niet per se de standaarduitvoering van de machine getoond.

Technische gegevens
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weycor is een merk van ATLAS WEYHAUSEN.

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · D - 27793 Wildeshausen
Telefoon +49 (0) 44 31 - 98 10 · info@weycor.de · www.weycor.de

Ons huidige productaanbod en meer interessante informatie 
vindt u op: www.products.weycor.de


