
WECKMAN  

Vagnar
Weckman Steel Oy är ett finskt 
privatägt aktiebolag med mer än 50 
års erfarenhet. Weckman tillverkar 
traktorvagnar, maskinhallar/garage, 
och plåtprodukter till tak och vägg 
med ISO 9002 kvalitets system.

För att säkerställa god och jämn 
kvalitet köper Weckman in huvud-
delen av stål och plåt från SSAB. 
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Enkel axlad kärra
Weckman WS70G är en vagn för  mindre gårdar eller kommunal användning. Nyttolast är 7 ton. Den finns 
med eller utan bromsar. Ramen är konstruerad med en 4 mm plåt som gör det till en stabil och hållbar 
vagnsserie.

Tillbehör: Topp lämmar, balgrindar, kapell, inkl. boggilås och hydraulisk baklucka, eluttag och bakre 
drag.

Spannmålsvagn

TYP WS70G

Lastkapacitet kg 7000

Lastvolym m3

-standardlämmar 3,2

-spannmålslämmar 7,9

-spannmål + topplämmar 11,1

Flak mått

-utvändigt mm 3720*2200

-invändigt mm 3630*2100

-standardlämmar höjd cm 40

-spannmålslämmar höjd cm 61

-topplämmar höjd cm 40

Spårvidd mm 1670

Tipvinkel 51

Hjul med broms 2

Egenvikt m spannmålslämmar kg 1350

Dragbommens längd mm 1500

Flaktjocklek 4

Flakhöjd cm 92
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Boggi kärra
Weckman WS90G, W110G och WS130G är en vagnsserie för spannmål eller liknande produkter. Lastar 
från 9 ton till 13 ton. Den symmetriska boggin säkerställer stabilitet och hög markfrigång.  Levereras med 
bromsar på alla hjulen. Ramen har en stark konstruktion med en stabil 5 mm (WS90G 4 mm) plåt som gör 
dem till en stabil och hållbar vagnsserie.

Tillbehör: Topp lämmar, kapell, eluttag och bakre drag.

TYP WS90G WS110G WS130G

Lastkapacitet kg 9000 11000 13000

Lastvolym m3

-standardlämmar 3,2 5 5,6

-spannmålslämmar 9,1 12,4 14

-spannmål + topplämmar 12,3 16,3 18,4

Flak mått

-utvändigt mm 3790*2260 4160*2540 4670*2540

-invändigt mm 3630*2110 4100*2390 4520*2390

-standardlämmar höjd cm 40 50 50

-spannmålslämmar höjd cm 76 86 86

-topplämmar höjd cm 40 40 40

Spårvidd mm 1670 1900 1900

Tipvinkel 51 52 52

Hjul med broms 2 4 4

Egenvikt m spannmålslämmar kg 1790 1996 2536

Dragbommens längd mm 1500 1500 1500

Flaktjocklek 4 4 5

Flakhöjd cm 98 106 109



Weckman WS130BTG balvagn kan last upp till 26 balar / 13 ton. WS180BTG kan last upp till 18 ton. 

Vagnen har många fästen för att surra fast balarna för en säker transport. Finns även sidokant på flaket 
som bidrar till att säkra balarna. Lasthöjd på endast 108 cm (WS130BTG) och 143 cm (WS180BTG), vilket 
gör det lätt att lasta och säker transport. Ramen är tillverkad i RHS-fyrkantsrör som ger en stark och stabil 
konstruktion.

Tillbehör: Hydrauliska sidogrindar, hydraulik- och eluttag, bakre drag.

Balvagn
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TYP WS130BTG WS180BTG

Lastkapacitet kg 13000 18000

Flak mått

-utvändigt mm 9000*2460 9000*2460

Spårvidd mm 1870 1800

Hjul med broms 4 4

Typ av deck 520/52 R17 710/45 R22,5

-alternativ 600/50 R22,5

Egenvikt kg 3300 4920/5020

Egenvikt m spannmålslämmar kg 3600 5420/5520

Dragbommens längd mm 1560 1580

Flaktjocklek 3 4

Flakhöjd cm 108 143



Weckman har ett program av lättdumprar / boggivagnen på 9 till 13 ton. Det finns många möjligheter att 
konfigurera vagnen efter dina behov. Den är udrustet med hydraulisk schaktläm, topp/sidohängd. Surrn-
ingskrokar som standard.

Tillbehör: Till schaktläm kan grusspridarläm beställas, spannmålskassett, surrnings-öglor invändigt 
flak, hydraul- och eluttag, bakre drag.

Lättdumprar - Multivagn
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TYP WS90MG WS110MG WS130MG

Lastkapacitet kg 9000 11000 13000

Lastvolym m3

-standardlämmar 4,5 7,4 8,4

-spannmålslämmar 9,8 14,7 16,5

Flak mått

-utvändigt mm 3800*2330 2430*4170 2430*4690

-invändigt mm 3680*2210 2300*4050 2300*4570

-standardlämmar höjd cm 55 80 80

-spannmålslämmar höjd cm 65 75 75

Spårvidd mm 1670 1900 1880

Tipvinkel 51 52 52

Hjul med broms 2/4 4 4

Egenvikt kg 1650 2200 2630

Dragbommens längd mm 1500 1500 1500

Flaktjocklek 4/4 4/4 5

Flakhöjd cm 98 106 109
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Weckman erbjuder ett brett utbud av professionella dumpervagnar. Levereras som standard med Hardox 
6 mm i flakbotten och 4 mm i sidorna.  Ger en vagn som tål hårt slitage. Samtliga kärror har en relativ låg 
vikt som medför en hög nyttolast. Robust ram som säkerställer en hög tillförlitlighet och lång livslängd.
Alle levers med hydraulisk schaktläm som fälls nedåt. De är med invändiga surrningskrokar som standard 
och alle har topp och sidohängd bakläm. 

Tillbehör: Spannmålskassett, surrningskrokar (kan ändras efter kundönskemål jämfört med standard), 
hydraulik- och eluttag, bakre drag, förhöjning framstam. 

Proffsdumper

TYP WS110DG WS130DG WS180DG

Lastkapacitet kg 11000 13000 18000

Lastvolym m3

-standardlämmar 6,2 8 10

-spannmålslämmar 13,4 18 25

Flak mått

-utvändigt mm 2500*4240 2530*4685 2530*6070

-invändigt mm 2400*4010 2400*4558 2400*5940

-standardlämmar höjd cm 72 72 72

-spannmålslämmar höjd cm 95 95 95

Spårvidd mm 1870 1870 1800

Tipvinkel 51 52 50

Hjul med broms 4 4 4

Egenvikt kg 2765 2900 4600

Dragbommens längd mm 1395 1500 1500

Flaktjocklek 6HX 6HX 6HX

Flakhöjd cm 107 107 144



Med WS130KG och WS180KG introducerar Weckman en ny serie av boggikärror med hydraulisk bak-
lucka och fasta sidor. Den symmetriska boggin bidrar till att säkerställa stabilitet och god markfrigång vid 
körning i ojämn terräng. Standard levereras kärrorna med bromsar på alla fyra hjulen. Flaket är konisk 
(bredare bak) som gör att det transporterade materialet släpper lättare (typ ensilage). Den låga bygghöjd 
gör dem också väl lämpad att köra in i byggnader.

Tillbehör: Rullpresenning, ensilagelämmar inkl. tipp-stabilisering. Stabiliseringen sker med hjälp av två 
cylindrar som låser boggin, och att vikten överförs till traktorn. Detta minskar risken för skador på vagnen 
och traktor vid tippning.

Volymvagn
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TYP WS130KG WS180KG

Lastkapacitet kg 13000 18000

Lastvolym m3 16 22

-med ensilagelämmar 38

Flak mått

-utvändigt mm 2555*4705 2555*6760

-invändigt mm 2250*4580 2180*6680

Spårvidd mm 1870 1800

Tipvinkel 52 50

Hjul med broms 4 4

Egenvikt kg 3000 4900

Dragbommens längd mm 1500 1500

Flaktjocklek 5 5

Flakhöjd cm 107 144



Återförsäljar:

Michael Kristensen 
+45  21479746 
mk@impetu.se

Weckmans vagnar kännetecknas av sin fiffig kon-
struktion för professionellt bruk. Det är flexibla vagnar 
som kan passa dina behov. Utbudet är både dumper, 
lättdumper, spannmålsvagnar, balvagnar och contai-
nervagnar. Weckman vagnar har en stark och stabil 
konstruktion: Ramen är tillverkad av stark och stabil 
fyrkantsprofil och har gått igenom en process av 
doppbeläggning, som ser till att alla ytor är noggrant 
målade även på invändiga ytor.

Sidorna är tillverkade av 2 mm profilplåt, vilket gör 
dem lätta och robusta att hantera. Sidorna är inde-
lade i två eller tre sektioner, vilket gör dem enkla att 
installera. De kan vara försedda med möjlighet till 
sidoöppningen, vilket är optimalt för transport av, till 
exempel, säckar och pallar.

Bakluckan har spannmåls öppning som standard och 
kan levereras hydrauliskt. Sidorna är alla pulver lacke-
rade med zinkfosfatbehandling. Lacken härdar vid 
220 grader, så resultatet är en blank och slagtålig yta.


