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WG35E  T EC H N ISC H E G EG EVEN S

Motor
De Werklust  WG35E is uitgerust met een 6-
cilinder turbo-dieselmotor met een hoog koppel
bij lage toeren. Met de elektronisch aangestuur-
de brandstofinspuiting reageert de motor al bij laa g toerental
waardoor brandstof wordt bespaard. Het gasgeven word t elek-
tronisch geregeld via het gaspedaal. Het vermogen va n de
Werklust  WG35E ligt beduidend hoger ligt dan bij vergelijkba re
wielladers, het geluidsniveau daarentegen is uitzond erlijk laag.

Merk Cummins QSB 5.9-44

Model 6 cyl.Turbo Interkoeler

Vermoge n 134 kW bij 2200 omw/min 

Inhoud 5.9 ltr
Boring x sla g 102 x120 mm
Max. koppe l 846 Nm bij 1300 omw/min 

Koelin g Vloeistof, Hydrostatische fan

Transmissie
In de nieu we Werklust  WG35E wordt de geheel
nieuwe ZF-Ergopower transmissie  WG190

toegepast. In plaats van ‘brute power’ door te
geven, schakelt deze nieuwe ZF transmissie intellige nt en soepel.

Merk ZF WG-190

Aantal versnellingen 4 vooruit 3 achteruit
Max. snelhei d 40 km/h 
Bediening Volautomaat, selectiehandel aan stuur,

vooruit/achteruit schakelaar in 
hydrauliekhandel

Assen
De nieuwe ZF-assen zijn volledig afgestemd op
de ZF-transmissie. Het differentieel is compact
en robuust door een betere verhouding in de
eindaandrijving. De zware tandwielen met sterke lage rs garan-
deren een storingsvrij gebruik. De lamellenremmen in  oliebad zijn
volledig afgedicht en behoeven geen onderhoud of na stelling.

Merk vooras ZF MT 3085

Differentieel vooras 45% sper automatisch
Merk achtera s ZF MT 3075
Schommelhoek achtera s 15 graden
Bodemvrijhei d 243 mm

Remmen
Volledig gescheiden remsysteem met stikstof
gevulde accumulatoren. Geheel hydraulisch
werkende natte schijfremmen, gekoeld via ges-
loten circuit met circulerende olie, alles bereikbaa r gemonteerd.
De machinist kan door middel van een schakelaar op het dash-
board kiezen voor ontkoppeling van de aandrijving t ijdens het
remmen. De parkeerrem is een droge schijfrem geplaat st op de
uitgaande as van de transmissie. Bediening: elektrisc h/hydraulisch
door een schakelaar op het dashboard. Inschakeling d oor
veerspanning, uitschakeling door oliedruk. N oodberemm ing:
gescheiden remcircuits met oplaadbare accumulatoren .

Systeem Volledig afgedichte oliebad lamellen remmen,
bediening vol hydraulisch load sensing

Handrem Schijfrem veerbelast, bediening elektro
hydraulisch

Hydraulisch hefsysteem
In de nieuwe Werklust wielladers wordt een
nieuw hydraulisch systeem toegepast van 
Bosch Rexroth. Het meedenkend load sensing
hydraulisch systeem zorgt ervoor dat de vereiste kr acht beschik-
baar is daar waar op dat moment nodig.
De hoofdventielen worden bediend door een servo ven tiel.
Functies: heffen, neutraal, zakken, zweefstand, achterov er, neutraal,
voorover. Cilinders: dubbelwerkende cilinders voor al le functies.
Filter : volledige oliefiltering door een 10 micron ( absoluut) filter.
O ptie: automatische bakafslag, werkt via een inductie magneet.

Systeem: Load sensing met vermogens regeling
Pompen Bosch Rexroth
Pompopb rengst 252 ltr/min

Werkdruk 280 bar
Heftij d 5.1 sec

Daaltij d 2.6 sec

Stor ttij d 1.4 sec

Hydraulisch stuursysteem
De load sensing besturingspomp geeft alleen 
vermogen wanneer gevraagd. D it verlaagt het
brandstofverbruik. Het sturen verloopt snel en
licht. O ok bij hoge snelheden blijft de besturing pr ecies en 
soepel. Stuurcilinders: twee dubbelwerkende cilinders .

Systeem: Load sensing 
Pompen Bosch Rexroth
Pompopb rengst 99 ltr/min

Werkdru k 210 bar

Stuurhoe k 45 graden

Draairadius (buitenk.band ) 4904 mm  

Banden

Standaard Michelin 20.5 R25 XHA
Alternatief 1 Michelin 550/65 R25 XLD 
Alternatief 2 Michelin 650/65 R25 XLD
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WG35E  T EC H N ISC H E G EG EVEN S

Standaar d uitvoering

Extra uitvoering

Banden
• 550/65 R25          • 650/65 R25

Elektrisch systeem
• Borstelloze dynamo
• Extra werkverlichting voor
• Extra werkverlichting achter
• Extra werkverliching in opstappen 
• Extra werkverlichting voorframe  
• Z ijverlichting inklapbaar
• N ummerplaatverliching
• Achteruitrijalarm
• Zwaailamp neerklapbaar
• Aansluiting 27mc/mobilofoon/telefoon
• Stekkerdoos aanhanger
• Aansluiting stenentrommel/-klem
• Brandstofvulpomp elektrisch
• Achteruitrijcamera

Remsysteem
• Volledig afgedichte oliebad lamellenremmen
• Gescheiden remcircuits
• Vol hydraulisch load sensing
• Schijfrem veerbelast bediening elektro-hydraulisch
• Via schakelaar op dashboard kiezen voor ontkoppeli ng 

aandrijving tijdens remmen
• N oodberemming
• Parkeerrem, elektrisch/hydraulisch

Motor
• O lieaft applug
• Lage emissie (stage II) uit voering
• Veiligheidsluchtfilter met voorfiltering/afzuiging
• Voor verwarming van inlaatlucht
• Brandstoffilter met waterafscheider
• Car terontluchting

Hydraulisch systeem
• 4e Hydraulische sectie dmv 

omkeer ventiel
• Instelba re olieho eveelheid 

voor 3e sectie
• Retourleiding hydrauliek extra
• Driewegkraan op 3e sectie

• Weegsysteem
• Joystickbesturing
• Fixatie 3e sectiehandel
• Bakvlakstand
• Geen bio-olie

Uitrustingstukken
• Bak met voorzetmes
• Hoogkiepbak
• Volumebak
• Puinbak
• Verwisselbare tanden
• Verwisselbaar mes

• Palletvorken
• Kraanarm
• Sneeuwschuif
• Rolbezem
• Balenklem

Cabine
• Radio met CD speler
• Extra schuifraam links
• Luchtgeveerde stoel
• Koelbox

• Horizontaalvering in stoel
• Bijrijderstoel
• Armleuning links instelbaar

Motor
• Luchtfilter  Turbo II

Uitrusting
• Centraal smeersysteem
• Extra contrag ewicht 220KG
• Kipcilinderbescherming
• Tussenasbescherming
• Koplampbescherming
• Achterlichtbescherming
• Ruitbescherming
• Motork apbescherming

• Hijsogen
• Vonkenvanger op uitlaat
• Aanhangwagenberemming
• Verlaagde trekhaak
• Machine spuiten in blanke lak
• Verbrede spatborden 
• Platen in velgen 

Cabine
• RO PS FO PS
• Geluidwerende bekleding
• Asbak
• Jashaak
• Sigarettenaansteker
• Radio cassetterecorder
• Afsluitbare deur
• Verwarming met filter, verse 

luchttoevoer en ruitontdooier
• Vloermat
• Binnenverlichting
• Buitenspiegels 2, binnenspiegel 1

• Schuifraam
• Getint veiligheidsglas
• Heupgordel
• Verstelbare console voor 

bediening hydrauliek
• Stoel volledig instelbaar
• O pbergruimte
• Zonneklep
• Ruitensproeier voor en achter
• Ruitenwisser voor en achter
• Interval schakeling op ruiten-

wisser

Hydraulisch systeem
• Hoofdventiel met 3 functies
• Servoventiel met 3 functies
• 2 Axiale plunjerpompen met 

variabele opbrengst voor 
besturing en werkhydrauliek

• Drukloos maken hefarm
• N oodstuursysteem
• Biologisch afbreekbare olie
• Lastcompensator veersysteem

Uitrusting
• Combinatiebak met tanden
• Gereedschapkist
• Gereedschapset
• Trechter met vulpijp

• Zwaailamp
• Trekhaak met pen
• Knikpuntblokkering
• 20.5 R 25 Banden

Elektrisch systeem
• 24 Volt
• Dynamo 24V, 70 Amp.
• Massa schakelaar
• Instrumentenpaneel compleet

• Verlichting
• Remlichten
• Werkverlichting halogeen (4)
• Richtingaanwijzers

• Functie voor ontkoppelen 
transmissie in te schakelen 
tijdens remmen 

• Bediening transmissie d.m.v.
één handel

• Schakeling vooruit/achteruit 
ook mogelijk via handel 
bediening hydrauliek

• D ifferentieel sper voor,
automatisch

Canbus controle systeem, display:
• Motoroliedruk
• Motorolietemperatuur
• Transmissieoliedruk
• Transmissieolie temperatuur
• Versnelling transmissie 
• Transmissiefilter vervuiling
• N oodbesturing
• Remdruk
• Parkeerrem
• W atertemperatuur
• Hydrauliekolietemperatuur

• Urenstand
• Snelheid
• Brandstofpeil
• Acculading
• Luchtfilter vervuiling
• Groot licht
• Richtingaanwijzers
• Werkverlichting
• Zwaailamp
• Voorverwarmingselement

Motor naar lager toerental bij indicatie van:
• Te hoge temperatuur vloeistof
• Te lage oliedruk motor
• Te hoge temperatuur transmissie

Aandrijflijn
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