klasa performance
3550 T]3560 T]4560 T
4580 T]6370 T]8090 T
9630 T]9660 T]9380 T

sie SLT:
Ładowarki w kla
Ładowarki w wersji obniżonej
3550 T SLT | 3560 T SLT

Ładowarki teleskopowe:
nowa definicja wydajności

Ładowarki uniwersalne, kołowe i teleskopowe...
o mocy od 14 kW (20 KM) do 129 kW (175 KM). Od 50 lat produkujemy i ulepszamy nasze ładowarki, aby
sprostały wszystkim wymaganiom. Jesteśmy dziś jednym z najbardziej innowacyjnych i odnoszących sukcesy
producentów na rynku ładowarek uniwersalnych, kołowych i teleskopowych o czym świadczy zadowolenie
naszych klientów. Każdego dnia wprowadzamy nowe rozwiązania, wychodzące naprzeciw potrzebom
użytkowników. Każda ładowarka Schäffer to wynik wielu lat doświadczeń i nowatorskich rozwiązań. Nasze
produkty ustalają standardy w zakresie wyjątkowej niezawodności i bezawaryjności przy obniżonych kosztach
eksploatacji przez cały okres użytkowania. Marka Schäffer zapewnia lepsze osiągi, wyższy stopień
bezpieczeństwa i komfortową obsługę przez lata.
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Ładowarki teleskopowe Schäffer: wydajność z
przyszłości.
Przegubowe ładowarki teleskopowe Schäffer to najbardziej udane maszyny w swojej klasie. Precyzyjne działanie w każdym terenie
oraz wysokość podnoszenia i udźwig, jakich nie mają porównywalne maszyny dostępne u konkurencji. Zwarta konstrukcja,
charakterystyczna dla wszystkich ładowarek Schäffer sprawia, że łatwo je użytkować, szczególnie w miejscach, gdzie potrzebny jest
duży zasięg. Przyjazne dla użytkownika sterowanie to kolejna zaleta. Znana niezawodność wszystkich ładowarek Schäffer jest
domeną także tych modeli. Co jest również istotne: wyglądają świetnie.

Klasa performance
3550 T | 37 kW (50 KM)
3550 T SLT | 37 kW (50 KM) 3560 T | 44 kW (60 KM)
3560 T SLT | 44 kW (60 KM) 4560 T | 44 kW (60 KM)
4580 T | 55 kW (75 KM)
6370 T | 51 kW (70 KM)
8090 T | 63 kW (86 KM)
9630 T | 90 kW (123 KM)
9660 T | 115 kW (157 KM) 9380 T | 129 kW (175 KM)

Seria Schaffer 3550/3560T SLT:
Całkowita wysokość tylko 2.04 m
Ładowarki serii 3550/3560T SLT z całkowitą wysokością 2.04m poradzą sobie w miejscach
z niskim przejazdem bez żadnych problemów. Przesunięty środek ciężkości pozytywnie wpływa
nie tylko na stabilność maszyny, ale także na możliwości udźwigowe. Połączenie
kompaktowych rozmiarów, wysokiej zwrotności i wyjątkowej wydajności czynią serię
wszechstronną i niepowtarzalną.
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Nowe kompaktowe ładowarki teleskopowe: 3550T i 3560T
Kompaktowe ładowarki teleskopowe są uniwersalnymi maszynami dla małych i średnich gospodarstw.
Nowa seria 3500 to perfekcyjne połączenie mocy, wysokości podnoszenia i zwrotności.
W porównaniu z innymi ładowarkami wysokość podnoszenia znacznie się zwiększyła. Dlatego maszyny oferują
szeroką gamę zastosowań. Układanie bel, załadunek obornika nawet w trudno dostępnych miejscach, nanoszenie
i karmienie – tylko jedna maszyna potrzebna do tego wszystkiego.
Wysokość podnoszenia nowego modelu to 3.85m. Dzięki jego przegubowemu układowi sterowniczemu
ładowarki są szczególnie zwinne. Wytężona praca może zostać zmechanizowana w miejscach, w których
zwykłe ciągniki są zwyczajnie za duże i mało zwrotne. Udźwig 1,7T pozwala na zwiększenie wydajności
pracy w stopniu niespotykanym dotychaczas.
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Technologia silników
Kubota …
Schaffer współpracuje z Kubotą, wiodącym producentem kompaktowych silników dieslowych od ponad 25 lat. Kubota posiada
niezrównaną reputacje w jakości na całym świecie. Nawet w niskich
temperaturach silnik Kuboty uruchomi się z łatwością. Poczucie
bezpieczeństwa i mocy brzmi wspaniale. Wysoki moment obrotowy
zapewnia wyjątkową wydajność. Zapomnij o problemie konserwacji –
możesz oczekiwać około 10.000 godzin bezproblemowych operacji.
Silniki Kubota są także wyjątkowo ekonomiczne, wydajne i przyjazne
środowisku. Unikalny system komory wstępnej oznacza, że silnik
może z łatwością być przekształcony na olej roślinny bez potrzeby
oddzielnego zbiornika paliwa. Silniki Kubota są przyszłościowe.

Oryginalne osie Schäffer nieskończona siła pchająca
Oryginalne osie Schaffer są dostosowane w 100% do poszczególnych
partii ładowarki – to sekret ich wyjątkowej siły pchającej, potwierdzonej licznymi niezależnymi testami. Bezpieczeństwo to inna ważna
zaleta osi Schaffer. Od modelu 3550T, dozwolona nośność to 7t na
oś. Od modelu 2033 wszystkie ładowarki są wyposażone w olejowy
hamulec wielotarczowy. To hamulce, na które zawsze możesz liczyć.
Nie tylko zapewniają optymalne hamowanie, ale są także całkowicie
bezobsługowe. Brud, kurz i wilgoć nie mają szans.
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Seria ładowarek teleskopowych
4500 T
Ładowarka przegubowa teleskopowa 4560T i 4580T oferuje najlepszy komfort na długie
dni pracy. Dzięki przestronnej kabinie i wysokiej pozycji do siedzenia widok dla prowadzącego
wokół jest najlepszy ze wszystkich stron. Przednia szyba jest podniesiona aż w dach. Bez zwykłej
poprzecznej belki widoczność jest idealna. Kierowca zawsze pracuje bezpiecznie i wydajnie. Dla
zmniejszenia poziomu hałasu w kabinie ładowarka posiada cicho pracujący silnik dieslowy. 4560T
posiada silnik Kubota o mocy 44kW (60KM). 4580T jest wyposażona w silnik 55kW (75KM) z
recyrkulacją spalin i centralnym wtryskiem. Tak więc przy stosunkowo niewielkim wysiłku nawet
najsurowsze normy emisji spalin są spełniane. Hydrostatyczny napęd łączy najlepszą kontrolę i
najwyższą moc pchającą. Ponieważ
wszystkie elementy układu napędowego są idealnie dopasowane, paliwo jest przetwarzane
oszczędnie i efektywnie. Maksymalna wysokość podnoszenia to 4.25m. Na życzenie ładowarka
zostanie dostarczona z dachem ochronnym zamiast kabiny.
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ŁADOWARKA TELESKOPOWA 6370 T:
MASZYNY O ZWARTEJ KONSTRUKCJI I DOSKONAŁEJ
PREZENCJI
Ta przegubowa ładowarka teleskopowa marki SCHÄFFER o masie całkowitej 5 ton należy do segmentu
pojazdów średniej klasy. Podstawowymi zaletami tych pojazdów są ich zwrotność, możliwość pracy w różnym
nawet trudnym terenie oraz bardzo zwarta konstrukcja. Właśnie w sytuacjach, w których, ze względu na ich
rozmiary, nie jest możliwe użycie dużych ładowarek SCHÄFFER serii 9600, swoje zalety prezentują ładowarki
serii 6300. Tak na przykład w pracach pod dachem, gdzie ładowarki te są w swoim żywiole.

Nowa kabina SCV spełniająca wymagania ROPS
oraz FOPS, wyznacza standardy w zakresie wielkości
przestrzeni oraz ergonomii.

Silniki marki Kubota - światowego
lidera wśród producentów
niezawodnych jednostek
wysokoprężnych. Silniki czyste,
oszczędne i mocne.

Oryginalne osie marki SCHÄFFER: wyposażone seryjnie w układ
planetarny oraz automatyczny samoblokujący mechanizm
różnicowy. Wyjątkowy udźwig dzięki koordynacji pracy osi z
układem hydraulicznym oraz pracą silnika wysokoprężnego.
Tylna oś wahadłowa podnosi stabilność ładowarki o 30%.
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Wyjątkowo silny przegub.

Bardzo mocno rozbudowany przegub jest praktycznie
niezniszczalny. Duży kąt skrętu zapewnia imponującą zwrotność.

Nisko zawieszone ramię zapewnia doskonałą
widoczność narzędzia.

SERIA 6370 T MARKI SCHÄFFER:
ZALETY WIDOCZNE GOŁYM
OKIEM

Elementy poślizgowe w teleskopie
są praktycznie niezniszczalne
Cylindry narzędzi są zabezpieczone w
ramieniu teleskopu

Pewne czteropunktowe mocowanie
narzędzi z mechanizmem szybkiej wymiany
osprzętu, ryglowanie hydrauliczne.

Geometria drgań opracowana na podstawie

Szerokie zastosowanie dzięki szerokiej

precyzyjnych obliczeń za pomocą programów

palecie dostępnych narzędzi i

CAD. Udźwig i zasięg: optymalna korelacja.

wyposażenia specjalnego.
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Ładowarka teleskopowa
Schaffer 8090T
6,5T masy roboczej w ładowarce 8090T gwarantuje, że jest to potężna
maszyna z wielkimi możliwościami. Prace można wykonywać szybko i efektywnie. Dzięki niezwykłej solidności 8090T zapewnia lata bezawaryjnej
pracy. Niska wysokość pozwala wykonywać pracę w miejscach dotychczas
niedostępnych dla większych maszyn. Kabina SCV to pewność niewielkiego
hałasu docierającego do środka. Silnik Kubota 63 kW (86KM) jest bardzo
oszczędny. Wszystkie podzespoły są idealnie spasowane dzięki czemu maszyna
jest ekonomiczna i maksymalnie efektywna.
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tylna oś wahliwa zapewnia większą stabilność oraz siłę
pchającą i udźwigu.

Przegub jest bardzo mocny i bezobsługowy.
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Schaffer 9630T
Ładowarka Teleskopowa:
jeszcze bardziej udoskonalona
Poniżej wymieniono tylko pięć cech świadczących o dodatkowych
zaletach ładowarki:
1. Znakomita widoczność we wszystkich kierunkach dla operatora.
2. Wysokość podnoszenia 5.30m jest unikalna w klasie ładowarek 8T. Z
Schafferem możesz podnosić wyżej i dalej.
3. Tylna oś wahliwa przyczynia się do znakomitej stabilności, pozwala na
bezpieczniejszą pracę na nierównym terenie.
4. Zabezpieczenie siłownika ramienia teleskopowego, które pozwala
uniknąć uszkodzeń.
5. Elementy ślizgowe w ramieniu teleskopowym są zrobione z Ferroform,
specjalnego materiału, który jest odporny na ścieranie.
Schaffer 9630T jest naszą najpopularniejszą ładowarką teleskopową, nie
tylko z tych pięciu powodów.
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Nowa ładowarka
teleskopowa Schäffer 9380T
Ładowarka nowej generacji Schäffer 9380T będąca odpowiedzią na
zapotrzebowanie rynku, między innymi - wielkopowierzchniowych
farm, biogazowni i przedsiębiorstw recyklingowych, łączy w sobie
doskonałą widoczność, jak w ładowarce kołowej z wysokością
podnoszenia teleskopu o ramie sztywnej 6,90 m.
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Opcjonalny pneumatyczny system hamulcowy pozwala
na holowanie przyczep o masie do 16 ton.

9380T łączy w sobie zalety ładowarki kołowej z
wysokością podnoszenia teleskopu o ramie sztywnej.

9380T o sile pchającej powyżej 130 kN, co pozwala na
przemieszczanie nawet najbardziej zwięzłej kiszonki.
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Stworzony wyłącznie dla 9380T system STS
System STS (Schäffer-Triple-Speed) został zaprojektowany specjalnie ze względu na wysokie wymagania w rolnictwie i w
zastosowaniach pozarolniczych. Ten hydrostatyczny napęd dostarcza moc powyżej 130 kN, która daje wystarczającą
trakcję w najbardziej wymagających zadaniach. Operator może wybierać miedzy trzema zakresami prędkości – zmiana
pomiędzy nimi jest możliwa podczas jazdy w przód, tył i pod obciążeniem bez utraty siły trakcyjnej. Dawa silniki,
załączane niezależnie zapewniają bezstopniowe i potężne przyspieszenie. Wszystkie części napędu są idealnie dopasowane.
Podczas przejazdu drogowej drugi silnik jest automatycznie wyłączany, co zmniejsza zużycie paliwa. Maksymalna
prędkość wynosi 40km/h.

Komfortowa kabina SCV z doskonałą
widocznością dookoła, system A/C,
pneumatyczny fotel, system Deutz analyzis.

Wysokowydajny system
chłodzenia z elektronicznym
sterowaniem.

Szescio cylindrowy silnik

wysokoprężny Deutz z Common
Rail o mocy 129 kW.

Hydrostatyczny napęd z

Tylna oś oscylująca dająca doskonałą stabilność. Skrzynia
przekładniowa zabezpieczona kołnierzem.
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przekładnią STS pozwalający
uzyskać prędkość 40 km/h

oraz siłę pchającą ponad 130 kN.

Doskonały dostęp do wszystkich punktów

Głowica i zaczep osprzętu niezwykle mocne.

Średnica połączenia przegubowego 80 mm.

serwisowanych.

Dwustopniowe ramię teleskopu,

bezobsługowe ślizgi Ferro-Form,

amortyzacja ramienia w standardzie.

Czujnik obciążenia łyżki - Load-Sensing,
rozdzielacz przepływu – system Flow

Sharing, wydajność hydrauliki roboczej

195l/min, przy ciśnieniu 250 bar.

Osie o nośności 28 ton wyposażone w przekładnie planetarne, automatyczną blokadę mechanizmu różnicowego oraz hamulce wielotarczowe.
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CZYSTA ERGONOMIA: NOWA KABINA SCV
Większy komfort podczas długotrwałej pracy oferuje nowa kabina SCV firmy SCHÄFFER (Silence/Comfort/View), w którą
wyposażone są ładowarki teleskopowe SCHÄFFER serii 6300 oraz 9500. Już z zewnątrz nowa kabina sprawia wrażenie
dynamicznej i silnej. Wejście do niej odbywa się po wygodnych stopniach i przez przestronne drzwi. Przyjemne kolory wnętrza
odpowiadają wysokim standardom jakościowym firmy SCHÄFFER. Już standardowe siedzisko operatora oferuje niezwykły
komfort. Na życzenie możliwe jest zamontowanie siedziska z amortyzatorami powietrznymi. Kierownica posiada szeroką
możliwość regulacji w górę i w dół. Wszelkie elementy sterownicze i liczniki są ułożone w przejrzysty i logiczny sposób. Joystick do obsługi wszelkich napędów hydraulicznych jest bardzo czuły. Jest on wspomagany przez zaprogramowane uprzednio
zawory. Szczelna izolacja zapewnia niski poziom hałasu (tylko 74 dB). Dzięki przestrzennemu oszkleniu kabiny operator
zachowuje dobrą widoczność we wszystkich kierunkach. Pracuje wydajnie i bezpiecznie. Nowe kabiny spełniają wymogi
bezpieczeństwa ROPS/FOPS.
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Doskonała widoczność do
góry z roletą przeciwsłoneczną

Schowek pod siedzeniem
(tylko w serii 9600)

Odcięcie zasilania

Uchwyt na napoje

Gniazdko z prądem stałym

Oświetlenie robocze 2 x Dual Power
z przodu i pojedyncze z tyłu

Podłokietnik z joystickiem tworzą jedną całość z siedziskiem i poruszają się
jednocześnie z nim. W ten sposób operator nawet podczas długotrwałej
pracy nie męczy się.
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Dane techniczne
3550 T

3550 T SLT

3560 T

3560 T SLT

4560 T

4580 T

Silnik

4 cyl. Kubota
37 kW (50 KM)

4 cyl. Kubota
37 kW (50 KM)

4 cyl. Kubota Turbo
44 kW (60 KM)

4 cyl. Kubota Turbo
44 kW (60 KM)

4 cyl. Kubota Turbo
44 kW (60 KM)

4 cyl. Kubota Turbo
55 kW (75 KM)

Hydraulika
układu jezdnego

hydrostatycznaautomotiv HTF

hydrostatycznaautomotiv HTF

hydrostatycznaautomotiv HTF

hydrostatycznaautomotiv HTF

hydrostatycznaautomotiv HTF

hydrostatycznaautomotiv HTF

15.0/55 - 17 AS
Opcja I 31x15.5-15

15.0/55 - 17 AS
Opcja I 31x15.5-15

15.0/55 - 17 AS
Opcja I 31x15.5-15

15.0/55 - 17 AS
Opcja I 31x15.5-15

15.0/55 - 17 AS
Opcja I 425/55 R17

15.0/55 - 17 AS
Opcja I 425/55 R17

Hamulec roboczy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec postojowy

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wydajność pompy:
52 l/min
Ciśnienie robocze:
200 bar

Wydajność pompy:
52 l/min
Ciśnienie robocze:
200 bar

Wydajność pompy:
52 l/min
Ciśnienie robocze:
200 bar

Wydajność pompy:
52 l/min
Ciśnienie robocze:
200 bar

Wydajność pompy:
70 l/min
Ciśnienie robocze:
220 bar

Wydajność pompy:
70 l/min
Ciśnienie robocze:
220 bar

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

1.950 kg

1.950 kg

1.950 kg

1.950 kg

1.950 kg

1.950 kg

1.700 kg*

1.700 kg*

1.700 kg*

1.700 kg*

1.800 kg*

1.900 kg*

Opony

Hydraulika robocza
Hydraulika układu
kierowniczego
Układ kierowniczy
Udźwig max
Maksymalne obciążenie
przy uniesionej łyżce
(pojazd wyprostowany)

Osie

6 otworów w feldze,
układ planetarny oraz
automatyczny
samoblokujący
mechanizm
różnicowy, w tyle oś
wahadłowa

6 otworów w feldze,
układ planetarny oraz
automatyczny
samoblokujący
mechanizm
różnicowy, w tyle oś
wahadłowa

6 otworów w feldze,
układ planetarny oraz
automatyczny
samoblokujący
mechanizm
różnicowy, w tyle oś
wahadłowa

6 otworów w feldze,
układ planetarny oraz
automatyczny
samoblokujący
mechanizm
różnicowy, w tyle oś
wahadłowa

6 otworów w feldze,
układ planetarny oraz
automatyczny
samoblokujący
mechanizm
różnicowy, w tyle oś
wahadłowa

6 otworów w feldze,
układ planetarny oraz
automatyczny
samoblokujący
mechanizm
różnicowy, w tyle oś
wahadłowa

Masa robocza

ze sztywnym dachem:
3.700 kg
Kabinie:
3.900 kg

ze sztywnym dachem:
3.700 kg

ze sztywnym dachem:
3.700 kg
Kabinie:
3.900 kg

ze sztywnym dachem:
3.700 kg

ze sztywnym dachem:
3.950 kg
Kabinie:
4.150 kg

ze sztywnym dachem:
4.050 kg
Kabinie:
4.250 kg

Prędkość jazdy

możliwość załączenia
dwóch biegów pod
obciążeniem,
prędkość 0-28 km/h

możliwość załączenia
dwóch biegów pod
obciążeniem,
prędkość 0-28 km/h

możliwość załączenia
dwóch biegów pod
obciążeniem,
prędkość 0-28 km/h

możliwość załączenia
dwóch biegów pod
obciążeniem,
prędkość 0-28 km/h

możliwość załączenia
dwóch biegów pod
obciążeniem,
prędkość 0-30 km/h

możliwość załączenia
dwóch biegów pod
obciążeniem,
prędkość 0-30 km/h

Układ elektryczny
Pojemności
zbiorników

Napięcie robocze 12 V
Paliwo: 55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Napięcie robocze 12 V
Paliwo: 55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Napięcie robocze 12 V
Paliwo: 55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Napięcie robocze 12 V
Paliwo: 55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Napięcie robocze 12 V

Napięcie robocze 12 V

Paliwo: 50 l/ 60 l**
Olej hydrauliczny: 45 l/ 55 l**

Paliwo: 50 l/ 60 l**
Olej hydrauliczny: 45 l/ 55 l**

*Patrz diagram

Patrz diagram

Lastdiagramm
3550 T/3560 T
3550 T SLT/3560 T SLT
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Patrz diagram
4560 T/4580 T

Lastdiagramm
Patrz diagram
6370 T

6370 T

Opony

Hamulec roboczy

Hamulec postojowy
Hydraulika robocza
Hydraulika układu
kierowniczego
Układ kierowniczy
Udźwig max
Maksymalne obciążenie
przy uniesionej łyżce
(pojazd wyprostowany)

Osie

Masa robocza

Prędkość jazdy

Układ elektryczny
Pojemności
zbiorników

9630 T

9660 T

9380 T

4 cyl. Kubota

4 cyl. Kubota Turbo
63 kW (86 KM)

4 cyl. Deutz Turbo
Common Rail
90 kW (123 KM)

4 cyl. Deutz Turbo
Common Rail
115 kW (157 KM)

6 cyl. Deutz Turbo
Common Rail
129 kW (175 KM)

hydrostatycznaautomotiv HTF

hydrostatycznaautomotiv HTF

hydrostatycznaautomotiv HTF

hydrostatycznaautomotiv HTF

hydrostatycznaautomotiv HTF

15.0/55 - 17 AS
Opcja I 425/55 R17
Opcja II 500/45-20

405/70-20
Opcja: 550/45-22.5

405/70-20
Opcja I 600/40-22.5
Opcja II 18-22.5 TL AS
Opcja III 500/60-22.5
Opcja IV 600/50-22.5

500/70-24 AS
Opcja I 600/55-26.5
Opcja II 700/50-26.5
Opcja III 650/55-26.5

650/55-26.5
Opcja I 600/55-26.5

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec
Kombinowany
Hydrostatyczny i
wielotarczowy

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wielotarczowy w
kąpieli olejowej

Wydajność pompy:
70 l/min
Ciśnienie robocze:
220 bar

Wydajność pompy:
73 l/min
Ciśnienie robocze:
220 bar

Wydajność pompy:
90 l/min
Ciśnienie robocze:
220 bar

Wydajność pompy:
110 l/min
Ciśnienie robocze:
220 bar

Wydajność pompy:
195 l/min
Ciśnienie robocze:
250 bar

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

2.800 kg

3.800 kg

4.200 kg

5.000 kg

6.900 kg

2.500 kg*

3.000 kg*

4.000 kg*

4.700 kg*

5.500 kg*

Dana z przekładniami planetarnymi,
8 śrubowe felgi
automatyczna blokada
dyferencjału Tylna oś oscylacyjna

Dana z przekładniami planetarnymi,
10 śrubowe felgi
automatyczna blokada
dyferencjału Tylna oś oscylacyjna

Dana z przekładniami planetarnymi,
12 śrubowe felgi
automatyczna blokada
dyferencjału Tylna oś oscylacyjna

Silnik 51 kW (70 KM)

Hydraulika
układu jezdnego

8090 T

6 otworów w feldze,
układ planetarny oraz
automatyczny
samoblokujący
mechanizm
różnicowy, w tyle oś
wahadłowa

ZF z przekładniami
planetarnymi,
8 śrubowe felgi
samoblokujący
mechanizm
różnicowy,
w tyle oś wahadłowa

canopy: 4.670 kg
Kabinie: 4.820 kg

Kabinie: 6.500 kg

Kabinie: 7.700 kg

Kabinie: 11.000 kg

Kabinie: 14.000 kg

możliwość załączenia
dwóch biegów pod
obciążeniem,
prędkość 0-30 km/h

możliwość załączenia
dwóch biegów pod
obciążeniem,
prędkość 0-35 km/h

możliwość załączenia
dwóch biegów pod
obciążeniem,
prędkość 0-35 km/h

0-30 km/h, trzy
przedziały prędkości

0-40 km/h, trzy
przedziały prędkości

Napięcie robocze 12 V
Paliwo: 65 l
Olej hydrauliczny: 60 l

Napięcie robocze 12 V
Paliwo: 90 l
Olej hydrauliczny: 83 l

Napięcie robocze 12 V

Napięcie robocze 12 V

Napięcie robocze 12 V

Paliwo: 120 l
Olej hydrauliczny: 100 l

Paliwo: 185 l
Olej hydrauliczny: 170 l

Paliwo: 265 l
Olej hydrauliczny: 220 l

*Patrz diagram

Patrz diagram
8090 T

Patrz diagram
9630 T

Patrz diagram
9660 T

Patrz diagram
9380 T
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Wymiary

A
B
C

D

3550 T

3550 T SLT

3560 T

3560 T SLT

4560 T

4580 T

Rozstaw osi [mm]

1.920

1.920

1.920

1.920

1.850

1.850

Długość podwozia [mm]

4.070

4.070

4.070

4.070

4.300

4.300

Długość całkowita razem z łyżką standardową [mm]

4.835

4.835

4.835

4.835

5.105

5.105

150

150

150

150

180

180

zasięg [mm]

1.780

1.780

1.780

1.780

1.640

1.640

Maks. wysokość punktu obrotu łyżki [mm]

3.850

3.850

3.850

3.850

4.250

4.250

Maks. wysokość ładowania z widłami do palet [mm]

3.580

3.580

3.580

3.580

4.020

4.020

Maks. wysokość wysypywania [mm]

3.150

3.150

3.150

3.150

3.340

3.340

Wysokość mocowania ramienia [mm]

Głębokość kopania [mm]

E
F

G

H
I

1.600

1.600

1.600

1.600

1.580

1.580

Zasięg wysypywania [mm]

890

890

890

890

1.160

1.160

K

Wysokość siedziska [mm]

1.180

1.180

1.180

1.180

1.290

1.290

L

Wysokość z kabiną [mm]
Wysokość z canopy [mm]
Wysokość z dachem [mm]

2.230
–
2.270

–
–
ab 2.040

2.230
–
2.270

–
–
ab 2.040

2.300
–
2.300

2.300
–
2.300

N

Szerokość całkowita [mm]

1.390-1.800

1.390-1.800

1.390-1.800

1.390-1.800

1.370-1.800

1.370 - 1.800

J

O
P

Q

Wewnętrzny promień skrętu [mm]

1.230

1.230

1.230

1.230

1.410

1.410

Zewnętrzny promień skrętu [mm]

2.620

2.620

2.620

2.620

3.310

3.310

Promień zewnętrzny ze standardową łyżką [mm

2.970

2.970

2.970

2.970

3.820

3.820

*Patrz diagram
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6370 T

8090 T

9630 T

9660 T

9380 T

Rozstaw osi [mm]

2.240

2.480

2.520

2.900

3.200

Długość podwozia [mm]

4.950

5.090

5.200

5.800

6.900

Długość całkowita razem z łyżką standardową [mm]

5.580

5.960

6.130

6.750

7.380

150

190

70/130*

80

140

2.300

2.550

2.670/2.970*

3.300

3.850

4.660/5.100*

5.100

5.300*

6.100

6.900

Maks. wysokość ładowania z widłami do palet [mm]

4.390

4.770

4.900/5.100*

5.900

6.420

Maks. wysokość wysypywania [mm]

3.530

4.190

4.410/4.700

5.100

5.350

Wysokość mocowania ramienia [mm]

A
B
C

D

Głębokość kopania [mm]

E
F

G

H
I

zasięg [mm]
Maks. wysokość punktu obrotu łyżki [mm]

1.660

1.780

1.850

2.190

2.280

Zasięg wysypywania [mm]

970

730

650/750

850

1.170

K

Wysokość siedziska [mm]

1.340

1.510

1.600

2.080

2.150/2.400**

L

Wysokość z kabiną [mm]
Wysokość z canopy [mm]
Wysokość z dachem [mm]

2.320
2.320
–

2.500/2.600***
–
–

2.690/2.590
–
–

2.970
–
–

3.040/2.850**
–
–

N

Szerokość całkowita [mm]

1.570 - 1.800

1.850-2.080

2.050 - 2.175

2.290-2.490

2.400

Wewnętrzny promień skrętu [mm]

1.750

2.240

2.240

2.400

2.570

Zewnętrzny promień skrętu [mm]

3.320

4.350

3.900

4.200

5.000

Promień zewnętrzny ze standardową łyżką [mm

4.530

3.650

4.430

4.650

5.500

J

O
P

Q

*opcja wysokość podnoszenia

**niska kabina
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Schäffer są jedyne w swoim rodzaju. Wśród innych wyróżnia nas
50-letnie doświadczenie. Przede wszystkim mamy na uwadze
operatora, dla którego praca powinna być bezpieczniejsza, bardziej
komfortowa i opłacalna. W tym celu stosujemy nowoczesne
rozwiązania i technologie produkcji w naszej fabryce w Erwitte
w Niemczech. Najważniejsze jest jednak to, że nasi pracownicy
współpracują z klientami i znajdują z nimi nowe rozwiązania. Długie
lata zaangażowania połączone z duchem poszukiwań to podstawa
wyjątkowej kompetencji i światowego sukcesu naszej firmy. Nazwa
Schäffer Lader oznacza więcej niż jedyną w swoim rodzaju jakość
produktu. Oznacza również bezpieczeństwo i niezrównaną obsługę
serwisową, którą gwarantujemy nie tylko w Niemczech, ale w całej
Europie i na całym świecie. Zakup ładowarki Schäffer jest początkiem
długiej współpracy. Tylko oryginalne części zamienne zapewnią, że
ładowarka przez całe lata utrzyma w 100% cechy Schäffer’a. Tylko
wtedy gwarantujemy niezawodność, której oczekujesz i wymagasz.
Naszym klientom i partnerom serwisowym oferujemy 24 godzinny
serwis wysyłkowy przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. A to także
wiele znaczy …

Firma Schäffer oferuje ponad 40 różnych modeli maszyn, z których każdy może zostać przystosowany do indywidualnych
potrzeb. Nasze ładowarki znajdują zastosowanie między innymi: w rolnictwie, ogrodnictwie, przy pracach na terenach zielonych,
w budownictwie, przemyśle, handlu, w stadninach koni oraz w magazynach. Schäffer jest zawsze właściwym wyborem.

Twój Dealer:

Importer:
Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Postfach 10 67]D-59591 Erwitte
fon +49 02943 9709-0
fax +49 02943 9709-50
info@schaeffer-lader.de
www.schaeffer-lader.de

Schaffer Ladowarki Pasek sp. z o.o.
ul. Lniana 1A, 87-148 Łysomice/k.Torunia
Tel. (56)640-00-57, 604-528-100
Fax (56)640-00-67
www.ladowarkipasek.pl

02/2014. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian technicznych. Wymiary są przybliżone.
Na niektórych rysunkach znajdują się modele maszyn do specjalnych zastosowań.

Proces i metody projektowania, budowy i obsługi ładowarek

