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4350 Z - 6680 Z

Niezrównana wytrzymałość
i wysokość podnoszenia

KLASA  
DYNAMICZNA
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Maszyny klasy dynamicznej Schäffer to kompaktowe i wy-
dajne ładowarki kołowe do najtrudniejszych zadań. Układ 
kinematyczny modelu Z zapewnia duże siły odrywania 
i spełnia najwyższe wymagania w zakresie osiągów dla 
przedsiębiorstw budowlanych, rolnictwa oraz każdego in-
nego przemysłu. Posiadają charakterystyczną cechę ma-
szyn Schäffer: niezwykłą wysokość podnoszenia. Model 

6680 Z może podnosić ładunki na wysokość 3,40 m – nie-
mal najwyżej w tej klasie ładowarek kołowych. Hydraulika 
zapewnia zarówno moc, jak i precyzję. Ładowarki Schäffer 
są znane ze swoich niewielkich, kompaktowych wymiarów 
oraz doskonałej zwrotności. Maszyny te zwiększają wydaj-
ność pracy, oszczędzają czas i pieniądze.

KLASA DYNAMICZNA: WYTRZYMAŁOŚĆ I DUŻA 
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

Klasa dynamiczna:
 

4350 Z   37 kW (50 KM)  5650 Z   37 kW (50 KM) 5680 Z   55 kW (75 KM) 6680 Z   55 kW (75 KM)

SCHÄFFER
Od ponad 60 lat produkujemy i ulepszamy nasze łado-
warki, aby sprostały wszystkim wymaganiom. Satys-
fakcja klientów uczyniła nas tym, kim jesteśmy dzisiaj: 
jednym z najbardziej innowacyjnych i odnoszących 
sukcesy producentów na rynku ładowarek kompakto-
wych, kołowych i teleskopowych. Każdego dnia wpro-
wadzamy nowe rozwiązania, wychodzące naprzeciw 
potrzebom użytkowników.

Każda ładowarka Schäffer to wynik wielu lat doświad-
czeń i nowatorskich rozwiązań. Nasze produkty usta-
lają standardy w zakresie wyjątkowej niezawodności i 
bezawaryjności przy obniżonych kosztach eksploatacji 
przez cały okres użytkowania. Marka Schäffer zapew-
nia lepsze osiągi, wyższy stopień bezpieczeństwa i 
komfortową obsługę przez lata.

Ładowarki Schäffer w akcji:
www.schaeffer.de/en/videos
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SCHÄFFER 4350 Z

Przeprojektowana kabina z serii 4350 Z, 5650 Z i 5680 Z 
gwarantuje bardzo komfortowe środowisko pracy. Dzię-
ki temu użytkownik jest w doskonałej kondycji również 
po całym dniu pracy. Wszystkie instrumenty kontrolne i 
operacyjne są rozmieszczone bardzo przejrzyście i przy-
jaźnie dla użytkownika. Wygodne siedzisko i duża prze-
strzeń dla nóg nie pozostawiają nic do życzenia. Zwięk-
szone powierzchnie szyb przednich zapewniają kierowcy 
doskonałą widoczność zarówno na narzędzia, jak i ma-
newrowanie. Wszystkie funkcje hydrauliczne mogą być 
zintegrowane w joysticku, zapewniając jednodźwigniową 
kontrolę. Lewa ręka pozostaje na kierownicy, co gwaran-
tuje bezpieczną pracę.

ERGONOMIA W 
NAJLEPSZYM WYDANIU

WIĘCEJ 
KOMFORTU DZIĘKI 
ELEKTRONICZNEMU 
STEROWANIU NAPĘDEM
Nowy silnik Kubota oferuje najwyższy moment napędowy 
w klasie ładowarek o mocy 50 KM. Swoją unikatowość za-
wdzięcza systemowi elektronicznego sterowania napędu 
- SPT, czyli „Schäffer Power Transmission”. Siła napędu 
dostosowuje się do momentu obrotowego silnika wysoko-
prężnego, co przekłada się na wiele korzyści: koszty eks-
ploatacyjne spadają wraz ze zmniejszeniem zużycia oleju 
napędowego. System wspomaga ruszanie na wzniesieniu i 
zapobiega staczaniu maszyny podczas startu. 

Nową funkcją jest również tempomat, który utrzymuje stałą 
prędkość niezależnie od obrotów silnika. Jest to nieocenio-
ne ułatwienie podczas pracy z urządzeniami dozującymi pa-
sze, ścielarkami, mulczerami, czy zamiatarkami. 

Dodatkowo system wdraża funkcje bezpieczeństwa, takie 
jak zabezpieczenie przed przegrzaniem. SPT sprawia, że 
praca ładowarką jest o wiele bardziej bezpieczna. SPT jest 
w standardzie dla 4350 Z i 5650 Z.

Korzyści:
 § wyższa wydajność przy jednocześnie mniejszym  

spalaniu oraz obniżeniu kosztów eksploatacyjnych 
 § funkcje, takie jak ochrona przed przegrzaniem oraz  

nadmiernymi obrotami czynią ją jeszcze bardziej  
bezpieczną

 § asystent startu ułatwia ruszanie na wzniesieniu
 § możliwość ustawienia różnych charakterystyk jazdy 
 § dodatkowy potencjometr sterowania tempomatem: 

maszyna utrzymuje stałą prędkość bez względu na 
obroty silnika; szczególnie przydatne podczas pracy z 
jednostkami dozującymi paszę, rozrzutnikami słomy lub 
mulczerami

 § większa zwinność i więcej frajdy z jazdy!
Zbiorcza listwa przełączników z gniazdkiem na prąd stały

Wielofunkcyjny joystick



06

SCHÄFFER 
5650 Z | 5680 Z
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NOWY STANDARD
Z silnikiem Deutz o mocy 55 kW / 75 KM ładowarka 
5680 Z to wciąż kompaktowa maszyna o zachwycającej
mocy. Operator tej ładowarki może doświadczać naj-
lepszej mocy udźwigu i siły uciągu, jakie tylko można 
zaoferować w klasie 4 ton Schäffer. Przyjemność z jaz-
dy bez kompromisów! Praca będzie wykonana szybko, 
łatwo i przy niskim koszcie. Oscylacyjne osie zapew-
niają stabilność nawet w najtrudniejszych sytuacjach 
drogowych.

5650 Z: Silnik Kubota 37 kW / 50 KM z elektronicznie 
regulowanym napędem (SPT)
Model 5650 Z jest wyposażony w wydajny silnik Kubota 
o mocy 37 kW / 50 KM i stanowi interesującą alterna-
tywę dla klientów o mniejszym nakładzie inwestycyj-
nym. Maszyna jest standardowo wyposażona w system 
Schäffer Power Transmission (SPT), gwarantujący 
zwiększoną wydajność i komfort.

HTF: MAKSYMALNA SIŁA NAPĘDU,  
NAWET PRZY DUŻEJ PRĘDKOŚCI
HTF, czyli „High Traction Force” to automatyczna regulacja siły 
napędu, co oznacza, że ładowarka może zawsze zapewnić mak-
symalną siłę, nawet przy dużej prędkości.

HTF opiera się na unowocześnionych hydromotorach, które au-
tomatycznie dobierają siłę napędu w zależności od trakcji. Jest 
to szczególnie przydatne przy pokonywaniu wzniesień, ponie-
waż operator nie musi przełączać biegu.

Bez ingerencji operatora system HTF automatycznie zwiększy 
siłę napędu podczas wjazdu na sypki materiał. Oznacza to, że 

większość prac można wykonać na szybkim biegu, zwiększa-
jąc komfort jazdy i przyspieszając pracę. Wszystkie modele z 
kinematyką typu Z są standardowo wyposażone w system HTF.

Korzyści:
 § bardzo wysoka siła napędowa
 § nie ma potrzeby przełączania biegu podczas jazdy po  

wzniesieniu
 § najwyższa siła dostępna nawet przy dużej prędkości
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SCHÄFFER 6680 Z

6680 Z: PERFEKCJA W KAŻDYM CALU
Ładowarka 6680 Z napędzana jest silnikiem Deutz Turbo o 
mocy 55kW (75 KM) w którym zastosowano katalizator utle-
niania oleju napędowego, dzięki czemu maszyna jest jeszcze 
bardziej przyjazna środowisku. Nie zastosowano tutaj drogie-
go w eksploatacji filtra cząstek stałych, co znacznie wpływa na 
obniżenie kosztów eksploatacji.  Ponieważ wszystkie elementy 
napędu hydrostatycznego są idealnie do siebie dopasowane, 
zużycie paliwa jest ekonomicznie i efektywnie przekształcane 
na osiągi. Dzięki temu siła napędu wzrosła o 20%.

Bezobsługowy przegubowy układ kierowniczy sprawia, że 
ładowarka jest bez porównania bardziej zwrotna niż jakikol-

wiek ciągnik z ładowaczem czołowym. Wewnętrzny promień 
skrętu wynosi zaledwie 1,75 m - jest to idealne rozwiązanie 
do ciasnych budynków. Opcjonalna maksymalna prędkość ja-
zdy 35 km/h sprawia, że model 6680 Z doskonale nadaje się 
również do pracy na zewnątrz.

Kabina „SCV“ (Cisza/Komfort/Widoczność) oferuje idealną 
ergonomię jazdy, doskonałą przestrzeń i widoczność we ws-
zystkich kierunkach. Dostępna jest również obniżona wersja 
kabiny, dzięki czemu wjazd do niskich budynków  jest możliwy 
bez żadnych utrudnień.
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Kabina SCV spełniająca standardy ROPS i 
FOPS, przestrzenne wnętrze, ergonomia i 
panoramiczny widok.

4 cylindrowy silnik Deutz Common Rail; 
oszczędny, cichy, wydajny i bardzo oszczędny

Oryginalne osie Schäffer – fabrycznie wyposażone w przekładnię 
planetarną i automatyczną blokadę dyferencjału. Zwiększona siła 
pchająca poprzez optymalne zestawienie układu przeniesienia 
napędu. Dzięki zastosowaniu tylnej osi wahliwej zwiększono 
stabilność maszyny o 30%.

SCHÄFFER 6680 Z: 
ZALETY WIDOCZNE GOŁYM OKIEM

ŁADOWARKI Z KINEMATYKĄ Z: PO PROSTU POTĘŻNE
Maszyny z serii 6600 z kinematyką typu Z ustalają nowe 
standardy. Mają one najmniejsze wymiary przy największej 
możliwej mocy i optymalnej ergonomii. Modele te oferu-
ją wysoką moc i doskonałą zwrotność. Dzięki optymalnej 
geometrii wysięgnika, zdolność do podnoszenia ładunków 

została w znacznym stopniu zwiększona. Ramię robocze 
z kinematyką Z zapewnia wysoką siłę wyrywania, razem z 
bardzo dobrą kontrolą pracy i podnoszeniem równoległym. 
Kabina SCV to istne dzieło sztuki. Operator nie odczuje dys-
komfortu nawet podczas długiej pracy.

Bardzo wytrzymały przegub.
Stabilne i mocne czteropunktowe mocowanie narzędzi 
z układem szybkiej wymiany osprzętu.

Do wyboru szeroka gama 
różnorodnych narzędzi i 
wyposażenia specjalnego.

Komputerowo zoptymalizowane ramię 
ładowarki zapewniające potężną siłę 
podnoszenia i odrywania.

Nisko zawieszone ramię robocze, 
zapewnia doskonałą widoczność.

Ramię robocze w układzie Z, 
zwiększa siłę odrywania.

Największa siła odrywania i podnoszenia są tym, do czego ładowarki Schäffer 
zostały stworzone. Zaprojektowane i zoptymalizowane za pomocą komputerów i 
trójwymiarowych programów CAD przez naszych inżynierów i naukowców, którzy 
mają 50-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Lepszą widoczność zapewnia zwę-
żenie wysięgnika przy mocowaniu i poszerzenie przy narzędziu. Nawet podczas 
trudnych zadań nasze ładowarki spełniają wszystkie oczekiwania.

KOMPUTEROWO OPTYMALIZOWANE 
RAMIĘ Z KINEMATYKĄ Z
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WYPOSAŻENIE KABINY SCV

Uchwyt na napoje.

Doskonała widoczność do góry, 
roleta przeciwsłoneczna.

2 x halogeny robocze z przodu, 
1 x halogen roboczy z tyłu

Schowek koło siedzenia.

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.

Wyłącznik główny baterii. Gniazdko z prądem stałym.

Ładowarka 6680 Z to nieocenionykomfort podczas długo-
trwałej pracy. Zapewnia to kabina SCV firmy Schäffer (Silen-
ce / Comfort / View – Cisza / Komfort / Widoczność). Już z ze-
wnątrz kabina sprawia wrażenie przestronnej i komfortowej. 
Wejście do niej odbywa się po wygodnych stopniach i poprzez 
szerokie drzwi. Przyjemne kolory wnętrza odpowiadają wyso-
kim standardom jakościowym firmy Schäffer. Już standardo-
we siedzisko operatora oferuje niezwykły  komfort. Na życze-
nie możliwe jest zamontowanie siedziska pneumatycznego. 
Kierownica posiada szeroką możliwość regulacji w górę i w 

dół. Wszystkie elementy sterownicze i liczniki są ułożone w 
przejrzysty i logiczny sposób. Joystick do obsługi wszelkich 
napędów hydraulicznych jest bardzo czuły. Jest on
wspomagany przez odpowiednio zaprogramowane zawory. 
Joystick i podłokietnik są zintegrowane z fotelem dostosowu-
jąc się do jego ustawień. Operator może otworzyć tylne okno 
kabiny SCV zapewniając lepszą cyrkulację powietrza. Za-
mknięta kabina skutecznie wycisza hałas do poziomu 74dB. 
Kabiny są testowane zgodnie z normami bezpieczeństwa
ROPS / FOPS.

KWINTESENCJA ERGONOMIKI: KABINA SCV

 
KABINA SCV



1514

WYMIARY

4350 Z 5650 Z 5680 Z 6680 Z
A Rozstaw osi [mm] 2.000 1.975 1.960 2.195

B Długość podwozia [mm] 4.050 4.420 4.420 4.725

C Długość całkowita razem z 
łyżką standardową [mm] 4.730 5.120 5.120 5.450

D Głębokość kopania [mm] 120 120 120 120

E Maksymalna wysokość robocza [mm] 4.060 4.070 4.070 4.120

F Maksymalna wysokość punktu 
obrotu łyżki [mm] 3.260 3.400 3.400 3.400

G Maksymalna wysokość ładowa-
nia widłami do palet [mm] 3.050 3.175 3.175 3.225

H Maksymalna wysokość  
wysypywania [mm] 2.500 2.700 2.700 2.700

I Wysokość przedniej części [mm] 1.570 1.640 1.640 1.690

J Zasięg wysypywania [mm] 640 925 925 925

K Wysokość siedziska [mm] 1.270 1.310 1.290 1.420

L Wysokość z dachem ochronnym [mm]
Wysokość z kabiną [mm]

2.270
2.270

2.320  
2.440 / 2.320*

2.320
2.440 / 2.320*

-  
2.530 / 2.430*

N Szerokość całkowita [mm] 1.230 - 1.670 1.540 - 1.710 1.540 - 1.710 1.750 - 1.900

0 Wewnętrzny promień skrętu [mm] 1.450 1.580 1.580 1.750

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 2.680 3.190 3.190 3.320

Q Zewnętrzny promień skrętu ze 
standardową łyżką [mm] 3.010 3.750 3.750 3.850

* Opcjonalnie: obniżona kabina

DANE TECHNICZNE

4350 Z 5650 Z 5680 Z 6680 Z

Silnik
4 Cyl. Kubota, 37 kW  
(50 KM), elektronicznie  
regulowany napęd (SPT)

4 Cyl. Kubota, 37 kW  
(50 KM), elektronicznie  
regulowany napęd (SPT)

4 Cyl. Deutz Turbo 
chłodzony cieczą, 
55 kW (75 KM)

4 Cyl. Deutz Turbo  
chłodzony cieczą,   
55 kW (75 KM)

Hydraulika układu jezdnego hydrostatycznie – automatyczna / HTF (High Traction Force)

Opony
11.5/80 - 15.3 AS
Opcja I 15.0/55 - 17 AS
Opcja II 425/55 R17

15.0/55 - 17 AS  
Opcja I 425/55 R17  
Opcja II 15.5/55 R 18

15.0/55 - 17 AS  
Opcja I 425/55 R17  
Opcja II 15.5/55 R 18

15.5/60-18 AT 
Opcja I 440/50-17
Opcja II 500/45-20 

Hamulec roboczy Hamulec zespolony, hydrostatyczny i wielotarczowy
Hamulec postojowy Hamulec wielotarczowy w kąpieli olejowej
Hydraulika robocza

Hydraulika układu kierownic-
zego

Wydajność pompy:  
od 68 l/min
Ciśnienie robocze:  
200 - 210 bar

Wydajność pompy:  
od 64 l/min  
Ciśnienie robocze:  
200 - 210 bar

Wydajność pompy:  
od 64 l/min  
Ciśnienie robocze:  
200 - 210 bar

Wydajność pompy:  
od 64 l/min
Ciśnienie robocze:  
200 - 210 bar

Układ kierowniczy Przegub ruchomy, z pełnym  
wspomaganiem hydraulicznym Układ kierowniczy przegubowy, z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Masa robocza Dach ochronny: 3.400 kg
Kabina: 3.520 kg

Dach ochronny: 4.130 kg
Kabina: 4.280 kg

Dach ochronny: 4.150 kg
Kabina: 4.300 kg 5.100 kg z kabiną

Udźwig maksymalny 2.400 kg 2.800 kg 2.800 kg 3.300 kg
Obciążenie destabilizujące,  

maszyna na wprost*1 
paleciak

łyżka
1.823 - 2.149 kg
2.120 - 2.428 kg

2.421 - 2.519 kg
2.861 - 3.002 kg

2.463 - 2.618 kg
2.901 - 3.098 kg

3.325 - 3.677 kg
3.751 - 3.918 kg

Obciążenie destabilizujące,  
maszyna skręcona*1 

paleciak
łyżka

1.700 kg
1.950 kg

1.960 kg
2.245 kg

2.000 kg
2.250 kg

2.625 kg
3.020 kg

Osie

oryginalne osie Schäffer, 6 
śrubowe; układ planetarny oraz 
automatyczny samoblokujący 
mechanizm różnicowy

oryginalne osie Schäffer,  
6 śrubowe; układ planetarny oraz 
automatyczny samoblokujący 
mechanizm różnicowy, tylna oś 
wahliwa

oryginalne osie Schäffer,  
6 śrubowe; układ planetarny oraz 
automatyczny samoblokujący 
mechanizm różnicowy, tylna oś 
wahliwa

Osie DANA, 8 śrubowe; układ 
planetarny oraz automatyczny 
samoblokujący mechanizm 
różnicowy, tylna oś wahliwa

Prędkość jazdy
0 - 20 km/h z 2 biegami, przełą-
czanymi pod obciążeniem
Opcjonalnie: 0 –28 km/h

0 - 20 km/h z 2 biegami, przełą-
czanymi pod obciążeniem

0 - 20 km/h z 2 biegami, przełą-
czanymi pod obciążeniem
Opcjonalnie: 0 - 30 km/h

0 - 20 km/h z 2 biegami, przełą-
czanymi pod obciążeniem
Opcjonalnie: 0 - 35 km/h

Układ elektryczny Napięcie robocze 12V

Pojemności  
zbiorników

Paliwo: 90 l
Olej hydrauliczny: 60 l

Paliwo: 85 l
Olej hydrauliczny: 64 l

Paliwo: 85 l
Olej hydrauliczny: 75 l

Paliwo: 95 l
Olej hydrauliczny: 85 l

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA 85 dB (A) 81 dB(A) 79 dB(A) 75.5 dB(A)

Poziom głośności
Gwarantowany LwA

Uśredniony LwA
101 dB (A)
100 dB (A)

101 db(A)
101 db(A)

101 db(A)
101 db(A)

101 db(A)
101 db(A)

Wibracje oddziałujące
na rękę operatora *2 <2,5 m/s2 < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Wibracje oddziałujące
na całe ciało operatora*2 <0,5 m/s2 < 0,5 m/s² < 0,5 m/s² < 0,5 m/s²

X X X X

X X - -
*1 według normy ISO 8313     *2 według normy ISO 8041     X = w standardzie

Wymiary opon oraz opcjonalne wyposażenie mogą zmienić masę roboczą, obciążenie destabilizujące i masę ładunkową.

Wszystkie specyfikacje techniczne w tym prospekcie odnoszą się do określonych modeli i ich standardowych funkcji. Osprzęt i jego zastosowanie zależy od indywidualnego modelu oraz wymagań przedstawionych przez klienta. Zdjęcia mogą zawierać 
produkty lub komponenty niedostępne jako wyposażenie standardowe. Opisy, wymiary, zdjęcia, waga oraz specyfikacje techniczne były aktualne w dniu wydruku tego katalogu i nie są zobowiązujące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji, 
wyposażeniu oraz technologii bez wcześniejszego uprzedzenia, wszystko w związku z kontynuowaniem rozwoju produktów. W przypadku wątpliwości co do wydajności lub działania naszych produktów w specyficznych warunkach, zalecamy przeprowa-
dzenie testów w kontrolowanych warunkach. Nie możemy wykluczyć odchyleń od pomiarów oraz błędów w tekście i wydruku pomimo zachowania należytej staranności. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność i poprawność 
materiałów zawartych w tym prospekcie. Gwarantujemy jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie naszych produktów w ramach naszych Warunków Ogólnych. Wszelkie gwarancje wykraczające poza nasze Warunki Ogólne nie będą świadczone.
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Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Postfach 10 67 | D-59591 Erwitte
fon +49 (0)2943 9709-0
fax +49 (0)2943 9709-50
info@schaeffer-lader.de
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Firma Schäffer oferuje ponad 40 różnych modeli 
maszyn, z których każdy może zostać przystosowany do 
indywidualnych potrzeb. Nasze ładowarki znajdują zas-
tosowanie między innymi: w rolnictwie, ogrodnictwie, 
przy pracach na terenach zielonych, w budownictwie, 
przemyśle, handlu, w stadninach koni oraz w maga-
zynach. Schäffer jest zawsze właściwym wyborem.

Proces i metody projektowania, budowy i obsługi ład-
owarek Schäffer są jedyne w swoim rodzaju. Wśród 
innych wyróżnia nas 60-letnie doświadczenie. Przede 
wszystkim mamy na uwadze operatora, dla którego 
praca powinna być bezpieczniejsza, bardziej komfor-
towa 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 znajdu-
ją z nimi nowe rozwiązania. Długie lata zaangażowania 
połączone z duchem poszukiwań to podstawa wyjąt-
kowej kompetencji i światowego sukcesu naszej firmy. 

Nazwa Schäffer Lader oznacza więcej niż jedyną w 
swoim rodzaju jakość produktu. Oznacza również bez-
pieczeństwo i niezrównaną obsługę serwisową, którą 
gwarantujemy nie tylko w Niemczech, ale w całej Eu-
ropie i na całym świecie. Zakup ładowarki Schäffer jest 
początkiem długiej współpracy. 

Tylko oryginalne części zamienne zapewnią, że ładowa-
rka przez całe lata utrzyma w 100% cechy Schäffer’a. 
Tylko wtedy gwarantujemy niezawodność, której ocze-
kujesz i wymagasz. Naszym klientom i partnerom 
serwisowym oferujemy 24 godzinny serwis wysyłkowy 
przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

TWÓJ DEALER:

IMPORTER:

Schäffer Ładowarki Pasek Sp. z o.o.
87-148 Łysomice k. Torunia, ul. Lniana 1A
Tel. (56) 640-00-57
www.ladowarkipasek.pl
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