
Doskonałość w
kompaktowym formacie

Klasa kompakt
2020]2024]2028
2030]2030 S]2034
2336]2345 Ładowarki w klasie SLT

Ładowarki w wersji obniżonej
2024 SLT | 2028 SLT | 2030 SLT
2336 SLT | 2345 SLT
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o mocy od 14 kW (20 KM) do 115 kW (157 KM). Od 50 lat produkujemy i ulepszamy nasze ładowarki, aby 

sprostały wszystkim wymaganiom. Jesteśmy dziś jednym z najbardziej innowacyjnych i odnoszących sukce-

sy producentów na rynku ładowarek uniwersalnych, kołowych i teleskopowych o czym świadczy zadowo-

lenie naszych klientów. Każdego dnia wprowadzamy nowe rozwiązania, wychodzące naprzeciw potrze-

bom 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.

Ładowarki kompaktowe, kołowe i teleskopowe...
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Maszyny kompaktowe są najbardziej popularną serią maszyn SCHÄFFER. Zostały one zbudowane z myślą o 

pracy na ograniczonych przestrzeniach. Mimo kompaktowej budowy nie ma tu żadnych kompromisów, jeżeli 

chodzi o niezawodność i ergonomię. Tak jak inne modele SCHÄFFER, maszyny kompaktowe są bardzo bezpieczne,

a ich koszty utrzymania są niskie. Dzięki temu spełniają wymagania użytkowników w dziedzinach takich jak 

rolnictwo, ogrodnictwo, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych w tym jeździeckich, przemysł, jak również 

przemysł budowlany. Szeroki zakres osprzętu dodatkowego czyni te maszyny wyjątkowo wszechstronnymi.

Kompaktowe maszyny Schäffer:
Doskonałość w zwartej formie

Maszyny kompaktowe
2020 | 15 kW (20 KM)
2024 | 19 kW (26 KM) 2024 SLT | 19 kW (26 KM)
2028 | 19 kW (26 KM) 2028 SLT | 19 kW (26 KM)
2030 | 22 kW (30 KM) 2030 SLT | 22 kW (30 KM)
2030 S | 24 kW (33 KM) 2034 | 24 kW (33 KM)
2336 | 26 kW (36 KM) 2336 SLT | 26 kW (36 KM)
2345 | 33 kW (45 KM) 2345 SLT | 33 kW (45 KM)



4

Ładowarki SCHAFFER 2020 oraz 2024:
Prosta, wydajna i dobra inwestycja    
     
Ładowarki typu 2020 oraz 2024 sprawdzają się szczególnie dobrze w wąskich przejściach i na ograniczonej przestrzeni. Dzięki 

swojej niewielkiej szerokości wynoszącej od 0,79 m do 1,24 m mogą przejechać przez wszystkie drzwi i świetnie wykonać sta-

wiane im zadania. Napęd hydrauliczny na cztery koła jest prosty w obsłudze i charakteryzuje się doskonała ekonomią. Pojazd 

wykonuje za użytkownika ciężką pracę fizyczną, a dzięki temu praca przebiega szybciej, łatwiej i bardziej efektywnie. Również 

najmniejsze ładowarki Schäffer pracują niezawodnie przez długie lata. Stają się one kluczowymi maszynami dla coraz większej 

liczby użytkowników.
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Schäffer 2020 oraz 2024 z 
hydraulicznym napędem na 
cztery koła oraz sterowaniem 
przy pomocy pedału

Za pomocą napędu hydraulicznego na cztery koła obsługa ładowarek 

2020 oraz 2024 jest bardzo efektywna. Ilość obrotów silnika 

wysokoprężnego jest regulowana płynnie, za pomocą pedału gazu, albo 

ręcznie, w zależności od warunków pracy. Regulacja kierunku jazdy oraz 

prędkości odbywa się poprzez pedał umieszczony po lewej stronie. W 

ten sposób możliwe jest szybkie i dokładne prowadzenie pojazdu oraz 

wykonywanie precyzyjnych manewrów. Jest to szczególnie dużą zaletą 

w wypadku ładowarek kompaktowych, pracujących na niewielkich, 

ograniczonych przestrzeniach. Dotychczas w pojazdach tej klasy funkcję 

napędu spełniały proste pompy zębate. Zastosowanie napędu hydro-

statycznego w modelach 2020 i 2024 umożliwia osiągnięcie o wiele 

większej mocy. Napęd hydrostatyczny spełnia również rolę hamulca. 

Stojąc na wzniesieniu ładowarka nie będzie się staczać samodzielnie w 

dół, a hamulec mechaniczny będzie odciążony.

Nowe mocowanie osprzętów sprawia, że montaż 

i demontaż jest dziecinnie prosty. Łatwe w użyciu 

ryglowanie hydrauliczne jest wyposażeniem 

standardowym. Oryginalne osprzęty Schaf-

fer wyposażone są w podwójny system haków 

mocujących. Dzięki temu dostajemy możliwość 

dopasowania kąta wychylenia co znacznie 

ułatwia pracę.
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Ładowarka SCHÄFFER 2028 i 2030:
Zestaw kompaktowy ze sterowaniem w systemie 
automotiv
Nie istnieje żadna inna ładowarka w tej klasie, która mogłaby konkurować pod względem mocy i szybkości z urządzeniami 

Schäffer typu 2028 i 2030. Moc silnika wysokoprężnego marki Kubota poprzez napęd hydrostatyczny oraz oryginalne osie 

firmy Schäffer zamieniana zostaje na moc udźwigu. Dzięki zastosowanemu systemowi sterowania, ilość obrotów silnika 

dopasowuje się zawsze automatycznie do żądanej mocy. Nie jest możliwe zadławienie silnika, ponieważ pracuje on zawsze w 

optymalnym zakresie obrotów. Impulsy podawane przez pedał gazu zostają natychmiast przekazane, a ładowarka nie zgaśnie. 

W porównaniu z poprzednimi modelami, zastosowanie najnowocześniejszych elementów napędowych, jeszcze bardziej 

zwiększyło udźwig ładowarek. Ładowarki Schäffer 2028 i 2030 mogą więcej, niż sądzisz.
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SCHÄFFER 2034: nowa ładowarka w klasie 2 ton  
     
Ładowarka Schäffer 2034 to bardzo dynamiczna maszyna, która jest już w wersji standardowej z  trzy cylindrowym silnikiem Kubota 

o mocy 24kW (33KM). Opcjonalnie dostępny jest mocniejszy silnik o mocy 26kW (36KM), w którego moment obrotowy wzrasta ze 

103Nm aż do 115Nm osiąganych już przy 1700 obr/min. Ogromną siłę pchającą zapewniają dużej wydajności pompa  tłoczkowa, 

która poprzez wał kardana  napędza oryginalne osie Schäffer. Moc napędu hydrostatycznego został dokładnie przemyślany, tak aby 

zminimalizować zużycie oleju napędowego. Dodatkowym  atutem  jest  bezobsługowy  i  praktycznie  niezniszczalny hamulec wie-

lotarczowy mokry oraz przegub, który nie wymaga smarowania. Model 2034 to bardzo mocna, kompaktowa maszyna.
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Operator pomimo kompaktowych wymiarów maszyny ma bardzo dużo miejsca.

Dzięki optymalnemu ułożeniu joysticka sterowanie maszyną jest bardzo wygodne.

Pokrywa silnika otwiera się do przodu, dzięki temu wszystkie punkty serwisowe są

łatwo dostępne. Ergonomia maszyny jest perfekcyjna z każdej strony.
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SERIA SCHÄFFER 2300 DOSKONAŁE ROZWIĄZANIA

Nowa seria Schäffer 2300 oferuje niemal nieskończoną różnorodność wariantów wyposażenia. Schäffer proponuje każdemu klientowi 

ładowarkę na jego miarę. Wśród dostępnych wariantów są metalowa konstrukcja nad siedzeniem operatora z dachem ochronnym albo 

obszerna kabina. Niezależnie od dostarczonej opcji, w każdym wariancie zastosowanie znajdzie wysoka jakość firmy Schäffer. Ponadto 

podniesiona została jeszcze bardziej sprawność nie wymagającego konserwacji połączenia przegubowego. Możliwe jest sprawne prze-

mieszczanie większych ciężarów. Również pod kątem ergonomii pojazdy marki Schäffer należą do czołówki w swojej klasie. Operator 

ma więcej przestrzeni i jest zadowolony z łatwego w obsłudze układu hydraulicznego. Praca z tego typu napędem sprawia po prostu 

satysfakcję.  Nowe 4 cylindrowe silniki pracują skrajnie cicho. Nie bez przyczyny pojazdy marki Schäffer osiągają zawsze najlepsze oceny 

we wszelkiego typu testach.

Modele Schäffera z linii 2300. 
Zalety widoczne
gołym okiem.

Niskie przejazdy nie stanowią problemu; do 
wyboru również dach ochronny lub kabina.

Silnik Kubota: światowy lider w dziedzinie 
kompaktowych silników wysokoprężnych. 
Czysty, oszczędny i wydajny.

Nastawna kolumna
kierownicy.

Oryginalne osie marki Schäffer: bardzo silna konstrukcja, 
zapewniająca najlepsza siłę pchającą i udźwig, co zapewnia 
doskonałą koordynację pracy osi o 5 tonowym udźwigu z układem 
hydraulicznym oraz pracą silnika wysokoprężnego.

Amortyzator drgań 
platformy operatora.
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SERIA SCHÄFFER 2300 DOSKONAŁE ROZWIĄZANIA

Komputerowo zoptymalizowane ramie ładowacza 
zapewniające potężną siłę podnoszenia i wysuwania.

Przegubowe łożyska kulkowe – zapewniają 
dużo większą żywotność.

Jeden cylinder podnośnika: doskonały widok do 
przodu, żadnego skręcania, znikome zużycie.

Stabilne i mocne czteropunktowe mocowanie narzędzi z 
układem szybkiej wymiany osprzętu. Do wyboru SWH or 5 P.

Do wyboru szeroka gama 
różnorodnych narzędzi i 

wyposażenia specjalnego.

Bezobsługowy przegub wahadłowy z 
przedłużoną gwarancją.

Kubota jest światowym liderem w produkcji silników wysokoprężnych. Silniki najnowszej 

generacji w ładowarkach Schäffer zużywają mniej paliwa, a emisja zanieczyszczeń została 

ograniczona. Także hałas będzie mniej uciążliwy, ponieważ nowoczesna maska z tworzywa 

sztucznego nie tylko dobrze wygląda, ale i tłumi hałas. Mechanicy i operatorzy ucieszą się na 

myśl, że teraz będą mogli wymienić filtr oleju bez wysiłku.

Potężna moc w działaniu ...

Wszystkie maszyny kompaktowe serii 2000 są wyposażone w osie SCHÄFFER, będące rezultatem 

wielu lat doświadczeń w produkcji ładowarek. Osie ładowarek są zoptymalizowane w sposób 

umożliwiający szeroki zakres zastosowań i obciążeń. Osie modelu 2033 są także używane w mas-

zynach wyższej klasy i stanowią o niezrównanej jakości sprzętu wykonanego przez Schäffer.

Osie Schäffer – 
większe bezpieczeństwo i stabilność
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2020 2024 2028 2030

Dane techniczne

2020 2024 2028 2030
Silnik

3 cyl. Kubota
14,7 kW (20 KM)

3 cyl. Kubota
19 kW (26 KM)

3 cyl. Kubota
19 kW (26 KM)     

3 cyl. Kubota
22 kW (30 KM)     

Hydraulika
układu jezdnego

hydrauliczna hydrauliczna Hydrostatycznie-automatyczna Hydrostatycznie-automatyczna

Opony

7.00-12 AS
Opcja I 27x8.50-15
Opcja II 27x10.5-15
Opcja III 26x12.00-12 

7.00-12 AS
Opcja I 27x8.50-15
Opcja II 27x10.5-15
Opcja III 26x12.00-12

7.00-12 AS
Opcja I 27x8.50-15
Opcja II 27x10.5-15
Opcja III 26x12.00-12

7.00-12 AS
Opcja I 27x8.50-15
Opcja II 27x10.5-15
Opcja III 26x12.00-12

Hamulec roboczy
Mechaniczny hamulec
bębnowy 

Mechaniczny hamulec
bębnowy 

hydrostatyczny i mechaniczny 
hamulec bębnowy

hydrostatyczny i mechaniczny 
hamulec bębnowy

Hamulec postojowy 
Mechaniczny hamulec
bębnowy 

Mechaniczny hamulec
bębnowy 

Mechaniczny hamulec
bębnowy 

Mechaniczny hamulec
bębnowy 

Hydraulika robocza
Hydraulika układu kierowniczego 

Wydajność pompy: 30 l/min
Ciśnienie robocze: 180 bar

Wydajność pompy: 33 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 33 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 33 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Układ kierowniczy 
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

Udźwig max 1.200 kg 1.400 kg 1.500 kg 1.500 kg

Maksymalne obciążenie destabilizujące
(spec. standardowa, pojazd wyprostowany) 

750 kg* 850 kg* 920 kg* 920 kg*

Maksymalne obciążenie destabilizujące
(spec. standardowa, pojazd złamany) 

350 kg* 480 kg* 550 kg* 550 kg*

Osie
Oryginalne osie Schäffer,
4 śubrowe felgi

Oryginalne osie Schäffer,
4 śubrowe felgi

Oryginalne osie Schäffer,
4 śubrowe felgi

Oryginalne osie Schäffer,
4 śubrowe felgi

Masa robocza 1.400 kg 1.700 kg 1.760 kg 1.800 kg

Prędkość jazdy 0 – 12 km/h 0 – 12 km/h 0 – 15 km/h 0 – 15 km/h

Układ elektryczny Napięcie robocze 12 V Napięcie robocze 12 V Napięcie robocze 12 V Napięcie robocze 12 V

Pojemności
zbiorników

Paliwo: 18 l
Olej hydrauliczny: 26 l

Paliwo: 23 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 23 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 23 l
Olej hydrauliczny: 30 l
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2030 S 2034 2336 23452030 S 2034 2336 2345
Silnik

3 cyl. Kubota
24 kW (33 KM)

3 cyl. Kubota
24 kW (33 KM)      

4 cyl. Kubota 
26 kW (36 KM)

4 cyl. Kubota Turbo
33 kW (45 KM)    

Hydraulika
układu jezdnego

Hydrostatycznie-automatyczna Hydrostatycznie-automatyczna Hydrostatycznie-automatyczna Hydrostatycznie-automatyczna

Opony

10.075-15.3 AS
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 26x12.00-12
Opcja III 31x15.5-15

10.075-15.3 AS
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 31x15.5-15

10.075 - 15.3 AS
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 31x15.5-15

10.075 - 15.3 AS
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 31x15.5-15

Hamulec roboczy
hydrostatyczny i
mechaniczny hamulec
bębnowy

Hamulec hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec hydrostatyczny i
wielotarczowy

Hamulec postojowy 
Mechaniczny hamulec
bębnowy 

Hamulec wielotarczowy w kapieli 
olejowej

Hamulec wielotarczowy w kapieli 
olejowej

Hamulec wielotarczowy w kapieli 
olejowej

Hydraulika robocza
Hydraulika układu kierowniczego 

Wydajność pompy: 33 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 40 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 42 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 42 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Układ kierowniczy 
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

Udźwig max 1.600 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.700 kg

Maksymalne obciążenie destabilizujące
(spec. standardowa, pojazd wyprostowany) 

1.000 kg* 1.000 kg* 1.200 kg* 1.300 kg*

Maksymalne obciążenie destabilizujące
(spec. standardowa, pojazd złamany) 

720 kg* 720 kg* 900 kg* 930 kg*

Osie
Oryginalne osie Schäffer,
4 śubrowe felgi

Oryginalne osie Schäffer, 5 
śubrowe felgi, opcjonalnie,
automatyczny samoblokujący 
mechanizm różnicowy

Oryginalne osie Schäffer, 6 
śubrowe felgi, opcjonalnie,
automatyczny samoblokujący 
mechanizm różnicowy

Oryginalne osie Schäffer,
6 śubrowe felgi, opcjonalnie,
automatyczny samoblokujący
mechanizm różnicowy

Masa robocza 1.980 kg/2.180 kg z kabiną 2.100 kg/2.300 kg z kabiną 2.300 kg/2.500 kg z kabiną 2.350 kg/2.550 kg z kabiną

Prędkość jazdy 0 – 15 km/h
0 – 15 km/h
Opcjonalnie: 20km/h

0-20km/h możliwość załączenia 
dwóch biegów pod obciążeniem, 
Opcjonalnie: 0-28 km/h

0-20km/h możliwość załączenia 
dwóch biegów pod obciążeniem, 
Opcjonalnie: 0-28 km/h

Układ elektryczny Napięcie robocze 12 V Napięcie robocze 12 V Napięcie robocze 12 V Napięcie robocze 12 V

Pojemności
zbiorników

Paliwo: 23 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 40 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 40 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 40 l
Olej hydrauliczny: 30 l
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 2020 2024 2028 2030
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

Wymiary

* Wersja ze zwiększonym zasięgiem podnoszenia

 2020 2024 2028 2030
A Rozstaw osi [mm] 1.375 1.375 1.375 1.375

B Długość podwozia [mm] 2.600 2.780 2.780 2.780

C Długość całkowita razem z łyżką standardową [mm] 3.330 3.530 3.530 3.530

D Głębokość kopania [mm] 110 110 110 110

E Maks. wysokość robocza [mm] 3.180 3.460 3.460/3.720* 3.460/3.720*

F Maks. wysokość punktu obrotu łyżki [mm] 2.470 2.800/3.060* 2.800/3.060* 2.800/3.060*

G Maks. wysokość ładowania z widłami do palet [mm] 2.335 2.560 2.560/2.920* 2.560/2.920*

H Maks. wysokość wysypywania [mm] 1.710 1.965/2.265* 1.965/2.265* 1.965/2.265*

I Wysokość przedniej części [mm] 1.540 1.600 1.600/1.725* 1.600/1.725*

J Zasięg wysypywania [mm] 580 440 440 440

K Wysokość siedziska [mm] 1.020 1.055 1.055 1.055

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

2.070
–

2.090
–

2.090
–

2.090
–

N Szerokość całkowita [mm] 790 – 1.150 890 – 1.240 890 – 1.240 890 – 1.240

O Wewnętrzny promień skrętu [mm] 530 660 660 660

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 1.515 1.560 1.560 1.560

Q Zewnętrzny promień ze standardową łyżką [mm] 1.800 1.950 1.950 1.950
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 2030 S 2034 2336 2345
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

* Wersja ze zwiększonym zasięgiem podnoszenia

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. Zastrzega-

my sobie prawo do zmian w konstrukcji, wyposażeniu oraz technologii bez wcześniejszego uprzedzenia, wszystko w związku z kontynuowaniem rozwo-

ju produktów. W przypadku wątpliwości co do wydajności lub działania naszych produktów w specyficznych warunkach, zalecamy przeprowadzenie 

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.

 2030 S 2034 2336 2345
A Rozstaw osi [mm] 1.410 1.410 1.550 1.550

B Długość podwozia [mm] 2.930 2.930 3.230 3.230

C Długość całkowita razem z łyżką standardową [mm] 3.610 3.610 3.880 3.880

D Głębokość kopania [mm] 110 110 90 90

E Maks. wysokość robocza [mm] 3.540/3.770* 3.540/3.770* 3.570/3.800* 3.570/3.800*

F Maks. wysokość punktu obrotu łyżki [mm] 2.880/3.110* 2.880/3.110* 2.880/3.110* 2.880/3.110*

G Maks. wysokość ładowania z widłami do palet [mm] 2.640/2.970* 2.640/2.970* 2.680/3.100* 2.680/3.100*

H Maks. wysokość wysypywania [mm] 2.045/2.300* 2.045/2.300* 2.045/2.300* 2.045/2.300*

I Wysokość przedniej części [mm] 1.680/1.780* 1.680/1.780* 1.690/1.790* 1.690/1.790*

J Zasięg wysypywania [mm] 440 440 470 470

K Wysokość siedziska [mm] 1.160 1.160 1.160 1.160

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

2.220
2.150

2.220
2.150

2.215
2.110

2.215
2.110

N Szerokość całkowita [mm] 1.020 – 1.290 1.020 – 1.290 1.020 – 1.390 1.020 – 1.390

O Wewnętrzny promień skrętu [mm] 580 580 800 800

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 1.600 1.600 1.820 1.820

Q Zewnętrzny promień ze standardową łyżką [mm] 1.950 1.950 2.250 2.250
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Nowy Schäffer 2024 SLT, 2028 SLT, 2428 SLT a 2030 SLT

Jeśli potrzebujesz małej ładowarki do pracy w trudno dostępnych miejscach mogą zainteresować Cię ładowarki SLT, które zostały specjalnie 

zaprojektowane do pracy w wąskich przejściach i ograniczonej wysokości pomieszczenia. Ładowarka 2030 SLT o całkowitej wysokości 1,89 m 

oraz minimalnej szerokości 89 cm jest jedną z najbardziej kompaktowych ładowarek jakie można znaleźć na rynku. Ta 1,8 t tonowa ładowarka 

ma  prawdziwie  skoncentrowaną  siłę  i  jest idealna  do użytku  pod dachem w ograniczonych warunkach pracy. Przy maksymalnym obciążeniu 

do 920 kg to również przenosić bezpiecznie ciężkie bele kiszonki. Efekt ochronny z dachu przed spadającymi przedmiotami jest zachowany 

w każdym momencie pracy ,bez konieczności składania go, jak w ładowarkach innych producentów, w trakcie pokonywania niskich sekcji. 

Dzięki wyposażeniu w silnik o mocy 22 kW (30 KM) oraz napęd hydrostatyczny ładowarki 2030 SLT mają zapewnioną charakterystyczną dla 

marki Schäffer dużą siłę trakcyjną. Model 2028 SLT oferuje taką samą obudowę jak 2030 SLT i przy 19 kW (26 KM) z silnikiem diesel Kubota. 

Ładowarka 2024 SLT jest to już inna maszyna z tym samym silnikiem. Ta wersja posiada prosty napęd hydrauliczny i zainteresuje klientów, 

którzy chcą kupić nową ładowarkę Schäffer w najniższej możliwej cenie.
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Przednia i tylna pokrywa są łatwe do podniesienia.

Dzięki prostemu dostępowi jest to ułatwienie podczas 

napraw.

Schäffer SLT
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 Ładowarki Schäffer  SLT do wysokości 2,00 m
Schäffer 2336 SLT z wysokością całkowitą poniżej 2 m, z łatwością pokonuje większość niskich przejazdów. W porównaniu do standar-

dowej maszyny 2336 silnik diesla został umiejscowiony bardziej z tyłu, a rozstaw osi został wydłużony. W ten sposób uzyskano nie tylko 

miejsce na obniżenie siedzenia kierowcy, ale także ułatwiono wsiadanie i wysiadanie z maszyny. Zachowana została doskonała przestrzeń 

dla kierowcy, a dzięki większemu rozstawowi osi, zwiększono również stabilność maszyny. Siła wywracania 1250 kg to najlepszy wynik 

w swojej klasie! Zachowany został również prześwit między maszyną a podłożem. Mamy do wyboru dwa silniki Kubota w modelu 2336 

SLT 36 KM i w modelu 2345 SLT 45 KM. Prędkość 15km/h lub opcjonalnie 20 km/h.
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Komfortowe wsiadanie i wysiadanie dzięki 

obniżonemu stopniowi 

Wyprofilowany w lewo Joystick ułatwia obsługę

Kierowca ma zapewnioną dużą przestrzeń 

Schäffer SLT



20

2024 SLT 2028 SLT 2030 SLT
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Dane techniczne

Silnik
3 cyl. Kubota
19 kW (26 KM)      

3 cyl. Kubota
19 kW (26 KM)      

3 cylinder Kubota
22 kW (30 KM)  

Hydraulika
układu jezdnego

hydrauliczna Hydrostatycznie-automatyczna Hydrostatycznie-automatyczna

Opony

7.00-12 AS
Opcja I 27x8.50-15
Opcja II 27x10.5-15
Opcja III 26x12.00-12

7.00-12 AS
Opcja I 27x8.50-15
Opcja II 27x10.5-15
Opcja III 26x12.00-12

7.00-12 AS
Opcja I 27x8.50-15
Opcja II 27x10.5-15
Opcja III 26x12.00-12

Hamulec roboczy Mechaniczny hamulec bębnowy 
Hydrostatyczny i mechaniczny
hamulec bębnowy

Hydrostatyczny i mechaniczny
hamulec bębnowy

Hamulec postojowy Mechaniczny hamulec bębnowy Mechaniczny hamulec bębnowy Mechaniczny hamulec bębnowy 

Hydraulika robocza
Hydraulika układu kierowniczego 

Wydajność pompy: 33 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 33 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 33 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Układ kierowniczy 
Układ kierowniczy przegubowy, z pełnym
wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy, z pełnym
wspomaganiem hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy,
z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Udźwig max 1.400 kg 1.500 kg 1.500 kg

Maksymalne obciążenie destabilizujące
(spec. standardowa, pojazd wyprostowany) 870 kg* 920 kg* 920 kg*

Maksymalne obciążenie destabilizujące
(spec. standardowa, pojazd złamany) 500 kg* 550 kg* 550 kg*

Osie
Oryginalne osie Schäffer,
4 śubrowe felgi

Oryginalne osie Schäffer,
4 śubrowe felgi

5 śubrowe felgi, opcjonalnie,
automatyczny samoblokujący
mechanizm różnicowy

Masa robocza 1.750 kg 1.800 kg 1.850 kg

Prędkość jazdy 0 – 15 km/h 0 – 15 km/h 0 – 15 km/h

Układ elektryczny Napięcie robocze 12 V Napięcie robocze 12 V Napięcie robocze 12 V

Pojemności
zbiorników

Paliwo: 23 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 23 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 23 l
Olej hydrauliczny: 30 l
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2336 SLT 2345 SLT

Schäffer SLT

Silnik
4 cyl. Kubota Turbo
26 kW (35 KM)

4 cyl. Kubota Turbo 
33 kW (45 KM)

Hydraulika
układu jezdnego

Hydrostatycznie-automatyczna Hydrostatycznie-automatyczna

Opony
10.075 - 15.3 AS
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 31x15.5-15

10.075 - 15.3 AS
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 31x15.5-15

Hamulec roboczy
Hamulec zespolony,
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony,
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec postojowy Hamulec wielotarczowy w kąpieli olejowej Hamulec wielotarczowy w kąpieli olejowej

Hydraulika robocza
Hydraulika układu kierowniczego 

Wydajność pompy: 42 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 42 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Układ kierowniczy 
Układ kierowniczy przegubowy,
z pełnym wspomaganiem
hydraulicznym

Układ kierowniczy przegubowy,
z pełnym wspomaganiem
hydraulicznym

Udźwig max 1.700 kg 1.700 kg

Maksymalne obciążenie destabilizujące
(spec. standardowa, pojazd wyprostowany) 1.250 kg* 1.350 kg*

Maksymalne obciążenie destabilizujące
(spec. standardowa, pojazd złamany) 930 kg* 980 kg*

Osie
6 śubrowe felgi, opcjonalnie,
automatyczny samoblokujący
mechanizm różnicowy

6 śubrowe felgi, opcjonalnie,
automatyczny samoblokujący
mechanizm różnicowy

Masa robocza 2.380 kg 2.380 kg

Prędkość jazdy 0– 15 km/h
Opcja: 0– 20 km/h

0– 15 km/h
Opcja: 0– 20 km/h

Układ elektryczny Napięcie robocze 12 V Napięcie robocze 12 V

Pojemności
zbiorników

Paliwo: 40 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 40 l
Olej hydrauliczny: 30 l
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 2024 SLT 2028 SLT 2030 SLT
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

Wymiary

*wersja z wysokim podnoszeniem Wysokość ładowania oraz wysokość punktu obrotu łyżki mogą
być nie osiągalne podczas używania obcego osprzętu.

 2024 SLT 2028 SLT 2030 SLT
A Rozstaw osi [mm] 1.640 1.640 1.640

B Długość podwozia [mm] 3.160 3.160 3.160

C Długość całkowita razem z łyżką standardową [mm] 3.630 3.630 3.630

D Głębokość kopania [mm] 110 110 110

E Maks. wysokość robocza [mm] 3.460/3.720* 3.460/3.720* 3.460/3.720*

F Maks. wysokość punktu obrotu łyżki [mm] 2.800 2.800 2.800

G Maks. wysokość ładowania z widłami do palet [mm] 2.600/2.860* 2.600/2.860* 2.600/2.860*

H Maks. wysokość wysypywania [mm] 1.965 1.965 1.965

I Wysokość przedniej części [mm] 1.600/1.750* 1.600/1.750* 1.600/1.750*

J Zasięg wysypywania [mm] 440 440 440

K Wysokość siedziska [mm] 910 910 910

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

od 1.890
od 1.890

od 1.890
od 1.890

od 1.890
od 1.890

N Szerokość całkowita [mm] 890 – 1.240 890 – 1.240 890 – 1.240

O Wewnętrzny promień skrętu [mm] 760 760 760

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 1.850 1.850 1.850

Q Zewnętrzny promień ze standardową łyżką [mm] 2.270 2.270 2.270
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 2336 SLT 2345 SLT
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

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. Zastrzega-

my sobie prawo do zmian w konstrukcji, wyposażeniu oraz technologii bez wcześniejszego uprzedzenia, wszystko w związku z kontynuowaniem rozwo-

ju produktów. W przypadku wątpliwości co do wydajności lub działania naszych produktów w specyficznych warunkach, zalecamy przeprowadzenie 

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.

 2336 SLT 2345 SLT
A Rozstaw osi [mm] 1.650 1.650

B Długość podwozia [mm] 3.230 3.230

C Długość całkowita razem z łyżką standardową [mm] 4.025 4.025

D Głębokość kopania [mm] 90 90

E Maks. wysokość robocza [mm] 3.570 3.800*

F Maks. wysokość punktu obrotu łyżki [mm] 2.880 2.880

G Maks. wysokość ładowania z widłami do palet [mm] 2.680 3.100*

H Maks. wysokość wysypywania [mm] 2.045/2.300* 2.045/2.300*

I Wysokość przedniej części [mm] 1.690 1.790*

J Zasięg wysypywania [mm] 470 470

K Wysokość siedziska [mm] 995 995

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

od 1.950
-

od 1.950
-

N Szerokość całkowita [mm] 970 – 1.390 970 – 1.390

O Wewnętrzny promień skrętu [mm] 870 870

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 1.890 1.890

Q Zewnętrzny promień ze standardową łyżką [mm] 2.320 2.320

Schäffer SLT



Proces i metody projektowania, budowy i obsługi ładowarek

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, bard-

ziej 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 …

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
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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.

Importer:

Twój Dealer:

Schaffer Ładowarki Pasek Sp. z o.o.
ul. Lniana 1A, 87-148 Łysomice/k.Torunia
Tel. (56)640-00-57, 604-184-084
Fax (56)640-00-67
www.ladowarkipasek.pl


