
ŁADOWARKI KOŁOWE
Wydajność w zwartej formie dla przemysłu budowlano-komunalnego

2428 - 6680 Z
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SCHÄFFER
Od 15kW (20KM) do 115kW (157KM). Już ponad 60 lat 
udoskonalamy nasze ładowarki, aby usatysfakcjonować 
najbardziej wymagających klientów. Oczekiwania i zado-
wolenie użytkowników z naszych maszyn ukształtowało 
firmę: jesteśmy jednym z najbardziej rozpoznawalnych do-
stawców ładowarek rolniczych, kołowych i teleskopowych. 
Każdego dnia nasi pracownicy tworzą nowe, udoskonalone 
rozwiązania.

Wszystkie z ładowarek Schäffera są efektem wielu lat do-
świadczenia i innowacyjnego myślenia zespołu techniczne-
go. Nasze produkty ustalają standardy najwyższej trwałości 
i niezawodności przy minimalnych kosztach wieloletniego 
użytkowania. Zapewniamy wysoką wydajność, bezpieczeń-
stwo i komfort jazdy przez wiele lat.

WYDAJNOŚĆ, JAKOŚĆ
I PRZYJEMNOŚĆ UŻYTKOWANIA,

która stała się standardowym wyposażeniem.
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Wszystkie nowe ładowarki Schaffer uniosą relatywnie dużo w stosunku do swojej 
małej masy. Ciężar destabilizujący najmniejszej z nowych maszyn - 2428 - wy-
nosi ponad 1000 kg. Jest to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanej przedniej 
części maszyny. Ładowarka ma niżej osadzone ramię w porównaniu ze standar-
dowymi modelami rolniczymi, co znacznie poprawia widoczność narzędzia pracy.

Maszyna wyposażona jest w silniejszy cylinder ramienia. Wzmocniono i pogru-
biono elementy ramienia dzięki czemu maszyna jest w stanie unieść więcej. 
Wysokość podnoszenia nowych ładowarek wynosi od 2.3 m do 3.4 m.

Należy również wspomnieć o maszynach w wersji SLT. Ładowarki SLT cha-
rakteryzują się obniżoną wysokością maszyny, która wynosi tylko 1.89 m przy 
ładowarce 2428 SLT wraz z dachem ochronnym. Dzięki temu modele SLT mogą 
pracować w obiektach, w których znajdują się niskie przejazdy np. parkingi 
podziemne.

Mądre rozwiązania bez kompromisów, wszyst-
ko dla maksymalnej wydajności ładowarek.

ŁADOWARKI KOŁOWE SCHAFFER TO NAJMNIEJSZE  
MASZYNY DOSTĘPNE NA RYNKU.
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WYDAJNOŚĆ,
jakość i wszechstronność zastosowań  
każdego dnia.
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Jeden cylinder zamiast 
dwóch: dobre pole 
widzenia, brak 
skręcania się osprzętu, 
nie ulega zużyciu. 

Przednia i tylna pokrywa 
jest szeroko otwieralna co 
zapewnia łatwy dostęp i 
komfort konserwacji

Silnik Kubota – światowy 
lider kompaktowych silników 
diesla – czysty, ekonomiczny, 
silny

Regulowana 
kolumna 
kierownicy

Łożyska kulkowe, 
które znacznie 
zwiększyły żywotność 
maszyny

Bezobsługowy 
przegub z 
rozszerzoną 
gwarancją

SCHÄFFER 2428 SLT
Perfekcyjna maszyna o niebywałej wydajności
i wysokim stopniu bezpieczeństwa
2428 SLT jest wyjątkową maszyną z wielu powodów.
Niskie osadzenie środka ciężkości pozwala na wysokie 
podnoszenie przy zachowaniu optymalnej stabilności. 
Przy wysokości maszyny od 1.89 m oraz minimalnej sze-
rokości zaczynającej się od 0.89 m umożliwia ona pracę w 
kompaktowych warunkach, której nie wykonają większe-
-wyższe ładowarki.
Bardzo często jedyną alternatywą na zastąpienie 2428 SLT
jest intensywna i wyczerpująca praca ręczna - nie po-
zwólmy na to!

JAKOŚĆ NA PIERWSZY 
RZUT OKA

Oryginalne osie 
Schaffer: bardzo 

solidna konstrukcja. 
Duża siła ciągu.

Mocowanie SWH z 
blokadą hydrauliczną. 
Trzy standardowe 
obwody sterujące.

SCHAEFFER-LADER.COM/2428SLT
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PERFEKCYJNIE ZAPROJEKTOWANA

Praktyczna skrzynka na narzędzia takie jak 
klucze. Teraz mogą być one bezpiecznie 
przechowywane w zasięgu ręki.

Bezpieczniki elektryczne są łatwo dostępne Lampa „kogut” umiejscowiona tak, aby jej nie 
zniszczyć. Dostępna na zamówienie.

Kolumna sterująca jest regulowalna, taka moż-
liwość podwyższa ergonomię pracy oraz lepszy 
dostęp do kabiny

Ramie maszyny wygląda elegancko będą jednocze-
śnie silne i sprawne w najcięższych warunkach

Dodatkowe lampy mogą zostać zamontowane na 
szczycie kabiny

SCHÄFFER 2428

Osie Schaffer to stabilność 
i bezpieczeństwo
Oryginalne osie Schaffer zostały zoptymalizowane dla 
każdego modelu ładowarek. Hydrauliczny układ napędo-
wy jest przekształcany w praktycznie nieskończoną siłę 
ciągu. Doskonała koordynacja systemu pozwala na za-
oszczędzenie paliwa.

KONIE MECHANICZNE
NA CODZIEŃ
Schaffer podnosi standardy 
produktywności zapewniając radość
i satysfakcję użytkowania 
Schaffer 2428 jest odpowiedni do pracy w każdych warunkach, 
przy zachowaniu produktywności, komfortu prowadzenia i nie-
zawodności.

Maszyna jest bardzo prosta i zarazem innowacyjna. Widok 
na narzędzie pracy jest doskonały a komfortowa kabina i sie-
dzisko zapewniają operatorowi odprężenie i produktywność 
przez wiele godzin pracy.
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POTĘGA
Ładowarka Schaffer 2445 jest jedną z najwydajniejszych 
w swojej klasie. Paleta z kostką brukową ważącą 1.6 
tony może być bezpiecznie przetransportowana nawet w 
trudnych warunkach terenowych. Możliwe jest również 
przetransportowanie maszyny na inne miejsce pracy przy 
pomocy przyczepki samochodowej 2,5 tony.
 
Mały nacisk na powierzchnię jest ogromną zaletą maszy-
ny, szczególnie przy pracy na terenach ogrodów.

 
SCHÄFFER 2445

Zwrotność to słowo klucz!

Kierowca ma dobry widok na osprzęt.

Kompaktowe rozmiary sprawdzą się przy każdej pracy.
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ZALETY ŁADOWAREK SCHÄFFER

Najważniejsze elementy wymagające 
konserwacji są łatwo dostępne

WSZECHSTRONNA 
I UNIWERSALNA
Seria 24 to maszyny o niezwykłej  
wszechstronności. 
Dzięki spersonalizowanemu systemowi produkcji maszyn 
każda z ładowarek spotka się z zadowoleniem klienta. Schaf-
fer oferuje wiele udogodnień dla każdej zamawianej maszyny, 
zwłaszcza jeśli idzie o hydraulikę i opony.

Ponadto Schaffer oferuje naprawdę szeroką gamę narzędzi i 
osprzętów, począwszy od prostego pługu śnieżnego po profe-
sjonalne narzędzia do wyspecjalizowanych prac. Wszystko aby 
sprostać wymaganiom klienta.

Jesteśmy szczęśliwi mogąc Państwu pomóc w wyborze!

Gdzie wysoka moc
ma znaczenie...
Kubota jest największym na świecie producentem kom-
paktowych silników diesla. Wydalanie spalin zostało ob-
niżone do najniższego poziomu. Wszelkie niezbędne kon-
serwacje mogą być przeprowadzone szybko i łatwo dzięki 
szeroko otwartej masce silnika.

SCHÄFFER 2445

System mocowania SWH umożliwia szybkie 
montowanie i demontowanie osprzętów. Maszyny 
są standardowo wyposażone w hydrauliczne bloko-
wanie narzędzia.

Przegub jest bezobsługowy oraz posiada 
przedłużoną gwarancję.

Szeroki schodek z systemem antypoślizgowym Cylinder podnoszący został stworzony z myślą o sile 
a system hydrauliczny zamontowany tak, aby go nie 
uszkodzić podczas operowania maszyną.
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SCHÄFFER 2445 DOSKONAŁY DO PRAC 
BUDOWLANYCH 
I W TERENIE
Dobra ładowarka przystosowuje się do 
warunków pracy:

1. Silniki Kubota są ciche, ekonomiczne i niezwykle trwa-
łe. Demonstrują swoje możliwości miliony razy każdego 
dnia na placach budowy całego świata. Japońskie ma-
nufaktury produkują silniki o znakomitej reputacji w wie-
lu dziedzinach przemysłu.

2. Kabina oferuje maksymalny komfort. Ogrzewanie 
jest w standardowym wyposażeniu. Dzięki całkowitemu 
przeszkleniu kabiny, operator ma zapewnioną doskona-
łą widoczność dookoła maszyny dzięki czemu praca jest 
bezpieczna i szybka.
Dzięki niskiej wysokości kabiny i szerokim drzwiom, kie-
rowca może szybko wejść i wyjść z ładowarki.

3. Głowica obrotowa cylindrów hydraulicznych zapobiega 
zużyciu.

4. Dostępne jest różnorodne ogumienie, rodzaj gumy 
oraz faktura może zostać dobrana do podłoża, na którym 
ma pracować. Nasi specjaliści z chęcią doradzą przy wy-
borze odpowiedniego ogumienia.

5. Cylinder podnoszący jest bardzo silny, co przekłada się 
na dużą siłę załadunku.
Dzięki użyciu pojedynczego cylindra, ramię stało się węż-
sze poprawiając widoczność na kontrolowany osprzęt.

6. Możliwość różnorodnej pracy maszyną wymaga wy-
boru odpowiedniego narzędzia, Schaffer oferuje szeroką 
gamę możliwości w tym zakresie. Postaramy się rozwią-
zać każdy problem wykorzystując potencjał danej łado-
warki.

SCHAEFFER-LADER.COM/2445
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Wysoka siła trakcyjna oraz wysokość podnoszenia 2.6 m zapewniają 
wygodę ładowania i rozładowywania nawet przy załadunku większych 
pojazdów.

3450 S potrafi podnosić palety o wadze 2 ton. Zwężony i obniżony przód 
poprawia widoczność osprzętu.

WYSOKIE WYMAGANIA  
POTRZEBUJĄ WIĘKSZEJ MOCY
Schaffer dysponuje maszynami, które  
zaspokoją wszelkie wymogi
Ładowarka 3450 S dopełnia gamę produktów Schaffera 
przeznaczonych do prac ogrodowych jak i przemysłowych. Z 
udźwigiem większym niż model 2445, maszyna ta potrafi spro-
stać naprawdę ciężkim zadaniom. Kompaktowe rozmiary tej 
maszyny sprawiają, że wciąż jest ona idealnym narzędziem 
do pracy w trudno dostępnych miejscach. Wysoka siła ciągu i 
zwrotność gwarantują przyjemność z jazdy.

SCHAEFFER-LADER.COM/3450S

 
SCHÄFFER 3450 S
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SCHÄFFER 5650 Z

MAKSIMUM WYDAJNOŚCI DZIĘKI ZAAWANSOWANEJ 
TECHNOLOGII
Nowa 5650 Z: najlepsza w klasie pojemności 0,8 m3

Nowa ładowarka jest wyposażona w potężny 37 kW (50 KM) sil-
nik Kubota o czterozaworowej technologii i pojemności 2.6 l. To 
pierwsza maszyna przedstawiająca elektryczny system kon-
troli napędu, który pozwala znacznie zwiększyć jej wydajność. 
Układ ten pomaga optymalnie wykorzystać moc silnika czego 

rezultatem jest mniejsze zużycie paliwa. Co więcej, elektryczny 
system kontroli napędu wprowadza kilka nowych zabezpieczeń 
jak np. ochrona przed przegrzaniem. Dzięki temu praca z 5650 
Z jest jeszcze bardziej bezpieczna i niezawodna.
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DANE TECHNICZNE

2428 2434 2436/2445 3450 S

Silnik 3 Cyl. Kubota 19 kW (26 KM) 3 Cyl. Kubota 24 kW (33KM)
Opcjonalnie: 26 kW (36KM)

4 Cyl. Kubota 26 kW (36 KM)/
4 Cyl Kubota Turbo 33 kW (45 KM) 4 Cyl. Kubota 37 kW (50 KM)

Hydraulika układu jezdnego Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny, HTF Hydrostatyczny, HTF

Opony
27x8.50-15
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 26x12.00-12

10.0/75 - 15.3 AS lub MPT
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 31x15.5-15

10.0/75 - 15.3 AS lub MPT
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 31x15.5-15

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

Hamulec roboczy Hydrostatyczny i mechaniczny 
hamulec bębnowy

Hamulec zespolony,  
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony,  
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony,  
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec postojowy Mechaniczny hamulec bębnowy Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hydraulika robocza
Hydraulika układu kierowniczego

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

Wydajność pompy: 46 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 51 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 60 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Układ kierowniczy W pełni hydrauliczny, przegubowy 
układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, przegubowy 
układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, przegubowy 
układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, przegubowy 
układ kierowniczy

Masa robocza 1,820 kg 2,200 kg 
2,400 kg z kabiną

2,400 kg / 2,450 kg
2,600 kg / 2,650 kg z kabiną

3,100 kg
3,300 kg z kabiną

Udźwig 1,700 kg 1,900 kg 1,900 kg 2,200 kg

Obciążenie destabilizujące  
(pojazd wyprostowany)*1

Z widłami do palet
Z łyżką

1.046 - 1.222 kg
1.218 - 1.354 kg

1.272 - 1.521 kg
1.530 - 1.600 kg

1.710 - 1.912 kg
1.790 - 2.135 kg

2.040 - 2.120 kg
2.335 - 2.412 kg

Obciążenie destabilizujące  
(pojazd złamany)*1

Z widłami do palet
Z łyżką

850 kg
1,020 kg

900 kg
1,180 kg

1,240 kg
1,530 kg

1,450 kg
1,620 kg

Ładowność
Z widłami do palet na równym podłożu*2

Z widłami do palet na nierównym podłożu*2

Z łyżką*3

680 kg
510 kg
510 kg

720 kg
540 kg
590 kg

992 kg
744 kg
765 kg

1,160 kg
870 kg
810 kg

Osie Oryginalne osie Schaffer,  
5 otworowe felgi

Oryginalne osie Schaffer,  
5 otworowe felgi

Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; Opcjonalnie: automatyczna 
blokada w obu osiach

Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; Opcjonalnie: automatyczna 
blokada w obu osiach

Prędkość jazdy 0 - 15 km/h 0 - 20 km/h
0 - 20 km/h, możliwość załączenia dwóch 
biegów pod obciążeniem Opcjonalnie: 
prędkość 0 - 28 km/h (tylko dla 2445)

0 - 20 km/h
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: 55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Ciężar właściwy materiału 1.6 t/m³ 1.6 t/m³ 1.6 t/m³ 1.6 t/m³

Pojemność łyzki*4 0.32 m³ 0.42 m³ 0.50 m³ 0.55 m³

Zalecana szerokość łyżki 0.8 m 1.1 m 1.3 m 1.4 m

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 84 dB(A) 85 dB(A) 84 dB(A) 85 dB(A)

Poziom głośności
Gwarantowany LwA

Uśredniony LwA
101 dB (A)
98 dB (A)

101 dB (A)
101 dB (A)

101 dB (A)
99/98 dB (A)

101 dB (A)
100 dB (A)

Wibracje oddziałujące  
na rękę operatora *5 < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s²

Wibracje oddziałujące na całe 
ciało operatora *5 < 0.5 m/s² < 0.5 m/s² < 0.5 m/s² < 0.5 m/s²

*1 Zgodnie z  ISO 8313     *2 Zgodnie z  EN 474-3     *3 Zgodnie z  ISO 14397-1     *4 Zgodnie z  ISO 7546     *5 Zgodnie z ISO 8041

Zmiany w ogumieniu i wyposażeniu maszyny mogą wpłynąć na jej wagę oraz udźwig.

2428 SLT 2436 SLT 2445 SLT 3450 SLT

Silnik 3 Cyl. Kubota 19 kW (26 KM) 4 Cyl. Kubota 26 kW (36 KM) 4 Cyl. Kubota Turbo 33 kW (45 KM) 4 Cyl. Kubota 37 kW (50 KM)

Hydraulika układu jezdnego Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny, HTF

Opony
27x8.50-15
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 26x12.00-12

10.0/75 - 15.3 AS lub MPT
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 31x15.5-15

10.0/75 - 15.3 AS lub MPT
Opcja I 27x10.5-15
Opcja II 31x15.5-15

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

Hamulec roboczy Hydrostatyczny i mechaniczny 
hamulec bębnowy

Hamulec zespolony,  
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony,  
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony,  
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec postojowy Mechaniczny hamulec bębnowy Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hydraulika robocza
Hydraulika układu kierowniczego

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

Wydajność pompy: 51 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 51 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 60 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Układ kierowniczy W pełni hydrauliczny, przegubowy 
układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, przegubowy 
układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, przegubowy 
układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, przegubowy 
układ kierowniczy

Masa robocza 1,860 kg
1,960 kg z kabiną

2.450 kg 
2.525 kg z kabiną

2.480 kg
2.555 kg z kabiną 3,100 kg

Udźwig 1,700 kg 1,900 kg 1,900 kg 2,200 kg

Obciążenie destabilizujące  
(pojazd wyprostowany)*1

Z widłami do palet
Z łyżką

1.185 - 1.311 kg
1.550 - 1.663 kg

1.733 - 1954 kg
1.820 - 2.135 kg

1.733 - 1954 kg
1.820 - 2.135 kg

2.040 - 2.120 kg
2.335 - 2.412 kg

Obciążenie destabilizujące  
(pojazd złamany)*1

Z widłami do palet
Z łyżką

880 kg
1,170 kg

1,325 kg
1,550 kg

1,325 kg
1,550 kg

1,450 kg
1,620 kg

Ładowność
Z widłami do palet na równym podłożu*2

Z widłami do palet na nierównym podłożu*2

Z łyżką*3

704 kg
528 kg
585 kg

1,060 kg
795 kg
775 kg

1,060 kg
795 kg
775 kg

1,160 kg
870 kg
810 kg

Osie Oryginalne osie Schaffer, 4 
otworowe felgi

Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; Opcjonalnie: automatyczna 
blokada w obu osiach

Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; Opcjonalnie: automatyczna 
blokada w obu osiach

Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; Opcjonalnie: automatyczna 
blokada w obu osiach

Prędkość jazdy 0 - 15 km/h 0 - 20 km/h 0 - 20 km/h 0 - 20 km/h
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: 55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Ciężar właściwy materiału 1.6 t/m³ 1.6 t/m³ 1.6 t/m³ 1.6 t/m³

Pojemność łyzki*4 0.37 m³ 0.50 m³ 0.50 m³ 0.55 m³

Zalecana szerokość łyżki 1.0 m 1.3 m 1.3 m 1.4 m

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 83 dB(A) 83 dB(A) 83 dB(A) 85 dB(A)

Poziom głośności
Gwarantowany LwA

Uśredniony LwA
101 dB (A)
98 dB (A)

101 dB (A)
99/98 dB (A)

101 dB (A)
99/98 dB (A)

101 dB (A)
100 dB (A)

Wibracje oddziałujące  
na rękę operatora *5 < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s²

Wibracje oddziałujące na całe 
ciało operatora *5 < 0.5 m/s² < 0.5 m/s² < 0.5 m/s² < 0.5 m/s²

*1 Zgodnie z  ISO 8313     *2 Zgodnie z  EN 474-3     *3 Zgodnie z  ISO 14397-1     *4 Zgodnie z  ISO 7546     *5 Zgodnie z ISO 8041

Zmiany w ogumieniu i wyposażeniu maszyny mogą wpłynąć na jej wagę oraz udźwig.
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DANE TECHNICZNE

4350 Z 5650 Z 6680 Z
Silnik 4 Cyl. Kubota 37 kW (50KM) 4 Cyl. Kubota 37 kW (50KM) 4 Cyl. Deutz Turbo, 55 kW (75 KM)

Hydraulika układu jezdnego Hydrostatyczny, HTF Hydrostatyczny, HTF Hydrostatyczny, HTF

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

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

Hamulec roboczy Hamulec zespolony, 
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony, 
hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony, 
hydrostatyczny i wielotarczowy

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

Hydraulika robocza
Hydraulika układu kierowniczego

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

Układ kierowniczy W pełni hydrauliczny, przegubowy układ 
kierowniczy Z pełnym wspomaganiem hydraulicznym Z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Masa robocza 3.400 kg
3.520 kg z kabiną 4,500 kg z kabiną 5,100 kg z kabiną

Udźwig 2,400 kg 2,800 kg 3,300 kg

Obciążenie destabilizujące 
(pojazd wyprostowany)*1

Z widłami do palet
Z łyżką

1,823 - 2,149 kg
2,120 - 2,428 kg

2,500 - 2,618 kg
2,960 - 3,098 kg

3,325 - 3,677 kg
3,751 - 3,918 kg

Obciążenie destabilizujące 
(pojazd złamany)*1

Z widłami do palet
Z łyżką

1.700 kg
1.950 kg

1,960 kg
2,245 kg

2,625 kg
3,020 kg

Ładowność
Z widłami do palet na równym podłożu*2

Z widłami do palet na nierównym podłożu*2

Z łyżką*3

1,136 kg
852 kg
880 kg

1,568 kg
1,176 kg
1,122.5 kg

2,100 kg
1,575 kg
1,510 kg

Osie Oryginalne osie planetarne Schäffer, z auto-
matyczną blokadą w obu osiach, 6 otworów

Oryginalne osie planetarne Schäffer, z automa-
tyczną blokadą w obu osiach, tylna oś wahliwa, 
6 otworów

Osie planetarne wzmocnione (Heavy Duty) z 
automatyczną blokadą w obu osiach, 
8 otworów

Prędkość jazdy możliwość załączenia dwóch biegów pod obciąże-
niem, prędkość 0-20 km/h, opcjonalnie: 0-28 km/h

możliwość załączenia dwóch biegów pod 
obciążeniem, prędkość 0-20 km/h

możliwość załączenia dwóch biegów pod obciąże-
niem, prędkość 0-20 km/h, opcjonalnie: 0-35 km/h

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

Pojemności zbiorników Paliwo: 90 l
Olej hydrauliczny: 60 l

Paliwo: 85 l
Olej hydrauliczny: 64 l

Paliwo: 95 l
Olej hydrauliczny: 85 l

Ciężar właściwy materiału 1.6 t/m3 1.6 t/m³ 1.6 t/m³

Pojemność łyzki*4 0.55 m3 0.80 m³ 1.00 m³

Zalecana szerokość łyżki 1.3 m 1.7 m 1.9 m

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 85 dB (A) 81 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)

Wibracje oddziałujące na rękę operatora *5 <2.5 m/s2 < 2.5 m/s² < 2.5 m/s²

Wibracje oddziałujące na całe ciało operatora *5 <0.5 m/s2 < 0.5 m/s² < 0.5 m/s²
*1 Zgodnie z  ISO 8313     *2 Zgodnie z  EN 474-3     *3 Zgodnie z  ISO 14397-1     *4 Zgodnie z  ISO 7546     *5 Zgodnie z ISO 8041

Zmiany w ogumieniu i wyposażeniu maszyny mogą wpłynąć na jej wagę oraz udźwig.

WYMIARY

2428 2434 2436/2445 3450 S

A Rozstaw osi [mm] 1.500 1.615 1.755 1.920

B Długość podwozia [mm] 3.000 3.110 3.320 3.680

C Długość całkowita razem z łyżką 
standardową [mm] 3.750 3.800 4.045 4.400

D Głębokość kopania [mm] 110 105 105 90

E Maks. Wysokość robocza [mm] 2.960 3.230 3.230 3.250

F Maks. Wysokość punktu obrotu łyżki [mm] 2.300 2.500 2.500 2.600

G Maks. Wysokość ładowania 
z widłami do palet [mm] 2.150 2.150 2.360 2.500

H Maks. Wysokość wysypywania [mm] 1.450 1.700 1.700 1.800

I Wysokość przedniej części [mm] 1.360 1.490 1.490 1.550

J Zasięg wysypywania [mm] 470 260 260 510

K Wysokość siedziska [mm] 1.055 1.190 1.160 1.150

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

2.090
-

2.220
2.150

2.215
2.110

2.270
2.230

N Szerokość całkowita [mm] 940 - 1.240 1.020 - 1.290 1.020 - 1.390 1.220 - 1.670

0 Wewnętrzny promień skrętu [mm] 760 960 1.000 1.100

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 1.800 2.020 2.070 2.120

Q Zewnętrzny promień ze 
standardową łyżką [mm} 2.190 2.310 2.450 2.500
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Wszystkie specyfi kacje techniczne w tym prospekcie odnoszą się do określonych modeli i ich standardowych funkcji. Osprzęt i jego zastosowanie zależy od indywidualnego modelu oraz wymagań przed-
stawionych przez klienta. Zdjęcia mogą zawierać produkty lub komponenty niedostępne jako wyposażenie standardowe. Opisy, wymiary, zdjęcia, waga oraz specyfi kacje 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 specyfi cznych 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.

WYMIARY

2428 SLT 2436 SLT 2445 SLT 3450 SLT

A Rozstaw osi [mm] 1.700 1.815 1.815 1.920

B Długość podwozia [mm] 3.200 3.400 3.400 3.680

C Długość całkowita razem z łyżką 
standardową [mm] 3.950 4.110 4.200 4.400

D Głębokość kopania [mm] 110 105 105 90

E Maks. Wysokość robocza [mm] 2.960 3.230 3.230 3.250

F Maks. Wysokość punktu obrotu łyżki [mm] 2.300 2.500 2.500 2.600

G Maks. Wysokość ładowania 
z widłami do palet [mm] 2.150 2.360 2.360 2.500

H Maks. Wysokość wysypywania [mm] 1.450 1.700 1.700 1.800

I Wysokość przedniej części [mm] 1.360 1.480 1.480 1.550

J Zasięg wysypywania [mm] 470 260 260 510

K Wysokość siedziska [mm] 910 995 995 1.030

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

od 1.890
od 1.890

od 1.950
od 1.950

od 1.950
od 1.950

od 2.050
-

N Szerokość całkowita [mm] 940 - 1.240 1.020 - 1.390 1.020 - 1.390 1.220 - 1.670

0 Wewnętrzny promień skrętu [mm] 850 1.050 1.050 1.100

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 1.900 2.170 2.170 2.120

Q Zewnętrzny promień ze 
standardową łyżką [mm} 2.510 2.550 2.550 2.500

4350 Z 5650 Z 6680 Z

A Rozstaw osi [mm] 2.000 1.975 2.195

B Długość podwozia [mm] 4.050 4.420 4.725

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

D Głębokość kopania [mm] 120 120 120

E Maks. Wysokość robocza [mm] 4.060 4.070 4.120

F Maks. Wysokość punktu obrotu łyżki [mm] 3.260 3.400 3.400

G Maks. Wysokość ładowania 
z widłami do palet [mm] 3.050 3.175 3.225

H Maks. Wysokość wysypywania [mm] 2.500 2.700 2.700

I Wysokość przedniej części [mm] 1.570 1.640 1.690

J Zasięg wysypywania [mm] 640 925 925

K Wysokość siedziska [mm] 1.270 1.310 1.420

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

2.270
2.270

2.320
2.440 / 2.320*

- 
2.530 / 2.430*

N Szerokość całkowita [mm] 1.230 - 1.710 1.420 - 1.710 1.590 - 1.900

0 Wewnętrzny promień skrętu [mm] 1.450 1.580 1.750

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 2.680 3.190 3.320

Q Zewnętrzny promień ze 
standardową łyżką [mm} 3.010 3.750 3.850

*Opcja: Niska kabina



 

Proces i metody projektowania, budowy i obsługi ładowarek 
Schäffer są jedyne w swoim rodzaju. Wśród innych wyróżnia 
nas 60-letnie doświadczenie. Przede wszystkim mamy na 
uwadze operatora, dla którego praca powinna być bezpiecz-
niejsza, bardziej komfortowa i opłacalna. W tym celu stosuje-
my 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 fi rmy. Nazwa Schäffer Lader oznacza więcej niż jedyną 
w swoim rodzaju jakość produktu. Oznacza również bezpie-
czeństwo i niezrównaną obsługę serwisową, którą gwaran-
tujemy 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 ofe-
rujemy 24 godzinny serwis wysyłkowy przez 7 dni w tygodniu, 
365 dni w roku. A to także wiele znaczy…

TWÓJ DEALER:

IMPORTER:

 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

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

WWW.SCHAEFFER-LADER.COM

X.X
 / 

03
.18

 / 
WD

. Z
mi

an
y t

ec
hn

icz
ne

 za
str

ze
żo

ne
. W

ym
iar

y s
ą p

rzy
bli

żo
ne

. W
 ni

ek
tór

yc
h p

rzy
pa

dk
ac

h, 
ilu

str
ac

je 
po

ka
zu

ją 
mo

de
le 

o n
ies

tan
da

rd
ow

ej 
ko

ns
tru

kc
ji.


