
ŁADOWARKI  
TELESKOPOWE
Ekspert w przemyśle budowlanym

2345 T - 9660 T
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SCHÄFFER
Schaffer. Od 15kW (20HP) do 115kW (157HP). Już ponad 
60lat udoskonalamy nasze ładowarki, aby usatysfakcjo-
nować najbardziej wymagających klientów. Oczekiwania i 
zadowolenie użytkowników 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 Schaffera to efekt 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 pracy przez wiele lat.

WYDAJNOŚĆ, JAKOŚĆ
I PRZYJEMNOŚĆ UŻYTKOWANIA,

która stała się standardowym wyposażeniem.
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Ładowarki teleskopowe Schaffer to przede wszystkim zwrot-
ność, doskonała widoczność pola pracy i duża wysokość pod-
noszenia. Coraz więcej użytkowników wybiera jeden z dzie-
sięciu modeli teleskopowych, o masie roboczej pomiędzy 2.9 
a 13 ton.

Ze względu na przegubowy układ kierowniczy ładowarek 
Schaffer, są one niespotykanie dynamiczne w prowadzeniu. 
Tył pojazdu zawsze przemieszcza się dokładnie śladem pr-
zednich kół. Manewrowanie ładowarką jest bardzo proste 
dzięki dużemu kątowi skrętu. Duża, przeszklona i centralnie 
umiejscowiona kabina maszyny zapewnia doskonałą widocz-
ność dookoła operatora. Część przednia maszyn również 
została obniżona w porównaniu z poprzednimi modelami w 

celu poprawy widoczności na operowany osprzęt. Znacznie 
zwiększyło to komfort i bezpieczeństwo pracy.

Zależnie od modelu maksymalna wysokość podnoszenia 
waha się między 3.75 m a 6.10 m. Ramię teleskopowe jest 
wyposażone w elementy ślizgowe „Ferro-Form“, które są 
praktycznie niezużywalne. Cylinder narzędzi jest umiejsco-
wiony w ramieniu ładowarki, dzięki czemu jest on chroniony 
przed uszkodzeniami. Dzięki zintegrowanej kinematyce-Z, 
maszyna osiąga ogromną siłę odrywającą i jest idealnym 
narzędziem na placu budowy. 

Coraz więcej firm komunalnych i budowlanych decyduje się 
na ładowarki Schaffer.

ŁADOWARKI TELESKOPOWE SCHAFFER 
TO NIEOCENIONA POMOC NA PLACACH BUDOWY
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SCHÄFFER 3550 T

SIŁA  
W DOSKONAŁEJ FORMIE
Kompaktowa ładowarka teleskopowa jest uniwersal-
ną maszyną dla każdego rodzaju przedsiębiorstw. Seria 
maszyn 3500 o masie roboczej 3,7 tony, to perfekcyjna 
kombinacja wytrzymałości, siły podnoszenia, zwrotności 
i zasięgu.

Wysokość i zasięg podnoszenia, który jest znacznie lep-
szy niż w standardowej kompaktowej ładowarce koło-
wej, otwiera zupełnie nową gamę możliwości. Wysokość 
podnoszenia ładowarki to 3,85 m, co gwarantuje łatwość 
i wygodę pracy. Brak kompromisów w kwestii udźwigu. 
Ciężar destabilizujący maszynę sięga do 1.7 t co zapew-
nia bardzo wydajne cykle ładowania. Dzięki przegubowe-
mu układowi kierowniczemu, ładowarki te są niezwykle 
zwrotne. Schaffer sprawuje się znakomicie, tam gdzie 
praca manualna jest zbyt ciężka a inne maszyny są po 
prostu zbyt duże i mało zwrotne.

Ładowarka 3550T jest również niezwykle sprawna w warunkach poza 
drogowych. 

SCHAEFFER-LADER.COM/3550T
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ŁADOWARKI TELESKOPOWE SCHAFFER:
ODPOWIEDNIE NA KAŻDY RODZAJ NAWIERZCHNI
Ładowarki teleskopowe Schaffer oferują doskonałą kombi-
nację wytrzymałości, jakości, siły i komfortu. Maszyny są od-
powiednie do każdej pracy. Hydrostatyczny układ kierowniczy 
dostarczą ogromną siłę ciągu przy jednocześnie niskim zuży-
ciu paliwa.

Maszyny są bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Widok na 
narzędzie pracy jest doskonały, a wygodne siedzisko zapewnia 
komfort i produktywną pracę przez wiele godzin. 

Schaffer zapewnia nie tylko produktywność pracy, ale również 
radość z jazdy. Tryb prowadzenia i pracy narzędziem jest bar-
dzo podobny do standardowych ładowarek, a przestawienie 
się na maszynę teleskopową jest niezwykle łatwe. Po krótkim 
przeszkoleniu, każdy operator ładowarek doceni dodatkową 
wysokość podnoszenia i zasięg.

Schaffer również oferuje bardzo szeroką ofertę osprzętu. Cze-
gokolwiek potrzebujesz - widły do palet, solarkę, pług śnieżny - 
jesteśmy w stanie zapewnić to i wiele więcej. Osprzęt, który ofe-
rujemy jest równie doskonały jakościowo jak nasze ładowarki. 
Dodatkowo od modelu 6680T dostępny jest również kosz robo-
czy, którym z powodzeniem można wykonywać pracę na ulicy.

Warto zwrócić szczególną uwagę na pracę systemu hydraulicz-
nego w modelu 8610 T. Najprostszą wersją jest pompa zębata, 
której siła jest wystarczająca aby sprostać większości zadań. 
Dostępne są również pompy zębate do ciężkiej pracy „heavy-
-duty” oraz system hydrauliczny z regulacją przepływu „fl ow-
-sharing”.

Dodatkową opcją jest system wykrywania obciążenia „load-sen-
sing” o wysokiej wydajności.

Oryginalne osie Schaffera – 
praca bez końca
Wszystkie osie Schaffer są specjalnie przygotowane dla 
każdego z modeli ładowarek. Na tym właśnie polega cały 
sekret, a niezależne testy bezpieczeństwa potwierdzają te 
fakty raz za razem. Model 3550 T posiada opcję załadowa-
nia do 7 ton na oś co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Wszystkie ładowarki teleskopowe posiadają zamknięty 
system hamulców tarczowych w kąpieli olejowej. Na ta-
kich hamulcach można zawsze polegać, są bezsprzecznie 
najlepsze i całkowicie bezobsługowe! Brud, kurz i wilgoć 
nie mają żadnych szans.

WYDAJNOŚĆ W PRACY 
BEZ KOMPROMISÓW

Silnik Kubota
Schaffer polega na silnikach Kubota od ponad 25 lat. Jest 
to wiodący producent kompaktowych silników diesla cie-
szący się znakomitą reputacją i osiągnięciami na placach 
budowy całego świata. Nawet mróz Arktyki nie jest w sta-
nie go zatrzymać! Już sam dźwięk silnika jest świadec-
twem bezpieczeństwa i wydajności produktów tej marki. 
Bardzo dużą zaletą silników Kubota jest łatwość przepro-
wadzania konserwacji. Dodatkowo silnik ma gwarancję 
serwisową na 10.000 godzin użytkowania. Silniki Kubota 
są bardzo ekonomiczne i maksymalnie ograniczają zuży-
cie paliwa.
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SCHÄFFER 9630 T

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
JEST DLA NAS 
STANDARDEM ...
... i mamy co najmniej sześć argumentów aby to udowod-
nić:

1. Wysokość podnoszenia to 5.30 m przy 8 tonowej klasie.

2. Cylinder narzędzia jest ukryty w ramieniu teleskopo-
wym co zmniejsza jego zużycie i nie wymaga tak częstej 
konserwacji.

3. Ślizgi ramienia teleskopowego zostały wykonane z 
Ferro-Form. Jest to gwarancja długiej żywotności ramie-
nia i jego bezawaryjności.

4. Dzięki nisko położonemu ramieniu teleskopowemu i 
nowej kabinie SCV, operator ma doskonały widok dookoła 
maszyny. Usprawnia to pracę i zwiększa bezpieczeństwo.

5. Tylna oś maszyny została przygotowana w taki sposób, 
aby zapewnić wysoką stabilność. Jest to bardzo bezpiecz-
ne, a w dodatku umożliwia pracę na trudnych terenach.

6. Technologia silnika Deutz jest 
niezniszczalna, ekonomiczna, 
cicha, i wytrzymała. 
Dodatkowo zapewnia 
kontrolę nad emisją 
spalin, tak abby była 
jak najniższa.

SCHAEFFER-LADER.COM/9630T
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EKSTRAKLASA 
POŚRÓD KABIN
Nowa kabina SCV (cisza / komfort / widoczność) jest teraz 
wyposażeniem standardowym w ładowarkach teleskopowych 
serii 6600, 8600, 9600. Kabiny są tak duże, aby móc zagwaran-
tować najwyższy możliwy komfort pracy operatora przez wiele 
godzin. Maszyna nawet z zewnątrz prezentuje się niezwykle 
przestrzennie.

Prosty i bezpieczny dostęp do ładowarki zapewniają antypośli-
zgowe stopnie oraz szerokie drzwi. Wnętrze kabiny utrzymane 
w przyjaznej kolorystyce odzwierciedla nasze przywiązanie do 
wysokich standardów. Siedzisko operatora w kabinie SCV jest 
nawet bardziej komfortowe niż w ładowarkach tradycyjnych. 
Dostępne jest również siedzisko air-springing. Kolumna kie-
rownicy jest regulowana w wysokości i stopniu nachylenia do 
kierowcy. Światła kontrolne i pulpit zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby były przejrzyste, logiczne i łatwe w korzysta-
niu.

NAJWIĘKSZE ZALETY SERII

Widok z kabiny w górę z zasłoną 
przeciwsłoneczną

Schowek na narzędzia Silne, trzystopniowe ogrzewanie

Ręczny wyłącznik baterii Gniazdo ze stałym zasilaniem Dwie podwójne lampy robocze z przodu i jedna 
pojedyncza lampa z tyłu

Joystick kontrolujący narzędzie pracy ładowarki został wbudo-
wany w podłokietnik, aby zwiększyć komfort pracy. Wszystko 
znajduje się w zasięgu ręki co zapewnia wygodę i zdrową po-
zycję ciała podczas wielogodzinnej pracy. Co więcej kabina jest 
bardzo cicha, jedynie 74 dB!

Dzięki całkowitemu przeszkleniu kabiny operator maszyny nie 
przeoczy niczego! Praca jest efektywna i bezpieczna.

Nowa kabina spełnia wszelkie standardy bez-
pieczeństwa ROPS/FOPS. 

NOWA  
KABINA SCV
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WYDAJNOŚĆ 
JEST DLA NAS 

NAJWAŻNIEJSZA
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5680 T **2345 T / 2345 T SLT ** 6680 T **3550 T / 3550 T SLT ** 8610 T ** 9630 T ** 9660 T **

DANE TECHNICZNE

** Za pomocą wideł na stabilnym gruncie (wg. EN 474-3) ** Za pomocą wideł na stabilnym gruncie (wg. EN 474-3) 

2345 T 2345 T SLT 3550 T 3550 T SLT 5680 T
Silnik 4 Cyl. Kubota Turbo 33 kW (45 KM) 4 Cyl. Kubota Turbo 33 kW (45 KM) 4 Cyl. Kubota 37 kW (50 KM) 4 Cyl. Kubota 37 kW (50 KM) 4 Cyl. Deutz Turbo 55 kW (75 KM)

Hydraulika układu jezdnego Hydrostatycznie-automatyczna „HTF“ Hydrostatycznie-automatyczna Hydrostatycznie-automatyczna „HTF“ Hydrostatycznie-automatyczna „HTF“ Hydrostatycznie-automatyczna „HTF“ 

Opony 10.0/75 - 15.3 AS lub MPT
Opcja: 31x15.5-15

10.0/75 - 15.3 AS lub MPT
Opcja: 31x15.5-15

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

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

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

Hamulec roboczy Hamulec zespolony, hydrost-
atyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony, hydrost-
atyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony, hydrost-
atyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony, hydrost-
atyczny i wielotarczowy

Hamulec zespolony, hydrost-
atyczny i wielotarczowy

Hamulec postojowy Hamulec wielotarczowy w 
kąpieli olejowej

Hamulec wielotarczowy w 
kąpieli olejowej

Hamulec wielotarczowy w 
kąpieli olejowej

Hamulec wielotarczowy w 
kąpieli olejowej

Hamulec wielotarczowy w 
kąpieli olejowej

Hydraulika robocza Hydrau-
lika układu kierowniczego

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

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

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

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

Wydajność pompy: od 64 l/min
Ciśnienie robocze: 220 bar

Układ kierowniczy W pełni hydrauliczny, prze-
gubowy układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, prze-
gubowy układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, prze-
gubowy układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, prze-
gubowy układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, prze-
gubowy układ kierowniczy

Udźwig 1,900 kg 1,900 kg 1,950 kg 1,950 kg 2,400 kg

Obciążenie destabilizujące 
(pojazd wyprostowany)*1 1,650 kg 1,650 kg 1,710 kg 1,710 kg 2,800 kg

Osie
Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; Opcjonalnie: automatyczny sa-
moblokujący mechanizm różnicowy

Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; Opcjonalnie: automatyczny sa-
moblokujący mechanizm różnicowy

Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; Opcjonalnie: automatyczny sa-
moblokujący mechanizm różnicowy

Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; Opcjonalnie: automatyczny sa-
moblokujący mechanizm różnicowy

Oryginalne osie Schaffer, 6 otworowe 
felgi; układ planetarny oraz automa-
tyczny samoblokujący mechanizm 
różnicowy, tylna oś wahliwa

Masa robocza Z dachem ochronnym: 2,850 kg
Z kabiną: 3,050 kg Z dachem ochronnym: 2,900 kg Z dachem ochronnym: 3,700 kg

Z kabiną: 3,900 kg Z dachem ochronnym: 3,700 kg Z dachem ochronnym: 4,300 kg
Z kabiną: 4,500 kg

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

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

możliwość załączenia dwóch 
biegów pod obciążeniem, prędkość 
0-20 km/h, opcjonalnie: 0-30 km/h

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

Pojemności zbiorników Paliwo: 40 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 40 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Paliwo: 55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Paliwo: 85 l
Olej hydrauliczny: 75 l

Poziom ciśnienia 
akustycznego LpA 84 dB(A) 83 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A) 81 dB(A)

Poziom głośności
Gwarantowany LwA

Uśredniony LwA
101 dB(A)
98 dB(A)

101 dB(A)
98 dB(A)

101 dB(A)
100 dB(A)

101 dB(A)
100 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 < 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 < 0.5 m/s²

*1 Ramię ustawione poziomo bez wysuniętego teleskopu z widłami do palet (zgodnie z ISO 14397)     *2 zgodnie z ISO 8041

6680 T 8610 T 9630 T 9660 T

Silnik 4 Cyl. Deutz Turbo 55 kw (75 KM) 4 Cyl. Deutz Turbo Common Rail, 
75 kW (102 KM)

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

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

Hydraulika układu jezdnego Hydrostatycznie-automatyczna „HTF“ Hydrostatycznie-automatyczna „HTF“ Hydrostatycznie-automatyczna „HTF“ Hydrostatycznie-automatyczna „HTF“ 

Opony
15.5/60-18 AS
Opcja I: 15.5/55-18
Opcja II: 500/45-20

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

18-22.5 TL AS
Opcja I: 600/40-22.5
Opcja II: 500/60-22.5
Opcja III: 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

Hamulec roboczy Hamulec zespolony, hydrostaty-
czny i wielotarczowy

Hamulec zespolony, hydrostaty-
czny i wielotarczowy

Hamulec zespolony, hydrostaty-
czny i wielotarczowy

Hamulec zespolony, hydrostaty-
czny i wielotarczowy

Hamulec postojowy Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hamulec wielotarczowy w kąpieli 
olejowej

Hydraulika robocza Hydraulika układu 
kierowniczego

Wydajność pompy: od 64 l/min
Ciśnienie robocze: 220 bar

Wydajność pompy: od 105 l/min
Ciśnienie robocze: 220 bar

Wydajność pompy: od 105 l/min
Ciśnienie robocze: 220 bar

Wydajność pompy: od 172 l/min
Ciśnienie robocze: 220 bar

Układ kierowniczy W pełni hydrauliczny, przegu-
bowy układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, przegu-
bowy układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, przegu-
bowy układ kierowniczy

W pełni hydrauliczny, przegu-
bowy układ kierowniczy

Udźwig 3,100 kg 3,800 kg 4,200 kg 5,300 kg

Obciążenie destabilizujące  
(pojazd wyprostowany)*1 3,800 kg 4,500 kg 5,000 kg 7,900 kg

Osie
Osie Dana, 8 otworowe felgi; układ plane-
tarny oraz automatyczny samoblokujący 
mechanizm różnicowy, tylna oś wahliwa

Osie ZF HD, 8 otworowe felgi; układ plane-
tarny oraz automatyczny samoblokujący 
mechanizm różnicowy, tylna oś wahliwa

Osie Dana, 8 otworowe felgi; układ plane-
tarny oraz automatyczny samoblokujący 
mechanizm różnicowy, tylna oś wahliwa

Osie Dana, 10 otworowe felgi; układ plane-
tarny oraz automatyczny samoblokujący 
mechanizm różnicowy, tylna oś wahliwa

Masa robocza Z kabiną: 5,600 kg - 6,300 kg Z kabiną: 6,500 kg - 7,550 kg Z kabiną: 8,000 kg - 9,300 kg Z kabiną: 11,000 kg - 13,000 kg

Prędkość jazdy
możliwość załączenia dwóch biegów 
pod obciążeniem, prędkość 0-20 km/h, 
opcjonalnie: 0-35 km/h

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

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

możliwość załączenia dwóch biegów 
pod obciążeniem, prędkość 0-20 km/h, 
opcjonalnie: 0-40 km/h

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

Pojemności zbiorników Paliwo: 95 l
Olej hydrauliczny: 85 l

Paliwo: 105 l
Olej hydrauliczny: 94 l

Paliwo: 140 l
Olej hydrauliczny: 120 l

Paliwo: 185 l
Olej hydrauliczny: 170 l

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 75,5 dB(A) 78 dB(A) 79 dB(A) 78 dB(A)

Poziom głośności
Gwarantowany LwA

Uśredniony LwA
101 dB (A)
101 dB (A)

102 dB (A)
101 dB (A)

102 dB (A)
101 dB (A)

103 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

*1 Ramię ustawione poziomo bez wysuniętego teleskopu z widłami do palet (zgodnie z ISO 14397)     *2 zgodnie z ISO 8041
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2345 T 2345 T SLT 3550 T 3550 T SLT 5680 T

A Rozstaw osi [mm] 1.850 1.910 1.920 1.920 1.960

B Długość podwozia [mm] 4.100 4.200 4.070 4.070 4.350

C Długość całkowita razem z 
łyżką standardową [mm]

4.520 4.580 4.835 4.835 5.200

D Głębokość kopania [mm] 90 90 150 150 180

E Maks. Wysokość robocza [mm] 1.570 1.570 1.780 1.780 2.210

F Maks. Wysokość punktu obrotu 
łyżki [mm]

3.750 3.750 3.850 3.850 4.250

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

3.470 3.470 3.580 3.580 4.020

H Maks. Wysokość wysypywania [mm] 3.010 3.010 3.150 3.150 3.330

I Wysokość przedniej części [mm] 1.580 1.580 1.600 1.600 1.580

J Zasięg wysypywania [mm] 820 820 890 890 1.160

K Wysokość siedziska [mm] 955 1.160 1.180 1.180 1.290

L
Wysokość kabiny [mm]

Wysokość szczytu [mm]
Wysokość z dachem ochronnym [mm]

2.110
–

2.215

–
–

ab 1.950

2.230
–

2.270

–
–

ab 2.040

2.320
–

2.320

N Szerokość całkowita [mm] 1.280-1.570 1.280-1.570 1.420-1.640 1.420-1.640 1.500-1.710

0 Wewnętrzny promień skrętu [mm] 950 980 1.230 1.230 1.580

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 2.550 2.580 2.620 2.620 3.310

Q Zewnętrzny promień ze 
standardową łyżką [mm}

2.850 2.880 2.970 2.970 3.820

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 
rozwo- ju 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.

6680 T 8610 T 9630 T 9660 T

A Rozstaw osi [mm] 2.450 2.480 2.520 2.900

B Długość podwozia [mm] 5.050 5.090 5.200 5.800

C Długość całkowita razem z 
łyżką standardową [mm]

5.780 6.040 6.130 6.750

D Głębokość kopania [mm] 100 120 130 80

E Maks. Wysokość robocza [mm] 2.360 2.550 2.970 3.300

F Maks. Wysokość punktu obrotu łyżki [mm] 4.900 5.100 5.300 6.100

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

4.650 4.770 5.100 5.900

H Maks. Wysokość wysypywania [mm] 3.930 4.190 4.700 5.100

I Wysokość przedniej części [mm] 1.700 1.780 1.850 2.190

J Zasięg wysypywania [mm] 815 730 750 850

K Wysokość siedziska [mm] 1.420 1.510 1.600 1.880

L
Wysokość kabiny [mm] 

Wysokość szczytu [mm]
Wysokość z dachem ochronnym [mm[

2.430/2.530***
–
–

2.500/2.600****
–
–

2.740/2.640***
–
–

2.970
–
–

N Szerokość całkowita [mm] 1.590-1.900 1.850-2.080 2.075- 2.400 2.290-2.490

0 Wewnętrzny promień skrętu [mm] 1.750 2.240 2.240 2.400

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 3.360 3.650 3.900 4.200

Q Zewnętrzny promień ze 
standardową łyżką [mm}

4.000 4.350 4.430 4.650

*** Opcja: niska kabina
**** Opcja: wysoka kabina
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Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Postfach 10 67 | D-59591 Erwitte
fon +49 02943 9709-0
fax +49 02943 9709-50
info@schaeffer-lader.de

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, bard- ziej komfortowa i opłacalna. W tym celu sto-
sujemy 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 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:

WWW.SCHAEFFER-LADER.COM
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ji.IMPORTER:

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


