


322

De la 15 kW (20 CP)  la 115 kW (157 CP). Aici la firma de Încărcătoare Schaffer avem o mândră istorie de 50 

de ani în domeniul construcţiei de încărcătoare pentru cerinţe individuale. Clienţii noştri ne-au facut să fim 

ceea ce suntem noi astăzi: unul dintre furnizorii de încărcătoare terestre, încărcătoare pe pneuri şi încărcătoare 

telescopice cei mai competitivi şi de succes din lume. În fiecare zi, echipa noastră creează noi soluţii la cerere, 

care combină anii de experienţă cu un spirit de inovaţie. Produsele noastre stabilesc standarde ale indus-

triei de profil pentru fiabilitate şi durabilitate, ceea ce înseamnă că veţi economisi prin costuri de utilizare mai 

mici pe parcursul întregii durate de viaţă a vehicolului dumneavoastră. Numele Schaffer este asigurarea 

dumneavoastră pentru o performanţă superioară, siguranţă şi comfort în anii următori.

Încărcătoare de curte, încărcătoare pe
pneuri şi încărcătoare telescopice…
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Încărcătoarele telescopice Schäffer: 
viitorul performanţei
Când este vorba de încărcătoare articulate telescopice, utilajele Schäffer sunt cele mai de succes din clasa lor. Performanţa de precizie 

pe orice teren, cu înălţimi de ridicare și sarcini  care nu le veţi găsi la utilajele similare de la competitorii nostri. Designul compact, 

care este caracteristic tuturor încărcătoarelor Schäffer, le face să fie ușor de utilizat, în special în zone greu accesibile iar adăugand 

la aceasta mijloacele de control facil de utilizat obtinem solutia perfecta de manevrare. Toate încărcătoarele poseda din constructie 

renumita fiabilitate Schäffer, iar inginerii noștri proiectanţi s-au concentrat, de asemeni, pe stil, astfel încât utilajele să fie moderne și utile.                        

CLASA PERFORMANTĂ
2345 T | 33 kW (45 CP)       2345 T SLT | 33 kW (45 CP)    

3550 T | 37 kW (50 CP)  3550 T SLT | 37 kW (50 CP)            

5680 T | 55 kW (75 CP)       6680 T | 55 kW (75 CP)         8610 T |   75 kW (102 CP)

 9630 T | 90 kW (123 CP)        9660 T | 115 kW (157 CP)

Încărcătorul telescopic Schäffer 3550 T SLT:
înălţime totală de numai 2.04 m 
Cu o înălţime totală de numai 2.04 metri, noile încărcătoare fac faţă fără probleme 
trecerilor joase. Centrul de greutate proiectat jos al utilajelor afectează stabilitatea și sar-
cinile basculante intr-un mod pozitiv. Înălţimea de ridicare este de 3.85 m. Combinaţia 
dintre dimensiunea compactă a utilajului, manevrabilitatea ridicata, raza excelentă și 
înălţimea de ridicare fac ca utilajele sa fie versatile si unice.   
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Încărcătoarele telescopice pot fi utilizate ca utilaje de lucru universal în 

toate domeniile. Cântărind 3 tone, încărcătorul telescopic 2345 T reprezintă 

combinaţia perfectă de putere, înălţime de ridicare, anvergură și manevra-

bilitate. Cu o înălţime de ridicare și o anvergură mult mai mari decât cele ale 

încărcătoarelor compacte obișnuite, modelul 2345 T deschide o nouă gamă 

de utilizări noi. 

Înălţimea de ridicare a încărcătorului este de 3.75 m, ceea ce îl face să fie 

potrivit pentru încărcarea cu ușurinţă a celor mai multe HGV. Nu a fost făcut 

nici un compromis nici în ceea ce privește capacitatea de ridicare. La Până 

la 1.65 tone, sarcina de răsturnare este cu adevărat formidabilă, permiţând 

cicluri de încărcare cu un impact deosebit. Direcţia articulată face ca aceste 

încărcătoare să fie extrem de manevrabile. Munca manuală poate fi adese-

ori mecanizata acolo unde încărcătoare telescopice convenționale mai mari 

sau chiar încărcătoare pe roţi mari sunt pur și simplu prea masive și prea 

greu de manevrat.

2345 T: Încărcătorul
telescopic fabricat de 
Schäffer Schäffer

farmtech.constanta01
Cross-Out
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Încărcătoarele telescopice compacte antrenate prin pivoti sunt utilaje de lucru universale pentru ferme mici și mijlocii. Cu o 

greutate de operare de 3.7 tone, modelul 3550 T oferă combinația perfectă de forţă, înălţime de ridicare și manevrabilitate.  In com-

paratie cu un incarcator normal pe roti, înălţimea de ridicare și raza de actiune sunt mult mai bune. Prin urmare, noile utilaje 

oferă o gamă larga. Stivuirea baloţilor, încărcarea gunoiului de grajd chiar și în zone dificil de atins, așternerea fanului si hranirea 

– doar un singur utilaj este necesar pentru  toate acestea. Înălţimea de ridicare a noilor modele este de 3.85 m. Încărcătoarele 

pot încărca utilaje alimentatoare până la o înălţime maximă de 3.00 m. Datorită direcţiei articulate, încărcătoarele sunt extrem 

de agile. Munca manuală obositoare poate fi mecanizată exact acolo unde tractoarele mari sunt pur si simplu prea mari și prea 

rigide. Sarcina de basculare de până la 1.7 tone este remarcabilă și permite cicluri de încărcare puternice.

Noul încărcător telescopic compact antrenat
prin pivoti: 3550 T
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Noul încărcător telescopic compact antrenat
prin pivoti: 3550 T

Osiile Schäffer originale sunt ajustate 100% pentru fiecare încărcător 

– acesta este secretul puterii lor de împingere impresionante, dovedită 

de teste independente. Siguranţa este un alt beneficiu important 

al osiilor Schäffer. De la modelul 3550 T, capacitatea de încărcare 

permisă este de 7 tone per planetară. Toate încărcătoarele telesco-

pice sunt echipate cu o frână multidisc in imersie de ulei si capsulate. 

Acestea sunt frânele pe care puteţi conta întotdeauna! Nu numai că  

acestea oferă valorile optime de decelerare, acestea nu necesită, de 

asemenea, nici un fel de întreţinere. Murdaria, praful și umiditatea nu 

au nicio șansă.

Osiile originale Schäffer - 
putere de împingere
nelimitată...

Schäffer a lucrat în parteneriat cu Kubota, un producător important 

de motoare diesel compacte, timp de peste 25 ani. Kubota are o 

reputaţie de neegalat pentru calitate in întreaga lume. Chiar si la tem-

peraturi de îngheţ un motor Kubota va porni cu ușurinţă. Puteţi simţi 

siguranţa şi puterea în sunetul său, și cuplul său de torsiune excelent 

oferă un randament excepţional. Uitaţi de problemele de întreţinere 

– vă puteţi aștepta la aproximativ 10.000 ore de funcţionare fără 

probleme. De asemenea, motoarele Kubota sunt excepţional de eco-

nomice, eficiente în raport cu consumul de combustibil și ecologice. 

Un sistem unic cu cameră de preinjectie înseamnă că un motor poate 

fi convertit cu ușurinţă pentru a funcţiona cu ulei vegetal presat la 

rece fără a necesita un rezervor de motorină separat. Motoarele 

Kubota sunt garantate pentru viitor!

Tehnologia motorului 
Kubota ...
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Încărcătorul telescopic antrenat prin pivot 5680 T oferă cel mai bun comfort pentru zilele lungi de 

muncă. Datorită cabinei generos dimensionate și poziţiei înalte a scaunului, vederea panoramica a 

conducatorului autovehiculului este la nivelul cel mai bun in toate direcţiile. Parbrizul avanseaza spre 

acoperiș. Fără ranforsarea in cruce obișnuită, vizibilitatea în sus este ideală. Manipulantul lucrează 

întotdeauna în conditii de siguranţă și productivitate. Pentru un nivel de zgomot placut în cabină, 

încărcătoarele sunt echipate cu motoare diesel silentioase. Modelul 5680 T este echipat cu un motor 

turbo Deutz cu 55 kW (75 CP), astfel încât cu un efort relativ mic sunt atinse chiar și cele mai stricte 

standarde de emisie din această clasă. Cuplul hidrostatic combină controlabilitatea cea mai buna cu 

cea mai mare putere de împingere. Din moment ce toate componentele de actionare se potrivesc 

perfect, combustibilul este transformat în mod economic și eficient în putere. Înălţimea de ridicare 

maximă este de 4.25 m. La cerere, încărcătorul va fi livrat cu un acoperiș protector în locul cabinei.  

Încărcătoare telescopice antrenate 
prin pivot Schäffer seriile 5680 T
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Cu greutatea de lucru de 5.6 tone la 6.3 tone, modelul 6680 T este cel mai 

mic încărcător din clasa profesională. Încărcătorul utilizează un motor die-

sel turbo Deutz de 55 kW (75 CP) din ultima generaţie. Acesta folosește 

un catalizator de oxidare diesel care elimină necesitatea unui filtru de parti-

cule diesel. Datorită faptului că toate componentele angrenajului hidrosta-

tic se potrivesc perfect între ele, consumul de combustibil este convertit în 

performanţă în mod economic și eficient. De asemenea, compresia este cu 

20% mai mare decât cea a predecesorului său. Viteza de deplasare maximă 

poate fi setată opţional la 35 km/h, astfel că i se pot da întrebuinţări chiar 

și în interiorul unei fabricii. Caracteristica cea mai atrăgătoare vizual a ace-

stui utilaj nou este noul design al secţiunii spate, care subliniază dinamică 

puternică a acestui vehicul. 

Modelul 6680 T este cel mai mic încărcător care folosește cabina  "SCV" 

(Liniște / Confort / Vizibilitate). Acest vehicul stabilește noi standarde în 

clasa sa în ceea ce privește ergonomia șofatului, spaţiul și vizibilitatea totală. 

O versiune superioară care oferă șoferului o vizibilitate și mai bună este de 

asemenea disponibilă.

6680 T: Noul etalon 
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Încărcătoarele telescopice 6680 T și 8610 T: 
Utilaje compacte cu vizibilitate totală excelentă   

Aceste încărcătoare telescopice articulate au o greutate de operare de la 5.5 la 7.7  tone și sunt poziţionate 

în sectorul de mjloc al gamei de încărcătoare telescopice. Punctele forte pentru vânzarea acestor utilaje 

sunt agilitatea, designul compact care permite utilizarea lor în spaţii închise și noua cabină SCV. Atunci 

când încărcătoarele din seriile Schäffer 8600 și 9600 sunt prea mari, modelul 6680 T reprezintă soluţia 

perfectă. Acest utilaj este ideal pentru utilizarea în pasaje înguste și spaţii limitate.        

Cabina SCV: respectă standardele ROPS și FOPS;

foarte spaţioasă, cea mai bună ergonomie și vedere 

panoramica

Motor Deutz cu 4 cilindri obișnuit 

Motor diesel pe șină.

Curat, economic, puternic.

Osii în versiune HD: Standard cu planetare și diferenţial autoblocant
automat. Cea mai bună propulsie prin setarea optimă a osiilor, transmisiei 
hidrostatice și motorului diesel. Puntea spate oscilantă ameliorează
stabilitatea cu 30%.

Articulaţia este extrem de 
puternică și rezistentă – nu veţi 
găsi una mai puternică pe piaţă. 
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Îmbinarea articulaţiilor extrem de rezistentă–

este improbabil să găsiţi o îmbinare mai puternică pe piaţă.

Seria Schäffer 8610 T:
avantaje la prima privire

Elemente de glisare

„Ferro-Form“ inuzabile. 

Cadru foarte puternic, cuplare hidraulică 

rapidă și sigură a uneltelor.

Versatil datorită gamei variate de 
unelte și echipamente opţionale.
Articulaţie extrem de puternică.

Braţț de ridicare optimizat cu CAD, 

cea mai bună înălţime de ridicare și rază, 

ridicare paralelă perfectă. 

Brat cu pivot jos pentru o vizibilitate perfecta

Cilindru de basculare bine protejat

în braţul telescopic. 
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Încărcătorul telescopic actionat 
prin pivot Schäffer 8610 T 

Încărcătorul pe pneuri actionat prin pivot de 6.5 tone, 8610 T este un utilaj puter-

nic. Nutreţurile de dietă pot fi încărcate rapid și eficient. Datorită robusteţii extraor-

dinare a modelului 8610 T, vă puteţi aștepta la ani buni  de operare fără probleme. 

Direcţia articulată îl face să fie mai agil decât orice alt tractor - încărcător frontal. 

Datorită înălţimii joase, încărcătorul Schäffer își poate îndeplini sarcinile și acolo 

unde utilaje mai mari nu mai pot fi utilizate. 

Cabina SCV asigură un nivel de zgomot foarte scăzut. Motorul Deutz răcit cu apă 

cu 75 kW (102 CP) consumă foarte puţin combustibil. Deoarece toate compo-

nentele angrenajului hidrostatic se potrivesc perfect, combustibilul este transfor-

mat în mod economic și eficient în performanţă. 
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Pentru cea mai bună stabilitate, puntea spate este oscilantă. 
Cu suspensie opţională utilajul este chiar mai sigur și mai 
comfortabil. 

Articulaţia este foarte puternică și nu necesită întreţinere. 
Doi cilindri de direcţie asigură controlul perfect. 
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Încărcătoarele Articulate Telescopice 
Schäffer 9630 T:
încărcătoare cu o valoare sporita 
Iata doar 5 dintre multele particularitati care ofera încărcătoarelor noastre o 

valoare sporita: 

1. Operatorul are o  excelenta vedere panoramica datorită braţului pivotant jos și 

a noii cabine SCV reproiectata. Operatorul poate vedea întotdeauna în toate 

direcţiile.

2. Înălţimea de ridicare de până la 5.30 m este unică in clasa de opt tone. Cu Schäffer 

puteţi ajunge mai sus și mai departe. 

3. Osia spate oscilantă contribuie la stabilitatea excelentă a încărcătorului. Benefică 

pentru siguranţă atunci cand se utilizeaza pe teren cu denivelari.

4. Cilindrul de basculare este protejat în interiorul braţului telescopic, ceea ce ajuta 

la prevenirea accidentelor si a uzurii acestei parti de altfel. 

5. Elementele de glisare ale braţului sunt construite din "Ferro-form" un material 

special care nu se uzează. 

Modelele din seria 9630 T sunt cele mai populare încărcătoare telescopice –

asta nu numai datorită celor cinci motive de mai sus!
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9660 T este dezvoltat special pentru cerinţele instalatiilor de biogaz 

și ale fermelor mari și combină vizibilitatea totală deosebită și forţa 

de tracţiune a unui încărcător standard cu înălţimea de ridicare a unui 

încărcător telescopic convenţional. 

Noul încărcător Schäffer are o greutate de operare de 11 tone. Sar-

cina de basculare este de aproximativ 4.7 tone. Înălţimea de ridi-

care a modelului 9660 T ajunge la 6.10 m. Fluxul Hidraulic de parta-

jare asigură până la 165 l/minut. Toate operaţiunile hidraulice se 

derulează foarte rapid și la o viteză redusa a motorului. Opţional, un 

sistem hidraulic cu teledetecţie a sarcinii este disponibil. 

Dacă sunteti in cautarea unui încărcător care să facă faţă celor 

mai dificile condiţii, modelul 9660 T trebuie să fie primul pe lista 

dumneavoastră. 

Noul încărcător telescopic 
actionat prin pivot Schäffer 
9660 T cu înălţime de ridicare 
de 6.10 m 
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Noul încărcător telescopic Schäffer 9660 T cu angrenaj "SDCT"

Gama de produse Schäffer aferenta încărcătoarelor telescopice articulate este cea mai extinsa de pe piaţă. Modelul 9660 T este cel 
mai recent model, și cu o greutate de operare de 11 tone și o înălţime de ridicare de 6.10 m ocupă o poziţie exclusivistă pe piaţă. 
Cu angrenajul SDCT, modelul 9660 T ajunge la următoarea etapă de evolutie. “SDCT“ înseamnă transmisie cu dublu sistem de par-
tajare a debitului. Aceasta este o transmisie folosita împreună cu o actionare hidrostatica pentru prima data. Avantajele sunt evidente: 
actionarea hidrostatica este extrem de ușor si comfortabil de utilizat. Împreună cu “SDCT“ se atinge o forţă de tracţiune care până 
acum putea fi realizată numai cu soluţii mult mai costisitoare, mai scumpe și incomode. Datorită forţei de tracţiune de performanţă 
ridicată, modelul 9660 T poate încărca și presa nutreţuri fără probleme. Operatorul poate alege între trei game de deplasare și astfel 
poate selecta și viteza maximă. Trecerea de la o gamă de deplasare la următoarea se poate realiza ușor prin apăsarea unui buton. 
Cele mai multe lucrări pot fi executate în gama de deplasare mare, la o viteză de deplasare de până la 40 km/h. Eficienţa este un alt 
avantaj important. Deoarece cutia de viteze “SDCT“ lucrează foarte eficient, combustibilul este transformat în performanţă printr-o 
metodă foarte economică. În special în cazul gamei de deplasare mari, puterea este transmisă foarte direct, minimizând consumul 
de combustibil. 
De acum înainte modelul 9660 T va fi echipat cu un sistem hidraulic cu teledetecţia sarcinii. Acest sistem hidraulic foarte puternic 
poate executa cicluri de încărcare mai rapid, economisind combustibil în același timp, deoarece eliberează ulei numai la cererea 
sistemului hidraulic de lucru. 
Motorul diesel Deutz Turbo in 4 cilindrii cu rampa comuna cu 115 kW (157 CP) lucrează de asemenea foarte eficient. Un catalizator 
de oxidare diesel și un filtru de particule asigură purificarea gazelor de eșapament în mod ecologic, indiferent de condiţiile de utilizare. 

Cabina SCV pentru vizibilitate totală și comfort 

perfect. Analiza sistemului Deutz de asemenea 

inclusă. 

Sistem de răcire de mare capacitate.

Întreţinere usoară! 

Motor diesel Deutz in 4 cilindrii

cu rampa comuna: puternic cu 115 kW.

Punte spate oscilantă pentru cea mai bună stabilitate.

Suspensie opţională pentru puntea spate oscilanta

( tub elastomer cu lentile).

Opţional cu „SDCT": 40 km/h 

și forţă de tracţiune ridicată 
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Braţț telescopic cu o deschidere cu elemente

de glisare Ferro-Form indestructibile.

Brat cu suspensie standard.

Sistem hidraulic de lucru cu detecţie

a sarcinii cu 140 l/minut la 220 bari.

Presiune independentă de debit.

Osii de sarcina mare 28 tone cu frâne multidisc și 

diferenţiale automate cu alunecare limitata.
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Cabina Schäffer SCV (Silenţiozitate / Comfort / Vizibilitate) cu care sunt echipate încărcătoarele din seriile 6600, 8600 și 9600 

oferă mai mult comfort pentru zile de lucru lungi. Privită din afară cabină emană dinamism și putere. Accesul la cabină este foarte 

facil datorită treptelor poziţionate sigur și dimensiunilor mari ale ușii. Designul interior în culori prietenoase îndeplinește stan-

dardele de calitate ridicată obișnuite pentru Schäffer. 

Scaunul în versiunea standard oferă comfort real și multe opţiuni de ajustare. La cerere este disponibil un scaun cu suspensie 

pneumatica. Volanul este ajustabil în înălţime și înclinare. Toate elementele de operare și afișajele sunt dispuse in mod clar și logic. 

Toate mecanismele hidraulice pot fi dozate absolut delicat cu ajutorul unui joystick. Acest lucru este efectuat prin utilizarea valvelor 

pre-controlate. Cotiera și joystick-ul formează un tot unitar cu scaunul și permit toate mișcările acestuia. Pură ergonomie! Toţi 

operatorii vor aprecia hubloul posterior al cabinei SCV, care poate fi deschis pentru a permite o mai bună circulaţie a aerului.

Încărcătoarele Schäffer cu cabina „SCV“
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Cotiera si joystick-ul formează un tot unitar cu scaunul și permit toate 

mișcările acestuia. Ergonomie perfectă!

Suport pentru sticlă 2 x far de lucru Dual Power în partea 
anterioară,
1 x far de lucru Sigle Power în partea 
posterioară

Vedere perfectă în sus
cu parasolare rulante

Cutie de depozitare cu capac Comutator pentru baterie Priza electrică

Dotări standard pentru cabina SCV
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Lastdiagramm

5680 T

2345 T 2345 T SLT 3550 T 3550 T SLT 5680 T

2345 T / 2345 T SLT 3550 T 
3550 T SLT3550T / 3550 T SLT

Diagrama Diagrama Diagrama

Date technice

Motor
Kubota Turbo  4 cilindri 
33 kW (45 CP)

Kubota Turbo  4 cilindri 
33 kW (45 CP)

Kubota Turbo  4 cilindri 
37 kW (50 CP)

Kubota Turbo  4 cilindri 
37 kW (50 CP)

Deutz Turbo 4 cilindri
55 kW (75 CP)

Conducere hidraulică
Transmisie hidrostatică HTF 
(Forţă de tracţiune ridicată)

Transmisie hidrostatică HTF 
(Forţă de tracţiune ridicată)

Transmisie hidrostatică HTF 
(Forţă de tracţiune ridicată)

Transmisie hidrostatică HTF 
(Forţă de tracţiune ridicată)

Transmisie hidrostatică HTF 
(Forţă de tracţiune ridicată)

Cauciucuri 10.075 - 15.3 AS
Opţiune I   31x15.5-15

10.075 - 15.3 AS
Opţiune I   31x15.5-15

15.0/55 - 17 AS
Opţiune I  425/55 R17

15.0/55 - 17 AS
Opţiune I  425/55 R17

15.0/55 - 17 AS
Opţiune I  425/55 R17

Frână serviciu
Combinaţie de frână 
hidrostatică și frână multidisc

Combinaţie de frână 
hidrostatică și frână multidisc

Combinaţie de frână 
hidrostatică și frână multidisc

Combinaţie de frână 
hidrostatică și frână multidisc

Combinaţie de frână 
hidrostatică și frână multidisc

Frâna de parcare Frână multidisc
în baie de ulei

Frână multidisc
în baie de ulei

Frână multidisc
în baie de ulei

Frână multidisc
în baie de ulei

Frână multidisc
în baie de ulei

Sisteme hidraulice
de lucru

Debit: de la 42 l/minut
Presiune de lucru:
200 bar

Debit: de la 42 l/minut
Presiune de lucru:
200 bar

Debit: de la 52 l/minut
Presiune de lucru:
200 bar

Debit: de la 52 l/minut
Presiune de lucru:
200 bar

Debit: de la 64 l/minut
Presiune de lucru:
220 bar

Direcţie Direcţie hidraulică articulată Direcţie hidraulică articulată Direcţie hidraulică articulată Direcţie hidraulică articulată Direcţie hidraulică articulată

Capacitatea de ridicare 1.900 kg 1.900 kg 1.950 kg 1.950 kg 2.400 kg

Sarcină de răsturnare, drept 1.650 kg* 1.650 kg* 1.710 kg* 1.710 kg* 2.800 kg*

Planetare

Planetare originale Schäffer, 
jantă cu 6 piuliţe; Opţiune: 
planetară și diferenţial auto-
blocant automat

Planetare originale Schäffer, 
jantă cu 6 piuliţe; Opţiune: 
planetară și diferenţial auto-
blocant automat

Planetare originale Schäffer, 
jantă cu 6 piuliţe; Opţiune: 
planetară și diferenţial auto-
blocant automat

Planetare originale Schäffer, 
jantă cu 6 piuliţe; Opţiune: 
planetară și diferenţial auto-
blocant automat

Planetare originale Schäffer, 
jantă cu 6 piuliţe; Opţiune: 
planetară și diferenţial auto-
blocant automat

Greutate de operare
Acoperiș protector:
2.850 kg
Cabina: 3.050 kg

Acoperiș protector: 2.900 kg
Acoperiș protector: 3.700 kg
Cabina: 3.900 kg

Acoperiș protector: 3.700 kg
Acoperiș protector:
4.300 kg
Cabina: 4.500 kg

Viteza

0 – 20 km/h,
2 viteze cu schimbare sub 
sarcină posibilă
Opţiune: 0 – 28 km/h

0 – 20 km/h,
2 viteze cu schimbare sub 
sarcină posibilă

0 – 20 km/h,
2 viteze cu schimbare sub 
sarcină posibilă
Opţiune: 0 – 28 km/h

0 – 20 km/h,
2 viteze cu schimbare sub 
sarcină posibilă
Opţiune: 0 – 28 km/h

0 – 20 km/h,
2 viteze cu schimbare sub 
sarcină posibilă
Opţiune: 0 – 30 km/h

Sistem electric Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V

Capacități fluid Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 55 l
Ulei hidraulic: 50 l

Combustibil: 55 l
Ulei hidraulic: 50 l

Combustibil: 85 l
Ulei hidraulic: 75 l

*Cu bratul orizontal, cu furca palet (conform ISO 14397)

** Utilizand furci pe teren drept ( conform EN 474-3)
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6680 T 9660 T

6680 T 8610 T 9630 T 9660 T

9630 T8610 T
Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama

6680 T 8610 T 9630 T 9660 T

Motor
Deutz  Turbo 4 cilindri  
Șină comună 
75 kW (102 CP)

Deutz  Turbo 4 cilindri  
Șină comună 
75 kW (102 CP)

Deutz  Turbo 4 cilindri  
Șină comună 
90 kW (123 CP)

Deutz  Turbo 4 cilindri  
Șină comună
115 kW (157 CP)

Conducere hidraulică
Transmisie hidrostatică 
HTF
(Forţă de tracţiune ridicată)

Transmisie hidrostatică 
HTF
(Forţă de tracţiune ridicată)

Transmisie hidrostatică 
HTF
(Forţă de tracţiune ridicată)

Transmisie hidrostatică 
HTF
(Forţă de tracţiune ridicată)

Cauciucuri
15.5/60-18 AS
Opţiune I  15.5/55-18
Opţiune II 500/45-20

405/70-20 AS
Opţiune: 550/45-22.5

18-22.5 TL AS
Opţiune I   600/40-22.5
Opţiune II  500/60-22.5
Opţiune III 600/50-22.5

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

Frână serviciu
Combinaţie de frână 
hidrostatică și frână
multidisc

Combinaţie de frână 
hidrostatică și frână
multidisc

Combinaţie de frână 
hidrostatică și frână
multidisc

Combinaţie de frână 
hidrostatică și frână
multidisc

Frâna de parcare
Frână multidisc în
baie de ulei

Frană multidisc în
baie de ulei

Frană multidisc în
baie de ulei

Frană multidisc în
baie de ulei

Sisteme hidraulice
de lucru

Debit: de la 64 l/min
Presiune de lucru:
220 bar

Debit: de la 105 l/min
Presiune de lucru:
220 bar

Debit: de la 105 l/min
Presiune de lucru:
220 bar

Debit: de la 172 l/min
Presiune de lucru:
220 bar

Direcţie
Direcţie hidraulică 
articulată

Direcţie hidraulică 
articulată

Direcţie hidraulică 
articulată

Direcţie hidraulică 
articulată

Capacitatea de ridicare 3.100 kg 3.800 kg 4.200 kg 5.300 kg

Sarcină de răsturnare, drept 3.800 kg* 4.500 kg* 5.000 kg* 7.900 kg*

Planetare

Planetare ZF HD, jantă 
cu 8 piuliţe,  planetară și 
diferenţial autoblocant  
automat, punte spate 
oscilantă

Planetare DANA, jantă 
cu 8 piuliţe, planetară și 
diferenţial autoblocant  
automat, punte spate 
oscilantă

Planetare DANA, jantă 
cu 8 piuliţe, planetară și 
diferenţial autoblocant  
automat, punte spate 
oscilantă

Planetare DANA, jantă 
cu 10 piuliţe, planetară 
și diferenţial autoblocant  
automat, punte spate 
oscilantă

Greutate de operare Cabina: 5.600-6.300 kg Cabina: 6.500-7.550 kg Cabina: 8.000-9.300 kg Cabina: 11.000-13.000 kg

Viteza
0 – 20 km/h, 2 viteze cu 
schimbare sub sarcină posibilă
Opţiune: 0 – 35 km/h

0 – 20 km/h, 2 viteze cu 
schimbare sub sarcină posibilă
Opţiune: 0 – 35 km/h

0 – 20 km/h, 2 viteze cu 
schimbare sub sarcină posibilă
Opţiune: 0 – 35 km/h

0 – 30 km/h, 2 viteze cu 
schimbare sub sarcină posibilă
Opţiune: 0 – 40 km/h

Sistem electric Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V

Capacități fluid
Combustibil: 95 l
Ulei hidraulic: 85 l

Combustibil: 105 l
Ulei hidraulic: 94 l

Combustibil: 140 l
Ulei hidraulic: 120 l

Combustibil: 185 l
Ulei hidraulic: 170 l

*Cu bratul orizontal, cu furca palet (conform ISO 14397)

** Utilizand furci pe teren drept ( conform EN 474-3)
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2345 T 2345 T SLT 3550 T 3550 T SLT 5680 T
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

L

N
O
P
Q

Dimensiuni

* Opțional: înălțime de ridicare mare,       ** Opțional: cabină joasă

A Baza osiei [mm] 1.850 1.910 1.920 1.920 1.960

B Lungime șasiu [mm] 4.100 4.200 4.070 4.070 4.350

C Lungime totală cu cupă standard [mm] 4.520 4.580 4.835 4.835 5.200

D Adâncime de excavare [mm] 90 90 150 150 180

E Înălţime de lucru maximă [mm] 1.570 1.570 1.780 1.780 2.210

F Punct maxim de pivotare a cupei [mm] 3.750 3.750 3.850 3.850 4.250

G Înălţime maximă de încărcare pentru furca pentru paleţi [mm] 3.470 3.470 3.580 3.580 4.020

H Înălţime maximă de încărcare [mm] 3.010 3.010 3.150 3.150 3.330

I Înălţimea maximă de dejectare [mm] 1.580 1.580 1.600 1.600 1.580

J Raza de dejectare [mm] 820 820 890 890 1.160

K Înălţime scaun [mm] 955 1.160 1.180 1.180 1.290

L Înălţime cu acoperiș protector [mm]
Înălţime cu cabină [mm]

2.110
–

2.215

–
–

de la 1.950

2.230
–

2.270

–
–

de la 2.040

2.320
–

2.320

N Lăţime totală [mm] 1.280-1.570 1.280-1.570 1.420-1.640 1.420-1.640 1.500-1.710

O Arc interior al roţilor [mm] 950 980 1.230 1.230 1.580

P Arc exterior al roţilor [mm] 2.550 2.580 2.620 2.620 3.310

Q Raza externă cu cupa standard [mm] 2.850 2.880 2.970 2.970 3.820
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* Opţional: înălţime de ridicare mare,       *** Opțional: cabină înaltă

Sarcinile basculante și mișcarea paralelă nu sunt garantate atunci când se utilizează un cap de prindere străin.

Toate specificaţiile tehnice din această broșură se referă la modele de serie și descriu funcţiile lor standard. Componentele echipamentelor și funcţiile lor 

cât și accesoriile depind de modelul individual și de opţiunile produsului și de asemenea de ţara și cerinţele specifice ale clientului. Imaginile pot conţine 

produse sau componente ale echipamentelor care nu sunt menţionate sau nu pot fi obţinute ca standard. Descrierile, măsurătorile, imaginile, specificaţiile 

de greutate și datele tehnice corespund tehnologiilor de ultimă generaţie de la momentul tipăririi și nu implică legal compania. 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără preaviz în domeniul construcţiilor, echipamentelor, opticii și tehnologiei ca urmare a dezvoltării permanente 

a produselor. În caz de îndoieli legate de performanţa sau de modul de operare al produselor noastre din cauza unor circumstanţe speciale, recomandăm 

execuţia unor mostre de lucrări în condiţii controlate. Nu putem exclude deviaţii de imagini sau măsurători, erori de calcul, erori de tipărire sau incom-

pletitudinea broșurilor în pofida tuturor măsurilor luate. De aceea nu acceptăm nicio răspundere pentru corectitudinea și completitudinea specificaţiilor 

din această broșură. Garantăm funcţionarea corectă a produselor noastre conform Termenilor și Condiţiilor Generale. Orice garanţii care depășesc acești 

termeni și condiţii generale nu sunt furnizate în principiu. Orice răspundere dincolo de cele stabilite în Termenii și Condiţiile noastre Generale este exclusă.

A Baza osiei [mm] 2.450 2.480 2.520 2.900

B Lungime șasiu [mm] 5.050 5.090 5.200 5.800

C Lungime totală cu cupă standard [mm] 5.780 6.040 6.130 6.750

D Adâncime de excavare [mm] 100 120 130 80

E Înălţime de lucru maximă [mm] 2.360 2.550 2.970 3.300

F Punct maxim de pivotare a cupei [mm] 4.900 5.100 5.300 6.100

G Înălţime maximă de încărcare pentru furca pentru paleţi [mm] 4.650 4.770 5.100 5.900

H Înălţime maximă de încărcare [mm] 3.930 4.190 4.700 5.100

I Înălţimea maximă de dejectare [mm] 1.700 1.780 1.850 2.190

J Raza de dejectare [mm] 815 730 750 850

K Înălţime scaun [mm] 1.420 1.510 1.600 1.880

L Înălţime cu acoperiș protector [mm]
Înălţime cu cabină [mm]

2.430/2.530**
–
–

2.500/2.600***
–
–

2.740/2.640**
–
–

2.970
–
–

N Lăţime totală [mm] 1.590-1.900 1.850-2.080 2.075- 2.400 2.290-2.490

O Arc interior al roţilor [mm] 1.750 2.240 2.240 2.400

P Arc exterior al roţilor [mm] 3.360 4.350 3.900 4.200

Q Raza externă cu cupa standard [mm] 4.000 3.650 4.430 4.650



Săftica • Ilfov            Tel: 0727.554.554   email: office@farmtech.ro
Drajna • Călărași      Tel: 0786.552.875   email: calarasi@farmtech.ro
Ovidiu • Constanța Tel: 0722.546.894    email: constanta@farmtech.ro
Ghiroda • Timiș        Tel: 0726.221.335    email: timis@farmtech.ro
Jucu • Cluj                 Tel: 0720.030.357    email: cluj@farmtech.ro
Roman • Neamț       Tel: 0784.821.823    email: roman@farmtech.ro

 farmtech.ro


