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De la 15 kW (20 CP) la 115 kW (157 CP). În cadrul firmei Încărcătoare Schäffer, avem o mândră istorie 
de 50 ani în crearea încărcătoarelor pentru cerinţe individuale. Clienţii nostri ne-au făcut ceea ce suntem 
noi astăzi: unul dintre furnizorii cele mai competitivi și mai de succes din lume de încarcatoare de incintă, 
încărcătoare pe roţi și încărcătoare telescopice. În fiecare zi echipa noastră crează noi soluţii personalizate 
care combină ani de experienţă cu un spirit de inovaţie. Produsele noastre stabilesc standardele industri-
ale pentru fiabilitate și durabilitate, ceea ce înseamnă că veți economisi cu costurile de întreţinere mai mici 
pe toată durata de utilizare a autovehiculului. Numele Schäffer este asigurarea dumneavoastră pentru o 
performanţă superioară, siguranţă și confort în anii următori.

Încărcătoare de curte, încărcătoare pe roţi și
încărcătoare telescopice...
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CLASA COMPACTĂ
3545   |  33 kW (45 CP)
3550   |  37 kW (50 CP)
3550 SLT | 37 kW (50 CP) 
4250   |  37 kW (50 CP)

Seria compactă Schäffer 3500/4200 reprezintă echipamentele ideale pentru utilizarea în zonele greu acce-
sibile în care o mare putere și ușurinţa în utilizare trebuie să fie combinate cu dimensiunile compacte ale 
utilajului, făcând Schäffer un brand de top în acest segment. Utilajele compacte sunt, de asemenea, foarte 
robuste și pot fi folosite chiar și la temperaturi extreme, fie că este vorba de minus 30 de grade Celsius în 
Islanda sau plus 45 de grade Celsius în Australia. Fiabilitatea și puterea incarcărcătoarelor Schäffer este 
legendară. Ele pot fi folosite pentru o gamă largă de activităţi în domenii precum agricultura, horticultura 
și grădinăritul peisagistic, industria construcţiilor, depozitare și servicii municipale. Cu Schäffer, puteţi muta 
pur și simplu mai mult în mai puţin timp.

Clasa compactă Schäffer:
Ergonomie si putere optimizată 

Cu o înălţime totală de numai 2,04 metri, noile încărcătoare pot să facă 

faţă unor pasaje joase fără probleme. Centrul de greutate coborât al 

utilajelor, ca urmare a proiectării, influenţează stabilitatea și, de 

asemenea, încărcăturile critice de basculare intr-un mod 

pozitiv. Combinaţia dintre dimensiunile compacte ale 

utilajului, marea sa manevrabilitate și performanţele 

sale remarcabile fac acest utilaj foarte versatil 

și unic.

Seriile Schäffer 3550 SLT:
Înălţime totală doar 2,04 m 
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Designul modern al noilor încărcătoare subliniază afirmaţia firmei Schäffer de a construi mașini extrem de 

dinamice și ergonomice. Capota joasă a motorului nu restricţionează vizualizarea posterioară. Datorită 

turaţiei reduse a motorului diesel, un dispozitiv hidrostatic mai mare poate fi aplicat. Acesta transformă forţa 

motorului într-o forţă de împingere mult mai mare prin intermediul osiilor originale Schäffer. Vitezele supe-

rioare schimbabile hidraulic sub sarcină până la 20 de kilometri pe oră sunt o dotare standard pentru toate 

încărcătoarele din respectivele serii. Sistemul de blocare al instrumentelor hidraulice este de asemenea inclus. 

Ampatamentul extins îmbunătăţește încărcăturile critice de basculare. Acoperisul de protecţie apără opera-

torul de obiecte în cădere.

Seriile Schäffer 3500 și 4200: Calitate globală

Acoperişul de protecţie protejează operatorul de 
obiectele în cădere.
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Osiile SCHÄFFER sunt optimizate pentru fiecare model. Forţa sistemului de ant-
renare hidrostatic este transformată în forţe mari de împingere. Veti găsi cu greu 
o osie mai puternică decât cea Schäffer (7 t sarcină utilă). Controlul automat al 
noului sistem de antrenare HTF (High Traction Force - forţă ridicată de tracţiune) 
oferă, de asemenea, în treapta superioară de viteză cea mai mare forţă. Presiunea 
din sistemul de acţionare hidraulică este de 480 bar. Acesta este un lucru foarte 
bun, la fel ca și eficiența foarte mare.

Osiile Schäffer –
Pentru o siguranţă și
stabilitate mai mari

Sistemul Schäffer “Frânare-ușoară”: 
Vă puteţi baza pe el
Toate încărcătoarele Schäffer cu arbore cardanic sunt dotate, de ase-
menea, cu sistemul Schäffer “Frânare-ușoară”, un sistem de frânare 
multidisc. Acesta funcţionează într-o baie de ulei care este complet 
sigilată împotriva umezelii și murdăriei. Acest sistem funcţionează 
pur și simplu aproape fără uzură și întreţinere. Vă puteţi baza pe 
performanţa sa în toate împrejurările. Modul său de funcţionare vă va 
convinge, precum și puterea sa mare de frânare. 

Braţul de încărcare solid dar totuşi compact, dotat cu bolturi are o 

speranţă de viaţă prelungită.

Cu noua traversă frontală Schäffer SWH cuplarea 

tuturor echipamentelor auxiliare este foarte facilă. 

Blocajul hidraulic este standard și foarte confortabil. 

Echipamente auxiliare originale Schäffer sunt de ase-

menea echipate cu un cadru cu cârlig dublu. Astfel, 

rulatul posterior și unghiul de descărcare sunt 

ajustate cu ușurinţă. Pentru materiale cum ar fi 

cerealele, este de preferat un unghi de rulare 

spate mai mare. Un unghi de descărcare mai 

mare este bun  pentru alte materiale cum 

ar fi solul - simplu, flexibil, ingenios.



6

Toate articulaţiile pendulare articulate din clasa 
compactă nu necesită deloc întreţinere. Prinderea 
conică a articulaţiei este nouă. Puterea conexiunii 
este îmbunătăţită din nou cu 20%.
De aceea va oferim pentru această componentă 
o garanţie de 3 ani sau 3000 de ore de 
funcţionare.

Comfort și siguranţă?
Noi le deţinem.

Acoperiș de protecţie
(Opţional cu sistem de reţinere) sau cabină.

Seriile Schäffer 3500/4200:
Avantaje la prima vedere

Capota motorului recent construită oferă o
mai bună izolare a sunetului și o vedere
perfectă posterioară.

Kubota: lider de piaţă mondial
pentru motoare diesel compacte.
Curat, economic, puternic.

Coloană de direcţie 
reglabilă

Osiile originale Schäffer: foarte puternice, mare putere de împin-
gere din cauza celei mai bune setări a osiei, unităţii hidrostatice și a 
motorului, sarcina utila de 7 tone pe osie. Platforma de operare cu mai

puţine vibraţii.
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Comfort și siguranţă?
Noi le deţinem.

Kubota este cel mai important producator mondial de motoare

diesel compacte. Motoarele construite în cea mai recentă 

generaţie de încărcătoare Schäffer consumă chiar și mai 

puţin combustibil, iar emisiile de fum și funingine au fost 

de asemenea reduse. Zgomotul nu este, de asemenea, o 

problemă, întrucât noua capotă GRP nu doar arată foarte

bine, dar și reduce în mod eficient zgomotul motorului.

Mecanicii și șoferii vor fi încântaţi să știe că pot înlocui 

acum filtrele de ulei  fără a fi nevoie să își solicite degetele.

Mari puteri în utilizare ...

Braţ de ridicare optimizat prin proiectarea asistată
de calculator, cea mai bună înălţime de ridicare

și rază de lucru, ridicare perfect paralelă.

Cuplaje cu bolturi pentru o mai mare
speranță a durata de viaţă.

Un cilindru de ridicare puternic: șasiu frontal îngust, 
vizibilitate perfectă, nici o tensiune.

Alegeţi între modelele Schäffer tip SWH cu
traversă frontală sau 5P. Blocare hidraulică a

accesoriilor standard.

Versatil datorită gamei mari de utilaje
și echipamente Opţionale.

Cuplaj pendular articulat ce nu necesită
întreţinere cu garanţie extinsă.
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Ergonomie pură
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Cabina reproiectată din seriile 4200 oferă un mediu de lucru foarte confortabil. Aici, șoferul se simte com-

fortabil chiar și după mult timp de lucru. Toate instrumentele de operare și control sunt clar dispuse și 

ușor de utilizat. Scaunul confortabil si cel mai bun spaţiu pentru picioare nu lasă nimic de dorit. Utilizarea 

generoasă a sticlei permite conducătorului auto vizibilitatea perfectă a instrumentelor și vizibilitatea pentru 

manevrare. Toate funcţiile hidraulice pot fi integrate în joystick, oferind un control precis și sensibil cu un 

singur levier. Mâna stângă rămâne pe volan pentru operarea în condiţii de siguranţă.

Ergonomie la maxim

Dotări standard pentru utilajele din seria 4200 cu cabină:

2x lampă frontală de lucru cu

alimentare dublă,

1x angrenaj singular de putere spate

Suport sticlă, comutator baterie Vedere perfectă posterioară cu jaluzele

Bară de comutare, priză electrică Joystick multifuncţional
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3545 3550 3550 SLT 4250

Date tehnice

* Poziţia de transport cu furci paleti basculate

Motor
Motor 4 cilindri Kubota
33 kW (45 CP)

Motor 4 cilindri Kubota
37 kW (50 CP)

Motor 4 cilindri Kubota
37 kW (50 CP)

Motor 4 cilindri Kubota
37 kW (50 CP)

Unitate hidraulică Mecanism auto hidrostatic
Mecanism auto hidrostatic,
HTF (High Traction Force-
Forţă de tracţiune superioară)

Mecanism auto hidrostatic,
HTF (High Traction Force-
Forţă de tracţiune superioară)

Mecanism auto hidrostatic,
HTF (High Traction Force-
Forţă de tracţiune superioară)

Anvelope

10.075 - 15.3 AS
Opţiunea I  11.5/80 -15.3 AS
Opţiunea II      31 x 15.5 - 15
Opţiunea III  15.0/55 - 17

10.075 - 15.3 AS
Opţiunea I       11.5/80 -15.3 AS
Opţiunea II      31 x 15.5 - 15
Opţiunea III  15.0/55 - 17
Opţiunea IV  425/55 R17

10.075 - 15.3 AS
Opţiunea I       11.5/80 -15.3 AS
Opţiunea II      31 x 15.5 - 15
Opţiunea III  15.0/55 - 17
Opţiunea IV  425/55 R17

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

Sistem de frână operaţional
Combinaţie -
hidrostatic şi multidisc

Combinaţie -
hidrostatic şi multidisc

Combinaţie -
hidrostatic şi multidisc

Combinaţie -
hidrostatic şi multidisc

Frână de pacare Frînă multidisc în baie de ulei Frînă multidisc în baie de ulei Frînă multidisc în baie de ulei Frînă multidisc în baie de ulei

Funcţionare Hidraulică
Debit:  42 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Debit:  46 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Debit:  46 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Debit:  52 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Direcţie
Complet hidraulică Direcţie 
articulată

Complet hidraulică Direcţie 
articulată

Complet hidraulică Direcţie 
articulată

Complet hidraulică Direcţie 
articulată

Capacitate de ridicare 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.300 kg

Încărcătura critică de basculare,
poziţie dreaptă

1.700 kg* 1.800 kg 1.800 kg 2.000 kg

Încărcătura critică de basculare,
poziţie înclinată

1.300 kg* 1.400 kg 1.400 kg 1.500 kg

Osii Osii originale Schäffer*

Osii originale Schäffer,
jantă cu 6 piuliţe;
Opţiune:  frână automatică cu
alunecare limitată

Osii originale Schäffer,
jantă cu 6 piuliţe;
Opţiune:  frână automatică cu
alunecare limitată

Osii originale Schäffer,
jantă cu 6 piuliţe;
Opţiune:  frână automatică cu
alunecare limitată

Masa totală vehicol
2.650 kg
2.850 kg cu cabină

2.800 kg
3.000 kg cu cabină

2.800 kg 3.100 kg
3.300 kg cu cabină

Viteză 0 – 20 km/h
0  – 20 km/h, transmisie cu 2 viteze 
cu posibilitate de schimbare sub 
încărcătură, Opţiunea: 0-28 km/h

0  – 20 km/h, transmisie cu 2 viteze 
cu posibilitate de schimbare sub 
încărcătură, Opţiunea: 0-28 km/h

0  – 20 km/h, transmisie cu 2 viteze 
cu posibilitate de schimbare sub 
încărcătură, Opţiunea: 0-28 km/h

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

Capacităţi de fluid
Combustibil: 48 l
Ulei hidraulic: 50 l

Combustibil: 55 l
Ulei hidraulic: 50 l

Combustibil: 55 l
Ulei hidraulic: 50 l

Combustibil: 85 l
Ulei hidraulic: 60 l
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3545 3550 3550 SLT 4250
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

L

N
O
P
Q

Dimensiuni

Opțiune: Înălțime de ridicare mare

Toate datele tehnice din acest prospect se referă la modele de serie şi descriu funcţiile standard ale acestora. Dotările şi funcţiile acestora, precum şi ac-

cesoriile depind de modelul respectiv şi de opţiunile produsului, precum şi de cerinţele specifice ale ţării şi ale clientului. Imaginile pot reprezenta produse 

sau dotări care nu sunt menţionate sau care nu sunt disponibile în versiunea de serie. Descrierile, dimensiunile, imaginile, datele referitoare la greutate 

şi datele tehnice corespund stadiului tehnicii la data tipăririi şi nu prezintă un caracter obligatoriu. Ca urmare a posibilităţilor de îmbunătăţire continuă a 

produselor ne rezervăm drepturile de efectuare a modificărilor în domeniul execuţiei constructive, al echipării, aspectului şi tehnicii, fără o notificare în 

acest sens. În măsura în care există dubii cu privire la performanţa sau eficienţa produselor noastre ca urmare a unor împrejurări speciale recomandăm 

efectuarea de lucrări de probă în condiţii de siguranţă. În ciuda diligenţei deosebite de care dăm dovadă nu excludem posibilitatea de apariţie a 

diferenţelor faţă de imagini sau dimensiuni, a erorilor de calcul, de tipar sau a omisiunilor din prospect. Din acest motiv nu ne asumăm nicio garanţie 

pentru corectitudinea şi integritatea informaţiilor din acest prospect. Garantăm funcţionarea ireproşabilă a produselor noastre în cadrul Condiţiilor 

generale de afaceri ale firmei noastre. În principiu nu ne asumăm garanţii suplimentare. Este exclusă o răspundere suplimentară faţă de prevederile din 

Condiţiile generale de afaceri ale firmei noastre.

A Baza osiei [mm] 1.800 1.800 1.800 1.840

B Lungimea şasiului [mm] 3.485 3.485 3.485 3.680

C Lungime totală cu cupă standard [mm] 4.185 4.185 4.185 4.500

D Adâncimea de excavare [mm] 90 90 90 130

E  Înălţimea maximă de lucru [mm] 3.550/3.800* 3.550/3.800* 3.550 4.100

F Punctul maxim de pivotare a cupei [mm] 2.950/3.200* 2.950/3.200* 2.950 3.250

G Înălţimea maximă de încărcare pentru furca pentru paleţi [mm] 2.810/3.010* 2.810/3.010* 2.810 3.070

H Înălţimea maximă de încărcare [mm] 2.140/2.390* 2.140/2.390* 2.140 2.420

I Înălţimea maximă de dejectare [mm] 1.700/1.790 1.700/1.790 1.700 1.850

J Raza de dejectare  [mm] 560 560 560 300

K Înălţimea scaunului [mm] 1.150 1.150 1.030 1.270

L Înălţimea acoperişului protector [mm]
Înălţimea cabinei [mm]

2.270
2.230

2.270
2.230

ab 2.040
–

2.270
2.220

N Lăţime totală [mm] 1.020-1.390 1.020-1.670 1.020**-1.670 1.220-1.710

O Arcul interior al roţilor [mm] 1.100 1.100 1.100 1.310

P Arcul exterior al roţilor [mm] 2.120 2.120 2.120 2.530

Q Raza externă cu cupa standard [mm] 2.500 2.500 2.500 2.880
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Roman • Neamț       Tel: 0784.821.823    email: roman@farmtech.ro

 


