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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 stan-

darde ale industriei 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 roti și 
încărcătoare telescopice 
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Clasa dinamică Schäffer: un incarcator pe pneuri, pentru sarcini dificile, totusi compact Standardul Z 

Kinematics cu o putere superioara îndeplinește cerinţele de performanţă cele mai ridicate in domeniul 

construcţiilor, in agricultură și toate celelalte domenii industriale. Caracteristic pentru Schäffer: înălţimea de 

ridicare enormă. Modelul 8600 Z este capabil să ridice încărcături până la 3.80 m, nici un alt încărcător pe 

pneuri din această clasă nu ridică mai sus. Trăsăturile pentru care încărcătoarele Schäffer sunt cu adevărat 

populare sunt stilul compact și agilitatea excelentă. Utilajele sporesc productivitatea și economisesc timp și 

costuri. Încărcătoare pe pneuri cu eficienţă încorporată, create in mod natural de Schäffer. 

Clasa dinamică a Încărcătoarelor Schäffer:
Putere și înălţime de ridicare mare

CLASA DINAMICĂ

   4350 Z	 			|  37 kW (50 CP) 5680 Z		 |  55 kW (75 CP) 

   6680 Z	 	 	|  55 kW (75 CP)	 8600 Z		 	|  75 kW (102 CP)

Noul 5680Z este tot un incarcator  compact cu o mai mare putere. Cu acest incarcator, 

operatorul se bucura de cea mai putere de ridicare si forta de tractiune a incarcatoarelor 

Schaffer in clasa de 4 tone. Placerea de a conduce fara compromisuri! Munca va fi facuta 

mai rapid, mai usor si mai putin costisitor. Puntea spate oscilanta ofera  o conducere 

aboslut stabila.

Locul Incarcatorului in clasa de 4 tone?
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Versatilă si puternică - robusta serie 4350 face ca munca de zi cu zi sa 

fie atat de usoara. Greu de imaginat la ce situatii aceasta serie poate 

face fata. Și, datorită agilităţii sale, precum si a inaltimii sale totale redu-

se, reuseste exact acolo unde utilajele mai mari dau greș.  

Seriile 4350 de la Schäffer:
Încărcătoare compacte cu braţț 
telescopic Z 
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Ergonomie pură 
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Cabina reproiectată a seriilor 4350 Z și 5680 Z oferă un mediu de lucru foarte comfortabil. Aici, operatorul 

se simte bine chiar și după lungi zile de muncă. Toate instrumentele de operare și comandă sunt afișate 

clar și sunt ușor de utilizat. Scaunul comfortabil și cel mai bun spaţiu pentru picioare nu lasă nimic de dorit. 

Utilizarea generoasă a geamului asigură șoferului o vizibilitate perfectă catre unelte si pentru manevrare. 

Toate funcţiile hidraulice pot fi integrate în joystick, asigurând un control precis și fin cu o singură manetă. 

Mâna stângă rămâne pe volan pentru operarea în siguranţă.   

Ergonomie la cele mai înalte standarde 

Standard la seriile 4350 Z și 5680 Z cu cabină:

2 x far de lucru Dual Power

în partea frontală

1 x far de lucru Single Power

în partea din spate

Suport pentru sticlă

Comutator pentru baterie

Vizibilitate în sus perfectă cu storuri 

Bară de comutare

Priză electrică 

Manșă multifuncţională 
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Seriile Schäffer 6680 Z și 8600 Z stabilesc standarde. Dimensiuni compacte ale utilajului cu cea mai mare 

putere si ergonomie. Acest tip oferă o putere și agilitate extrem de mari. Datorită geometriei optimizate 

a braţului de încărcare, capacitatea de ridicare a fost îmbunătăţită din nou. Dispozitivul Z-Kinematics 

furnizează o forţă de forfecare comparativ ridicată, mișcarea paralelă fiind executata foarte bine. Cabina 

SCV este o adevarata opera de arta. Operatorul se va bucura de sarcinile sale chiar și pe durata unor zile 

de muncă lungi. 

Seriile-Z de incărcătoare Schäffer: Lucraţi cu putere! 

Cabina SCV: aprobata conform standardelor ROPS și 

FOPS; foarte spaţioasă, cea mai bună ergonomie și

vizibilitate 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 hidraulice și motorului diesel. Puntea spate oscilantă 
ameliorează stabilitatea cu 30%. 
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Cele mai mari forţe de tracţiune și de ridicare, asta înseamnă Schäffer. 

Proiectat și optimizat cu ajutorul computerului intr-un sistem CAD tridimen-

sional  de inginerii și expertii noștri cu 50 ani de experienţă. Pentru a avea o 

mai buna vizibilitate, acesta este proiectat mai ingust la imbinare si mai lat la lama. 

Toate dorinţele sunt îndeplinite chiar și în cazul unor sarcini complicate.  

Braţțde încărcare optimizat cu 
ajutorul computerului dotat cu 
Dispozitivul Z- Kinematic – 
Pur și simplu puternic 

Articulaţie extrem de puternică.

Cadru foarte puternic, cuplare hidraulică 
rapidă și sigură a uneltelor.

Versatil datorită gamei variate de unelte 
și echipamente opţionale. 

Braţ de ridicare optimizat CAD, 
cea mai bună înălţime de ridicare si raza, 

ridicare paralelă perfectă. 

Pivot de forta jos, pentru o vedere  perfectă.

Cuplaj cu bara Z pentru o putere 

rezultata superioara.

Seria Schäffer 6680 Z:
avantaje la prima privire 
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Motoarele cu răcire cu apă ale firmei Deutz. Indestruc-

tibile, economice, silenţioase și puternice. Împreună cu 

seria Schäffer 8600 Z formează o echipă câștigătoare. 

Puntea spate oscilantă pentru mai multă stabilitate și o 

forţă de excavare mai mare.

Schäffer 8600 Z:
cu o înălţime de ridicare de 3.80 m
în topul clasei sale

Nimic nu poate înlocui înălţimea de ridicare - ci doar înălţimea de ridicare 

însăși. Cei 3.80 metri ai modelului Schäffer 8600 Z sunt absolut de nein-

vins. Suficient de versatil pentru a stivui unul peste altul 8 baloţi de paie. 

Amalgamatoarele cu alimentare ridicata sau instalatiile de biogaz sunt o altă 

specialitate a seriei 8600 Z. Încărcare facilă tonă după tonă, fiabilitate pe 

parcursul anilor. Numai un încărcător pe pneuri creat de Schäffer poate realiza 

acest lucru.
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Cabina Schäffer SCV (Silenţiozitate / Comfort / Vizibilitate) cu care modelele de încărcătoare din seriile 6600 și 8600 sunt echi-

pate, oferă mai mult comfort pentru zile de muncă lungi. Doar privind din afara cabinei, remarcăm dinamismul și puterea. Vă va 

face o reală plăcere să urcaţi în cabină datorită treptelor sigure și ușilor generos dimensionate. Designul interior în culori prietenoase 

se conformeaza cu cerintele pentru inaltele standarde de calitate care sunt specifice firmei Schäffer.

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

pneumatică.

Volanul este ajustabil în înălţime și înclinaţie. Toate elementele de operare și afișajele sunt dispuse clar și logic. Toate sistemele 

hidraulice de lucru pot fi dozate absolut delicat prin intermediul unui joystick. Acest lucru este efectuat prin utilizarea valvelor pre-

controlate. Cotiera și joystickul formează un tot unitar cu scaunul și permit toate mișcările acestuia. Pură ergonomie!

Tuturor operatorilor le va placea hubloul posterior al cabinei SCV, care poate fi deschis pentru a avea o mai bună circulaţie a aerului.

Încărcătoarele Schäffer cu cabină „SCV“
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Ergonomie pură!

Cotiera și joystickul formează un tot unitar cu scaunul și permit toate 

mișcările acestuia. Pură ergonomie!

Suport pentru sticlă 2 x far de lucru Dual Power
în partea frontală,
1 x far de lucru Single Power
în partea din spate

Vedere perfectă în sus
cu parasolarele rulante 

Cutie cu capac 
(numai pentru seria 8600 Z)

Comutator pentru baterie Priză electrică 

Dotari standard pentru cabina SCV  
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4350 Z 5680 Z 6680 Z 8600 Z

Date Tehnice

* Opţional: înălţime de ridicare mare,    ** Furca pentru paleţi și braţul de încărcare în stare de transport.

Motor
Kubota 4 cilindri
37 kW (50 CP)      

Deutz  Turbo 4 cilindri  
55 kW (75 CP)

Deutz  Turbo 4 cilindri
55 kW (75 CP)

Deutz  Turbo 4 cilindri Intercooler
75 kW (102 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
11.5/80 - 15.3 AS
Opţiune I 15.0/55 - 17 AS
Opţiune II   425/55 R17

15.0/55 - 17 AS
Opţiune I 425/55 R17
Opţiune II 15.5/55R18

15.5/60-18AS
Opţiune I   440/50-17
Opţiune II  500/45-20

405/70-20 AS
Opţiune I  550/45-22.5

Frână serviciu
Combinație de frână hidrostatică și 
frână multidisc

Combinație de frână hidrostatică și 
frână multidisc

Combinație de frână hidrostatică și 
frână multidisc

Combinație 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

Sisteme hidraulice
de lucru

Debit: de la 68 l/minut
Presiune de lucru: 200 bar

Debit: de la 64 l/minut
Presiune de lucru: 200 bar

Debit: de la 64 l/minut
Presiune de lucru: 200 bar

Debit: de la 105 l/minut
Presiune de lucru: 200 bar

Direcţie
Direcţie hidraulică cu
pendul articulat

Direcţie hidraulică cu
pendul articulat

Direcţie hidraulică cu
pendul articulat

Direcţie hidraulică cu
pendul articulat

Capacitatea de ridicare 2.400 kg 2.800 kg 3.300 kg 4.200 kg

Sarcină de răsturnare, drept 2.200 kg** 2.500 kg** 3.225 kg** 3.800 kg**

Planetare 1.700 kg** 2.000 kg** 2.625 kg** 3.200 kg**

Greutate de operare
Planetare originale Schäffer, jantă 
cu 6 piuliţe; planetară și diferenţial 
autoblocant automat

Planetare originale Schäffer, jantă 
cu 6 piuliţe; planetară și diferenţial 
autoblocant automat

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

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

Viteza
Acoperiș protector: 3.400 kg
Cabina: 3.520 kg

Acoperiș protector: 4.150 kg
cab: 4.300 kg

Cabina:  5.100 kg Cabina: 5.550 kg/5.950 kg*

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

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

Capacități fluid Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V Tensiune de operare 12 V

Capacităţi de fluid Combustibil: 90 l
Ulei hidraulic: 60 l

Combustibil: 85 l
Ulei hidraulic: 75 l

Combustibil: 95 l
Ulei hidraulic: 85 l

Combustibil: 95 l
Ulei hidraulic: 105 l

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 per-

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

recomandăm execuția unor mostre de lucrări în condiţii controlate. Nu putem exclude deviaţii de imagini sau măsurători, erori de calcul, erori de tipărire 

sau incompletitudinea 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.
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4350 Z 5680 Z 6680 Z 8600 Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

L

N
O
P
Q

A Baza osiei [mm] 2.000 1.960 2.195 2.300

B Lungime șasiu [mm] 4.050 4.420 4.725 4.850

C Lungime totală cu cupă standard [mm] 4.730 5.120 5.450 5.560

D Adâncime de excavare [mm] 120 120 120 160

E Înălţime de lucru maximă [mm] 4.060 4.070 4.120 4.035/4.435*

F Punct maxim de pivotare a cupei [mm] 3.260 3.400 3.400 3.400/3.800*

G Înălţime maximă de încărcare pentru furca pentru paleţi [mm] 3.050 3.175 3.225 3.175/3.575*

H Înălţime maximă de încărcare [mm] 2.500 2.700 2.700 2.700/3.100*

I Înălţimea maximă de dejectare [mm] 1.570 1.640 1.690 1.625/1.825*

J Raza de dejectare [mm] 640 925 925 465

K Înălţime scaun [mm] 1.270 1.290 1.420 1.510

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

2.270
2.220

2.320
2.320

-
2.430 / 2.530**

–
2.500/2.600**

N Lăţime totală [mm] 1.230 – 1.710 1.500 – 1.710 1.590 – 1.900 1.850 – 2.080

O Arc interior al roţilor [mm] 1.450 1.580 1.750 1.890

P Arc exterior al roţilor [mm] 2.680 3.190 3.320 3.450

Q Raza externă cu cupa standard [mm] 3.010 3.750 3.850 3.900

Dimensiuni

* Opţional: înălţime de ridicare mare, ** Opţional: Cabină înaltă 

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



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


