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De la 15 kW (20 CP) la 115 kW (157 CP). În cadrul firmei de 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 curte, 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 industriale pentru fiabilitate și dura-

bilitate, ceea ce înseamnă că veți economisi cu costurile de întreţinere mai mici pe toată durata de utilizare a 

utilajului. 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 este una dintre cele mai de succes serii construite vreodată de SCHÄFFER. Aceasta a fost 

dezvoltată în mod special pentru utilizarea în spaţii închise. Nu au fost făcute, însă, nici un fel de compromisuri 

în ceea ce privește fiabilitatea și ergonomia. În conformitate cu toate celelalte modele Schäffer, utilajele din clasa 

compactă reprezintă o siguranţă excelentă și costuri reduse de operare.

Astfel, acestea îndeplinesc cerinţele utilizatorilor în agricultură, producţie, horticultură, grădinărit peisagistic și în 

sectorul ecvestru, precum și în industria construcţiilor. O gamă largă de echipamente si accesorii au făcut aceste 

utilaje extrem de versatile.

Clasa compactă Schäffer:
Superioritate în format compact

CLASA COMPACTĂ
2020 | 15 kW (20 CP)
2024 | 19 kW (26 CP) 2024 SLT | 19 kW (26 CP)
2028 | 19 kW (26 CP) 2028 SLT | 19 kW (26 CP)
2030 | 22 kW (30 CP) 2030 SLT | 22 kW (30 CP)
2030 S | 24 kW (33 CP) 2034 | 24 kW (33 CP)
2336 | 26 kW (36 CP) 2336 SLT | 26 kW (36 CP)
2345 | 33 kW (45 CP) 2345 SLT | 33 kW (45 CP)	
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Încărcătoarele Schäffer 2020 și 2024:
Simple, eficiente și cu un bun raport calitate-pret.   
  
Mai ales în spaţiile cele mai înguste aceste încărcătoare sunt foarte utile. Cu o lăţime totală de 79 cm, modelul Schaffer 2020 

va încăpea prin aproape orice ușă. Cu dimensiunea de 89 cm, fratele său mai mare este doar în mod marginal mai lat. De 

asemenea, în clădiri inaccesibile anterior, munca manuală poate fi mecanizate. Lucrarea se va face mai rapid, mai ușor și mai 

productiv.

Aspectul mașinilor este foarte asemănător. Diferenţele se manifestă în principal în sistemele diferite de transmisie. Datorita 

tehnologiei lor simple, modelele 2020 și 2024 oferă cea mai accesibilă financiar intrare în lumea Schäffer. Aceste utilaje au 

aceeași calitate ca toate incărcătoarele Schäffer. Ei își păstrează valoarea peste ani. De asemenea, cel mai compact utilaj 

Schäffer obţine preţuri ridicate la mâna a doua.
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Cu noua traversă prindere frontală Schäffer SWH 

cuplarea tuturor echipamentelor auxiliare este foar-

te facilă. Blocajul hidraulic este standard și foarte 

confortabil. Echipamente auxiliare originale Schäffer 

sunt de asemenea echipate cu un cadru cu câr-

lig dublu. Astfel, rulatul posterior și unghiul de 

descărcare sunt ajustate cu ușurinţă. Pentru mate-

riale 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.

Modelele Schäffer 2020 și 
2024  cu acţionare hidraulică și 
pedală de control
Cu ajutorul pedalei hidraulice de control cu tracţiune integrală, încărcătoarele

2020 și 2024 pot fi operate foarte ușor. Turaţia motorului diesel este ajustată

în funcţie de condiţiile de utilizare prin intermediul unei manete sau al unui

accelerator. Direcţia de deplasare și viteza sunt controlate cu ajutorul unei

pedale de pe partea stângă a mașinii. Această usurinţă remarcabilă de operare

face ca acest utilaj să fie foarte manevrabil. Cu o mulţime de schimbări

de viteză și de direcţie, în special în zonele dificile, aceste modele au un mare

avantaj.
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Încărcătoarele Schäffer 2028 și 2030:
Utilajul cu energie compactă si control automotiv   
Nu există aproape nici un alt încărcător din această clasă care ar putea depăși modelele Schäffer 2028 și 2030 în ceea ce 

privește forţa de tracţiune și agilitatea. Performanţa motorului diesel Kubota este transformată de către transmisia hidrostatică 

și osiile originale Schäffer în cea mai mare forţă de tracţiune.

Datorită controlului auto, viteza motorului diesel se adaptează întotdeauna în mod automat la forta antementionata. O calare 

a motorului nu este posibilă; funcţioneaza întotdeauna în intervalul optim de viteze. Impulsurile pedalei de acceleraţie sunt 

întoarse imediat; încărcătorul ţine cont de cantitatea de combustibil. Comparativ cu modelele anterioare, forţa de tracţiune a 

fost mărită din nou ca urmare a utilizării celor mai noi componente de acţionare. Încărcătoarele Schäffer 2028 și 2030:

Se mișcă mai mult decât v-aţi aștepta.  
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Schäffer 2034: Noul incarcator din clasa de 2t  
     
Modelul Schäffer 2034 este un încărcător agil care are un motor de exceptie in executia sa de bază, cu un motor Kubota cu 3 cilindri 

de 24 kW (33 CP). Un motor chiar mai puternic, de 26 kW (36 CP), este disponibil ca opţiune. În plus faţă de performanţele sale 

crescute, clientul va beneficia de un plus de 200 cm3 ai camerei motorului. Cuplul de forţă care a fost deja crescut cu 15% începe de 

la 1700 rpm. Cu aceste caracteristici, modelul 2034 poate fi condus la viteze mai mici. Osiile Schäffer construite special pentru acest 

tip de încărcător vor garanta cea mai mare cantitate de energie de împingere. Puterea transmisiei hidrostatice a fost pusă în aplicare 

în mod ideal pentru a minimiza consumul de motorină. Frânele multi-disc cu întreţinere și uzură scăzute sunt caracteristici standard 

ale acestei serii. Ele vor funcţiona perfect prin baia de ulei și vor străluci prin performanţele lor de frânare cele mai bune cu cea mai 

bună capabilitate. Ca în cazul tuturor încărcătoarelor Schäffer, articulaţia de pivotare nu necesită nici o întreţinere.
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Chiar și ergonomia acestui nou încărcător este excepţională. Șoferul beneficiază de 

o mulţime de spaţiu, în ciuda dimensiunilor foarte compacte ale aparatului. Șoferul 

va fi capabil să lucreze mai confortabil datorită poziţionării optime a joystick-ului și 

a volanului.

Camera motorului se deschide înspre partea anterioară Acest lucru face ca toate 

punctele de service să fie ușor accesibile de pe ambele părţi ale mașinii.
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Seriile Schäffer 2300: 
Avantaje la prima vedere

Puteţi alege între un acoperiș
protector sau o cabină

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

Coloană de direcţie
reglabilă.

Punţile originale SCHÄFFER: foarte puternice, cu o mare putere 
de împingere datorată setărilor punţii,transmisiei hidrostatice 
şi motorului, cu o sarcină de încărcare de 5 t pe osie. 

Platformă de operare cu mai
puţine vibraţii.

Seriile Schäffer 2300: Încărcătoare personalizate
Seriile 2300 sunt greu de învins atunci când vine vorba de variante de echipamente. Firma Schäffer este capabilă să ofere încărcătoare 

personalizate. Nu contează specificaţiile cu care încărcătorul va fi livrat: înalta calitate Schäffer este intrinsecă în construcţie. Astfel, puterea 

cuplului ce nu necesită intreţinere pendul / articulaţie a crescut din nou. Sarcinile critice de basculare crescute semnificativ sunt neutrali-

zate cu usurinţă. Chiar și în ceea ce privește ergonomia, încărcătoarele Schäffer sunt în topul clasei lor. Șoferul are mai mult spaţiu și este 

mulţumit de mecanismele hidraulice de lucru perfect operabile. Tracţiunea integrală puternică este distractivă. Noile motoarele cu 4 cilindri 

rulează extrem de fin. Testele de evaluare independente confirmă nivelul ridicat al calitatii Schäffer din nou.
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Kubota este cel mai important producator mondial de motoare diesel compacte. Motoa-
rele 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 încântaţiți să știe 
că pot înlocui acum filtrele de ulei  fără a fi nevoie să își solicite degetele.

Mari puteri în utilizare ...

Osiile SCHÄFFER sunt optimizate pentru fiecare model. Forţa sistemului de antrenare 
hidrostatic este transformată în forțe mari de împingere. Incarcatorul este echipat cu 
frana multi disc in baie de ulei „Easy Brake“. Aceasta tehnologie este folosita in mod 
normal la incarcatoarele de capacitate mare.

Osiile Schäffer –
Pentru o siguranţă și stabilitate mare

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

ridicare paralelă perfectă.    

Articulaţii cu bolţuri,
pentru o speranţă de viaţă prelungită.

Un singur cilindru de ridicare puternic: șasiu frontal 
îngust, vedere perfectă înainte, fără tensiune.

Cuplă rapidă hidraulică standard.
Alegeţi între tipul SWH sau 5 P.

Versatile datorită gamei largi de utilaje 
și echipamente Optionale.

Cuplă articulată pendulară ce nu necesită
întreţinere, cu garanţie extinsă.
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2020 2024 2028 2030

Date tehnice

Motor
Motor 3 cilindri Kubota
15 kW (20 CP)

Motor 3 cilindri Kubota
19 kW (26 CP)

Motor 3 cilindri Kubota
19 kW (26 CP)

Motor 3 cilindri Kubota
22 kW (30 CP)

Mecanism auto hidrostatic Hidraulic Hidraulic Hidrostatic-auto Hidrostatic-auto

Anvelope

7.00 - 12 AS
Opţiune I    27 x 8.50-15
Opţiune II   27 x 10.5-15
Opţiune III  26 x 12.00-12

7.00 - 12 AS
Opţiune I    27 x 8.50-15
Opţiune II   27 x 10.5-15
Opţiune III  26 x 12.00-12

7.00 - 12 AS
Opţiune I    27 x 8.50-15
Opţiune II   27 x 10.5-15
Opţiune III  26 x 12.00-12

7.00-12 AS
Opţiune I 27x 8.50-15
Opţiune II 27x 10.5-15
Opţiune III 26 x12.00-12

Frâna de serviciu Frână cu tambur mecanică Frână cu tambur mecanică 
Hidrostatică
Frână cu tambur mecanică 

Hidrostatică
Frână cu tambur mecanică 

Frână de parcare Frână cu tambur mecanică Frână cu tambur mecanică Frână cu tambur mecanică Frână cu tambur mecanică 

Mecanisme hidraulice de direcţie 
Debit ieșire pompă: 31 l/min
Presiune de lucru:  180 bar

Debit ieșire pompă: 33 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Debit ieșire pompă: 33 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Debit ieșire pompă: 33 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Direcţie
Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic 

Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic 

Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic 

Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic 

Capacitatea de ridicare 1.200 kg 1.400 kg 1.500 kg 1.500 kg

Încărcătura critică de basculare, poziție dreaptă 750 kg* 850 kg* 920 kg* 920 kg*

Încărcătura critică de basculare, cu articulare 350 kg* 480 kg* 550 kg* 550 kg*

Osii
Osii originale Schäffer,
4 piuliţe/jantă

Osii originale Schäffer,
4 piuliţe/jantă

Osii originale Schäffer,
4 piuliţe/jantă

Osii originale Schäffer,
4 piuliţe/jantă

Greutate de operare 1.400 kg 1.700 kg 1.760 kg 1.800 kg

Viteză 0 – 12 km/h 0 – 12 km/h 0 – 15 km/h 0 – 15 km/h

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

Capacitate rezervor 
Combustibil: 18 l
Ulei hidraulic: 26 l

Combustibil: 23 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 23 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 23 l
Ulei hidraulic: 30 l

* Pallet fork and load arm in transport condition.
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2030 S 2034 2336 2345
Motor Motor 3 cilindri Kubota

24 kW (33 CP)

3 Zyl. Kubota 
24 kW (33 CP)
Option: 26 kW (36 CP)

Motor 4 cilindri Kubota
26 kW (36 CP)

Motor 4 cilindri Kubota Turbo
33 kW (45 CP)

Mecanism auto hidrostatic Hidrostatic-auto Hidrostatic-auto Hidrostatic-auto Hidrostatic-auto

Anvelope

10.075 - 15.3 AS
Opţiune I    27 x 10.5-15
Opţiune II   26x 12.00-12
Opţiune III  31x 15.5-15

10.075 - 15.3 AS
Opţiune I 27x10.5-15
Opţiune II 31x15.5-15

10.075 - 15.3 AS
Opţiune I    27 x 10.5-15
Opţiune II   31x 15.5-15

10.075 - 15.3 AS
Opţiune I    27 x 10.5-15
Opţiune II   31x 15.5-15

Frâna de serviciu 
Hidrostatică/
Frână cu tambur mecanică 
Hidrostatică și multidisc

Hidrostatică/
Frână cu tambur mecanică 
Hidrostatică și multidisc

Hidrostatică/
Frână cu tambur mecanică 
Hidrostatică și multidisc

Hidrostatică/
Frână cu tambur mecanică 
Hidrostatică și multidisc

Frână de parcare Frână cu tambur mecanică Frână cu tambur mecanică Frână cu tambur mecanică Frână cu tambur mecanică

Mecanisme hidraulice de direcţie 
Debit ieșire pompă: 33 l/min
Presiune de lucru:  200 bar

Debit ieșire pompă: 40 l/min
Presiune de lucru:  200 bar

Debit ieșire pompă: 42 l/min
Presiune de lucru:  200 bar

Debit ieșire pompă: 42 l/min
Presiune de lucru:  200 bar

Direcţie
Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic 

Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic 

Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic 

Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic 

Capacitatea de ridicare 1.600 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.700 kg

Încărcătura critică de basculare, poziție dreaptă 1.000 kg* 1.000 kg* 1.200 kg* 1.300 kg*

Încărcătura critică de basculare, cu articulare 720 kg* 720 kg* 900 kg* 930 kg*

Osii
Osii originale Schäffer,
4 piuliţe/jantă

Osii originale Schäffer, 5 piuliţe/
jantă; Opţiune: diferenţial auto-
matic cu alunecare limitată

Osii originale Schäffer, 6 piuliţe/
jantă; Opţiune: diferenţial auto-
matic cu alunecare limitată

Osii originale Schäffer, 6 piuliţe/
jantă; Opţiune: diferenţial auto-
matic cu alunecare limitată

Greutate de operare 1.980 kg/2.180 kg cu cabină 2.100 kg/2.300 kg cu cabină 2.300 kg/2.500 kg cu cabină 2.350 kg/2.550 kg cu cabină

Viteză
0 – 15 km/h
Opţiune: 0-20 km/h

0– 20 km/h cu mecanism cu 2 
viteze schimbabile sub sarcină
Opţiune: 0–28 km/h

0– 20 km/h cu mecanism cu 2 
viteze schimbabile sub sarcină
Opţiune: 0–28 km/h

0– 20 km/h cu mecanism cu 2 
viteze schimbabile sub sarcină
Opţiune: 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

Capacitate rezervor 
Combustibil: 23 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

* Pallet fork and load arm in transport condition.
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 2020 2024 2028 2030
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

Dimensiuni

 
A Baza osiei [mm] 1.375 1.375 1.375 1.375

B Lungimea şasiului [mm] 2.600 2.780 2.780 2.780

C Lungime totală cu cupă standard [mm] 3.330 3.530 3.530 3.530

D Adâncimea de excavare [mm] 110 110 110 110

E  Înălţimea maximă de operare [mm] 3.180 3.460 3.460/3.720* 3.460/3.720*

F Punctul maxim al pivotului cupei [mm] 2.470 2.800/3.060* 2.800/3.060* 2.800/3.060*

G Înălţimea maximă de încărcare cu furcă de paleţi  [mm] 2.335 2.560 2.560/2.920* 2.560/2.920*

H Înălţimea maximă de descărcare [mm] 1.710 1.965/2.265* 1.965/2.265* 1.965/2.265*

I Raza [mm] 1.540 1.600 1.600/1.725* 1.600/1.725*

J Raza de descărcare [mm] 580 440 440 440

K Înălţimea scaunului [mm] 1.020 1.055 1.055 1.055

L Înălţimea cu acoperișul de protecţie [mm]
Înălţimea deasupra cabinei [mm]

2.070
–

2.090
–

2.090
–

2.090
–

N Lăţime totală [mm] 790 – 1.150 890 – 1.240 890 – 1.240 890 – 1.240

O Rază interioară de rulare [mm] 530 660 660 660

P Rază exterioară de rulare [mm] 1.515 1.560 1.560 1.560

Q Rază exterioară cu cupă standard [mm] 1.800 1.950 1.950 1.950

* versiunea cu ridicare la mare înălţime
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 2030 S 2034 2336 2345
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

* versiunea cu ridicare la mare înălţime

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

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] 1.410 1.410 1.550 1.550

B Lungimea şasiului [mm] 2.930 2.930 3.230 3.230

C Lungime totală cu cupă standard [mm] 3.610 3.610 3.880 3.880

D Adâncimea de excavare [mm] 110 110 90 90

E  Înălţimea maximă de lucru [mm] 3.540/3.770* 3.540/3.770* 3.570/3.800* 3.570/3.800*

F Punctul maxim de pivotare a cupei [mm] 2.880/3.110* 2.880/3.110* 2.880/3.110* 2.880/3.110*

G Înălţimea maximă de încărcare
pentru furca pentru paleţi [mm] 2.640/2.970* 2.640/2.970* 2.680/3.100* 2.680/3.100*

H Înălţimea maximă de încărcare [mm] 2.045/2.300* 2.045/2.300* 2.045/2.300* 2.045/2.300*

I Înălţimea maximă de dejectare [mm] 1.680/1.780* 1.680/1.780* 1.690/1.790* 1.690/1.790*

J Raza de dejectare  [mm] 440 440 470 470

K Înălţimea scaunului [mm] 1.160 1.160 1.160 1.160

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

2.220
2.150

2.220
2.150

2.215
2.110

2.215
2.110

N Lăţime totală [mm] 1.020 – 1.290 1.020 – 1.290 1.020 – 1.390 1.020 – 1.390

O Arcul interior al roţilor [mm] 580 580 800 800

P Arcul exterior al roţilor [mm] 1.600 1.600 1.820 1.820

Q Raza externă cu cupa standard [mm] 1.950 1.950 2.250 2.250
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Noile modele Schäffer 2024 SLT, 2028 SLT și 2030 SLT
cu o înălţime totală redusă

Dacă aveţi nevoie de un încărcător mic pentru locuri de muncă în zone greu de atins veţi găsi interesant următorul lucru: Încărcătoarele SLT 

sunt special concepute pentru a fi utilizate în pasaje înguste și în camere cu restricţii de înălţime. Modelul 2030 SLT, cu o înăltime totală de 

1,89 m și o lăţime minimă de 89 cm, este unul dintre cele mai compacte încărcătoare pe care le veţi găsi pe piaţă. Acest încărcător de 1,8 t 

este un adevărat pachet de putere și este ideal pentru utilizarea sub acoperișuri în condiţii de funcţionare înguste. Cu o sarcină de basculare de 

920 kg, acesta poate muta și baloturi de însilozare grele în condiţii de siguranţă. Efectul protector al acoperișului împotriva obiectelor în cădere 

este întotdeauna de considerat, pentru că nu este necesară plierea sa pentru a trece prin secţiunile joase cum este cazul la alte mărci. Modelul 

2030 SLT de 22 kW (30 CP) este echipat cu o unitate hidrostatică și asigură forţa de tracţiune mare tipică firmei Schäffer. Modelul 2028 SLT 

oferă același șasiu ca și modelul 2030 SLT și, cu un Motor diesel Kubota de 19 kW (26 CP), este încă foarte puternic. Modelul 2024 SLT este 

un alt încărcător cu același motor. Această versiune are o unitate hidraulică simplă și va fi interesant pentru clienţii care doresc să cumpere un 

nou utilaj Schäffer la cel mai mic preţț posibil.
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Capotele anterioară și posterioară sunt ușor de ridicat.

Datorită accesului facil, lucrările de întreţinere sunt 

ușurate foarte mult.   

Schäffer SLT
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Noul incarcator Schäffer SLT:
inaltime totala mai mica de 2.00 m 
Modelul 2336 SLT, cu o înălţime totală de numai 1,95 m (in functie de roţi), va fi capabil să stăpânească majoritatea secţiunilor joase. 

Comparativ cu modelul normal 2336, motorul diesel a fost plasat puţin mai în spate, iar ampatamentul a fost prelungit. Deci s-a creeat 

loc pentru coborârea poziţiei scaunului, ceea ce face urcarea și coborârea din utilaj și mai ușoare. Ergonomia este destul de similară cu 

cea a modelului standard. Încărcătorul oferă, de asemenea, pentru șoferii mai înalţi, un spaţiu mai mult decât suficient. Ampatamentul 

mai are un efect pozitiv și asupra sarcinii de basculare, care atinge 1250 kg. Tinând cont și de garda la sol, nu există diferenţe faţă de 

utilajul normal. Acoperișul de protecţie SLT îndeplinește în continuare orientările în conformitate cu standardele de testare ROPS și FOPS.

Modelul Schäffer 2336 SLT este un încărcător foarte agil, care este echipat cu un motor Kubota în 4 cilindri de 26 kW, cu o funcţionare 

foarte lină. Alternativ, o versiune mai puternică de 33 kW (Modelul 2345 SLT) este disponibilă. Viteza modelului 2336 SLT este de 15 

km/h. Un dispozitiv de transmisie cu o cuplare rapidă sub sarcină (20 km / h) este disponibil ca opţiune

.
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Urcarea și cobarârea din utilaj sunt foarte 

ușoare.  

Poziţia ușor curbată a joystick-ului simplifică 

operarea. 

Spaţiul disponibil pentru șofer este excelent.

Schäffer SLT



20

2024 SLT 2028 SLT 2030 SLT

Date tehnice
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Motor Motor Kubota 3 cilindri
19 kW (26 CP)

Motor Kubota 3 cilindri
19 kW (26 CP)

Motor Kubota 3 cilindri
22 kW (30 CP)

Mecanism auto hidrostatic Hdraulic Hidrostatic-auto Hidrostatic-auto 

Anvelope

7.00-12 AS
Opţiune I    27 x 8.50-15
Opţiune II   27 x 10.5-15
Opţiune III  26 x 12.00-12

7.00-12 AS
Opţiune I    27 x 8.50- 5
Opţiune II   27 x 10.5-15
Opţiune III  26 x 12.00-12

7.00-12 AS
Opţiune I 27 x 8.50-15
Opţiune II 27 x 10.5-15
Opţiune III 26 x 12.00-12

Frâna de serviciu Frână cu tambur mecanică
Frână cu tambur mecanică 
Hidrostatică

Frână cu tambur mecanică 
Hidrostatică

Frână de parcare Frână cu tambur mecanică Frână cu tambur mecanică Frână cu tambur mecanică

Mecanisme hidraulice
Mecanisme hidraulice de direcţie 

Debit ieșire pompă: 33 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Debit ieșire pompă: 33 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Debit ieșire pompă: 33 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Direcţie
Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic

Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic

Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic

Capacitatea de ridicare 1.400 kg 1.500 kg 1.500 kg

Încărcătura critică de basculare, poziţie dreaptă 870 kg 920 kg 920 kg

Încărcătura critică de basculare, cu articulare 500 kg 550 kg 550 kg

Osii
Osii originale Schäffer,
4 piuliţe/jantă

Osii originale Schäffer,
4 piuliţe/jantă

Osii originale Schäffer,
4 piuliţe/jantă

Greutate de operare 1.750 kg 1.800 kg 1.850 kg

Viteză 0 – 12 km/h 0– 15 km/h 0– 15 km/h

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

Capacitate rezervor 
Combustibil: 23 l
Fluid hidraulic: 30 l

Combustibil: 23 l
Fluid hidraulic: 30 l

Combustibil: 23 l
Fluid hidraulic: 30 l

* Pallet fork and load arm in transport condition.
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2336 SLT 2345 SLT

Schäffer SLT

Motor
Motor Kubota  4 cilindri
26 kW (36 CP)

Motor Kubota  4 cilindri Turbo 
33 kW (45 CP)

Mecanism auto hidrostatic Hidrostatic-auto Hidrostatic-auto

Anvelope
10.075 - 15.3 AS
Opţiune I 27x10.5-15
Opţiune II 31x15.5-15

10.075 - 15.3 AS
Opţiune I 27x10.5-15
Opţiune II 31x15.5-15

Frâna de serviciu Hidrostatică și multidisc Hidrostatică și multidisc 

Frână de parcare Multi-disc brake Multi-disc brake

Mecanisme hidraulice
Mecanisme hidraulice de direcţie 

Debit ieșire pompă: 42 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Debit ieșire pompă: 42 l/min
Presiune de lucru: 200 bar

Direcţie
Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic

Sistem de direcţie articulat
complet hidraulic

Capacitatea de ridicare 1.700 kg 1.700 kg

Încărcătura critică de basculare, poziţie dreaptă 1.250 kg 1.350 kg

Încărcătura critică de basculare, cu articulare 930 kg 980 kg

Osii
Osii originale Schäffer, 6 piuliţe/jantă;
Opţiune: diferențial automatic cu alunecare 
limitată

Osii originale Schäffer, 6 piuliţe/jantă;
Opţiune: diferențial automatic cu alunecare 
limitată

Greutate de operare 2.350 kg 2.380 kg

Viteză
0– 15 km/h
Opţiunea: 0– 20 km/h

0– 15 km/h
Opţiunea: 0– 20 km/h

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

Capacitate rezervor 
Combustibil: 40 l
Fluid hidraulic: 30 l

Combustibil: 40 l
Fluid hidraulic: 30 l

* Pallet fork and load arm in transport condition.
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 2024 SLT 2028 SLT 2030 SLT
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

* versiunea inalta

Dimensiuni
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A Baza osiei [mm] 1.640 1.640 1.640

B Lungimea şasiului [mm] 3.160 3.160 3.160

C Lungime totală cu cupă standard [mm] 3.630 3.630 3.630

D Adâncimea de excavare [mm] 110 110 110

E  Înălţimea maximă de lucru [mm] 3.460/3.720* 3.460/3.720* 3.460/3.720*

F Punctul maxim de pivotare a cupei [mm] 2.800 2.800 2.800

G Înălţimea maximă de încărcare
pentru furca pentru paleţi [mm]

2.600/2.860* 2.600/2.860* 2.600/2.860*

H Înălţimea maximă de încărcare [mm] 1.965 1.965 1.965

I Înălţimea maximă de dejectare [mm] 1.600/1.750* 1.600/1.750* 1.600/1.750*

J Raza de dejectare  [mm] 440 440 440

K Înălţimea scaunului [mm] 910 910 910

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

ab 1.890
ab 1.890

ab 1.890
ab 1.890

ab 1.890
ab 1.890

N Lăţime totală [mm] 890 – 1.240 890 – 1.240 890 – 1.240

O Arcul interior al roţilor [mm] 760 760 760

P Arcul exterior al roţilor [mm] 1.850 1.850 1.850

Q Raza externă cu cupa standard [mm] 2.270 2.270 2.270



23

 2336 SLT 2345 SLT
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

* versiunea inalta

Schäffer SLT

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

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.

 2336 SLT 2345 SLT
A Baza osiei [mm] 1.650 1.650

B Lungimea şasiului [mm] 3.230 3.230

C Lungime totală cu cupă standard [mm] 4.025 4.025

D Adâncimea de excavare [mm] 90 90

E  Înălţimea maximă de lucru [mm] 3.570 3.800*

F Punctul maxim de pivotare a cupei [mm] 2.880 2.880

G Înălţimea maximă de încărcare
pentru furca pentru paleţi [mm]

2.680 3.100*

H Înălţimea maximă de încărcare [mm] 2.045/2.300* 2.045/2.300*

I Înălţimea maximă de dejectare [mm] 1.690 1.790*

J Raza de dejectare  [mm] 470 470

K Înălţimea scaunului [mm] 995 995

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

ab 1.950
-

ab 1.950
-

N Lăţime totală [mm] 970 – 1.390 970 – 1.390

O Arcul interior al roţilor [mm] 870 870

P Arcul exterior al roţilor [mm] 1.890 1.890

Q Raza externă cu cupa standard [mm] 2.320 2.320



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
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