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64th YEAR – al 64-lea AN
SOLID ALL-ROUNDER WITH ENORMOUS POWER – ÎNCĂRCĂTOR PANORAMIC SOLIDĂ CU PUTERE
ENORMĂ
5680 T in practical test – 5680 T la testul practic
Utilizare practică
Încărcător panoramic solid cu putere enormă
Curățirea grajdurilor, încărcarea de mașini mari, înalte, precum, de exemplu, distribuitoare de îngrășământ și
autobasculante, stive de baloturi mai mari de 4,5 m – Am testat încărcătorul telescopic Schäffer 5680 T din
ultima generație cu braț de încărcare telescopică pe scară largă în aplicații practice
Astăzi este greu să ne imaginăm afacerile agricole fără încărcătoare agricole compacte. Gama de mașini este
la fel de mare. Schäffer, cu sediul în Erwitte/Germania, a fabricat cu succes încărcătoare timp de 60 de ani.
Cu o gamă mare de produse cu 40 de mașini diferite și opțiuni pentru atașamente nelimitate, acestea oferă o
soluție pentru fiecare cerință. Am putut testa încărcătorul telescopic Schäffer 5680 T din ultima generație pe
scară largă în aplicații practice. Cu sistemul său de încărcare telescopic, acesta este ideal pentru o gamă largă
de aplicații și, în același timp, este compact în dimensiune și are un motor puternic. Ernest Roth SA ne-a
furnizat un nou vehicul cu o gamă de atașamente.

O capotă care poate fi deschisă larg face ca lucrările de mentenanță să fie mai ușoare.

Schäffer oferă o garanție de trei ani sau 3.000 de ore pentru această îmbinare solidă.

Motorul Deutz și axe foarte puternice
Schäffer 5680 T se află chiar în mijlocul gamei de nouă modele din gama de încărcătoare telescopice. Cu o
greutate de serviciu de 4.500 kg, acesta este un încărcător panoramic ideal și care poate, de asemenea, să
manevreze sarcini mai mari. Acesta este propulsat de un motor turbo diesel Deutz cu sistem de răcire cu apă
și 4 cilindri cu sistem Common Rail, DOC, răcire intermediară și o capacitate cilindrică de 2,9 l. Puterea totală
de 75 PS /55 kW permite un cuplu de 300 Nm. Datorită ventilatorului vâscos opțional, nivelul de zgomot și
consumul de combustibil sunt mai reduse, iar puterea motorului este, prin urmare, mai mare. O zonă mare de
absorbție a chiller-ului asigură faptul că există suficient aer proaspăt, iar ciclonul standard este exact în poziția
ideală pentru condiții de praf. Datorită dimensiunilor sale compacte, motorul este integrat adânc în șasiu. Cu
toate acestea, punctele de întreținere sunt ușor accesibile și o priză de diagnosticare demonstrează tehnologia
modernă care s-a folosit. Rezervorul diesel este acum integrat în șasiul din partea din spate a vehiculului pe
partea dreaptă, iar rezervorul de ulei hidraulic pe partea stângă. Făcând acest lucru, acum aveți balast
suplimentar în spate și, în același timp, spațiul gol a fost utilizat. Îmbinarea articulată care face legătura dintre
partea din față și partea din spate a vehiculului este nouă și are rulmenți pivot mai mari, care nu necesită
mentenanță. Schäffer oferă o garanție de 3.000 de ore sau trei ani pentru această îmbinare. Întreaga mașină
este susținută de axe originale Schäffer, în spate cu un arbore planetar complet flotant, care asigură stabilitate
suplimentară, cu diferențial autoblocant și o capacitate de încărcare statică în total de 9.000 daN! Cinci roți
planetare produc o forță mare de tracțiune. Ca opțiune, o viteză finală de 30 kph și o capacitate de tractare
(cu frână inerțială) de 6.000 kg este posibilă. O frână multidisc care nu necesită mentenanță în axa din față
asigură o bună performanță de frânare. Frâna de parcare cu discuri multiple funcționează, de asemenea, întro baie de ulei. Anvelopele cu 425/55R17AS au o lățime bună și oferă aderență bună chiar și în situații off-road.
În varianta standard, ambele pneuri din spate sunt umplute cu un amestec de glicol pentru balast. Cu o lățime
a vehiculului de 1.710 mm, puteți trece chiar și prin spații înguste și cu o rază de rotire de 1.850 mm, este întradevăr manevrabilă. În capătul din spate, o placă de oțel grea de 225 kg este înșurubată pe dedesubt ca o
carcasă de greutate. Această placă este disponibilă ca opțiune. Dacă este nevoie, se poate adăuga o a doua
placă, atunci când situația o cere.

Motorul Deutz puternic încorporat în șasiu.

Ca greutate suplimentară, o placă de 200 kg este montată sub capătul din spate. Farul este montat în
așa fel încât este foarte bine protejat.

Axele originale Schäffer cu o încărcătură utilă de 9.000 daN și un set bun de pneuri, sunt ideale
pentru o propulsie puternică.
Cabină excelentă, compactă pentru zile lungi de lucru
Confortul în conducere este cu siguranță un aspect important, iar cabina are un impact semnificativ asupra
acestui confort. Dacă stați în Schäffer 5680 T, veți fi surprins de cât de confortabil este să stați în încărcătorul
telescopic compact articulat cu o înălțime de 232 cm și o cabină extrem de joasă. Scaunul cu suspensie
pneumatică pentru confort este foarte confortabil și poate, de asemenea, să absoarbă impacte majore cu
ușurință. Volanul este remarcabil de mic, și, din păcate, poate fi ajustat doar în înălțime, dar dacă ajustați
scaunul, atunci este foarte bine. Ambele uși pot fi blocate în poziție deschisă sau pot fi poziționate cu ușurință
cu un suport care este blocat în încuietoare. Urcarea în mașină de pe partea dreaptă este destul de strânsă
datorită pârghiei de comandă, dar este adecvată. Dacă aruncați o privire bună în jurul cabinei, veți observa
multe detalii bune, practice. De exemplu, duzele de aer sunt poziționate în așa fel încât aerul din sistemul de
ventilație trifazat să fie bine distribuit, geamurile nu se aburesc, iar picioarele dvs. vor fi păstrate frumos și
calde în cele mai reci perioade ale anului. Parbrizul din spate poate fi scos și chiar și un suport pentru pahar
pliant este montat pe partea stângă. Radio-ul este acolo pentru divertisment cu boxe bine poziționate, CD și
port USB. Un compartiment de depozitare principal oferă un mic raft de depozitare, dar, până la urmă ați urcat
în vehicul pentru a lucra și nu pentru a trăi în el. Comenzile de operare se află lângă frâna de mână, iar
comutatorul de deconectare a acumulatorului pe partea stângă a scaunului, cu totul aranjat la îndemână pe
partea dreaptă. Întrerupătoarele pentru ștergătoare, luminile de lucru și cheia electrică de blocare pentru a
treia funcție se află pe partea pilonului B. Toate luminile de semnalizare sunt vizibile în mod clar pe panoul din
față de pe volan. Puteți citi toate valorile necesare precum nivelul combustibilului, temperatura și turometrul.
În centru se află un ecran care arată direcția de deplasare, nivelul vitezei etc. În caz de defecțiune, erorile
motorului vor fi, de asemenea, afișate aici și pot fi citite ca un cod de eroare fără dispozitiv de diagnosticare.
Întrerupătoarele cumpănă utilizate în mod frecvent pentru eliberarea instrumentelor, lumini, reducerea
presiunii pentru instrumente și amortizoare de vibrații pentru utilizare pe drumuri sunt montate sub volan.
Maneta multifuncțională care este cu siguranță cea mai utilizată componentă, este montată la îndemână pe
partea dreaptă a consolei. O cotieră mică, cu înălțime reglabilă face lucrul cu 5680 T extrem de confortabil.
Comutatorul basculant pentru selectarea nivelului de viteză se află mai jos pe manetă. Brațul telescopic,
direcția de deplasare și cea de-a treia funcție sunt controlate pe partea superioară.

Utilizând brațul de încărcare telescopic, puteți încărca chiar și mașini mari fără nicio problemă.

Poziția de conducere este foarte confortabilă și vă oferă o vedere panoramică excelentă.

Toate comenzile de operare importante sunt dispuse pe partea dreaptă a cabinei.

Volanul cu înălțime reglabila poate fi ajustat cu ușurință.

Puteți suna pentru informații cu privire la vehicul utilizând ecranul pentru centrul de informare din
mijloc.

Geamul din capotă oferă o vedere fantastică a atașamentelor.

Sistem hidraulic modulat bine
În ceea ce privește sistemele hidraulice, Schäffer nu are nimic de ascuns nici în acest caz. Autodrive-ul HTF
hidrostatic auto este robust și puternic. Acest lucru înseamnă că ajustează viteza de conducere utilizând o
pedală de comandă și comută ambele niveluri de viteză în mod automat, în funcție de sarcină. În mod normal,
se conduce la nivelul al doilea de viteză, însă puteți comuta la primul nivel de viteză atunci când lucrați sub
sarcină, astfel încât să puteți realiza manevre delicate foarte încet. Pompa hidraulică în funcțiune la 130 l/min
cu o presiune de lucru de 450 bar și motorul hidraulic sunt bine potrivite. Dispozitivul de control pentru sistemul
hidraulic de lucru este pre-controlat în mod hidraulic. Volumul de intrare este 80 l/min la 220 bar. Veți observa
în curând acest lucru pe măsură ce veți putea opera încărcătorul Schäffer foarte delicat și totuși repede.
Funcțiile sunt toate aranjate în mod logic, dar am ratat poziția flotantă. Ambele cuplaje hidraulice cu șurub
pentru atașamente ar trebui să aibă un cuplaj rapid, dar altfel sistemul de încărcare este cel mai bun. Suportul
dispozitivului Schäffer robust, solid este practic și este compatibil cu Kramer Allrad. Acest lucru înseamnă că
uneori puteți împrumuta sau puteți continua să utilizați un dispozitiv.

Brațul telescopic solid cu 100 cm și cinematică Z. Instrumentul de ghidare paralelă hidraulic
adaptează unghiul atașamentului la sistemul de încărcare utilizând cinematica Z.
Rază largă
Sistemul de ridicare cu braț telescopic de încărcare este fantastic. Cu acest sistem este chiar posibilă
încărcarea mașinilor mari, înalte precum, de exemplu, distribuitoare de îngrășământ și autobasculante sau
stive de baloți de peste 4,5 m. La punctul de pivotare, Schäffer 5680 T ridică sarcini de până la 2.400 kg până
la o înălțime de 4,25 m. Cifre mari pentru o asemenea mașină compactă. Dacă nu ați mai condus o basculantă
articulată până acum, atunci, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă obișnuiți cu sistemul de direcție
cu răspuns rapid. Trebuie să acordați foarte mare atenție la sistemul de direcție articulată la asemenea înălțimi
pentru a vă asigura că nu se răstoarnă autovehiculul. Brațul telescopic se poate extinde 100 cm. Elementele
de glisare de înaltă calitate, care nu necesită întreținere, din fier, sunt montate în brațul de ridicare. Instrumentul
de ghidare paralelă hidraulic compensează pentru poziția atașamentului și transferă către brațul de încărcare
prin cinematica Z. Ceea ce este, de asemenea, remarcabil este vederea excelentă a instrumentului de lucru
atunci când acesta este în cea mai înaltă poziție de ridicare. Geamul din capotă este montat în așa fel încât
să puteți vedea cu ușurință suficient fără să fie nevoie să vă străduiți. Am utilizat mașina în multe moduri
diferite în curte și a fost într-adevăr foarte distractiv să lucrăm cu ea. De la curățirea grajdurilor până la
umplerea unităților de amestecare, încărcarea pietrișului și a pământului excavat, manipularea saltelelor de
paie și stivuirea baloților. Schäffer 5680 T le-a stăpânit pe toate cu ușurință.

Îmbinările cu șurub pentru furtunurile atașamentului pot fi întotdeauna cuplate, dar este o operațiune
greoaie. Reducerea presiunii prin intermediul unui comutator din cabină ușurează conectarea
furtunurilor.

Un indicator de încărcare îi indică șoferului faptul că nu există nicio încărcătură pe axa din spate, dar
nu intervine în mod activ.

Sistemul rapid de prindere a cuplajului este extrem de robust, iar dispozitivul de blocare hidraulic
este cel mai bun. Detalii practice: dispozitivele Schäffer au două puncte de cuplare superioare. Acest

lucru permite un unghi de basculare mai mare ori de câte ori este necesar. Încă un detaliu: Suportul
Schäffer este compatibil cu suportul Kramer Allrad.
Încărcător panoramic pentru afaceri agricole
Am fost, de asemenea, foarte impresionați de performanța și de forța de ridicare. Motorul Deutz este foarte
puternic și oferă, de asemenea, o rezistență extraordinară la limita inferioară a intervalului de viteză. Combinat
cu nivelul ridicat al puterii din unitatea hidraulică, puterea concentrată este transferată direct către roți.
Comenzile de operare și joystick-ul multifuncțional sunt aranjate în mod clar. În special, la nivelarea sau la
curățarea zonelor fixe, am simțit nevoia unei poziții flotante pe brațul de ridicare. Deși nu este o cabină mare,
confortul de conducere cu scaunul de suspensie pneumatică este foarte plăcut. Chiar și iarna, sistemul de
ventilație asigură condiții bune de aer fără aburirea geamurilor. Trebuie să vă obișnuiți cu sistemul de direcție
direct, însă vă veți acomoda cu el. Cu un design extrem de subțire, încărcătorul telescopic poate trece chiar și
prin intrări înguste și cu înălțimea cabinei de 232 cm, acesta este ușor adaptabil pentru utilizare, chiar și în
interiorul clădirilor.
Concluzie
Încărcătorul telescopic Schäffer este un adevărat utilaj panoramic cu o putere enormă. Suntem încântați de
designul robust și de manevrarea puternică, rapidă. Sistemul de direcție articulat este destul de direct, dar veți
învăța rapid cum să manevrați vehiculul. Vederea mare, panoramică este, de asemenea, fantastică, toate
unghiurile fiind vizibile, iar vederea nu este deloc afectată de capotă. Cu ajutorul funcției de pre-control puteți
utiliza sistemul de încărcare într-un mod foarte sensibil și puteți ridica pe o distanță lungă cu o înălțime de
ridicare de 4,25 m. Finisajul și componentele sunt de înaltă calitate, iar acest lucru se reflectă în prețul ușor
ridicat al mașinii de testare. Însă primiți un încărcător panoramic, care se va plăti singur imediat. Cu o varietate
largă de echipamente opționale, modelul Schäffer de bază poate fi instalat în așa fel încât să se potrivească
propriilor dvs. operațiuni.

Am putut testa Schäffer cu o întreagă gamă de atașamente.

Rezervoarele de motorină și de ulei sunt montate pe stânga și pe dreapta în partea din spate a șasiului.

O rază de rotire mică face ca Schäffer să fie manevrabil și universal.
Date tehnice
Motor: Deutz turbo diesel, 4 cilindri
55 kW/75 PS
Greutate fără încărcătură: 4.700 kg
Viteză de deplasare: 30 kph
(opțiune)
Lungime cupă standard:
5.200 mm
Lățime anvelope demo: 1.710 mm
Înălțime cabină: 2.320 mm
Rază de rotire cu pneuri standard:
1,580 mm
Înălțime de ridicare la punctul de pivotare:
4.250 mm
Forță de ridicare: 2.400 kg

ÎNCĂRCĂTOARE COMPACTE 2020 - 4250
Superioritate în format compact
Clasa compactă este una dintre cele mai de succes serii construite vreodată de Schäffer. Acestea au fost
dezvoltate special pentru utilizare în spații închise. Cu toate acestea, nu s-a făcut niciun compromis cu privire
la fiabilitate și ergonomie. În conformitate cu toate celelalte modele Schäffer, mașinile din clasa compactă
oferă o siguranță excelentă și costuri reduse de operare. O gamă largă de echipamente și accesorii au făcut
mașinile extrem de versatile.

Schäffer 2034
Pe scurt: Date tehnice
Greutate de lucru
Producție
Capacitate de ridicare
Capacitate limită de încărcare
Înălțime de ridicare

1.400 kg – 3.300 kg
15 - 37 kW (20 - 50 PS)
1.200 kg – 2.300 kg
750 kg - 2,000 kg
2.470 mm – 3.250 mm

ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE 4350 Z - 8600 Z
Eficiența de funcționare fără compromisuri
Clasa dinamică Schäffer: încărcător frontal compact și eficient pentru sarcini dificile. Cinematica Z standard
cu forțe de izbucnire mari îndeplinește cele mai înalte cerințe de performanță în agricultură. Tipic pentru
Schäffer: înălțimea de ridicare enormă. Modelul 8600 Z este capabil să ridice sarcini de până la 3,80 m, cu
greu un alt încărcător frontal din această clasă putând ridica mai mult.

Pe scurt: Date tehnice
Greutate de lucru
Producție
Capacitate de ridicare
Capacitate limită de încărcare
Înălțime de ridicare

3.400 kg – 5.950 kg
37 - 75 kW (50 - 102 PS)
2.400 kg – 4.200 kg
2.200 kg – 3.800 kg
3.260 mm – 3.800 mm

ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE TELESCOPICE 2345 T - 9660 T
Putere convingătoare cu rază extinsă
În ceea ce privește încărcătoarele telescopice articulate, mașinile Schäffer sunt cele mai de succes din clasa
lor. Execuție cu precizie pe orice teren, cu înălțimi de ridicare și sarcini pe care nu le veți mai întâlni la mașinile
comparabile de la competitorii noștri.

Pe scurt: Date tehnice
Greutate de lucru
Producție
Capacitate de ridicare
Capacitate limită de încărcare
Înălțime de ridicare

2.850 kg – 13.000 kg
33 - 115 kW (45 - 157 PS)
1.900 kg – 5.300 kg
1.650 kg – 7.900 kg
3.750 mm – 6.100 mm
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