2020 - 4670
Încărcătoarele tip jos:
2024 SLT - 2345 SLT

ÎNCĂRCĂTOARE COMPACTE
Performanță înaltă, dimensiuni compacte

SCHÄFFER
De peste 60 de ani, dezvoltăm încărcătoare pentru a
satisface cerințele individuale. Satisfacția clienților
ne-a făcut ceea ce suntem astăzi: unul dintre cei mai
capabili și cu succes furnizori de încărcătoare agricole, încărcătoare cu roți și încărcătoare telescopice cu
roți. În fiecare zi angajații noștri creează soluții noi,
personalizate.
Fiecare încărcător Schäffer este rezultatul unor ani de
experiență și gândire inovatoare. Produsele noastre
stabilesc standardul în termeni de fiabilitate și durabilitate maximă. Puteți să vă bazați pe Schäffer pentru
costuri mai mici pe întreaga durată de funcționare și
pentru performanță, siguranță și confort de conducere pentru mulți ani care urmează.

Încărcătoarele
Schäffer în acțiune:

www.schaeffer.de/en/videos
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CLASA COMPACTĂ A SCHÄFFER:
MICI DAR PUTERNICE
Clasa compactă este una dintre cele mai de succes serii
construite vreodată de Schäffer. Special dezvoltată pentru utilizare în spații închise, dar fără compromisuri în
ceea ce privește fiabilitatea și ergonomia. În linie cu toate
celelalte modele Schäffer, vă puteți aștepta la securitate
excelentă și costuri de exploatare scăzute de la mașinile

noastre din clasa compactă. Acestea s-au dovedit a fi de
succes pentru utilizarea în operațiuni interioare, în ferme
mici și mijlocii, precum și în ferme de cai. O gamă largă
de echipamente și accesorii face mașinile extrem de versatile.

Clasa compactă:

2020 15 kW (20 CP)

2024 18,5 kW (25 CP)

2345 33 kW (45 CP)

4670

2028 18,5 kW (25 CP)

2628 18,5 kW (25 CP)

2630 18,5 kW (25 CP)

3 7,4 kW (51 CP)
48,6 kW (66 CP)

2024 SLT 18,5 kW (25 CP) 2028 SLT 18,5 kW (25 CP) 2345 SLT 33 kW (45 CP)
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SCHÄFFER 2020, 2024

Capătul de antrenare Schäffer SWH
Cu capătul de antrenare Schäffer SWH, cuplarea oricărui accesoriu este o joacă. Blocarea hidraulică este
standard. Accesoriile originale Schäffer sunt echipate, de asemenea, cu cadrul cu cârlig dublu, astfel încât
unghiul de rulare și unghiul de descărcare să fie ușor
de reglat. Aceasta aduce avantaje cu materiale cum ar
fi cerealele, unde este preferabil un unghi de rotire mai
mare, precum și alte materiale, cum ar fi solul. Inginerie
simplă, flexibilă și ingenioasă de la Schäffer.
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Transmisie hidraulică, comandă cu pedală
de picior
Cu comenzile de picior 4x4 hidraulice, încărcătoarele
2020 și 2024 pot fi operate foarte ușor. Rotațiile motorului diesel sunt reglate prin pedala de accelerație.
Direcția de deplasare și viteza sunt controlate cu o
pedală în partea stângă a mașinii. Această extraordinară
ușurința de operare face mașina foarte manevrabilă, și
este un avantaj imens în zonele cu o mulțime de schimbări de viteză și direcție.

SCHÄFFER 2020 ȘI 2024: SIMPLU, EFICIENT ȘI
VALOARE CORECTĂ PENTRU BANII PLĂTIȚI
Când vine vorba de spații mici, aceste încărcătoare excelează. Cu o lățime totală de doar 79,5 cm, Schäffer 2020 va încăpea prin aproape orice ușă. La 89,5 cm lățime, fratele lui
mai mare, Schäffer 2024, este doar în mod marginal mai lat.
Aceste dimensiuni compacte înseamnă că munca manuală
poate fi mecanizată în clădiri care au fost anterior inaccesibile, făcând munca mai rapidă, mai ușoară și mai productivă.

Ambele mașini arată similar - diferențele se regăsesc în
sistemele de transmisie. Datorită tehnologiei simple, modelele 2020 și 2024 oferă cea mai accesibilă intrare în lumea Schäffer, însă puteți avea încredere în aceeași înaltă
calitate ca și toate încărcătoarele Schäffer. Acestea își păstrează valoarea peste ani cu valori reziduale ridicate pe piața de produse la mâna a doua.
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SCHÄFFER 2028: MAȘINĂ CU PERFORMANȚĂ
COMPACTĂ CU COMANDĂ AUTO
Schäffer 2028 este disponibil cu tot ce este mai bun în clasa
lui când vine vorba de forța de tracțiune și agilitate.
Motorul diesel Kubota, acționarea hidrostatică și osiile originale Schäffer dau o forță de tracțiune ridicată, în timp ce
comenzile auto ajustează automat viteza motorului.
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Forța de tracțiune a crescut de la modelele anterioare datorită utilizării celor mai recente componente de transmisie.
Pur și simplu nu este posibilă blocarea motorului - acesta funcționează întotdeauna în intervalul optim de viteze.
Schäffer 2028: se deplasează mai mult decât vă așteptați!

SCHÄFFER 2028
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SCHÄFFER 2628: PLĂCERE PURĂ DE A CONDUCE
Schäffer 2628 este unul dintre cele mai agile și manevrabile
din clasa lui și este dotat cu caracteristici inteligente pentru
o utilizare eficientă și economică, fără a compromite
performanțele.
În primul rând, există un nou concept de acționare - pompa
cu piston axial de înaltă presiune. Este capabilă să transforme
puterea de ieșire de la motorul puternic Kubota de 18,5 kW /
25 CP într-o agilitate care este de neegalat în clasa sa. Veți
observa că aceasta este operația extrem de plină de viață și
accelerația rapidă la 20 km / h.
De asemenea, 2628 are o rază de viraj foarte mică, datorită
utilizării motoarelor pe axe în locul unui arbore cardanic.
Datorită transmisiei de înaltă presiune, un nivel ridicat de
tracțiune poate fi atins chiar și fără un arbore cardanic.
Acest lucru este susținut de osiile cu 5 găuri, care sporesc în
continuare eficiența datorită raportului de transmisie adaptat
și, prin urmare, reduc consumul de combustibil.
Presiunea mare de lucru înseamnă că unitatea necesită
mai puțin ulei, iar sistemul hidraulic de lucru poate fi redus.
Toate acestea conduc la o creștere a eficienței, o economie de
combustibil mai bună și o scădere a costurilor de exploatare.
Motorul axial cu piston din aval este proiectat pentru o viteză
maximă de 3700 de rotații pe minut, dar funcționează la
doar 800 de rotații pe minut. Această cerere relativ scăzută
garantează o durată lungă de viață.

Camera motorului se deschide înainte. Acest lucru face ca toate punctele de
întreținere să fie ușor accesibile din ambele părți ale mașinii.

Ergonomia oferită de acest încărcător este excepțională. Șoferul are mult
spațiu în ciuda dimensiunilor foarte compacte ale mașinii și poate lucra
confortabil datorită poziției optimizate a manetei și a volanului.
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SCHÄFFER 2628
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SCHÄFFER 2630

SCHÄFFER 2630: EFICIENȚĂ, AGILITATE ȘI
CONFORT DE CONDUCERE CA STANDARD
Noul 2630 este un încărcător puternic de 18,5 kW / 25 de cai
putere și singura mașină care combină un concept de acționare
cu presiune ridicată cu o auto-propulsie controlată electronic.
Motorul cu 3 cilindri de la Kubota are o capacitate de cilindree
de 1,7 litri și, prin urmare, un cuplu deosebit de mare. La fel ca
2628, modelul 2630 funcționează cu o presiune ridicată de lucru
de 510 bar, cantitatea de ulei necesară pentru sistemul hidraulic de acționare și de funcționare este redusă, ceea ce duce la
o eficiență sporită și la economii de combustibil. Încărcătorul
atinge o viteză superioară de 20 km/h. Pentru aceasta, un arbore cardanic asigură transmisia de putere către osia din față,
garantând niveluri ridicate de împingere. Noile osii cu 6 găuri
cresc în continuare eficiența și reduc consumul de combustibil
datorită raportului de transmisie adaptat.
Un plus de confort și performanță sunt oferite de forța de tracțiune superioară (FTS) și Transmisia de putere Schäffer (TPS). FTS
este un sistem automat de control al tracțiunii, care permite încărcătorului să livreze cea mai mare forță de tracțiune, chiar și la
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viteze mari. Aceasta înseamnă că deplasarea manuală în jos nu
este necesară atunci când conduceți în sus sau într-un morman.

Modelul 2630 este prima mașină din clasa lui care utilizează TPS
- acționarea controlată electronic de la Schäffer, care s-a dovedit
a fi de succes în mașinile seriei mari Schäffer. Aici unitatea este
adaptată cuplului motorului diesel. TPS oferă o creștere semnificativă a eficienței mașinii, îmbunătățirea agilității și oferă șoferului o serie de noi posibilități, inclusiv controlul vitezei de croazieră,
pentru a menține mașina la o viteză constantă de mers, indiferent
de turația motorului, ceea ce este deosebit de avantajos atunci
când lucrați cu dispozitive de dozare a furajelor, distribuitoare de
paie, de mulci sau mături. De asemenea, pornirea din rampă va
deveni mult mai ușoară, deoarece asistentul de pornire vă ajută
să împiedicați deplasarea vehiculului înapoi. TPS este standard
pe 2630 și 4670.

345: ÎNCĂRCĂTOARE PERSONALIZATE, PÂNĂ LA 20 KM/H
2345 este greu de depășit atunci când vine vorba de variante de
echipare. Schäffer oferă încărcătoare personalizate. Indiferent
de opțiunile alese, calitatea Schäffer este inclusă din oficiu.
Punctul nostru de pendulare/articulație fără întreținere este
acum mai puternic, astfel încât mașinile manipulează cu
ușurință încărcături importante.

Și atunci când vine vorba de confort, încărcătoarele Schäffer
sunt cele mai bune din clasa lor. Șoferul are mai mult spațiu și
un sistem hidraulic de funcționare perfect
proiectat. Motorul puternic de tracțiune pe patru roți este
distractiv, iar noile motoare cu 4 cilindri funcționează fără
probleme. Testele independente de referință confirmă în mod
repetat nivelul ridicat al calității Schäffer.

SCHÄFFER 2345:
AVANTAJE DINTR-O PRIVIRE
Opțional cu acoperiș protector (de
asemenea disponibil cu ștergătoare de
parbriz și geam posterior) sau tip cabină
Motoarele
Kubota: lider pe
piața mondială
a motoarelor
diesel compacte.
Curat, economic și
puternic.

Rulmenți cu articulație bilă în
loc de cuzineți pentru o durată
de viață mai lungă.

Un cilindru puternic de
ridicare în loc de două
mici: șasiu frontal îngust,
vedere perfectă înainte, fără
tensiune, fără uzură.

Coloana de
direcție reglabilă

Capăt de antrenare SWH cu
sistem de blocare hidraulic
ca standard.

Osiile Schäffer originale: tracțiune foarte
puternică, de înaltă presiune datorită celei mai
bune configurații a osiei, a acționării hidrostatice
și a motorului diesel, o sarcină utilă de 7 t pe osie.
Viteza maximă rapidă de 20 km / h ca standard

Platforma operatorului cu
mai puține vibrații.

Brațul de ridicare optimizat de
CAD, cea mai bună înălțime de
ridicare și rază de acțiune,
ridicare paralelă perfectă.

Pendul articulat fără articulație
cu garanție extinsă.

Versatil datorită gamei largi de
unelte și echipamentului opțional.
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SCHÄFFER 2345
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FTR: FORȚĂ DE TRACȚUNE MAXIMĂ, CHIAR ȘI ÎN
TREAPTA SUPERIOARĂ
FTR sau „forța de tracțiune ridicată” reglează automat
tracțiunea, astfel încât încărcătorul să poată furniza
cea mai mare forță posibilă chiar și într-o treaptă superioară. FTR utilizează un nou piston axial - motor cu
osie îndoită, care reglează automat viteza în funcție de
tracțiune. Acest lucru este deosebit de util într-o poziție în urcare, deoarece șoferul nu trebuie să treacă la
prima treaptă de viteză.
FTR intră în acțiune atunci când se sapă în material
agregat - dacă este nevoie de mai multă forță, motorul hidraulic se adaptează automat, fără ca șoferul să
intervină manual. Aceasta înseamnă că cea mai mare
parte a muncii se poate realiza în treapta superioară
de viteză, sporind confortul de conducere și accelerând munca. Schäffer 2630, 2345 și 4670 sunt echipate și livrate cu unitatea FTR ca standard.

Avantaje:

§§ Forțe de tracțiune foarte mari
§§ Nu este nevoie să schimbați manual o viteză când
mergeți în sus
§§ Chiar și la viteză mare, tracțiunea maximă este
întotdeauna disponibilă, de ex. când se conduce în
grămezi de mulci
§§ Confortul de conducere îmbunătățit, funcționare
mai rapidă
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SCHÄFFER 4670

Osiile Schäffer pentru o mai mare
securitate și stabilitate.
Osiile originale Schäffer sunt adaptate fiecărui încărcător particular - acesta este secretul puterii lor de împingere remarcabile, așa cum s-a demonstrat prin teste
independente. Forța sistemului de antrenare hidrostatică este transformată în forțe mari de tracțiune. Pentru
această serie, capacitatea de încărcare admisă este de 7
tone pe osie - cu greu veți găsi ceva mai bun. Noua unitate FTR oferă automat cea mai mare tracțiune în treapta
superioară de viteză.

”Frâna ușoară ”Schäffer:
Frâna pe care vă puteți baza
Toate încărcătoarele Schäffer cu arbore de transmisie
au și sistemul nostru „Frânare ușoară” cu mai multe
discuri. Acestea se află într-o baie de ulei care este
complet etanșată împotriva umidității și murdăriei,
ceea ce înseamnă performanțe remarcabile, practic
fără uzură și întreținere.
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ERGONOMIE PURĂ

ERGONOMIE LA SUPERLATIV
Confortul șoferului a fost prioritatea noastră principală în
proiectarea cabinei modelului 4670. O gamă de caracteristici contribuie la un mediu de lucru foarte confortabil, astfel
încât șoferul să se simtă proaspăt, chiar și după zilele lungi
de lucru. Toate instrumentele de operare și control sunt clar
proiectate și ușor de utilizat și ușor de accesat de pe scaunul
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confortabil cu spațiu pentru picioare impresionant. Utilizarea
generoasă a sticlei asigură o vizibilitate perfectă pentru lucru
și manevrare. Cel de-al treilea circuit de control este integrat
în manetă, fără a fi necesară schimbarea mânerului pentru a
acționa circuitul de comandă suplimentar.

Vedere perfectă în sus cu jaluzele rulante

STANDARD PE 4670 CU CABINĂ:

2X Lampă de lucru frontală de alimentare dublă, 1x Alimentare unică spate

Bara de comutare, ștecher electric

Manetă multifuncțională

Suport sticlă, comutatorul bateriei
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DATE TEHNICE
2020
Motor

3 cil. Kubota.
15 kW (20 CP)

2024

2028

3 cil. Kubota.
18,5 kW (25 CP)

Sistemul hidraulic de tracțiune

3 cil. Kubota.
18,5 kW (25 CP)

Grup hidraulic

Sistemul de frânare de serviciu

3 cil. Kubota,
18,5 kW (25 CP)
Auto-hidrostatic

7,00- 12 CA
Opțiunea I 27x 8,50- 15 SKD
Opțiunea II 27x 10,5- 15 SKD
Opțiunea III26x 12,00- 12

Pneuri 7,00- 12 CA

2628

7,00- 12 CA
Opțiunea I 27x 8,50- 15 SKD
Opțiunea II 27x 10,5- 15 SKD
Opțiunea III26x 12,00- 12

Frână cu tambur mecanică

10.0/75-15.3 CA
Opțiunea I 26x12.00-12
Opțiunea II 27/10.50-15

Frână cu tambur mecanică hidrostatice

Frâna de staționare

Frână cu tambur mecanică

Sistemul hidraulic de lucru Rata de livrare: 31 l/min
Rata de livrare: 33 l/min
Rata de livrare: de la 33 l/min Rata de livrare: de la 33 l/min
Ieșire/presiune Presiune de funcționare: 180 bari Presiune de funcționare: 200 bari Presiune de funcționare: 200 bari Presiune de funcționare: 200 bari
Direcție

Direcție cu pivotare articulată complet hidraulică

Greutatea de operare 1.400 kg

1.700 kg

1.760 kg

1.850 kg

Capacitate de ridicare 1.200 kg

1.400 kg

1.500 kg

1.600 kg

622 - 786 kg
829 - 973 kg

675 - 841 kg
832 - 976 kg

789 - 941 kg
1.041 - 1.191 kg

Sarcina de încărcare, articulat*1
Furcă pentru paleți 265 kg
cupă 350 kg

320 kg
410 kg

375 kg
505 kg

465 kg
580 kg

Sarcina utilă
furca pentru paleți, teren drept*2 212 kg
furca pentru paleți, teren denivelat*2 159 kg
Cupă*3 175 kg

256 kg
192 kg
205 kg

300 kg
225 kg
252,5 kg

372 kg
279 kg
290 kg

Osii originale Schäffer,
jantă cu 4 prezoane

Osii originale Schäffer,
jantă cu 5 prezoane

Osii originale Schäffer, jantă cu
5 prezoane; Opțiune: diferențial
automat pentru alunecare
limitată

0 - 12 km/h

0 - 15 km/h

0 - 20 km/h

Sarcina de basculare, drept*1
furcă pentru paleți 605 - 749 kg
cupă 728 - 871 kg

Osii

Osii Schäffer originale,
4 piulițe de fixare a roții

Viteză 0 - 12 km/h
Sistemul electric
Cantități de umplere

Tensiune de funcționare: 12 V
Combustibil: 18 l
Ulei hidraulic: 26 l

Nivelul presiunii sonore LpA 84 dB(A)
Nivelul de putere acustică
garantat LwA 101 db(A)
echivalent LwA 98 db(A)

Combustibil:23 l
Ulei hidraulic:30 l

84 dB(A)

83 dB(A)

84 dB(A)

101 db(A)
98 db(A)

101 db(A)
98 db(A)

101 db(A)
98 db(A)

< 2,5 m/s²

Vibrație totală corp *4

< 0,5 m/s²

conf. ISO 8313

Combustibil: 23 l
Ulei hidraulic: 30 l

Vibrație mână/braț *4
-

*1

Combustibil: 23 l
Ulei hidraulic: 30 l

*2

conf. EN 474-3

*3

conf. ISO 14397-1

*4

-

-

-

-

-

-

conf. ISO 8041 X = ca standard

Dimensiunile pneurilor și echipamentele suplimentare pot modifica greutatea de operare, sarcina de basculare și sarcina utilă.
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2630
Motor

2345

3 cil. Kubota,
18,5 kW (25 HP)

4 cil. Kubota Turbo,
33 kW (45 HP)

Sistemul hidraulic de tracțiune

4 cil. Kubota,
37,4 kW (51 CP) / 48,6 kW (66 CP)

Hidrostatic-auto, FTR
10,0/75 - 15,03 CA
Opțiunea I 27x 10,5-15 SKD
Opțiunea II 31x 15,5- 15

10,0/75 - 15,03 CA
Pneuri Opțiunea I 27x 10,5- 15
Opțiunea II 31x 15,5- 15
Sistemul de frânare de serviciu

11,5/80 - 15,03 CA
Opțiunea I 15,0/55 - 17
Opțiunea II 425/55 R17
Frână combinată frână hidrostatică
și multi-disc

Hidrostatic și multi-disc

Frâna de staționare

Frână multi-disc cu rulare în baia de ulei

Sistemul hidraulic de lucru Rata de livrare: de la 37 l/min
Ieșire/presiune Presiune de funcționare: 200 bari
Direcție

Rata de livrare: de la 42 l/min
Presiune de funcționare: 200 bari

Rata de livrare: de la 52 l/min
Presiune de funcționare: 200 bari

Direcție cu pivotare articulată complet hidraulică

Greutatea de operare 2.100 kg / 2.300 kg cu cabină

2.350 kg / 2.550 kg cu cabină

3.100 kg / 3.300 kg cu cabină

Capacitate de ridicare 1.650 kg

1.700 kg

2.300 kg

1.048 - 1.321 kg
1.250 - 1.578 kg

1.783 - 1.913 kg
2.110 - 2.301 kg

Sarcina de încărcare, articulat*1
Furcă pentru paleți 609 kg
cupă 799 kg

660 kg
960 kg

1.340 kg
1.570 kg

Sarcina utilă
furca pentru paleți, teren drept*2 487 kg
furca pentru paleți, teren denivelat*2 365 kg
Cupă*3 399 kg

528 kg
396 kg
480 kg

1.072 kg
804 kg
785 kg

Sarcina de basculare, drept*1
furcă pentru paleți 895 - 1.124 kg
cupă 1.110 - 1.381 kg

Osii

Osii Schäffer originale, 6 piulițe de fixare a roții ; Opțiune: diferențial automat cu alunecare limitată

0 - 20 km/h în treapta 2 comutabilă sub
Viteză
sarcină

0 - 20 km/h în treapta 2 comutabilă sub
sarcină, Opțiune: 0 - 28 km/h

Sistemul electric
Cantități de umplere

Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

Nivelul de putere acustică
garantat LwA 101 db(A)
echivalent LwA 101db(A)

conf. ISO 8313

Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 85 l
Ulei hidraulic: 62 l

84 dB(A)

85 dB(A)

101 db(A)
99/98 db(A)

101 db(A)
100 db(A)

Vibrație mână/braț *4

< 2,5 m/s²

Vibrație totală corp

< 0,5 m/s²

*2

conf. EN 474-3

*3

0 - 20 km/h în treapta 2 comutabilă sub
sarcină, Opțiune: 0 -28 km/h

Tensiune de funcționare: 12 V

Nivelul presiunii sonore LpA 82 dB(A)

*1

4670

*4

X

X

X

X

-

X

conf. ISO 14397-1

*4

conf. ISO 8041 X = ca standard

Dimensiunile pneurilor și echipamentele suplimentare pot modifica greutatea de operare, sarcina de basculare și sarcina utilă.
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DIMENSIUNI
2024

2028

2628

A

Ampatamentul [mm]

1.375

1.375

1.375

1.445

B

Lungime șasiu [mm]

2.600

2.780

2.780

2.850

C

Lungime totală cu cupa standard [mm]

3.330

3.530

3.530

3.550

D

Adâncime de săpat [mm]

110

110

110

110

E

Raza de acțiune [mm]

3.180

3.460 / 3.720*

3.460 / 3.720*

3.590 / 3.850*

F

Max, punctul de pivotare al cupei, [mm]

2.470

2.800 / 3.060*

2.800 / 3.060*

2.880 / 3.110*

G

Înălțime de încărcare cu furcile pentru
paleți [mm]

2.335

2.560 / 2.920*

2.560 / 2.920*

2.750 / 2.980*

H

Max, înălțimea de descărcare [mm]

1.710

1.965 / 2.265*

1.965 / 2.265*

2.170 / 2.400*

I

Înălțime față [mm

1.540

1.600 / 1.725*

1.600 / 1.725*

1.680 / 1.805*

J

Lățimea de descărcare [mm]

580

440

440

560

K

Înălțimea scaunului [mm]

1.020

1.055

1.055

1.160

L

Înălțimea acoperișului de protecție [mm]
Înălțime cabină [mm]

2.070
–

de la 2.090
–

de la 2.090
–

2.200
–

N

Lățimea totală [mm]

795 - 1.000

895 - 1.250

895 - 1.250

1.060 - 1.280

0

Rază de viraj interior [mm]

530

660

660

780

P

Rază de viraj exterior [mm]

1.515

1.560

1.560

1.900

Q

Raza exterioară cu cupa standard [mm]

1.800

1.950

1.950

2.350

* Opțiune: ridicare înaltă
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2020

2630

2345

4670

A

Ampatamentul [mm]

1.470

1.550

1.840

B

Lungime șasiu [mm]

2.950

3.230

3.710

C

Lungime totală cu cupa standard [mm]

3.695

3.880

4.530

D

Adâncime de săpat [mm]

110

90

130

E

Raza de acțiune [mm]

3.795 / 3.565 *

3.570 / 3.800*

4.100

F

Max, punctul de pivotare al cupei, [mm]

2.880 / 3.110*

2.880 / 3.110*

3.250

G

Înălțime de încărcare cu furcile pentru
paleți [mm]

2.675 / 3.005*

2.680 / 2.960*

3.070

H

Max, înălțimea de descărcare [mm]

2.090 / 2.345*

2.045 / 2.300*

2.420

I

Înălțime față [mm

1.675 / 1.775*

1.690 / 1.790*

1.850

J

Lățimea de descărcare [mm]

590

470

300

K

Înălțimea scaunului [mm]

1.160

1.160

1.270

L

Înălțimea acoperișului de protecție [mm]
Înălțime cabină [mm]

2.180
2.150

2.215
2.110

2.270
2.220

N

Lățimea totală [mm]

1.020 - 1.300

1.020 - 1.570

1.220 - 1.730

0

Rază de viraj interior [mm]

1.020

835

1.310

P

Rază de viraj exterior [mm]

2.040

1.855

2.530

Q

Raza exterioară cu cupa standard [mm]

2.400

2.500

2.880
* Opțiune: ridicare înaltă

Toate specificațiile tehnice din această broșură se referă la modelele seriale și descriu funcțiile lor standard. Componentele echipamentelor și funcțiile lor precum și accesoriile depind de modelul individual și de opțiunile produsului, precum și de
cerințele specifice țării și ale clientului (valorile maxime pentru sarcinile de basculare și a încărcăturii utile pot fi atinse numai cu balasturi suplimentare). Imaginile pot conține produse sau componente ale echipamentului care nu sunt menționate
sau nu pot fi obținute ca standard. Descrierile, măsurătorile, imaginile, specificațiile privind greutatea și datele tehnice corespund stadiului actual al tehnicii la momentul imprimării și nu sunt obligatorii. Ne rezervăm dreptul la modificări în domeniul
construcțiilor, echipamentelor, opticii și tehnologiei fără notificare prealabilă, datorită dezvoltării continue a produselor. În cazul unor îndoieli privind performanța sau modul de funcționare a produselor noastre datorită unor circumstanțe speciale, vă
recomandăm să executați eșantioane de lucru în condiții controlate. Nu putem exclude abaterile de la imagini sau măsurători, erori de calcul, erori de imprimare sau incompletitudini în prospect, în ciuda tuturor îngrijirilor cuvenite. Prin urmare, nu ne
asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea și caracterul complet al specificațiilor din acest prospect. Noi garantăm buna funcționare a produselor noastre în cadrul Termenilor și condițiilor noastre generale. Orice garanții care depășesc aceste
garanții nu sunt în principiu furnizate. Orice răspundere dincolo de cele stabilite în Termenii și condițiile noastre generale este exclusă.
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SCHÄFFER SLT

SCHÄFFER 2024 SLT ȘI 2028 SLT –
ÎNĂLȚIME JOASĂ, , PUTERE MAXIMĂ
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Dacă aveți nevoie de un încărcător mic pentru locuri de
muncă în zone greu accesibile, verificați încărcătoarele
noastre SLT - special concepute pentru a fi utilizate în căile
de acces înguste și în camere cu spațiu limitat. 2028 SLT
cu o înălțime de 1,89 m și o lățime minimă de 89,5 cm este
unul dintre cele mai compacte încărcătoare disponibile
pe piață. Încărcătorul de 1,8 t este un adevărat pachet de
energie și este ideal pentru utilizarea în spații interioare și
în condiții de funcționare înguste. Cu o sarcină de basculare
de 920 kg, mișcă de asemenea baloți grei de siloz în condiții

de siguranță. Unele branduri rivale necesită îndepărtarea
acoperișului de protecție pentru a accesa zonele joase, dar
cu opțiunile SLT ale Schäffer, nu este nevoie niciodată de
compromisuri în ceea ce privește siguranța. 2028 SLT de
18,5 kW (25 hp) este echipat cu un dispozitiv hidrostatic și
asigură forța de tracțiune tipică Schäffer. Modelul 2024 SLT
este echipat cu același motor, dar cu o propulsie hidraulică
simplă - ideal pentru acei clienți care caută un nou Schäffer
la un preț mai mic.

SCHÄFFER SLT

Capotele din față și din spate sunt ușor de
deschis, ceea ce facilitează întreținerea.
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SCHÄFFER SLT

Modelul 2345 SLT este disponibil și cu cabină, dar cu o înălțime a
mașinii de numai 1,95 m (în funcție de anvelope).

Pornirea și oprirea mașinii este foarte ușoară (etapă suplimentară
ca opțiune).

Poziția ușor răsucită a manetei simplifică funcționarea.
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SCHÄFFER
2345 SLT

MODELELE SLT:
CU O ÎNĂLȚIME MAI
MICĂ DE 2M
Modelul 2345 SLT are o înălțime de doar 1,95 m (în
funcție de roți) și este mașina ideală pentru a lucra în
majoritatea zonelor cu înălțime redusă. În comparație
cu standardul 2345, motorul diesel este așezat puțin
mai în spate, iar ampatamentul se prelungește, creând
spațiu pentru poziția inferioară a scaunului, ceea ce
face și mai ușoară pornirea și oprirea încărcătorului.
Ergonomia este similară modelului standard și chiar șoferii
înalți au spațiu suficient. Un alt avantaj al ampatamentului
mai lung este o sarcină de basculare crescută - până la
1250 kg. Garda la sol corespunde cu cea a modelului
2345 standard. Plafonul de protecție al SLT respectă
indicațiile standard de testare ROPS și FOPS.
Schäffer 2345 SLT este un încărcător foarte agil,
echipat cu un motor Kubota de 4 cilindri, cu funcționare
fără probleme, de 33 kW. Viteza maximă este de 15
km/h. La cerere, este disponibilă o transmisie rapidă
(20 km / h) comutabilă sub sarcină.
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DATE TEHNICE
SCHÄFFER SLT

2024 SLT
Motor

2028 SLT

3 cil. Kubota
18,5 kW (25 CP)

3 cil. Kubota
18,5 kW (25 CP)

4 cil. Kubota Turbo
33 kW (45 CP)

Sistemul hidraulic de tracțiune Grup hidraulic

Auto-hidrostatic

7.00-12 CA
Opțiunea I 27x 8,50- 15 SKD
Pneuri
Opțiunea II 27x 10,5- 15 SKD
Opțiunea III26x 12,00- 12
Sistemul de frânare de serviciu Frână cu tambur mecanică
Frâna de staționare

2345 SLT

7.00-12 CA
Opțiunea I 27x 8,50- 15 SKD
Opțiunea II 27x 10,5- 15 SKD
Opțiunea III26x 12,00- 12

10,0/75 - 15,3 AS
Opțiunea I 27x 10,5- 15 SKD
Opțiune II 31x 15,5- 15

Frână cu tambur mecanică hidrostatice

Hidrostatic și multi-disc

Frână cu tambur mecanică

Sistemul hidraulic de lucru Rata de livrare: 33 l/min
Ieșire/presiune Presiune de funcționare: 200 bari
Direcție

Frână multi-disc cu rulare în baia de ulei

Rata de livrare: de la 33 l/min
Presiune de funcționare: 200 bari

Rata de livrare: de la 42 l/min
Presiune de funcționare: 200 bari

Direcție cu pivotare articulată complet hidraulică

Greutatea de operare 1.750 kg

1.800 kg

2.380 kg /
2.445 kg cu cabină

Capacitate de ridicare 1.400 kg

1.500 kg

1.700 kg

787 - 939 kg
1.037 - 1.187 kg

1.048 - 1.321 kg
1.395 - 1.717 kg

430 kg
620 kg

550 kg
715 kg

344 kg

440 kg

258 kg
310 kg

330 kg
357,5 kg

Sarcina de basculare, drept
furcă pentru paleți 787 - 939 kg
cupă 1.037 - 1.187 kg
*1

Sarcina de încărcare, articulat*1
Furcă pentru paleți
430 kg
cupă
620 kg
Sarcina utilă 344 kg
furca pentru paleți, teren drept*2
furca pentru paleți, teren denivelat*2 258 kg
Cupă*3 310 kg
Osii

Osii Schäffer originale,
4 piulițe de fixare a roții

Viteză 0 - 12 km/h

0 - 15 km/h

Sistemul electric
Cantități de umplere

Combustibil: 23 l
Ulei hidraulic: 30 l

Nivelul de putere acustică
garantat LwA 101 db(A)
echivalent LwA 98 db(A)
Vibrație mână/braț *4
Vibrație totală corp
conf. ISO 8313

*2

conf. EN 474-3

*3

Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

83 dB(A)

83 dB(A)

101 db(A)
98 db(A)

101 db(A)
99/98 db(A)
< 2.5 m/s²
< 0.5 m/s²

*4

conf. ISO 14397-1

Combustibil: 23 l
Ulei hidraulic: 30 l

*4

conf. ISO 8041 X = ca standard

Dimensiunile pneurilor și echipamentele suplimentare pot modifica greutatea de operare, sarcina de basculare și sarcina utilă.
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Osii Schäffer originale,
6 piulițe de fixare a roții; Opțiune:
diferențial automat cu alunecare limitată
0 - 15 km/h
Opțiune: 0 - 20 km/h

Tensiune de funcționare: 12 V

Nivelul presiunii sonore LpA 83 dB(A)

*1

Osii Schäffer originale,
5 piulițe de fixare a roții

2024 SLT

2028 SLT

2345 SLT

A

Ampatamentul [mm]

1.640

1.640

1.650

B

Lungime șasiu [mm]

3.160

3.160

3.230

C

Lungime totală cu cupa standard [mm]

3.630

3.630

4.025

D

Adâncime de săpat [mm]

110

110

90

E

Raza de acțiune [mm]

3.460

3.460

3.800

F

Max, punctul de pivotare al
cupei, [mm]

2.800

2.800

2.880

G

Înălțime de încărcare cu furcile
pentru paleți [mm]

2.600

2.600

2.680

H

Max, înălțimea de descărcare [mm]

1.965

1.965

2.045

I

Înălțime față [mm

1.600

1.600

1.790

J

Lățimea de descărcare [mm]

440

440

470

K

Înălțimea scaunului [mm]

910

910

995

L

Înălțimea acoperișului de
protecție [mm]
Înălțime cabină [mm]

de la 1.890
de la 1.890

de la 1.890
de la 1.890

de la 1.950
de la 1.950

N

Lățimea totală [mm]

895 - 1.250

895 - 1.250

1.020 - 1.570

0

Rază de viraj interior [mm]

760

760

870

P

Rază de viraj exterior [mm]

1.850

1.850

1.890

Q

Raza exterioară cu cupa
standard [mm]

2.270

2.270

2.320

SCHÄFFER SLT

DIMENSIUNI

Toate specificațiile tehnice din această broșură se referă la modelele seriale și descriu funcțiile lor standard. Componentele echipamentelor și funcțiile lor precum și accesoriile depind de modelul individual și de opțiunile produsului, precum și de
cerințele specifice țării și ale clientului (valorile maxime pentru sarcinile de basculare și a încărcăturii utile pot fi atinse numai cu balasturi suplimentare). Imaginile pot conține produse sau componente ale echipamentului care nu sunt menționate
sau nu pot fi obținute ca standard. Descrierile, măsurătorile, imaginile, specificațiile privind greutatea și datele tehnice corespund stadiului actual al tehnicii la momentul imprimării și nu sunt obligatorii. Ne rezervăm dreptul la modificări în domeniul
construcțiilor, echipamentelor, opticii și tehnologiei fără notificare prealabilă, datorită dezvoltării continue a produselor. În cazul unor îndoieli privind performanța sau modul de funcționare a produselor noastre datorită unor circumstanțe speciale, vă
recomandăm să executați eșantioane de lucru în condiții controlate. Nu putem exclude abaterile de la imagini sau măsurători, erori de calcul, erori de imprimare sau incompletitudini în prospect, în ciuda tuturor îngrijirilor cuvenite. Prin urmare, nu ne
asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea și caracterul complet al specificațiilor din acest prospect. Noi garantăm buna funcționare a produselor noastre în cadrul Termenilor și condițiilor noastre generale. Orice garanții care depășesc aceste
garanții nu sunt în principiu furnizate. Orice răspundere dincolo de cele stabilite în Termenii și condițiile noastre generale este exclusă.
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Schäffer oferă peste 30 de modele diferite, fiecare
adaptat nevoilor dumneavoastră. Gama noastră de
încărcătoare este versatilă: fie că sunt folosite în
agricultură sau industrie, grădinărit și peisagistică,
aplicații industriale și comerciale, în administrarea
grajdurilor sau a depozitelor - Schäffer reprezintă întotdeauna cea mai bună alegere.

Numele Schäffer nu înseamnă numai calitate unică a
produsului. Reprezintă de asemenea siguranță și service optim pe care le garantăm în Germania, Europa și
în toată lumea.
Achiziționarea unui încărcător Schäffer reprezintă o
-relație pe termen lung. Utilajul dvs. va rămâne 100%
original Schäffer dacă folosiți piese de schimb originale. Numai atunci că va garanta fiabilitatea de care aveți
nevoie, și la care aveți dreptul să vă așteptați. Vă oferim dvs. și partenerilor noștri de service un serviciu de
livrare non-stop - 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

DISTRIBUITORUL DVS.:

IF

• 0727.554.554

office@farmtech.ro

CL

• 0786.552.875

calarasi@farmtech.ro

CT

• 0722.546.894

constanta@farmtech.ro

TM

• 0726.221.335

timis@farmtech.ro

CJ

• 0720.030.357

cluj@farmtech.ro

NT

• 0784.821.823

roman@farmtech.ro

farmtech.ro

Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Postfach 10 67 | D-59591 Erwitte
fon +49 (0)2943 9709-0
fax +49 (0)2943 9709-50
info@schaeffer.de

WWW.SCHAEFFER.DE/EN

0.5/03.19/WD. Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Dimensiunile sunt aproximative. În unele cazuri, ilustrațiile prezintă modele cu proiectare personalizată.

Modul în care sunt dezvoltate, produse și reparate încărcătoarele Schäffer este unic. Vă aducem peste 60
de ani de experiență, și întotdeauna punem utilizatorul final pe primul loc, lucrând pentru a face munca
dvs. mai sigură, mai confortabilă sau mai profitabilă.
De asemenea, în locația noastră Erwitte din Germania
folosim tehnologii de producție și dezvoltare de ultimă
oră. Nu în ultimul rând, angajații noștri sunt cei care
dezvoltă continuu soluții noi, în legătură strânsă cu
utilizatorii finali. Ani de service asigurat de societate
împreună cu un spirit rezistent alcătuiesc baza pentru
competența specială și pentru succesul nostru global.

