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ÎNCĂRCĂTOARE CU ROȚI
Rezistență superioară și ridicare la înălțime 

4670 Z - 6680 Z
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SCHÄFFER
Timp de peste 60 de ani, am conceput încărcătoa-
re pentru a satisface cerințe individuale. Am devenit 
ceea ce suntem astăzi datorită satisfacției clienților: 
unul dintre cei mai capabili și de succes furnizori de 
încărcătoare pentru ferme, de încărcătoare pe roți 
și de încărcătoare pe roți telescopice care au existat 
vreodată. Angajații noștri creează constant soluții noi, 
personalizate.

Fiecare încărcător Schäffer este rezultatul mai mul-
tor ani de experiență și gândire inovatoare. Produsele 
noastre stabilesc standardele în ceea ce privește ni-
velurile cele mai ridicate de fiabilitate și durabilitate. 
Puteți conta pe Schäffer pentru costuri mai mici pe în-
treaga durată de funcționare, și pentru performanță, 
siguranță și confortul în condus mulți ani la rând.

Încărcătoarele 
Schäffer în acțiune: 

www.schaeffer.de/en/videos
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Clasa dinamică Schäffer: o gamă de încărcătoare cu roți 
compacte, eficiente construite pentru sarcini solicitan-
te. Cinematica¬ noastră Z cu forțe mari de străpungere, 
aceste utilaje pot satisface cerințele cele mai ridicate de 
performanță în domeniul construcțiilor¬, al agriculturii și 
al altor industrii. Alegeți această gamă pentru înălțimi im-
presionante de ridicare.

Adăugați stilul compact cu agilitate excelentă și este clar 
de văzut de ce încărcătoarele Schäffer sunt atât de po-
pulare. Aceste utilaje cresc productivitatea, economisesc 
timpul și costurile.
Încărcătoarele cu roți cu eficiență sporită - realizate de 
Schäffer.

CLASA DE DINAMICĂ: 
PENTRU REZISTENȚĂ ȘI RIDICARE LA ÎNĂLȚIME

Clasa de dinamică:
 

4670 Z   37,4 kW (51 CP)  5670 Z   45 kW (61 CP) 6680 Z   55 kW (75 CP)
48,6 kW (66 CP) 50 kW (68 CP)
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Confortul șoferului a reprezentat cea mai mare pri-
oritate a noastră atunci când am proiectat cabina 
utilajelor 4670 Z și 5670 Z. O gamă de caracteristici 
contribuie la un mediu de lucru foarte confortabil, 
astfel încât șoferul se poate simți învigorat, chiar 
și după zile lungi de lucru. Toate instrumentele 
de operare și control sunt dispuse în mod clar și 
ușor de utilizat, și sunt accesate ușor din scaunul 
confortabil cu spațiu impresionant pentru picioare. 
Utilizarea generoasă a sticlei oferă vizibilitate per-
fectă pentru lucru și manevrare. Al treilea circuit 
de control este integrat în joystick, fără a fi nevoie 
să se schimbe maneta pentru a opera circuitul de 
control suplimentar.

NIVELUL CEL MAI 

TRANSMISIE REGLATĂ 
ELECTRONIC PENTRU 
UN CONFORT MAI RIDI-
CAT
Noul nostru motor Kubota oferă cuplul cel mai ridicat 
posibil din clasa sa și este unic pe piața acestor încărcătoare 
datorită unei transmisii reglementate electronic - SPT 
sau ”Transmisie de Putere Schäffer”. Transmisia este 
adaptată cuplului motorului diesel, pentru o multitudine de 
avantaje: costurile de operare scad pe măsură ce consumul 
de combustibil diesel este redus. Pornirile în rampă sunt 
mult mai ușoară deoarece asistentul de pornire ajută la 
împiedicarea deplasării vehiculului în spate.

Potențiometrul opțional acționează ca element de control 
al deplasării. Încărcătorul păstrează o viteză constantă 
automat și independent de viteza motorului - convenabilă 
în special atunci când se lucrează cu dispozitivele de dozare 
a nutrețului, distribuitoarele de paie, mașinile de tocat sau 
de curățat.

De asemenea, există câteva funcții noi de siguranță, de 
exemplu protecția la supraîncălzire și protecția motorului 
la supraturație, făcând ca lucrul cu încărcătorul să fie mai 
sigur și mai fiabil. SPT este prevăzut standard pe toate 
încărcătoarele cu roți Schäffer.

Beneficii:
 § Eficiență mai mare, consum mai redus de combustibil și 

costuri de funcționare reduse.
 § Funcții de siguranță suplimentare inclusiv protecție la 

supraîncălzire și supra rotație pentru a face încărcătorul 
mai sigur și mai fiabil

 § ”Asistent de pornire” pentru a ușura pornirea în rampă
 § Parametri diferiți pentru diferite caracteristici de 

tracțiune
 § Potențiometru opțional care funcționează pentru 

a menține o viteză constantă indiferent de viteza 
motorului. Aceasta este deosebit de util atunci când se 
lucrează cu unități de dozare a alimentelor, mașinile de 
împrăștiat paie, tocătoare sau mașini de curățat.

 § Agilitate mai mare și mai multă plăcere de a conduce!
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SCHÄFFER 4670 Z

Bară comutatoare, priză electrică

Joystick multifuncțional
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SCHÄFFER 5670 Z
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HTF: TRACȚIUNE MAXIMĂ CHIAR ȘI  
ÎN TREAPTĂ DE VITEZĂ SUPERIOARĂ
HTF, sau ‘Forță de tracțiune ridicată’, reglează în mod auto-
mat tracțiunea astfel încât încărcătorul să poată asigura cea 
mai mare tracțiune posibilă într-o treaptă de viteză superioară. 
HTF folosește un nou motor axial cu piston cu osie îndoită care 
reglează viteza în mod automat în funcție de tracțiune. Aceasta 
este deosebit de utilă în poziție în rampă deoarece șoferul nu 
trebuie să intre în viteza întâi.

HTF se cuplează automat atunci când sapă în material agre-
gat - dacă este necesară mai multă tracțiune, motorul hidraulic 
se adaptează în mod automat, fără ca șoferul să trebuiască să 
intervină manual. Aceasta înseamnă că majoritatea lucrului se 
poate realiza în etapa de viteză accelerată, 

mărind confortul de conducere și accelerând lucrul. Toate în-
cărcătoarele cu roți Schäffer cu cinematică Z sunt prevăzute și 
livrate cu propulsie HTF în mod standard.

Beneficii:
 § Forțe de tracțiune foarte ridicate
 § Nu este nevoie să schimbați manual treapta de viteză când 

urcați în rampă
 § Chiar și la viteză ridicată transmisia maximă este întot-

deauna disponibilă, de ex. chiar și la deplasarea cu grămezi 
de îngrășământ.

 § Confort sporit în timpul condusului, lucru mai rapid

NOUL PUNCT DE REPER 
DIN CLASA 4 T
Utilajul 5670 Z este prevăzut opțional cu un motor 
Deutz turbo de 45 kW (61 CP) sau 50 kW (68 CP). Cu 
toate că este în continuare compact ca mărime, utilajul 
oferă mai multă putere decât oricând. Experimentați 
plăcerea în condus cu propulsarea și performanța 
de ridicare cea mai mare livrată vreodată de un 
încărcător Schäffer din clasa 4 t. Lucrați repede, ușor 
și fără cheltuieli mari, deoarece osia pivotantă din 
spate asigură stabilitate absolută chiar și în situații 
dificile de condus.
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SCHÄFFER 6680 Z
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6680 Z: ÎNCĂRCĂTOR CU ROȚI COMPACT ÎN STADIUL DE PERFECȚIUNE
Încărcătorul este acționat de un motor diesel turbo Deutz 
de 55 kW (75 CP) de ultimă generație. Îndeplinește cerințele 
nivelului de emisii de gaze de eșapament etapa V folosind 
un catalizator de oxidare a motorinei și un filtru de particule 
pentru motorină. Deoarece toate componentele din trans-
misia hidrostatică se potrivesc perfect unele cu celelalte, 
consumul de combustibil este convertit în performanță în 
mod economic și eficient.

Direcția articulată care nu necesită întreținere face încărcă-
torul mai manevrabil decât orice tractor cu încărcător frontal.

Ciclul de rotire intern este de numai 1,75 m - ideal pentru 
utilizare în hambare și hale înguste. Având o viteză opționa-
lă maximă de 35 km/h, 6680 Z este de asemenea prevăzută 
perfect pentru utilizări între plante.

Cabina ”SCV” (Liniște/Confort/Vizualizare) oferă o ergono-
mie¬ perfectă în condus, spațiu perfect și vizibilitate exce-
lentă de jur-împrejur. Este disponibilă și o versiune joasă 
a cabinei, astfel încât intrarea în clădiri vechi cu o înălțime 
joasă de intrare este posibilă fără probleme.
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Cabina SCV: Aprobat ROPS și FOPS; foarte spațios, sta-
bilește standardele referitor la ergonomie și vizibilitate 
de jur-împrejur. Opțiune disponibilă în versiune joasă.

Motor diesel turbo Deutz cu 4 cilindri: curat, 
economicos, puternic.

Osii în versiunea HD: standard cu osie planetară și diferențial 
cu autoblocare la alunecare. Cea mai bună propulsie prin 
dispunerea optimă a osiei, transmisiei hidrostatice și diferen-
țialului cu autoblocare la alunecare. Osia oscilantă din spate 
îmbunătățește stabilitatea cu 30%.

THE SCHÄFFER 6680 Z: 
AVANTAJE LA O PRIMĂ PRIVIRE

ÎNCĂRCĂTOARELE Z DE LA SCHAFFER:  
PUTERE ÎN ACȚUNE
Încărcătorul 6680 Z de la Schäffer completează gama de În-
cărcătoare Z. Acestea combină din nou dimensiunile com-
pacte cu puterea maximă și ergonomia, ideale pentru ma-
nipularea rapidă și sigură a bunurilor en-gros și transportul 
sarcinilor grele. Aceste încărcătoare cu roți compacte se 
simt în elementul lor în condiții de operare strâmte. Cine-

matica Z aduce putere pentru ridicare și sarcini de bascula-
re. Osia pivotantă din spate oferă o stabilitate ridicată.
Încărcătoarele sunt prevăzute cu cabină ”SCV”, ceea ce este 
greu de depășit referitor la spațiu și ușurința de utilizare. 
Șoferul lucrează mai repede și în condiții de mai multă sigu-
ranță mulțumită vizibilității perfecte de jur-împrejur.
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Îmbinare extrem de puternică a articulați-
ei, nu necesită întreținere.

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

Versatil datorită gamei de unelte 
și echipamente opționale.

Geometrie a brațului de încărcare 
optimizată CAD pentru putere optimă de 
ridicare și ajungere; ridicare paralelă 
perfectă.

Pivot fleșă joasă pentru 
vizibilitate perfectă.

Legătură cu bară Z pentru 
forță de propulsare mare.

Încărcătoarele noastre Z sunt prevăzute cu un braț optimizat cu computer, pro-
iectat de inginerii experimentați ai Schäffer folosind tehnologia CAD 3D. Lat și 
destul de putrenic pentru a suporta orice unealtă, totuși proiectat pentru a asi-
gura o vizibilitate mai bună - este un alt exemplu de model inteligent, centrat pe 
șofer al Schäffer.

BRAȚ OPTIMIZAT COMPUTERIZAT CU CINE-
MATICA Z - PUR ȘI SIMPLU PUTERNICĂ
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6680 Z este prevăzut cu cabina Schäffer SCV (Liniște/Con-
fort/Vizulaizare) pentru confort sporit în zilele lungi de lucru. 
Având caracteristici dinamice și puternice pe interior și pe 
exterior, cabina SCV dispune de trăsături de confort de la 
trepte sigure și uși late până la interioare de calitate ridicată.

Scaunul standard oferă confort real cu multe opțiuni de se-
tări, și este disponibil și un scaun cu arc pneumatic. Volanul 
este reglabil ca înălțime și înclinat, și toate elementele de 
funcționare și afișajele sunt aranjate clar și logic.

Joystickul intuitiv permite un control precis, în timp ce cabi-
na închisă asigură niveluri de zgomot sub 74 dB. Vizibilitate 
de jur împrejur înseamnă o vizibilitate bună pentru lucru în 
condiții de siguranță și productivitate. Cabinele sunt testate 
conform standardelor de siguranță ROPS/FOPS.

ERGONOMIE PURĂ: CABINĂ SCV

 
CABINA SCV
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CABINĂ SCV STANDARD 

Suport pentru sticlă

Vedere perfectă în sus cu stor

2 x lampă de lucru cu putere 
dublă față, 1 x putere simplă 
spate

Cutie cu capac

Cotiera și joystickul formează o unitate cu scaunul și acceptă toate 
mișcările scaunului. Aceasta asigură șoferului confort chiar și în zilele 
lungi de lucru.

Comutator baterie Priză de alimentare
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DATE TEHNICE

4670 Z 5670 Z 6680 Z
Motor 4 cil. Kubota,  

37,4 kW (51 CP) / 48,6 kW (66 CP)
4 cil. Deutz Turbo,  
45 kW (61 CP) / 50 kW (68 CP)

4 cil. Deutz Turbo,  
55 kW (75 CP)

Tratarea gazelor de eșapament DOC, DPF, Etapa V

Sistemul hidraulic de tracțiune hidrostatic - auto, HTF (Forță de tracțiune ridicată)

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

15.5/60 - 18 AT-621
Opțiunea I 12.5/80-18
Opțiunea II 500/45-20

400/70-20 AS 
Opțiunea I 12.5/80-18
Opțiunea II 550/45-22.5

Sistemul de frânare de serviciu Frână combinată frână hidrostatică și cu discuri multiple

Frâna de parcare Frână cu discuri multiple cu funcționare în baie de ulei

Ieșirea/presiunea sistemului 
hidraulic de lucru

Rata de livrare: de la 68 l/min 
Presiune de funcționare: 200 - 210 bar

Debit de ulei: de la 64 l/min 
Presiune de operare:
200 - 210 bari

Debit de ulei: de la 64 l/min 
Presiune de operare:
200 - 210 bari

Direcție Direcție cu pivot articulat hidraulic Direcție complet hidraulică articulată

Greutatea de operare Acoperiș de protecție: 3,400 kg  
Cabină: 3.520 kg

Acoperiș de protecție:  4.315 kg 
Cabină: 4.515 kg Cabină: 5.100 kg

Capacitatea de ridicare 2.400 kg 2.800 kg 3.300 kg

Sarcina de basculare, dreaptă *1

cupă cu 
furcă pentru paleți

1.823 - 2.149 kg
2.120 - 2.428 kg

2.463 - 2.618 kg
2.901 - 3.098 kg

3.325 - 3.677 kg
3.751 - 3.918 kg

Sarcina de basculare, articulată*1 
cupă cu  

furcă pentru 
1.700 kg
1.950 kg

2.000 kg
2.250 kg

2.625 kg
3.020 kg

Osii
Osii originale Schäffer,jantă cu 6 prezoa-
ne; osie planetară și frână de alunecare 
limitată automată

Osii originale Schäffer, jantă cu 8 prizoane; 
osie planetară și frână autoblocantă 
limitată, osie pivotantă la spate

Osii HD, jantă cu 8 prizoane; osie plane-
tară și frână autoblocantă limitată, osie 
pivotantă la spate

Viteza
0 - 20 km/h în 2 trepte 
de viteză comutată sub sarcină, Opțiune: 
0 –28 km/h

0 - 20 km/h în 2 trepte 
de viteză comutată sub sarcină,
Opțiune: 0 - 30 km/h

0 - 20 km/h în 2 trepte 
de viteză comutată sub sarcină, 
Opțiune: 0 - 35 km/h

Sistemul electric Tensiune de operare: 12 V

Cantități de umplere Combustibil: 90 l 
Ulei hidraulic: 60 l

Combustibil: 82 l 
Ulei hidraulic: 81 l

Combustibil: 95 l 
Ulei hidraulic: 85 l

Nivelul presiunii sunetului LpA 85 dB (A) 79 dB(A) 75,5 dB(A)

Nivelul puterii sunetului  
garantat LwA

echivalent LwA
101 dB (A)
100 dB (A)

101 db(A)
101 db(A)

101 db(A)
101 db(A)

Vibrație mână/antebraț *2 <2,5 m/s2

Vibrația totală a corpului *2 <0,5 m/s2

X X X

X X X
*1 cf. ISO 8313     *2 cf. ISO 8041     X = ca standard
Dimensiunile pneurilor și echipamente suplimentare pot modifica greutatea de funcționare, sarcina de basculare și sarcina utilă.

sschaefer
Durchstreichen

sschaefer
Eingefügter Text
5680 Z

sschaefer
Durchstreichen

sschaefer
Eingefügter Text
55 kW (75 CP)

sschaefer
Durchstreichen

sschaefer
Eingefügter Text
74 l/min



15

DIMENSIUNI

4670 Z 5670 Z 6680 Z
A Ampatament [mm] 2.000 1.960 2.195

B Lungimea șasiului [mm] 4.080 4.420 4.725

C Lungimea totală cu cupă standard 
[mm] 4.760 5.120 5.450

D Adâncimea de săpat  [mm] 120 120 120

E Extensia  [mm] 4.060 4.070 4.120

F Punct maxim de pivotare al cupei, [mm] 3.260 3.400 3.400

G Înălțimea de încărcare
cu furcă pentru paleți [mm] 3.050 3.175 3.225

H Înălțimea maximă a rambleului [mm] 2.500 2.700 2.700

I Înălțimea capătului din față [mm] 1.570 1.640 1.690

J Lățimea rambleului [mm] 640 925 925

K Înălțimea scaunului [mm] 1.270 1.290 1.420

L Înălțimea acoperișului de protecție [mm]
Înălțimea cabinei [mm]

2.270
2.270

de la 2.380
2.580 / de la 2.380*

-  
2.630 / de la 2.460*

N Lățimea totală [mm] 1.420 - 1.730 1.610 - 1.800 1.710 - 2.050

0 Raza de rotire în interior [mm] 1.450 1.580 1.750

P Raza de rotire în exterior [mm] 2.680 3.190 3.320

Q Raza externă cu cupă standard [mm] 3.010 3.750 3.850

* Opțiune: cabină joasă

Toate specificațiile tehnice din această broșură se referă la modelele de serie și descriu funcțiile lor standard. Componentele echipamentelor și funcțiile lor, precum și accesoriile depind de modelul individual și de opțiunile de produs, precum și de 
cerințele specifice fiecărei țări și ale fiecărui client (valorile maxime pentru încărcăturile de basculare și sarcinile 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 la stadiul tehnicii la momentul imprimării și nu sunt obligatorii. Ne rezervăm dreptul de a efectua 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 lipsuri în prospect, în ciuda tuturor îngrijirilor cuvenite. Prin urmare, nu 
acceptăm 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. Niciun fel de garanții care le depășesc 
pe acestea nu sunt, în principiu, furnizate. Orice răspundere dincolo de cele stabilite în Termenii și Condițiile noastre Generale este exclusă.
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Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Postfach 10 67 | D-59591 Erwitte
fon +49 (0)2943 9709-0
fax +49 (0)2943 9709-50
info@schaeffer.de

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 în-
totdeauna cea mai bună alegere.

Modul în care sunt dezvoltate, produse și reparate în-
cărcătoarele Schäffer este unic. Vă aducem peste 60 
de ani de experiență, și întotdeauna punem utilizato-
rul 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.

Numele Schäffer nu înseamnă numai calitate unică a 
produsului. Reprezintă de asemenea siguranță și ser-
vice 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 origina-
le. Numai atunci că va garanta fiabilitatea de care aveți 
nevoie, și la care aveți dreptul să vă așteptați. Vă ofe-
rim dvs. și partenerilor noștri de service un serviciu de 
livrare non-stop - 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

DISTRIBUITORUL DVS.:
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WWW.SCHAEFFER.DE/EN

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
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