
2345 T - 9660 T

  Încărcătoare cu înațime extrem de joase: 
2345 T SLT

ÎNCĂRCĂTOARE  
TELESCOPICE CU ROȚI 
Performanța redefinită
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Când vine vorba de încărcătoare telescopice, mașinile 
Schäffer sunt cele mai eficiente din categoria lor. Ele ofe-
ră precizie și performanță, cu încărcătură și înălțime pe 
care nu le veți găsi la alte mașini din aceeași categorie la 
concurență. Design-ul compact, comun tuturor încărcă-
toarelor Schäffer, le face ușor de folosit mai ales în zone 

dificile de acces. Adăugați la aceasta controlul ușor al tutu-
ror modelelor, și aveți soluția perfectă pentru manipularea 
materialului. Toate încărcătoarele beneficiază de fiabilita-
tea Schaffer iar inginerii noștri folosesc un stil solid și mo-
dern pentru a alia performanța mașinilor.

ÎNCĂRCĂTOARE TELESCOPICE CU ROȚI SCHÄFFER:
REDEFINIREA PERFORMANȚEI.

Categoria de performanță:

2345 T   33 kW (45 CP)  2345 T SLT   33 kW (45 CP)  4670 T   48,6 kW (66 CP)  

5670 T   50 kW (68 CP) 6680 T   55 kW (75 CP) 8620 T   75 kW (102 CP)
  90 kW (122 CP)
  100 kW (136 CP)

9640 T   100 kW (136 CP) 9660 T   115 kW (157 CP)

SCHÄFFER
De mai mult de 60 de ani, fabricăm încărcătoare pen-
tru diferite tipuri de clienți. Satisfacția acestora ne-a 
făcut să fim în prezent una dintre cele mai capabile 
și de succes companii care furnizează încărcătoare 
agricole, încărcătoare pe cauciucuri și încărcătoare 
telescopice. Zi de zi,angajații noștri găsesc soluții per-
sonalizate și variate. 

Fiecare încărcător Schäffer este rezultatul a ani între-
gi de experiență și tehnici inovatoare. Produsele noas-
tre stabilesc unele dintre cele mai înalte standarde în 
materie de rezistență și durabilitate. Puteți conta pe 
Schäffer pentru prețuri mai abordabile de-a lungul 
vieții produsului, și pentru performanță, siguranță și 
confort pe termen îndelungat.

Încărcătoarele 
Schäffer în acțiune: 

www.schaeffer.de/en/videos

sschaefer
Durchstreichen

sschaefer
Eingefügter Text
5680T 55 kW (75 CP)

sschaefer
Textfeld
bitte Bild vom 5680 T einfügen
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EFICIENȚA DE FUNCȚIONARE
FĂRĂ COMPROMISURI

ÎNCĂRCĂTOARELE TELESCOPICE CU ROȚI SCHÄFFER:  
MULTIFUNCȚIONALELE FLEXIBILE
Încărcătoarele telescopice cu roți Schäffer oferă o combi-
nație perfectă de performanță, confort și fiabilitate și sunt 
potrivite pentru operațiuni de orice fel. Unitatea de tracțiu-
ne hidrostatică oferă forțe de tracțiune ridicate, combinate 
cu un consum foarte redus de combustibil.

Mașina este foarte simplă și intuitivă. Vederea asupra ata-
șamentelor este excelentă. Poziția confortabilă a scaunelor 
garantează o muncă relaxantă și productivă în orice mo-
ment pentru șofer.

Încărcătoarele Schäffer nu numai că sporesc productivi-
tatea, dar sunt, de asemenea, foarte distractiv de condus. 
Modurile de operare și manipulare sunt foarte asemănă-
toare cu cele ale unui încărcător frontal convențional. Și 
este prin urmare ușor pentru un șofer să se adapteze la un 

încărcător telescopic cu roți Schäffer. După o scurtă peri-
oadă de învățare, șoferul va aprecia cu adevărat înălțimea 
suplimentară de ridicare și raza de acțiune.

În special cu mașinile mai mari de la modelul 8610 T în 
sus, este logic să vă uitați mai atent la diferitele versiuni 
ale sistemului hidraulic de lucru. Varianta cea mai simplă 
este o pompă cu angrenaje a cărei putere este deja sufici-
entă pentru a satisface multe cerințe. Există, de asemenea, 
pompe cu angrenaje de mare putere sisteme hidraulice de 
distribuire a debitului dintre care puteți alege.

O altă opțiune este sistemul hidraulic de lucru cu detecta-
rea sarcinii cu performanțe ridicate și eficiență excelentă.
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HTF: CAPACITATE MAXIMĂ, 
CHIAR CU VITEZĂ MARE
HTF, sau ‘înalta forță de tracțiune’, regulează automat împin-
gerea, pentru ca încărcătorul să aibă capacitate maximă chiar 
cu viteză. HTF folosește un motor special axial cu pistoane, 
care regulează automat viteza în funcție de tracțiune. Acest as-
pect este deosebit de util în poziția în amonte deoarece șoferul 
nu trebuie să treacă la prima viteză.

HTF este foarte eficientă atunci când sapă în material agregat
1. dacă este necesară mai multă forță de împingere, motorul 
hidraulic se adaptează automat, fără ca șoferul să trebuiască 
să intervină manual.

Aceasta înseamnă că cea mai mare parte a lucrărilor poate fi 
efectuată cu viteză mare, ceea ce sporește confortul șoferu-
lui și accelerează lucrările. Toate încărcătoarele telescopice 
Schäffer (cu excepția modelului 2345 T SLT) sunt echipate și 
furnizate cu opțiunea HTF standard.

Beneficii:
 § Forță foarte mare de împingere
 § Nu este nevoie să se treacă la prima treaptă de viteză atunci 

când se conduce utilajul în amont
 § Chiar și la viteză mare, capacitatea maximă de împingere este 

garantată, de ex când se trece peste mormane de bălegar
 § Confort de conducere sporit, lucrări mai rapide 

SCHÄFFER 2345 T

Modelul 2345 T este disponibil și în varianta extrem de joasă, cu o 
Înălțime de numai 1.95 m. Această mașină poate fi echipată și cu o 
cabină – unicăîn categoria sa.

2345 T: ÎNCĂRCĂTORUL 
COMPACT TELESCOPIC
Încărcătoarele telescopice compacte pot fi folosite ca
mașini de lucru universale pentru orice tip de teren. Cu 
o greutate de 3 t, încărcătorul telescopic compact 2345 T 
este combinația perfectă între putere, înălțime de ridi-
care și manevrabilitate. Cu o înălțime de ridicare mult 
mai mare decât alte încărcătoare compacte, încărcăto-
rul 2345 T deschide o întreagă gamă de posibilități.

Cu o înălțime de încărcare de 3.75 m, poate încărca
HGV-uri cu ușurință. Și nu există nici un compromis nici 
cu capacitatea de ridicare – 2345 T are o basculantă 
care poate ridica până la 1.65 t, și prin aceasta oferă un 
real impact. Direcția articulată și dimensiunile compac-
te fac ca 2345 T să fie extrem de ușor de manevrat – în
măsura în care mai multe funcții manual pot fi mecani-
zate acolo unde încărcătoarele convenționale erau prea 
mari sau prea greu de manevrat.
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CONDUCERE REGULATĂ ELECTRONIC  
PENTRU CONFORT SPORIT 
Noul motor Kubota oferă cea mai mare forță de torsiune 
posibilă din categoria sa și este unic pe piața încărcătoarelor 
datorită unui dispozitiv electronic – SPT sau ‘Puterea de 
transmisie Schäffer’. Dispozitivul este adaptat torsiunii 
motorului diesel, pentru o multitudine de avantaje: costurile 
de operare sunt mai mici deoarece consumul de carburant 
diesel este redus. Urcările sunt mult mai ușoare, deoarece 
asistentul de pornire împiedică vehiculul să dea înapoi.

Potențiometrul opțional acționează ca un regulator 
de viteză. Încărcătorul păstrează o viteză automată și 
independentă de viteza motorului – deosebit de utilă atunci 
când se lucrează cu dispozitive de foraj și dozaj, distribuitori 
de paie sau mături.

Mai mult, există mai multe funcții de siguranță noi, 
spre exemplu protecția împotriva supraîncălzirii și 
suprasolicitării motorului, ceea ce face ca manipularea 
mașinii să fie mai eficientă. SPT este standardul modelelor 
4670 T, 5670 T, 6680 T și 8620 T și este disponibil ca opțiune 
pentru seria 9600.

Beneficii:
 § Eficiență înaltă, consum mai mic de combustibil și 

costuri reduse de operare
 § Funcții de siguranță suplimentară care include protecția 

contra supraîncălzirii pentru a face ca încărcătorul să fie 
mai sigur și mai fiabil

 § Asistent ’Start up’ pentru a facilita urcarea unei pante 
 § Diferiți parametri pentru diferite caracteristici ale 

dispozitivului
 § Potențiometru opțional care funcționează pentru 

a menține o viteză constantă, indiferent de viteza 
motorului. Acest lucru est deosebit de util atunci când 
se lucrează cu dispozitive de foraj și dozaj, distribuitori 
de paie sau mături (cu ajutorul pedalei de control la 
modelele 8620 T, 9640 T și 9660 T)

 § O mai bună agilitate la conducere!

 
SCHÄFFER 4670 T

4670 T: ÎNCĂRCĂTORUL TELESCOPIC  
COMPACT CU STANDARDE ÎNALTE 
Modelul 4670 T oferă o combinație ideală între tracțiune și 
înălțime de ridicare cu un design compact. Noul design HTF 
oferă o forță de tracțiune enormă, care provine de la cei 480 
bari de presiune în sistemul de acționare și care oferă o 

înaltă eficiență hidraulică.

Cu control automat, întreaga forță de tracțiune este 
disponibilă și la viteză mare. Viteza maximă a mașinii este 
de 20 km/h, cu o opțiune de 28 km/h disponibilă care poate 
fi folosită pentru utilizare pe stradă dacă este specificat.

În ceea ce privește detaliile tehnice, încărcătoarele 
telescopice Schäffer sunt la înălțime. Elementele 
culisante Ferro-Form din biga macaralei nu au nevoie de 
mentenanță, și, împreună cu osiile de mare capacitate de 7 t 
garantează funcționarea fără probleme pe o perioadă lungă 
a încărcătorului. Balamalele articulate și frâna cu discuri 
multiple pe ulei nu au nevoie de mentenanță.

Modelul 4670 T este dotat cu un motor de 48.6 kW (66 CP), 
pentru a duce la bun sfârșit sarcini dificile, și pentru a oferi 
o mai mare lejeritate la condus.

sschaefer
Durchstreichen

sschaefer
Eingefügter Text
5680 T
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SCHÄFFER 5670 T

SCHÄFFER 
5670 T
Modelul 5670 T de încărcător cu pivot pe roți oferă 
confort maxim pentru zilele lungi de lucru. Cu o cabină 
de dimensiuni generoase și o poziție șezut înaltă, plus 
un acoperiș fără bare oblice, șoferul are o vizibilitate 
globală pentru a lucra în siguranță. Cabina închisă 
și motorul diesel silențios înseamnă că nivelurile de 
zgomot sunt joase.

Modelul 5670 T are un motor Deutz turbo cu 50 kW (68 
CP). Motorul cu servodirecție combină capacitatea de 
control și puterea de împingere, și de vreme ce toate 
componentele dispozitivului sunt perfect asamblate, 
combustibilul este transformat în energie în mod 
eficient.

Înălțimea maximă de ridicare este de 4.74 m. Modelul 
5670T poate fi furnizat cu un acoperiș de protecție în 
loc de cabină dacă se dorește.

sschaefer
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6680 T: NOUA MĂSURĂ
Cu greutatea sa de la 5.6 t la 6.3 t, modelul 6680 T este cel 
mai mic încărcător din categoria sa. Încărcătorul este con-
dus de ultima generație de motoare 55 kW (75 CP) diesel 
Deutz. Aceasta respect cerințele evacuării nivelului de gaz 
stadiu V prin folosirea unui catalizator de oxidare diesel și 
a unui filtru. Pentru că toate componentele din motorul cu 
servodirecție sunt perfect asamblate, consumul de com-
bustibil este transformat în performanță în mod economic 
și eficient.
 

Cu o opțiune de viteză maximă de conducere de până la  
35 km/h, există mult mai multe posibilități.

Modelul 6680 T este echipat cu o cabină ‘SCV’ (Silențios/
Confortabil/ Vizibil). Prin aceasta, mașina stabilește noi 
standarde în categoria sa în materie de ergonomie, spațiu și 
vizibilitate totală. O versiune mai joasă care oferă mai multă 
flexibilitate în termen de spațiu de vedere în partea de sus 
este și ea disponibilă.

SCHÄFFER 6680 T
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SCHÄFFER 8620 T
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SCHÄFFER 8620 T:  
NENUMĂRATE POSIBILITĂȚI 
Modelul de încărcător telescopic 8620 T are o varietate de 
opțiuni, pentru a-l putea seta în funcție de preferințe și 
nevoi. Modelul 8620 T are trei opțiuni de motor: una de 75 
kW/102 CP, 90 kW/122 CP sau de 100 kW/136 CP Deutz. Vi-
teza de conducere standard este de 20 km/h, dar există și o 
altă opțiune cu o viteză maximă de 40 km/h – foarte avanta-
joasă pentru partea din afară a curții.

Cu o greutate de funcționare între 7 și 8 t, o înălțime de ri-
dicare la punctul de pivotare de 5.20 m și o capacitate de 
ridicare de 4,200 kg, noul model de încărcător telescopic 
8620 Toferă o combinație ideală de funcționalități pentru 
încărcături mari. Încărcătorul este echipat cu un ventilator 
hidraulic ca standard. În mod opțional, poate fi acționat în 
mod invers prin apăsarea unui buton. Radiatorul este cu-
rățat în timpul folosirii – un beneficiu în orice circumstanță, 
dar mai ales când se lucrează în condiții cu mult praf. Con-
ceptul de operare a 8620 T este și el nou: HTF (Mare forță 

de tracțiune) și SPT (Transmisia de putere Schäffer) sunt 
echipamente standard chiar și ale motoarelor mici.

Modelul 8620 T este foarte eficient în modul ECO, o com-
ponent fixă a versiunii de 40 km/h. Dacă condițiile o permit, 
viteza motorului se va reduce automat de la 2,300 turații la 
1,800 turații – odată cu menținerea vitezei. Aceasta permite 
o economie de combustibil de până la 10%. Ca și costurile 
de operare reduse, beneficiile modului ECO includ niveluri 
de zgomot mai reduse și o funcționare respectoasă pentru 
mediu. Și atunci când o performanță mai mare este cerută 
din nou, părțile electronice se schimbă automat la viteza cu 
rotații complete – o soluție inteligentă pentru eficiență și 
confort. 

8620 T, 9640 T ȘI 9660 T:  
NOUA GENERAȚIE
Seriile 86 și 96 reprezintă noua generație de încărcătoare 
telescopice pe roți de la Schäffer. Aceste încărcătoare res-
pectă cerințele de evacuare a gazului nivelul final – mode- 
lele 8620 T și 9640 T nu au nevoie de un filtru de particule 
diesel, pentru că oferă o soluție de protecție a mediului cu 
un efect pozitiv asupra costurilor de funcționare.

Noua generație de încărcătoare folosesc de asemenea sis-
temele de eficiență Schäffer – care contribuie la folosirea 
rațională a mașinilor și la reducerea costurilor de funcțio-
nare. Aceste tehnologii asigură o conversie mai eficientă a 
combustibilului în performanță, și un confort sporit. HTF (a 
se vedea la pagina 7) asigură o încărcare maximă și repre-
zintă standardul tuturor noilor generații de încărcătoare 
telescopice.

Dispozitivul SPT controlat electronic (pagina 9) este stan-
dardul modelului 8620 T și este disponibil în mod opțional 
pentru mașinile din seria 96. Modul ECO deosebit de eco-
nomic (pagina 15), reduce turațiile motorului menținând 
aceeași viteză – astfel se minimizează consumul de car-
burant.

Mașinile din seria 96 au opțiunea de dispozitiv patentat 
’SDCT’ – transmisiunea cu debraiere dublă care combină 
avantajele unei transmisii eficiente cu cele ale unui dispo-
zitiv pur hidrostatic (pagina 16).
 
Disponibilitatea sistemelor de eficiență Schäffer 

8620 T 9640 T 9660 T

X X X

X ¡ ¡

¡ ¡ ¡

- ¡ ¡

X = standard, ¡ = opțional

Noua noastră generație de mașini au și cabine SCV-Plus, 
ceea ce stabilește noile standard în termini de confort, vi-
zibilitate totală și ergonomie. Pur și simplu, este una dintre 
cele mai bune cabine din categoria sa.

SCHÄFFER 8620 T
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Un braț telescopic
Într-o treaptă cu elemente 
de culisare Ferro

Ax flotant în spate pentru
stabilitate optimală.

Suspensie opțională pentru
axul pendului din spate

Eliminare gaz nivel Tier IV final:
tratament eliminare gaz fără

filtru diesel de particule
care necesită mentenanță

Ventilator acționat 
hidraulic, opțional 
reversibil

Cabina SCV-Plus 
pentru vizibilitate și

confort maxim 

Cicluri de lucru rapide 
printr-un sistem hidraulic 
senzitiv la încărcături cu 
145 l/min la 220 bari

Opțional cu ‘SDCT’:
Transmisie Powershift,

40 km/h, putere împingere 
și Mod ECO

Fără mentenanță,
foarte stabil,
ax median distinctiv

Osii heavy-duty 20 t Cu 
frâne multi-disc și și 
limitare a alunecării 
cadru cu 10 găuri

SCHÄFFER 9640 T

SCHÄFFER 9640 T:  
ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC PENTRU GUSTURI EXIGENTE
Impresionantul model 9640 T ajunge la o greutate de opera-
re între 8,400 kg și 9,700 kg, în funcție de balast. Cu o sarcină 
utilă de până la 4,160 kg, el ridică încărcături cu înălțimea de 
5.40 m. Încărcătorul este alimentat de un motor Deutz CP 
cu 4 cilindri de 100 kW / 136 CP de ultimă generație. Echipa-
mentele standard includ hidraulice senzitive, dar extreme 
de puternice cu un volum de remitere de 145 l/min, robustul 
ventilator hidraulic cu cauciucuri de 24-inch, care poate fi 
folosit și ca operațiune inversă, pentru curățare ușoară.

Precum modelul 9660 T, modelul 9640 T are opțiunea ’SDCT’ 
care include modul ECO. ‘SDCT’ vine de la Schäffer Dual Clut-
ch Transmisssion. Două moduri de conducere sunt disponibile 
care pot fi setate pentru o sarcină mai mică. In cel de-al doilea 
mod de operare, încărcătorul funcționează la viteze de până la 
40 km/h, cu toate avantajele unui dispozitiv hidrostatic. 

În primul mod de conducere, încărcătorul dezvoltă forțe 
enorme de tragere datorită unei transmisii cu dublu am-
breiaj.

Noua variantă permite efectuarea lucrărilor fără a schim-
ba viteza, și transmisia funcționează cu un grad ridicat de 
eficiență, în așa fel încât combustibilul este transformat în 
energie într-un mod foarte economic. Acest lucru este po-
sibil și datorită modului ECO, care reprezintă standardul în 
versiunea cu 40 km/h.

Noua cabină SCV Plus a modelului 9640 T oferă condițiile 
cele mai optimale pentru zilele lungi de lucru. Ea stabilește 
standarde foarte ridicate în termen de confort și ergonomie.

Motor diesel în 4 
cilindri de la Deutz:
foarte puternic cu
100 kW/ 136 CP
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NOUA CABINĂ SCV-PLUS ÎN DETALIU

Un nou pupitru: buton de pornire, controale 
pentru sistemul de încălzire și cel de aer 
condiționat sunt la îndemână

Ecran de informații în coloana B pentru 
sistemul de evacuare a gazelor

În plus, orificii de evacuare mai mari pentru 
circulația aerului – listă optimizată de 
butoane

Panourile laterale pot fi ridicateBucșe de 12 Volți pentru schimbarea dispozitivelor 
mobile / record pentru dispozitiv cu 3 broșe 

O nouă manșă de comandă cu funcționalități 
extinse

ERGONOMIE ȘI CONFORT LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
Categoriile 8600 și 9600 de încărcătoare telescopice pe roți 
beneficiază de cabina SCV-Plus. Chiar și la o primă vedere, 
tabloul de bord ordonat, elementele funcționale ergonomi-
ce și noua listă de butoane coordinate prin culori arată că 
aveți de-a face cu o calitate superioară.

SCV vine de la ‘Silențios, Confort, Vedere’. În fabricarea 
cabinelor SCV-Plus, aceste idei au fost duse mai departe. 
Elementele de funcționare sunt aranjate într-un mod mai 
ergonomic. Manșa de comandă est mai ușor de manevrat, 
funcțiile adiționale pot accelera operațiunile efectuate. 
Zona extinsă a geamului oferă o vizibilitate totală.

Butonul de pornire, împreună cu sistemul de control pen-
tru sistemele de aer condiționat și de încălzire este găz-
duit de o nouă consolă care este plasată lingă manșa de 
comandă. În plus, orificii de evacuare mai mari și panouri 
laterale amovibile asigură cantitatea optimal de aer curat. 
Cu noua cabină SCV-Plus, șoferul are o senzație de ergo-
nomie și confort – nimic nu poate sta în calea unei zile lungi 
de muncă.

NOUA CABINĂ
SCV-PLUS
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9660 T: ÎNCĂRCĂTORUL TELE-
SCOPIC PE ROȚI CU ÎNĂLȚIME 
DE RIDICARE DE 6.10 M

Gama Schäffer de încărcătoare telescopice pe roți cu 
balamale articulate este cea mai extinsă de pe piață. Cu 
o greutate de operare până la 13 t și o înălțime de ridicare 
de 6.10 m, 9660 T ocupă un loc de frunte. Modelul 9660 T 
este conceput special pentru cerințele uzinelor de biogaz 
și fermelor mari și combină vizibilitatea totală și forța de 
tracțiune a unui încărcător telescopic pe roți cu înălțimea 
de încărcare și capacitatea unui încărcător telescopic 
convențional.

Modelul 9660 T are o greutate de funcționare de 13 t, 
capacitatea de ridicare e de aprox. 5.3 t, ceea ce repre- 
zintă cea mai puternică mașină. Brațul telescopic este 
suficient de robust pentru a face față cele mai dure con-
diții de funcționare. Elementele de glisare Ferro-Form 
precum și toate încărcătoarele telescopice Schäffer pro-
mit un proces de telescopare fără probleme mulți ani de 
acum înainte.

Servodirecțiile de propagare a lichidelor asigură până la 
230 l/min și merg foarte repede chiar și la viteze mici ale 
motorului. Servodirecțiile sensibile la încărcătură sunt 
și ele standard. Motorul turbo diesel cu 4 cilindri Deutz 
de 115 kW (157 CP) funcționează și el foarte eficient. Cu 
o capacitate de împingere de peste 9,000 daN, motorul 
hidrostatic oferă puterea necesară chiar și pentru cele 
mai solicitante activități.

SCHÄFFER 9660 T

Osia din spate oscilează pentru o mai bună stabilitate. Suspensia opțională 
face ca operarea să fie mai ușoară și mai eficientă.

Balamalele de legătură sunt foarte puternice și nu necesită mente-
nanță. Doi cilindri de pilotaj oferă un control perfect.



2322 2322

Osie din spate oscilanți pentru o mai bună 
stabilitate. Suspensie opțională pentru 
osia de torsiune din spate.

Motor diesel cu 4 cilindri deo-
sebit de puternic cu 115 kW / 
157 CP.

Sistem de răcire foarte eficient.
Mentenanță ușoară!

Cabină SCV -Plus pentru vizibi-
litate totală și confort. Analiza 
sistemului Deutz este de aseme-
nea inclusă.

O bigă telescopică cu 1 nivel și 
cu elemente de glisare Ferro-
Form

Servodirecție cu senzori pentru încărcătură cu 
230 l/min la 220 bari. Presiune independentă a 
propagării de lichide. 

Opțiune cu ‘SDCT’ și 
Modul Eco, 40 km/h și 
forță mare de tracțiune 
încredere și eficiență 
maxime

Osii de 24 t cu multiple frâne 
cu discuri și cu diferențe de 
glisare automate.

SCHAEFFER 9660 T: AVANTAJE DINTR-O PRIVIRE

Transmisia cu dublu ambreiaj 
Beneficii:
 § Puterea mare de împingere ușurează încărcarea și  

mutarea unui siloz mobil
 § Cele mai multe sarcini pot fi realizate printr-o simplă 

operație, prin ridicarea sarcinii de pe ambreiaj și de pe 
cutia cu viteze și prin mărirea duratei de viață

 § Viteză maximă de 40 km/h, cu cele mai bune condiții de 
folosire în diferite domenii

 § Economie de carburant prin creșterea eficienței mașinii, 
reducerea costurilor de operare

SDCT este o opțiune disponibilă pentru încărcătoarele  
telescopice din seria 9600.

Forță mare de tracțiune
Beneficii:
 § Forțe foarte mari de împingere
 § Nu este nevoie să se schimbe viteza când se 

merge în sus pe un deal, spre exemplu
 § Chiar și la viteză mare, forța de tracțiune 

este valabilă, spre ex. când se conduce în 
zone cu bălegar

 § Confort sporit de conducere, eficiență cres-
cută

Cu excepția modelului 2345 T SLT, HTF este un 
echipament standard comun tuturor încărcă-
toarelor telescopice pe roți Schäffer.

Modul Eco
Beneficii:
 § Economia de carburant, reducerea costurilor de  

operare
 § Niveluri de zgomot reduse
 § Operații care respect mediul
 § Nici o restricție în materie de performanță

Modul Eco este o opțiune disponibilă pentru încărcă-
toarele telescopice pe roți din seriile 8600 și 9600.

Puterea de transmisie Schäffer
Beneficii:
 § O mai mare eficiență, un consum de carburant mai mic și costuri reduse
 § Funcții de siguranță – protecția împotriva supraîncălzirii și supra-ro-

tațiilor pentru a face încărcătura mai fiabilă
 § Un asistent Start up pentru a ușura urcarea
 § Parametri diferiți pentru diferitele caracteristici ale motorului
 § Potențiometru opțional care menține o vitează constantă indiferent 

de viteza motorului. Acest aspect este important atunci când se 
lucrează cu distribuitoare de paie sau cu mături (folosind pedala de 
control 8620 T, 9640 T și 9660 T)

 § O mai mare agilitate și plăcere de a conduce
SPT reprezintă standardul la 4670 T, 5670 T, 6680 T și 8620 T și este 
opțional pentru seriile 96.
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5670 T *32345 T / 2345 T SLT *3 6680 T *34670 T *3 8620 T *3 9640 T *3 9660 T *3

2524

DATE TEHNICE

6680 T 8620 T 9640 T 9660 T

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

4 cil. Deutz Common Rail Turbo cu 
Intercooler,  
75 / 90 / 100 kW (102 / 122 / 136 CP) 

4 cil. Deutz Common Rail Turbo cu 
Intercooler, 
100 kW (136 CP)

4 cil. Deutz Common Rail Turbo cu 
Intercooler, 
115 kW (157 CP)

Tratamentul gazului 
de evacuare DOC, DPF, Stadiu V DOC, SCR, Tier IV final DOC, SCR, Tier IV final DOC, DPF, SCR, Tier IV final

Servodirecția de tracțiune hidrostatic-automotive, HTF

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

18-22.5 MP590
Opțiune I: 400/70-20 AS
Opțiune II: 500/60-22.5 AS
Opțiune III: 600/40-22.5 AS

460/70R24 AS
Opțiune I: 500/70-24
Opțiune II: 600/50-26.5
Opțiune III: 700/40-26.5

500/70R24 AS
Opțiune I: 600/55-26.5 
Opțiune II: 700/50-26.5
Opțiune III: 650/55-26.5

Sistem de frâne Frână hidrostatică și frână multi-disc
Frână de mână Frână multi-disc pe bază de ulei

Servodirecție
Ieșire/presiune

Rată debit: de la 74 l/min
Presiune operare: 220 bari

Rată debit: de la 105 l/min
Presiune operare: 220 bari

Rată debit: de la 145 l/min
Presiune operare: 220 bari

Rată debit: de la 230 l/min
Presiune operare: 220 bari

Comandă direcți Fully hydraulic articulated steering
Capacitate ridicare 3.100 kg 4.200 kg 4.200 kg 5.300 kg

Încărcătură basculantă *1 3.800 kg 4.640 kg 5.350 kg 7.900 kg

Osii
Osii HD cadre cu 8găuri; Tură pla-
netară și control automat împotriva 
alunecării osie oscilantă în spate

Osii HD Dana cu 8găuri; Tură plane-
tară și control automat împotriva 
alunecării osie oscilantă în spate

Osii ZF HD cu 10 găuri; Tură plane-
tară și control automat împotriva 
alunecării osie oscilantă în spate

Osii Dana cu 10 găuri; Tură plane-
tară și control automat împotriva 
alunecării osie oscilantă în spate

Greutate de operare Cabină: 5.600 kg - 6.300 kg Cabină: 7.050 kg - 7.950 kg Cabină: 8.400 kg - 9.700 kg Cabină: 11.000 kg - 13.000 kg

Viteză
0 - 20 km/h in 2 viteze
care pot fi schimbate,
Opț.: 0 - 35 km/h

0 - 20 km/h in 2 viteze
care pot fi schimbate,
Opț.: 0 - 40 km/h

0 - 20 km/h in 2 viteze
care pot fi schimbate,
Opț.: 0 - 40 km/h

0 - 30 km/h in 2 viteze
care pot fi schimbate,
Opț.: 0 - 40 km/h

Sistem electric Tensiune de operare: 12 V

Cantități de încărcare Combustibil: 95 l
Ulei hidraulic: 85 l

Combustibil: 115 l
Ulei hidraulic: 103 l

Combustibil: 150 l
Ulei hidraulic: 130 l

Combustibil: 185 l
Ulei hidraulic: 170 l

Nivelul de zgomot LpA 75,5 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A) 78 dB(A)
Putere sunet 
garantat LwA

echivalent LwA 
101 db(A)
101 db(A)

102 db(A)
101 db(A)

102 db(A)
102 db(A)

103 db(A)
101 db(A)

Vibrații mână sau braț *2 < 2,5 m/s²
Vibrație totală corp *2 < 0,5 m/s²

Dimensiunile cauciucurilor și ale echipamentului adițional pot modifica greutatea de ridicare, cea de descărcare și sarcina utilă. 

2345 T 2345 T SLT 4670 T 5670 T
Motor 4 cil. Kubota Turbo,  

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

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

4 cil. Deutz Common Rail Turbo,  
50 kW (68 CP)

Tratamentul gazului 
de evacuare - - DOC, DPF, Stage V

Servodirecția de tracțiune hidrostatic-automotive, HTF hidrostatic-automotive hidrostatic-automotive, HTF

Cauciucuri 10.0/75-15.3 MPT / SKD / AS
Opțiune: 31x15.5-15

10.0/75-15.3 MPT / SKD / AS
Opțiune: 31x15.5-15

15.0/55-17 AS
Opțiune: 425/55-17

15.5/66-18 AT-621
Opțiune I: 12.5/80-18
Opțiune II: 425/55-17

Sistem de frâne Frână hidrostatică și frână multi-disc
Frână de mână Frână multi-disc pe bază de ulei

Servodirecție
Ieșire/presiune

Rată debit: de la 42 l/min
Presiune operare: 200 bari

Rată debit: de la 42 l/min
Presiune operare: 200 bari

Rată debit: de la 60 l/min
Presiune operare: 200 bari

Rată debit: de la 64 l/min
Presiune operare: 220 bari

Comandă direcți Direcție pivotantă complet hidraulică Direcție articulată complet 
hidraulică

Capacitate ridicare 1.900 kg 1.900 kg 2.400 kg 2.400 kg
Încărcătură basculantă *1 1.650 kg 1.650 kg 2.110 kg 2.660 kg

Osii
Osii originaleSchäffer, 6 găuri
Opțiune: control automat 
împotriva alunecării

Osii originaleSchäffer, 6 găuri
Opțiune: control automat 
împotriva alunecării

Osii originaleSchäffer, 6 găuri
Opțiune: control automat 
împotriva alunecării

Osii HD, cadre cu 8găuri; Tură pla-
netară și control automat Împotriva 
alunecării, osie oscilantă spate

Greutate de operare Acoperiș prot.: 2.850 kg
Cabină: 3.050 kg

Acoperiș prot.: 2.900 kg
Cabină: 2.975 kg

Acoperiș prot.: 3.900 kg
Cabină: 4.000 kg

Acoperiș prot.: 4.640 kg
Cabină: 4.840 kg

Viteză
0 - 20 km/h pe 2 viteze
care pot fi schimbate,
Opțiune: 0 - 28 km/h

0 - 20 km/h pe 2 viteze care pot fi 
schimbate sub încărcătură

0 - 20 km/h pe 2 viteze
care pot fi schimbate,
Opțiune: 0 - 28 km/h

0 - 20 km/h pe 2 viteze
care pot fi schimbate,Opțiune: 
0 - 30 km/h

Sistem electric Tensiune de operare: 12 V

Cantități de încărcare Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 40 l
Ulei hidraulic: 30 l

Combustibil: 55 l
Ulei hidraulic: 50 l

Combustibil: 85 l
Ulei hidraulic: 75 l

Nivelul de zgomot LpA 84 dB(A) 83 dB(A) 85 dB(A) 81 dB(A)
Putere sunet 
garantat LwA

echivalent LwA 
101 db(A)
98 db(A)

101 db(A)
98 db(A)

101 db(A)
100 db(A)

101 db(A)
101 db(A)

Vibrații mână sau braț *2 < 2,5 m/s²
Vibrație totală corp *2 < 0,5 m/s²

Dimensiunile cauciucurilor și ale echipamentului adițional pot modifica greutatea de ridicare, cea de descărcare și sarcina utilă. 

*1 brațul orizontal, retras cu furcă palet (conf. ISO 14397)     *2 conform ISO 8041     *3 folosind furcile pe teren stabil și drept (conform EN 474-3) *1 brațul orizontal, retras, cu transpalet (conf. ISO 14397)     *2 conform ISO 8041     *3 folosind furcile pe teren stabil și drept (conform EN 474-3)

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 de produs, precum și de ce-
rințele specifice țării și ale clientului (valorile maxime pentru încărcarea încărcăturilor 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 modificări în domeniul construcțiilor, 
echipamentelor, tehnologiei 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 recoman-
dăm să executați eșantioane de lucru în condiții controlate. Nu putem exclude abaterile de la imagini sau măsurători, erori de calcul, erori de imprimare sau incompetențe 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. 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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DIMENSIUNI

2345 T 2345 T SLT 4670 T 5670 T
A Bază roți [mm] 1.850 1.910 2.000 2.120

B Lungime sașiu [mm] 3.872 3.932 4.200 4.691

C  Lungime tot. cu benă standard [mm] 4.520 4.580 4.930 5.432

D Adîncime săpare [mm] 90 90 250 180

E  Acces [mm] 1.570 1.570 2.150 2.480

F Punct de pivotare max. benă [mm] 3.750 3.750 4.300 4.740

G  Înălțime încărc cu furcile paletei [mm] 3.470 3.470 4.080 4.499

H Înălțime max. depozit [mm] 3.010 3.010 3.480 3.862

I Înălțime față [mm] 1.580 1.580 1.620 1.730

J Lățime depozit [mm] 820 820 1.010 963

K  Înălț. scaun [mm] 1.160 955 1.300 1.330

L  Înălț. cabin [mm]
Înălțime acoperiș [mm]

2.110
2.215

de la 1.950
de la 1.950

2.250
2.250

2.580 / de la 2.380 *1

de la 2.380

M Punct de pivotare, braț retractat [mm] 3.100 3.100 3.400 3.750

N Lățime totală [mm] 1.280 - 1.570 1.280 - 1.570 1.420 - 1.730 1.610 - 1.800

0 Rază interioară [mm] 950 980 1.400 1.570

P Rază exterioară [mm] 2.550 2.580 2.820 3.190

Q   Rază ext.
cu benă standard [mm] 2.850 2.880 3.400 3.710

6680 T 8620 T 9640 T 9660 T
A Bază roți [mm] 2.450 2.535 2.615 2.900

B Lungime sașiu [mm] 5.050 5.114 5.452 5.900

C  Lungime tot. cu benă standard [mm] 5.780 6.031 6.260 6.850

D Adîncime săpare [mm] 100 75 70 80

E  Acces [mm] 2.360 2.380 2.970 3.300

F Punct de pivotare max. benă [mm] 4.900 5.200 5.400 6.100

G  Înălțime încărc cu furcile paletei [mm] 4.650 4.960 5.178 5.900

H Înălțime max. depozit [mm] 3.930 4.350 4.574 5.100

I Înălțime față [mm] 1.700 1.910 1.960 2.190

J Lățime depozit [mm] 815 650 740 850

K  Înălț. scaun [mm] 1.420 1.660 1.650 1.880

L  Înălț. cabin [mm]
Înălțime acoperiș [mm]

2.630 / de la 2.460 *1

-
2.770 / 2.670 *1

-
2.860 / 2.760 *1

-
2.970

-

M Punct de pivotare, braț retractat [mm] 3.900 4.085 4.100 4.800

N Lățime totală [mm] 1.710 - 2.050 2.030 - 2.180 2.330 - 2.380 2.290 - 2.490

0 Rază interioară [mm] 1.750 2.240 2.280 2.400

P Rază exterioară [mm] 3.360 3.900 3.980 4.200

Q   Rază ext.
cu benă standard [mm] 4.000 4.430 4.530 4.650

*1 Opțional: cabină joasă

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 de produs, precum și de ce-
rințele specifice țării și ale clientului (valorile maxime pentru încărcarea încărcăturilor 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 modificări în domeniul construcțiilor, 
echipamentelor, tehnologiei 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 recoman-
dăm să executați eșantioane de lucru în condiții controlate. Nu putem exclude abaterile de la imagini sau măsurători, erori de calcul, erori de imprimare sau incompetențe 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. 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.

Disponibilitatea sistemelor de eficiență Schäffer

2345 T 2345 T SLT 4670 T 5670 T 6680 T 8620 T 9640 T 9660 T

X - X X X X X X

- - X X X X ¡ ¡

- - - - - ¡ ¡ ¡

- - - - - - ¡ ¡

X = standard, ¡ = opțional 
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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.
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WWW.SCHAEFFER.DE/EN

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
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