
2428-2 - 5470 Z

ŁADOWARKI KOŁOWE
Wydajność w zwartej formie dla przemysłu budowlano-komunalnego
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4670 Z 48.6 kW (66 KM) 5470 Z 45 kW (61 KM)
55 kW (75 KM)

2428-2 18.5 kW (25 KM) 2430 18.5 kW (25 KM) 2445 S 37 kW (50 KM)

2428 SLT 18.5 kW (25 KM) 2430 SLT 18.5 kW (25 KM)

Ładowarki Schäffer w akcji: 
schaeffer.de/en/videos

SCHÄFFER
Od ponad 60 lat produkujemy i ulepszamy nasze łado-
warki, aby sprostały wszystkim wymaganiom. Satys-
fakcja klientów uczyniła nas tym, kim jesteśmy dzisiaj: 
jednym z najbardziej innowacyjnych i odnoszących 
sukcesy producentów na rynku ładowarek kompakto-
wych, kołowych i teleskopowych. Każdego dnia wpro-
wadzamy nowe rozwiązania, wychodzące naprzeciw 
potrzebom użytkowników.

Każda ładowarka Schäffer to wynik wielu lat doświad-
czeń i nowatorskich rozwiązań. Nasze produkty usta-
lają standardy w zakresie wyjątkowej niezawodności i 
bezawaryjności przy obniżonych kosztach eksploatacji 
przez cały okres użytkowania. Marka Schäffer zapew-
nia lepsze osiągi, wyższy stopień bezpieczeństwa i 
komfortową obsługę przez lata.

ŁADOWARKI KOŁOWE SCHÄFFER TO NAJMNIEJSZE 
MASZYNY DOSTĘPNE NA RYNKU
Wszystkie nowe ładowarki Schäffer uniosą relatywnie dużo 
w stosunku do swojej małej masy. Ciężar destabilizujący 
najmniejszej z małych maszyn - 2428-2 - wynosi ponad 
1000 kg. Jest to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanej 
przedniej części maszyny. Ładowarka ma niżej osadzone 
ramię w porównaniu ze standardowymi modelami 
rolniczymi, co znacznie poprawia widoczność narzędzi 
pracy. 

Maszyna wyposażona jest w silniejszy cylinder ramienia. 
Wzmocniono i pogrubiono elementy ramienia dzięki czemu 
maszyna jest w stanie unieść więcej. Wysokość podnoszenia 
nowych ładowarek wynosi od 2.30 m do 3,25 m. 
Należy również wspomnieć o maszynach w wersji SLT. 
Ładowarki SLT charakteryzują się obniżoną wysokością 
maszyny, która wynosi 1.92 m przy ładowarce 2428 SLT wraz 
z dachem ochronnym. Dzięki temu modele SLT mogą 
pracować w obiektach, w których znajdują się niskie 
przejazdy, np. parkingi podziemne.
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WYDAJNOŚĆ,
jakość i wszechstronność zastosowań 
każdego dnia.
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SCHAEFFER.DE/EN/2428SLT

JAKOŚĆ NA 
PIERWSZY RZUT OKA SCHÄFFER 2428 SLT

Perfekcyjna maszyna o niebywałej wydajności 
i wysokim stopniu bezpieczeństwa
2428 SLT jest wyjątkową maszyną z wielu powodów. 
niskie osadzenie środka ciężkości pozwala na wysokie 
podnoszenie przy zachowaniu optymalnej stabilności. 
Przy wysokości maszyny od 1.92 m oraz minimalnej 
szerokości zaczynającej się od 0.94 m  umożliwia ona 
pracę w kompaktowych warunkach, której nie 
wykonają większe i wyższe ładowarki. 
Bardzo często jedyną alternatywą na zastąpienie 2428 
SLT jest intensywna i wyczerpująca praca ręczna - nie 
pozwólmy na to!Jeden cylinder 

zamiast dwóch: 
dobre pole widzenia, 
brak skręcania się 
osprzętu, nie ulega 
zużyciu.

Oryginalne osie Schäffer: 
bardzo solidna konstrukcja. 

Duża siła ciągu.

Mocowanie SWH z 
blokadą hydrauliczną. 
Trzy standardowe 
obwody sterujące.

Przednia i tylna pokrywa 
są szeroko otwieralne 
co zapewnia łatwy 
dostęp i komfort 
konserwacji

Silnik Kubota - 
światowy lider 
kompaktowych silników 
diesla - czysty, 
ekonomiczny, silny

Regulowana 
kolumna
kierownicy.

Łożyska kulkowa, które 
znacznie zwiększyły 
żywotność maszyny.

Bezobsługowy 
przegub z 
rozszerzoną 
gwarancją. 
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SCHÄFFER 2428-2

PERFEKCYJNIE ZAPROJEKTOWANA

Praktyczna skrzynka na narzędzia takie jak 
klucze. Teraz mogą być one bezpiecznie 
przechowywane w zasięgu ręki.

Bezpieczniki elektryczne są łatwo 
dostępne.

Lampa "kogut" umiejscowiona jest tak, 
aby jej nie zniszczyć. Dostępna na 
zamówienia.

Kolumna sterująca jest regulowana, taka 
możliwość podwyższa ergonomię pracy 
oraz lepszy dostęp do kabiny.

Ramię maszyny wygląda elegancko będąc 
jednocześnie silnym i sprawnym w 
najcięższych warunkach.

Dodatkowe lampy mogą zostać 
zamontowane na szczycie kabiny.

Osie Schäffer to stabilność
i bezpieczeństwo
Oryginalne osie Schäffer zostały zoptymalizowane dla 
każdego modelu ładowarek. Hydrauliczny układ 
napędowy przekształcony jest praktycznie w 
nieskończoną siłę ciągu. Doskonała koordynacja 
systemu pozwala na zaoszczędzenie paliwa. 

KONIE MECHANICZNE
NA CO DZIEŃ
Schäffer podnosi standardy produktywności 
zapewniając radość i satysfakcję z użytkowania
Schäffer 2428-2 jest odpowiedni do pracy w każdych 
warunkach, przy zachowaniu produktywności, komfortu 
prowadzenia i niezawodności.

Maszyna jest bardzo prosta i zarazem innowacyjna. Widok 
na narzędzia pracy jest doskonały, a komfortowa kabina i 
siedzisko zapewniają operatowi odprężenie i 
produktywność przez wiele godzin pracy.
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SCHÄFFER  
2430 / 2430 SLT

Film z 2430 SLT w akcji: 
schaeffer.de/en/videos

Korzyści:
§ nie ma potrzeby przełączania biegu podczas jazdy
§ bardzo wysoka siła napędowa
§ najwyższa siła dostępna nawet przy dużej prędkości
§ zwiększony komfort jazdy, szybsza praca

HTF - MAKSYMALNA SIŁA
NAPĘDU, NAWET NA WYSOKIM 
PRZEŁOŻENIU
HTF, czyli „High Traction Force” to automatyczna regulacja 
siły napędu, która pozwala ładowarce zapewnić zawsze 
maksymalną siłę ciągu, nawet przy dużej prędkości. HTF 
opiera się na unowocześnionych hydromotorach, które au-
tomatycznie dobierają siłę napędu w zależności od trakcji. 
Jest to szczególnie przydatne przy pokonywaniu wzniesień, 
ponieważ operator nie musi przełączać biegu. Bez ingerencji 
operatora system HTF automatycznie zwiększy siłę na-pędu 
podczas załadunku lub wjazdu na grząski teren. Oznacza to, 
że większość prac można wykonać na szybkim biegu, 
zwiększając komfort jazdy i przyspieszając pracę. System 
występuje w standardzie w modelach: 2430, 2430 SLT, 2445 S, 
4670 Z i 5470 Z

2430 SLT: MAKSYMALNA MOC W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI
Ładowarka Schäffer 2430 SLT jest jedną z 
najwydajniejszych w swojej klasie. Zastępuje niezwykle 
udany model 2445 SLT. Jest niesamowicie wszechstronną i 
wydajną kompaktową ładowarką kołową, która w 
zależności od specyfikacji potrafi podnieść ciężar o wadze 
2,4 do 2,6 t. Paleta z kostką brukową ważącą 1,9 t może być 
bezpiecznie przetransportowana nawet w trudnych 
warunkach terenowych. Możliwe jest również 
przetransportowanie maszyny w inne miejsca pracy przy 
pomocy przyczepki samochodowej do 2,5 t. 

Dzięki swym kompaktowym rozmiarom – 1.02 m 
minimalnej szerokości i 1.96 m minimalnej wysokości 
maszyna pokonuje niskie bramy oraz jest łatwa do 
manewrowania w parkingach podziemnych. 
Ładowarka napędzana jest przez silnik Kubota 18.5 kW (25 
KM), o pojemności 1.7 l, który dysponuje jednym z 
największych momentów obrotowych w tej klasie. Ponadto 
jest bardzo nisko-emisyjna jednostka zasilana olejem 
napędowym spełniająca rygorystyczne kryteria emisji 
spalin. 
Maszyna przyspiesza do 20 km/h. Wyposażana jest w 
system High Traction Force (HTF), który eliminuje potrzebę 
redukcji biegu w celu uzyskania maksymalnego ciągu. 
Skrzynia biegów jest sterowana elektronicznie poprzez 
przekładnię Schäffer Power Transmission (SPT). Napęd o 
takiej charakterystyce przekłada się na znacznie wyższą 
wydajność pracy i znaczną oszczędność paliwa.

Obydwa modele maszyn - 
zarówno 2430 i 2430 SLT 
są dostępne z kabiną, jak i 
z dachem ochronnym
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SCHÄFFER 2445 S

MULTI HIGH FLOW: SYSTEM MAKSYMALIZACJI 
PRZEPŁYWU OLEJU

Film z 2445 S w akcji: 
schaeffer.de/en/videos

NASTĘPNA  GENERACJA 
ŁADOWAREK KOMPAKTOWYCH
W ostatnich latach model maszyny 2445 stał się prawdziwą 
ikoną na rynku kompaktowych maszyn budowlanych. Jest 
jedną z najpopularniejszych ładowarek naszej konstrukcji. 
Następca tego modelu, maszyna 2445 S, może się pochwalić 
jeszcze mniejszą emisją zanieczyszczeń, a jej mocniejszy 
silnik i elektronicznie regulowany napęd zapewnia jeszcze 
większą zwinność i moc. 
Podobnie jak poprzedni model maszyna 2445 S jest 
dostępna z pełną kabiną lub dachem ochronnym. Masa 
operacyjna maszyny, w zależności od specyfikacji, waha się 
od 2,5 do 2,7 t. Dla łatwiejszego transportu pomiędzy 
placami budów maszynę można transportować za pomocą 
lekkiej przyczepy samochodowej. Dzięki ciężarowi 
destabilizującemu, który wynosi 1,9 t, maszyna potrafi 
przenieść paletę kostki brukowej z łatwością. Maszyna 
dzięki wysokości podnoszenia 2,5 m nadaje się również do 
ładowania i rozładunku większych przyczep. 
Nowy model ładowarki jest napędzany nowoczesnym 
dieslowskim 3-cylindrowym silnikiem marki Kubota, który 
rozwija 37 kW (50 KM) i dysponuje pojemnością skokową 
1,8 l, co daje 22 % wzrostu w porównaniu z poprzednikiem. 
Silnik dysponuje wysokim momentem obrotowym 151 NM, 
co zwiększa moc wyjściową o 28 %. Moc ta jest osiągalna 
przy stosunkowo niskiej prędkości obrotowej 1600 obr./min. 
Chociaż w silniku jest znacznie więcej mocy jest bardziej 
ekonomiczny i emituje niższy poziom hałasu. Poziom emisji 
spalin dzięki zastosowaniu katalizatora (DOC) oraz filtra 
cząstek stałych (DPF) osiąga normę Stage V. Niska 
emisyjność spalin staje się coraz ważniejsze dla 
kontraktowania miejsc pracy zarówno w sektorze 
prywatnym, jak i publicznym.

Nowy system hydrauliczny Multi High Flow (MHF) jest 
opcją dla ładowarki Schäffer 2445 S i zwiększa 
wszechstronność tej maszyny. MHF zapewnia przepływ oleju 
ponad 81l/min, zasilając osprzęty wymagające bardzo dużego 
przepływ oleju do pracy. Z jednej strony, system nadaje się 
również do obsługi osprzętu, który jest mniej energochłonny 
poprzez zmniejszenie przepływu oleju; z drugiej strony zasila 
hydrauliczne urządzenia pomocnicze i zwykłe funkcje 
podnoszenia/opuszczania bez powodowania spadku 
przepływu oleju. Dla przykładu, Multi High Flow jest 
w stanie obsługiwać odśnieżarkę o wysokiej wydajności przy 
maksymalnej mocy, hydraulicznej regulacji kierunku i 
szerokości wyrzutu - wszystko to dzieje się w tym samym 
czasie. W tych zastosowaniach maszyna maksymalnie 
wykorzystuje ogromny potencjał dostarczany przez MHF,

system jest kontrolowany poprzez dżojstik. 
Ponadto, przewód oleju przelewowego w tych maszynach 
służy też jako dodatkowy wolny powrót hydrauliczny. MHF  
jest dostępny jako opcja w modelu 2445 S.

Korzyści:
§ Większy przepływ oleju zwiększa wszechstronność 

maszyny
§ Jednoczesna obsługa wielu funkcji hydraulicznych 

bez zauważalnego spadku mocy
§ Możliwość wyboru maksymalnej wydajności pompy
§ Dodatkowy powrót bezciśnieniowy
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SCHÄFFER 2445 S

SCHAEFFER.DE/EN/2445S

DOSKONAŁY DO PRAC 
BUDOWLANYCH I W 
TERENIE
Dobra ładowarka przystosowuje się do 
warunków pracy:

1. Silniki Kubota są ciche, ekonomiczne i niezwykle 
trwałe. Demonstrują swoje możliwości miliony 
razy każdego dnia na placach budowy całego 
świata. Japońskie manufaktury produkują silniki o 
znakomitej reputacji.

2. Kabina oferuje maksymalny komfort. Ogrzewanie 
jest w standardowym wyposażeniu. Dzięki 
całkowitemu przeszkleniu kabiny, operator ma 
zapewnioną doskonałą widoczność dookoła 
maszyny dzięki czemu praca jest bezpieczna i 
szybka. Dzięki niskiej wysokości kabiny oraz 
szerokim drzwiom, kierowca może szybko wejść i 
wyjść z ładowarki.

3. Głowica obrotowa cylindrów hydraulicznych 
zapobiega zużyciu.

4.  Dostępne jest różnorodne ogumienie, rodzaj gumy 
oraz faktura może zostać dobrana do podłoża, na 
którym ma pracować. Nasi specjaliści z chęcią 
doradzą przy wyborze odpowiedniego ogumienia.

5.  Cylinder podnoszący jest bardzo silny, co 
przekłada się na dużą siłę załadunku. Dzięki użyciu 
pojedynczego cylindra, ramię stało się węższe 
poprawiając widoczność na kontrolowany osprzęt.

6. Możliwość różnorodnej pracy maszyną wymaga 
wyboru odpowiedniego narzędzia. Schaffer oferuje 
szeroką gamę możliwości w tym zakresie. 
Postaramy się rozwiązać każdy problem 
wykorzystując potencjał danej ładowarki.
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SCHÄFFER 4670 Z

ERGONOMIA W 
NAJLEPSZYM WYDANIU
Komfort operatora był naszym priorytetem podczas 
projektowania kabiny modelu 4670 Z. Wszystkie 
przyrządy sterujące są przejrzyste i przyjazne 
użytkownikowi oraz łatwo dostępne z komfortowego 
siedzenia z rozległym miejscem na nogi. 
Optymalnie zaprojektowana i przeszklona kabina 
zapewnia doskonałą widoczność do pracy i 
manewrowania. Dźwignia sterująca trzecią sekcją 
jest zintegrowana z dżojstikiem. Istnieje również 
możliwość sterowania  sekcją poprzez przyciski.

Panel z przełącznikami, gniazdo elektryczne

Dżojstik wielofunkcyjny

ELEKTRONICZNIE REGULOWANY 
NAPĘD DLA WIĘKSZEGO 
KOMFORTU
Nasz nowy silnik Kubota zapewnia najwyższy moment 
obrotowy w swojej klasie i jest unikatem na rynku ze 
względu na napęd regulowany elektronicznie SPT, który 
sprawdził się w większych maszynach firmy Schäffer. SPT 
zapewnia znaczny wzrost wydajności maszyny, zwiększenie 
oszczędności paliwa, zwrotności, a także zapewnia 
kierowcy szereg nowych możliwości: przede wszystkim 
tempomat, który utrzymuje stałą prędkość jazdy, 
niezależnie od prędkości silnika, co jest niezbędnie przy 
pracy z osprzętem dozującym pasze, mulczerami lub 
szczotkami. Także ruszanie na wzniesieniu będzie dużo 
łatwiejsze, ze względu na to, iż asystent ruszania, 
zapobiega cofaniu się maszyny. W następujących modelach: 
2428-2, 2430, 2430 SLT, 2445 S, 4670 Z i 5470 Z jest 
standardem.

Korzyści:
§ Wyższa wydajność, niższe zużycie paliwa, mniejsze

koszty operacyjne
§ Asystent uruchamiania (system ułatwiający ruszanie

na wzniesieniach)
§ Różne parametry dla różnych charakterystyk napędu
§ Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa: w tym ochrona

przed przegrzaniem i nadmiernymi obrotami silnika
§ Dodatkowy potencjometr wykonuje zadanie sterowania

tempomatem: maszyna utrzymuje stałą prędkość bez
względu na prędkość obrotową silnika, szczególnie
korzystne podczas pracy z jednostkami dozującymi
paszę, rozrzutnikami słomy lub mulczerami

§ Większa zwrotność, zapewnia większą przyjemność z
jazdy!
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SCHÄFFER 5470 Z
Film z 5470 Z w akcji: 
schaeffer.de/en/videos

5470 Z: MOCNA ŁADOWARKA KOŁOWA I PERFEKCYJNA 
WIDOCZNOŚĆ Z KAŻDEJ STRONY
5470 Z to nowa ładowarka w klasie pojemności 0.8 m3. 
Całkowicie przeprojektowana maszyna ma zmienioną 
geometrię ramienia z kinematyką Z. Zapewnia optymalną 
widoczność przy pracy zarówno z łyżką do ziemi, jak i 
widłami do palet. Nowa przestronna kabina polepsza 
widoczność we wszystkich kierunkach. Najnowsza 
ładowarka jest wyposażona w potężny silnik diesla marki 
Deutz o mocy 45 kW (61 KM) lub opcjonalnie 55 kW (75 KM). 

Schäffer 5470 Z, który waży 5 t, spełnia również wszelkie 
wymagania poziomu emisji spalin oraz zanieczyszczeń 
(Stage V). Dzięki spełnianiu tych rygorystycznych norm 
emisji spalin nastąpiła znaczna redukcja w emisji cząstek 
sadzy i tlenków azotu. Maszyna dysponuje bardzo wysokim 
ciśnieniem roboczym na poziomie 510 bar.
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ZOPTYMALIZOWANE RAMIĘ ZZ 
KINEMATYKĄ TYPU Z - PO PROSTU SIŁA!
Nasze ładowarki typu Z są wyposażone w zoptymalizowane komputerowo ramię 
zaprojektowane przez doświadczonych pracowników. Inżynierowie firmy Schäffer 
do projektowania wykorzystali technologię 3D CAD. Wystarczająco szeroka i 
wystarczająco mocna, aby używać dowolne narzędzie, ale zaprojektowana tak, 
aby zapewnić lepszą widoczność - to kolejny przykład inteligentnego projektu 
zorientowanego na kierowcę maszyny Schäffer.

ŁADOWARKI SCHÄFFER: MOC W AKCJI
Ładowarka Schäffer 5470 Z uzupełnia pełną gamę 
ładowarek z ramieniem typu Z. Łączy kompaktowe 
wymiary z wykorzystaniem maksymalnej mocy i ergonomii. 
Idealna do szybkiej i bezpiecznej pracy z towarami 
masowymi, jak i do transportu ciężkich ładunków. Ta 
kompaktowa ładowarka kołowa jest w swoim żywiole 
pracując na wąskich przestrzeniach. 

Nowa kabina z homologacją ROPS i FOPS, 
bardzo przestronna, wyznacza standardy w 
zakresie ergonomii oraz widoku. 
Opcjonalnie dostępna w wersji niskiej.

4-cylindrowy silnik Deutz Turbo 
diesel: cichy, oszczędny, mocny.

Osie w wersji HD: standard z osią planetarną i automatyczną blokadą dyferencjału. 
Najlepsze osiągi dzięki optymalnemu ustawieniu osi i napędowi hydrostatycznemu 
oraz silnikowi wysokoprężnemu. Wahliwa oś tylna poprawia stabilność o 30 %.

Do wyboru szeroka gama 
różnorodnych narzędzi i 
wyposażenia specjalnego.

Zoptymalizowana geometria ramienia 
załadowczego CAD, optymalizacja siły 
podnoszenia i zasięgu, doskonałe 
prowadzenie równoległe.

Niski punkt obrotu 
ramienia dla 
doskonałego 
widoku.

Łącznik typu Z-bar, 
wysoka siła 
odrywania.

Niezwykle 
silny 
przegub 
bezobsługowy 

SCHÄFFER 5470 Z: ZALETY W SKRÓCIE

Kinematyka Z zapewnia maksymalną moc podnoszenia 
oraz pchania ładunku, a tylna wahliwa oś zapewnia 
doskonałą stabilność maszyny.
Ładowarka jest wyposażona w kabinę typu SCV, która jest 
do pokonania pod względem przestrzeni i przejrzystości 
obsługi. Kierowca pracuje szybciej i  bezpieczniej dzięki 
doskonałej widoczności.
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2428-2 2430 2445 S
3-cyl. diesel Kubota D1105, 
18.5 kW (25 KM)

3-cyl. diesel Kubota D1703-M-Di, 
18.5 kW (25 KM)

3-cyl. diesel Kubota D1803-CR-T, 
37 kW (50 KM)

- / V DOC, DPF / V

27x8.50-15 SKD 
Opcja I 27x10.5-15 
Opcja II 26x12.00-12

10.0/75 - 15.3 MPT/AS 
Opcja I 27x10.5-15 
Option II 31x15.5-15

10.0/75 - 15.3 MPT/AS 
Opcja I 31x15.5-15

Wydajność pompy: od 33 l/min 
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 42 l/min 
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: od 51 l/min 
Ciśnienie robocze: 200 bar

Układ kierowniczy przegubowy, z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

1,820 kg 2,200 kg 
2,400 kg z kabiną

2,500 kg
2,700 kg z kabiną

1,700 kg 1,900 kg 1,900 kg

1,046 - 1,222 kg
1,218 - 1,354 kg

1,272 - 1,521 kg
1,530 - 1,740 kg

1,830 - 1,950 kg
2,420 - 2,570 kg

850 kg
1,020 kg

900 kg
1,180 kg

1,360 kg
1,740 kg

680 kg
510 kg
510 kg

720 kg
540 kg
590 kg

1,088 kg
816 kg
870 kg

15 km/h 20 km/h
20 km/h in 2 biegami, 
przełączanymi pod obciążeniem, 
Opcja: 30 km/h

Napięcie robocze:  12 V 
Paliwo: 23 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 40 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 50 l
Olej hydrauliczny: 48 l

1.6 t/m³ 1.6 t/m³ 1.6 t/m³
0.32 m³ 0.42 m³ 0.50 m³
0.8 m 1.1 m 1.4 m
84 dB(A) 85 dB(A) 82 dB(A)

101 dB (A)
98 dB (A)

101 dB (A)
101 dB (A)

101 dB (A)
98 dB (A)

< 2.5 m/s²
< 0.5 m/s²

2428-2 2430 2445 S
A 1,530 1,645 1,880

B 3,030 3,140 3,445

C 3,780 3,830 4,185

D 110 105 105

E 2,960 3,230 3,230

F 2,300 2,500 2,500

G 2,150 2,150 2,360

H 1,450 1,700 1,700

I 1,360 1,490 1,490

J 470 260 260

K 1,055 1,190 1,160

L 2,100
-

2,190
2,140

2,230
2,150

N 940 - 1,250 1,020 - 1,300 1,100 - 1,520

0 1,495 1,170 1,230

P 1,755 2,190 2,330

Q 2,405 2,480 2,710

DANE TECHNICZNE WYMIARY

Silnik

System oczyszczania spalin /
Poziom emisji spalin

Hydraulika układu jezdnego

Opony

Hamulec roboczy
Hamulec postojowy
Hydraulika robocza/

ciśnienie
Układ kierowniczy

Masa robocza

Udźwig maksymalny

Obciążenie destabilizujące, maszyna 
na wprost*1 paleciak

łyżka
Obciążenie destabilizujące, maszyna 
skręcona*1 paleciak

łyżka

Osie

Prędkość jazdy

Układ elektryczny

Pojemności zbiorników

Ciężar właściwy materiału
Pojemność łyżki *4

Zalecana szerokość łyżki
Poziom ciśnienia akustycznego LpA

Poziom głośności
gwarantowany LwA

uśredniony LwA
Wibracje oddziałujące na rękę op. *5

Wibracje oddziałujące na ciało op.*5

Masa ładunkowa
Paleciak, na równym terenie*2 

Paleciak, na nierównym terenie*2 

Łyżka*3

Oryginalne osie Schäffer,  
5 śrubowe felgi

Oryginalne osie Schäffer,  
6 śrubowe felgi

Oryginalne osie Schäffer, 6 śrubowe felgi, Opcjonalnie: 
automatyczny samoblokujący mechanizm różnicowy

Hydrostatycznie - automatyczna Hydrostatycznie - automatyczna, HTF (High Traction Force)

Hydrostatyczny i mechaniczny hamulec bębnowy Hamulec zespolony, hydrostatyczny i wielotarczowy 
Mechaniczny hamulec bębnowy Hamulec wielotarczowy w kąpieli olejowej

Rozstaw osi [mm]

Długość podwozia [mm]

Długość całkowita razem  z 
łyżką standardową [mm]

Głębokość kopania [mm]

Maksymalna wysokość  robocza [mm]

Maks. wysokość  punktu obrotu łyżki [mm]

Maksymalna wysokość ładowania 
widłami do palet [mm]

Maksymalna wysokość wysypywania [mm]

Wysokość przedniej części [mm]

Zasięg wysypywania [mm]

Wysokość siedziska [mm]

Wysokość z dachem ochronnym [mm]  
Wysokość z kabiną [mm]

Szerokość całkowita [mm]

Wewnętrzny promień skrętu [mm]

Zewnętrzny promień skrętu [mm]

Zewnętrzny promień skrętu 
ze standardową łyżką [mm]

*1  zgodnie z normą ISO 8313    *2  zgodnie z normą EN 474-3    *3  zgodnie z normą ISO 14397-1    *4  zgodnie z normą ISO 7546    *5 zgodnie z normą ISO 8041 

Wymiary opon oraz opcjonalne wyposażenie mogą zmienić masę roboczą, obciążenie destabilizujące i masę ładunkową.
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2428 SLT 2430 SLT
A 1,700 1,815

B 3,200 3,400

C 3,950 4,200

D 110 105

E 2,960 3,230

F 2,300 2,500

G 2,150 2,360

H 1,450 1,700

I 1,360 1,480

J 470 260

K 910 995

L 1,920
1,920

1,960
1,960

N 940 - 1,250 1,020 - 1,300

0 1,795 1,560

P 2,735 2,580

Q 3,345 2,960

2428 SLT 2430 SLT 
3-cyl. diesel Kubota D1105, 18.5 kW (25 KM) 3-cyl. diesel Kubota D1703-M-Di, 18.5 kW (25 KM)

- / V

Hydrostatyczno-automatyczna Hydrostatyczno-automatyczna,  HTF (High Traction Force)
27x8.50-15 SKD 
Opcja I 27x10.5-15 
Opcja II 26x12.00-12

10.0/75 - 15.3 MPT/AS 
Opcja I 27x10.5-15 
Opcja II 31x15.5-15

Hydrostatyczny i mechaniczny hamulec bębnowy Hamulec zespolony, hydrostatyczny i wielotarczowy
Mechaniczny hamulec bębnowy Hamulec wielotarczowy w kąpieli olejowej

 Wydajność pompy: od 33 l/min 
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: 42 l/min 
Ciśnienie robocze: 200 bar

Układ kierowniczy przegubowy, z pełnym wspomaganiem hydraulicznym
1,860 kg
1,960 kg z kabiną

2,480 kg
2,555 kg z kabiną

1,700 kg 1,900 kg

1,185 - 1,311 kg
1,550 - 1,663 kg

1,733 - 1,954 kg
1,820 - 2,135 kg

880 kg
1,170 kg

1,325 kg
1,550 kg

704 kg
528 kg
585 kg

1,060 kg
795 kg
775 kg

Oryginalne osie Schäffer,  5 śrubowe felgi Oryginalne osie Schäffer, 6 śrubowe felgi, 
Opcjonalnie: automatyczny samoblokujący mechanizm różnicowy

0 - 15 km/h 0 - 20 km/h
Napięcie robocze: 12 V 

Paliwo: 23 l
Olej hydrauliczny: 30 l

Paliwo: 40 l
Olej hydrauliczny: 30 l

1.6 t/m³ 1.6 t/m³
0.37 m³ 0.50 m³
1.0 m 1.3 m
83 dB(A) 85 dB(A)

101 dB (A)
98 dB (A)

101 dB (A)
101 dB (A)

< 2.5 m/s²
< 0.5 m/s²

DANE TECHNICZNE WYMIARY

Rozstaw osi [mm]

Długość podwozia [mm]

Długość całkowita razem  
z łyżką standardową [mm]

Głębokość kopania [mm]

Maksymalna wysokość  robocza [mm]

Maksymalna wysokość ładowania 
widłami do palet [mm]

Maksymalna wysokość wysypywania [mm]

Wysokość przedniej części [mm]

Zasięg wysypywania [mm]

Wysokość siedziska [mm]

Wysokość z dachem ochronnym 
[mm] Wysokość z kabiną [mm]

Szerokość całkowita [mm]

Wewnętrzny promień skrętu [mm]

Zewnętrzny promień skrętu [mm]

Zewnętrzny promień skrętu ze 
standardową łyżką [mm]

Maks. wysokość  punktu obrotu łyżki [mm]

Silnik

System oczyszczania spalin /
Poziom emisji spalin

Hydraulika układu jezdnego

Opony

Hamulec roboczy
Hamulec postojowy
Hydraulika robocza/

ciśnienie
Układ kierowniczy

Masa robocza

Udźwig maksymalny
Obciążenie destabilizujące, maszyna 

na wprost*1 paleciak
łyżka

Obciążenie destabilizujące, maszyna 
skręcona*1 paleciak

łyżka

Osie

Prędkość jazdy

Układ elektryczny

Pojemności zbiorników

Ciężar właściwy materiału
Pojemność łyżki *4

Zalecana szerokość łyżki
Poziom ciśnienia akustycznego LpA

Poziom głośności
gwarantowany LwA

uśredniony LwA
Wibracje oddziałujące na rękę op. *5

Wibracje oddziałujące na ciało op. *5

Masa ładunkowa
Paleciak, na równym terenie*2 

Paleciak, na nierównym terenie*2 

Łyżka*3

*1 zgodnie z normą ISO 8313     *2 zgodnie z normą EN 474-3     *3 zgodnie z normą ISO 14397-1     *4 zgodnie z normą ISO 7546     *5 zgodnie z normą ISO 8041 

Wymiary opon oraz opcjonalne wyposażenie mogą zmienić masę roboczą, obciążenie destabilizujące i masę ładunkową.
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4670 Z 5470 Z
4-cyl. diesel Kubota V2403-CR(-T), 48.6 kW (66 HP) 4-cyl. diesel Deutz TD 2.9, 45 kW (61 HP) / 55 kW (75 HP)

DOC, DPF / V
Hydrostatyczno-automatyczna,  HTF (High Traction Force)

11.5/80 - 15.3 AS 
Opcja I 15.0/55-17 
Opcja II 425/55-17

400/70R18 A608

Hamulec zespolony, hydrostatyczny i wielotarczowy
Hamulec wielotarczowy w kąpieli olejowej

Wydajność pompy: 76 l/min 
Ciśnienie robocze: 200 - 210 bar

Wydajność pompy: od 64 l/min 
Ciśnienie robocze: 220 bar

Układ kierowniczy przegubowy, z pełnym wspomaganiem hydraulicznym Hydrauliczny układ kierowniczy przegubowy
3,400 kg / 3,520 kg z kabiną 5,220 kg z kabiną
2,400 kg 3,600 kg

1,823 - 2,149 kg
2,120 - 2,428 kg

2,660 kg
3,300 kg

1,700 kg
1,950 kg

2,033 kg
2,611 kg

1,136 kg
852 kg
880 kg

1,626 kg
1,220 kg
1,306 kg

Oryginalne osie Schäffer, 6 śrubowe; oś planetarna i 
automatyczny hamulec o ograniczonym poślizgu

Osie ZF, 8 śrubowe; oś planetarna i automatyczny hamulec o 
ograniczonym poślizgu, tylna oś wahliwa

20 km/h, z 2 biegami, przełączanymi pod obciążeniem,  
Opcja : 30 km/h

20 km/h, z 2 biegami, przełączanymi pod obciążeniem,   
Opcja : 30 km/h

Napięcie robocze: 12 V 
Paliwo: 90 l
Olej hydrauliczny: 60 l

Paliwo: 82 l
Olej hydrauliczny: 81 l

1.6 t/m3 1.6 t/m³
0.55 m3 0.80 m³
1.3 m 1.8 m
85 dB (A) 74 dB(A)

101 dB (A)
100 dB (A)

101 dB (A)
101 dB (A)

< 2.5 m/s²
< 0.5 m/s²

4670 Z 5470 Z
A 2,000 2,050

B 4,080 4,700

C 4,760 5,250

D 120 80

E 4,060 3,900

F 3,260 3,250

G 3,050 3,120

H 2,500 2,500

I 1,570 1,530

J 640 420

K 1,270 1,340

L 2,270
2,270

-  
2,570 / 2,450*

N 1,420 - 1,730 1,740 - 1,820

0 1,425 1,560

P 2,845 3,300

Q 3,175 3,470

* Opcja: niska kabina

*1 zgodnie z normą ISO 8313     *2 zgodnie z normą EN 474-3     *3 zgodnie z normą ISO 14397-1     *4 zgodnie z normą ISO 7546     *5 zgodnie z normą ISO 8041 

Wymiary opon oraz opcjonalne wyposażenie mogą zmienić masę roboczą, obciążenie destabilizujące i masę ładunkową.

2428-2 2428 SLT 2430 2430 SLT 2445 S 4670 Z 5470 Z
- - X X X X X

X - X X X X X

- - - - ¡¡ - -

- - - - X X X

X = w standardzie,        = opcja

DANE TECHNICZNE WYMIARY

Wszystkie specyfikacje techniczne w tym prospekcie odnoszą się do określonych modeli i ich standardowych funkcji. Osprzęt i jego zastosowanie zależy od indywidualnego modelu oraz wymagań przedstawionych przez klienta. Zdjęcia mogą zawierać produkty lub komponenty 
niedostępne jako wyposażenie standardowe. Opisy, wymiary, zdjęcia, waga oraz specyfikacje techniczne były aktualne w dniu wydruku tego katalogu i nie są zobowiązujące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji, wyposażeniu oraz technologii bez wcześniejszego 
uprzedzenia, wszystko w związku z kontynuowaniem rozwoju produktów. W przypadku wątpliwości co do wydajności lub działania naszych produktów w specyficznych warunkach, zalecamy przeprowadzenie testów w kontrolowanych warunkach. Nie możemy wykluczyć odchyleń od 
pomiarów oraz błędów w tekście i wydruku pomimo zachowania należytej staranności. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność i poprawność materiałów zawartych w tym prospekcie. Gwarantujemy jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie naszych 
produktów w ramach naszych Warunków Ogólnych. Wszelkie gwarancje wykraczające poza nasze Warunki Ogólne nie będą świadczone.

Rozstaw osi [mm]

Długość podwozia [mm]

Długość całkowita razem  
z łyżką standardową [mm]

Głębokość kopania [mm]

Maksymalna wysokość  robocza [mm]

Maksymalna wysokość ładowania 
widłami do palet [mm]

Maksymalna wysokość wysypywania [mm]

Wysokość przedniej części [mm]

Zasięg wysypywania [mm]

Wysokość siedziska [mm]

Wysokość z dachem ochronnym 
[mm] Wysokość z kabiną [mm]

Szerokość całkowita [mm]

Wewnętrzny promień skrętu [mm]

Zewnętrzny promień skrętu [mm]

Zewnętrzny promień skrętu ze 
standardową łyżką [mm]

Maks. wysokość  punktu obrotu łyżki [mm]
Hydraulika robocza/ 

Silnik
System oczyszczania spalin/Poziom emisji 

Hydraulika układu jezdnego

Opony

Hamulec roboczy
Hamulec postojowy

ciśnienie

Układ kierowniczy
Masa robocza

Udźwig maksymalny
Obciążenie destabilizujące, maszyna 

na wprost*1 paleciak
łyżka

Obciążenie destabilizujące, maszyna 
skręcona*1 paleciak

łyżka

Osie

Prędkość jazdy

Układ elektryczny

Pojemności zbiorników

Ciężar właściwy materiału
Pojemność łyżki *4

Zalecana szerokość łyżki
Poziom ciśnienia akustycznego LpA

Poziom głośności
gwarantowany LwA

uśredniony LwA
Wibracje oddziałujące na rękę op. *5

Wibracje oddziałujące na ciało op. *5

Masa ładunkowa
Paleciak, na równym terenie*2 

Paleciak, na nierównym terenie*2 

Łyżka*3

Dostępność systemów Schäffer:

¡



Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Auf den Thränen
D-59597 Erwitte

fon +49 (0)2943 9709-0
fax +49 (0)2943 9709-50

info@schaeffer.de

WWW.SCHAEFFER.DE/EN

TWÓJ DEALER:

Wasilew Szlachecki 45

 08-307 Repki, Poland

tel. +48884600288
tel. +48257810281

www.schaffer-polska.pl
biuro@maszyny-frankopol.pl
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Schäffer oferuje ponad 30 różnych modeli maszyn, z 
których każda może zostać dostosowana do indywi-
dulanych potrzeb. Nasze ładowarki znajdują zastoso-
wanie między innymi: w rolnictwie, ogrodnictwie, przy 
pracach na terenach zielonych, w budownictwie, prze-
myśle, handlu, w stadninach koni oraz w magazynach. 
Schäffer jest zawsze właściwym wyborem.

Proces i metody projektowania, budowy i obsługi ła-
dowarek Schäffer są jedyne w swoim rodzaju. Wśród 
innych wyróżnia nas 60-letnie doświadczenie. Przede 
wszystkim mamy na uwadze operatora, dla którego 
praca powinna być bezpieczniejsza, bardziej komfor-
towa i opłacalna. W tym celu stosujemy nowoczesne 
rozwiązania i technologie produkcji w naszej fabryce w 
Erwitte w Niemczech. Najważniejsze jest jednak to, że 
nasi pracownicy współpracują z klientami i znajdują z 
nimi nowe rozwiązania. Długie lata zaangażowania po-
łączone z duchem poszukiwań to podstawa wyjątkowej 
kompetencji i światowego sukcesu naszej firmy. 

Nazwa Schäffer znaczy więcej niż jedyną w swoim ro-
dzaju jakość produktu. Oznacza również bezpieczeń-
stwo i niezrównaną obsługę serwisową, którą gwaran-
tujemy nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie i na 
całym świecie. Zakup ładowarki Schäffer jest począt-
kiem długiej współpracy. 

Tylko oryginalne części zamienne zapewnią, że łado-
warka przez całe lata utrzyma w 100 % cechy Schäf-
fer. Tylko wtedy gwarantujemy niezawodność, której 
oczekujesz i wymagasz. Naszym klientom i partnerom 
serwisowym oferujemy 24 godzinny serwis wysyłkowy 
przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. 




