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Kompaktowe maszyny Schäffer serii 3500/4200 są ideal-
ne do stosowania na ograniczonych przestrzeniach, gdzie 
wysoka moc i łatwość obsługi muszą się łączyć z kompak-
towymi rozmiarami maszyny. Firma Schäffer jest wiodącą 
marką w tym segmencie rynku. 

Nasze kompaktowe maszyny mają bardzo wytrzymałą 
konstrukcję i można je używać w ekstremalnych tempe-

raturach: od minus 30°C w Islandii do plus 45°C w Austra-
lii. Niezawodność i moc ładowarek Schäffer jest dobrze 
znana. Zakres wykonywanych przez nie zadań jest bardzo 
szeroki – od wykorzystania w rolnictwie, ogrodnictwie i 
przy pracach na terenach zielonych, w przemyśle budow-
lanym i magazynach, po używanie przez służby miejskie. 
To proste – za pomocą ładowarek Schäffer można łatwo 
przenieść więcej w krótszym czasie.

KOMPAKTOWE MASZYNY SCHÄFFER: 
ERGONOMIA I MOC

Klasa kompakt:
 

3545   33 kW (45 KM) 3550   37 kW (50 KM) 3550 SLT   37 kW (50 KM) 4250   37 kW (50 KM)
Ładowarki Schäffer w akcji: 

www.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 do-
świadczeń i nowatorskich rozwiązań. Nasze produkty 
ustalają standardy w zakresie wyjątkowej niezawodno-
ści i bezawaryjności przy obniżonych kosztach eksplo-
atacji przez cały okres użytkowania. Marka Schäffer 
zapewnia lepsze osiągi, wyższy stopień bezpieczeń-
stwa i komfortową obsługą przez lata.
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Seria 3500 oraz 4200 spełnia cele stawiane sobie przez firmę 
Schäffer: konstruowania ładowarek najbardziej dynamicznych 
oraz ergonomicznych. Dzięki zastosowaniu specjalnie skon-
struowanej, nowoczesnej pokrywie silnika odgłos jego pracy 
został znacząco wytłumiony. W silniku wysokoprężnym możliwa 
jest redukcja ilości obrotów, tak że wzrastają możliwości za-

stosowania układu hydraulicznego. Zastosowanie oryginalnych 
osi Schäffer przekłada się na moc silnika i jeszcze większą siłę 
uciągu. Pojazdy z tej serii są wyposażone w dwa biegi z możliwo-
ścią przełączania ich pod obciążeniem i poruszania się z pręd-
kością do 20 km/h. Ładowarki Schäffer są syntezą sprawnego 
działania, siły, komfortu i bezpieczeństwa.

SERIA 3500 ORAZ 4200 FIRMY SCHÄFFER: 20 KM/H 
JAKOŚĆ W KAŻDYM CALU

Mocowanie SWH osprzętów Schäffer sprawia, że montaż i demontaż jest dziecin-
nie prosty. Łatwe w użyciu ryglowanie hydrauliczne jest wyposażeniem standar-
dowym. Oryginalne osprzęty Schäffer wyposażone są w podwójny system haków 
mocujących. Dzięki temu zyskujemy możliwość dopasowania kąta wychylenia 
osprzętu, co znacznie ułatwia pracę – proste, wygodne i pomysłowe.

3550 SLT: MOCNA MASZYNA DLA  
NISKICH PRZEJAZDÓW
Ładowarki serii 3550 SLT z całkowitą wysokością 2.02 m po-
radzą sobie bez żadnych problemów w miejscach z niskim 
przejazdem. Przesunięty środek ciężkości pozytywnie wpły-
wa nie tylko na stabilność maszyny, ale także na możliwości 
udźwigowe. Połączenie kompaktowych rozmiarów, wysokiej 
zwrotności i wyjątkowej wydajności czynią serię wszech-
stronną i niepowtarzalną.
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SCHÄFFER 3545 | 3550  
4250 | 3550 SLT

Schäffer hamulec „Easy-Brake”: 
Można na nim polegać
Wszystkie ładowarki Schäffer posiadające wał na-
pędowy, wyposażone są w wielotarczowy hamulec 
„Easy-Brake”. Tarcze są hermetycznie zamknięte w 
kąpieli olejowej, co zapobiega przedostawaniu się do 
nich wilgoci i zanieczyszczeń. Mechanizm jest wieczny 
i bezawaryjny. Hamulec jest doskonale wyczuwalny i 
oferuje pewne działanie w każdych warunkach.

Osie Schäffer to większe 
bezpieczeństwo i stabilność
Oryginalne osie Schäffer są optymalnie dopasowane 
do każdego modelu maszyny. Siła hydrostatycznego 
układu napędowego jest zmieniana w potężną siłę 
uciągu. W tej klasie nie ma prawdopodobnie tak wy-
trzymałej osi, jaką jest oś Schäffera. Nowy napęd HTF 
automatycznie zapewnia najwyższy ciąg na wysokich 
obrotach.



0908

POJAZDY SCHÄFFER Z SERII 3500 I 4200: 
ZALETY WIDOCZNE GOŁYM OKIEM

Coś szczególnego?  
Proszę bardzo.
Przegub w klasie kompakt jest całkowi-
cie bezobsługowy. Poprzez zastosowanie 
nowego połączenia stożkowego, jego wy-
trzymałość została dodatkowo podniesio-
na o 20%. Przegub nie zużywa się. Dlatego 
oferujemy na ten podzespół gwarancję na 
3 lata lub 3000 godzin pracy.

Dach ochronny lub kabina.
Regulowana 

kolumna 
kierownicy.

Silnik marki Kubota: światowy 
lider w produkcji niewielkich 
silników wysokoprężnych; czysty, 
oszczędny, mocny.

Oryginalne osie firmy Schäffer: solidne wykonanie, 
mocny ciąg dzięki koordynacji pracy osi, układ 
hydrostatyczny, silnik wysokoprężny, prędkość 20 
km/h w standardzie, opcjonalnie 28 km/h.

Nowa pokrywa zapewnia lepsze 
tłumienie pracy silnika oraz idealną 
widoczność do tyłu.

Amortyzator drgań 
platformy operatora.

Bezobsługowy przegub wahliwy z 
przedłużoną gwarancją.

Geometria ramienia opracowana na podstawie precyzyjnych obliczeń 
za pomocą programów CAD. Idealne zestrojenie udźwigu i zasięgu.

Dzięki szerokiej ofercie narzędzi 
możliwe jest zastosowanie 
różnorodnego wyposażenia 
opcjonalnego.

Jeden cylinder podnośnika: doskonały 
widok do przodu, żadnego skręcania, 
żadnego zużywania się, duży udźwig dzięki 
doskonałej geometrii.

Przeguby na łożyskach kulkowych zamiast łożysk ślizgowych, 
zapewniają dużo większą żywotność.

HTF: MAKSYMALNA SIŁA NAPĘDU, 
NAWET PRZY DUŻEJ PRĘDKOŚCI
HTF, czyli „High Traction Force” to automatyczna regulacja 
siły napędu, co oznacza, że ładowarka może zawsze zapew-
nić maksymalną siłę, nawet przy dużej prędkości.
HTF opiera się na unowocześnionych hydromotorach, które 
automatycznie dobierają siłę napędu w zależności od trak-
cji. Jest to szczególnie przydatne przy pokonywaniu wznie-
sień, ponieważ operator nie musi przełączać biegu.

Bez ingerencji operatora system HTF automatycznie zwięk-
szy siłę napędu podczas wjazdu na sypki materiał. Oznacza 
to, że większość prac można wykonać na szybkim biegu, 

zwiększając komfort jazdy i przyspieszając pracę. Modele 
3545, 3550, 3550 SLT oraz 4250 są standardowo wyposażo-
ne w system HTF.

Korzyści:
 § bardzo wysoka siła napędowa
 § nie ma potrzeby przełączania biegu podczas jazdy po 

wzniesieniu
 § najwyższa siła dostępna nawet przy dużej prędkości

Mocowanie SWH z 
hydraulicznym ryglowaniem 
osprzętu w standardzie. 
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WIĘCEJ 
KOMFORTU DZIĘKI 
ELEKTRONICZNEMU 
STEROWANIU NAPĘDEM
Nowy silnik Kubota oferuje najwyższy moment napędowy 
w klasie ładowarek o mocy 50 KM. Swoją unikatowość za-
wdzięcza systemowi elektronicznego sterowania napędu 
- SPT, czyli „Schäffer Power Transmission”. Siła napędu 
dostosowuje się do momentu obrotowego silnika wysoko-
prężnego, co przekłada się na wiele korzyści: koszty eks-
ploatacyjne spadają wraz ze zmniejszeniem zużycia oleju 
napędowego. System wspomaga ruszanie na wzniesieniu i 
zapobiega staczaniu maszyny podczas startu. 

Nową funkcją jest również tempomat, który utrzymuje stałą 
prędkość niezależnie od obrotów silnika. Jest to nieocenio-
ne ułatwienie podczas pracy z urządzeniami dozującymi pa-
sze, ścielarkami, mulczerami, czy zamiatarkami. 

Dodatkowo system wdraża funkcje bezpieczeństwa, takie 
jak zabezpieczenie przed przegrzaniem. SPT sprawia, że 
praca ładowarką jest o wiele bardziej bezpieczna.
SPT jest w standardzie dla 4250.

Korzyści:
 § wyższa wydajność przy jednocześnie mniejszym spalaniu 

oraz obniżeniu kosztów eksploatacyjnych 
 § funkcje, takie jak ochrona przed przegrzaniem oraz 

nadmiernymi obrotami czynią ją jeszcze bardziej 
bezpieczną

 § asystent startu ułatwia ruszanie na wzniesieniu
 § możliwość ustawienia różnych charakterystyk jazdy 
 § dodatkowy potencjometr sterowania tempomatem: 

maszyna utrzymuje stałą prędkość bez względu na 
obroty silnika; szczególnie przydatne podczas pracy z 
jednostkami dozującymi paszę, rozrzutnikami słomy lub 
mulczerami

 § większa zwinność i więcej frajdy z jazdy!
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE KABINY 4250:

2x Podwójne halogeny robocze z przodu, 1x Pojedynczy halogen z tyłu Zbiorcza listwa przełączników z gniazdkiem na prąd stały

Wielofunkcyjny joystick Uchwyt na butelkę i główny włącznik bezpieczeństwa

CZYSTA ERGONOMIA

Kabina do ładowarek serii 4250 oferuje ergonomiczne 
miejsce pracy. Nawet po wielu godzinach pracy opera-
tor nie odczuwa zmęczenia. Rozplanowanie i ułożenie 
konsoli sterowania jest przejrzyste i przyjazne w użyt-
kowaniu. Wygodne siedzenie i odpowiednia ilość miejsca 
na kolana jest dodatkową zaletą. Doskonale oszklona 

kabina oferuje perfekcyjną widoczność w każdą stronę. 
Wszystkie funkcje hydrauliczne mogą być zintegrowane 
w joysticku, pozwalając na precyzyjne i doskonale wy-
czuwalne sterowanie. Lewa ręka pozostaje zawsze na 
kierownicy.

DOSTOSOWANIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała widoczność do góry z roletą przeciwsłoneczną
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3545 3550 3550 SLT 4250
A Rozstaw osi [mm] 1.800 1.800 1,800 1.840

B Długość podwozia [mm] 3.485 3.485 3.485 3.680

C Długość całkowita razem z łyżką 
standardową [mm] 4.185 4.185 4.185 4.500

D Głębokość kopania [mm] 90 90 90 130

E Maksymalna wysokość robocza [mm] 3.550/3.800* 3.550/3.800* 3.550 4.100

F Maksymalna wysokość punktu 
obrotu łyżki [mm] 2.950/3.200* 2.950/3.200* 2.950 3.250

G Maksymalna wysokość ładowania 
widłami do palet [mm] 2.810/3.010* 2.810/3.010* 2.810 3.070

H Maksymalna wysokość  
wysypywania [mm] 2.140/2.390* 2.140/2.390* 2.140 2.420

I Wysokość przedniej części [mm] 1.700/1.790* 1.700/1.790* 1.700 1.850

J Zasięg wysypywania [mm] 560 560 560 300

K Wysokość siedziska [mm] 1.150 1.150 1.030 1.270

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

2.270
2.230

2.270
2.230

od 2.020
–

2.270
2.220

N Szerokość całkowita [mm] 1.020 - 1.390 1.020 - 1.680 1.020 - 1.680 1.220 - 1.680

0 Wewnętrzny promień skrętu [mm] 1.100 1.100 1.100 1.310

P Zewnętrzny promień skrętu [mm] 2.120 2.120 2.120 2.530

Q Zewnętrzny promień skrętu ze 
standardową łyżką [mm] 2.500 2.500 2.500 2.880

* Wersja ze zwiększonym zasięgiem podnoszenia

3545 3550 3550 SLT 4250

Silnik 4 Cyl. Kubota Turbo
33 kW (45 KM)

4 Cyl. Kubota
37 kW (50 KM)

4 Cyl. Kubota
37 kW (50 KM)

4 Cyl. Kubota, 37 kW (50 KM),
z elektronicznie sterowanym 
napędem
(SPT)

Hydraulika układu jezdnego Hydrostatycznie – automatyczna, HTF ( High Traction Force)

Opony

10.0/75 - 15.3 AS
Opcja  I  11.5/80 - 15.3 AS
Opcja  II  31 x 15.5 - 15
Opcja  III 15.0/55 - 17

11.5/80 - 15.3 AS
Opcja  I  31 x 15.5 - 15
Opcja  II 15.0/55 - 17
Opcja  III 425/55 R17

11.5/80 - 15.3 AS
Opcja  I  31 x 15.5 - 15
Opcja  II 15.0/55 - 17
Opcja  III 425/55 R17

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

Hamulec roboczy Hamulec hydrostatyczny i wielotarczowy

Hamulec postojowy Hamulec wielotarczowy w kąpieli olejowej

Hydraulika robocza
Hydraulika układu kierowniczego

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

Wydajność pompy: od 46 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: od 46 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Wydajność pompy: od 52 l/min
Ciśnienie robocze: 200 bar

Układ kierowniczy Układ kierowniczy przegubowy, z pełnym wspomaganiem hydraulicznym

Masa robocza 2.650 kg
2.850 kg z kabiną

2.800 kg
3.000 kg z kabiną 2.800 kg 3.100 kg

3.300 kg z kabiną

Udźwig maksymalny 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.300 kg

Obciążenie destabilizujące, 
maszyna na wprost*1 

paleciak
łyżka

1.523 - 1.648 kg
1.911 - 2.078 kg

1.621 - 1.739 kg
2.002 - 2.191 kg

1.621 - 1.739 kg
2.002 - 2.191 kg

1.783 - 1.913 kg 
2.010 - 2.201 kg

Osie Oryginalne osie Schäffer, 6 śrubowe; opcjonalnie: automatyczny samoblokujący mechanizm różnicowy

Prędkość jazdy 0 - 20 km/h
0 - 20 km/h z 2 biegami, przełą-
czanymi pod obciążeniem,  
Opcjonalnie: 0 –28 km/h

0 - 20 km/h z 2 biegami, przełą-
czanymi pod obciążeniem,  
Opcjonalnie: 0 –28 km/h

0 - 20 km/h z 2 biegami, przełą-
czanymi pod obciążeniem,  
Opcjonalnie: 0 –28 km/h

Układ elektryczny Napięcie robocze: 12 V 

Pojemności zbiorników Paliwo: 48 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Paliwo:55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Paliwo: 55 l
Olej hydrauliczny: 50 l

Paliwo: 85 l
Olej hydrauliczny: 60 l

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 84 dB (A) 85 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A)

Poziom głośności
Gwarantowany LwA

Uśredniony LwA
101 dB (A)
100 dB (A)

101 db(A)
100 db(A)

101 db(A)
100 db(A)

101 db(A)
100 db(A)

Wibracje oddziałujące  
na rękę operatora*2 <2,5 m/s2 < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Wibracje oddziałujące  
na całe ciało operatora

*2
<0,5 m/s2 < 0,5 m/s² < 0,5 m/s² < 0,5 m/s²

X X X X

- - - X
*1 według normy ISO 8313       *2 według normy ISO 8041     X =  w standardzie

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

WYMIARY DANE TECHNICZNE

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.



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

1.0
/1

0.1
7/

W
D.

 Za
str

ze
ga

my
 m

oż
liw

oś
ć d

ok
on

yw
an

ia 
zm

ian
 te

ch
nic

zn
yc

h. 
W

ym
iar

y s
ą p

rzy
bli

żo
ne

. N
a n

iek
tó

ry
ch

 ry
su

nk
ac

h z
na

jdu
ją 

się
 m

od
ele

 m
as

zy
n d

o s
pe

cja
ln

yc
h z

as
to

so
wa

ń.

Firma Schäffer oferuje ponad 40 różnych modeli 
maszyn, z których każdy może zostać przystosowany do 
indywidualnych potrzeb. Nasze ładowarki znajdują zas-
tosowanie między innymi: w rolnictwie, ogrodnictwie, 
przy pracach na terenach zielonych, w budownictwie, 
przemyśle, handlu, w stadninach koni oraz w maga-
zynach. Schäffer jest zawsze właściwym wyborem.

Proces i metody projektowania, budowy i obsługi ład-
owarek 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 znajdu-
ją z nimi nowe rozwiązania. Długie lata zaangażowania 
połączone z duchem poszukiwań to podstawa wyjąt-
kowej kompetencji i światowego sukcesu naszej firmy. 

Nazwa Schäffer Lader oznacza więcej niż jedyną w 
swoim rodzaju jakość produktu. Oznacza również bez-
pieczeństwo i niezrównaną obsługę serwisową, którą 
gwarantujemy nie tylko w Niemczech, ale w całej Eu-
ropie i na całym świecie. Zakup ładowarki Schäffer jest 
początkiem długiej współpracy. 

Tylko oryginalne części zamienne zapewnią, że ładowa-
rka przez całe lata utrzyma w 100% cechy Schäffer’a. 
Tylko wtedy gwarantujemy niezawodność, której ocze-
kujesz i wymagasz. Naszym klientom i partnerom 
serwisowym oferujemy 24 godzinny serwis wysyłkowy 
przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

TWÓJ DEALER:

IMPORTER:

Schäffer Ładowarki Pasek Sp. z o.o.
87-148 Łysomice k. Torunia, ul. Lniana 1A
Tel. (56) 640-00-57
www.ladowarkipasek.pl

WWW.SCHAEFFER.DE/EN


