De dynamische klasse
4350 Z]5680 Z
6680 Z]8600 Z

Kracht en Dynamiek ...
Schäffer, een klasse apart!

Van wiellader tot telescooplader…
Van 15 kW ( 20 pk ) tot 115 kW ( 157 pk ). Reeds 50 jaar ontwikkelen wij laders voor individuele doeleinden.
De tevredenheid van onze klanten heeft ons gemaakt tot datgene waar wij vandaag voor staan: een serie
van de meest krachtige, compacte en succesvolle wielladers en telescoopladers op de markt aangeboden.
Dag na dag zorgen onze medewerkers voor nieuwe en op maat gesneden oplossingen. Elke nieuwe Schäffer- Lader is het resultaat van meer dan 50 jaar innovatieve ontwikkelingsgeest en ervaring.
Onze producten zetten maatstaven in betrouwbaarheid en duurzaamheid met een minimum aan
onderhoud.Wij bouwen de meest wendbare machines met meer vermogen, een grotere zekerheid en een
nauwkeurige precisie.
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De dynamische klasse van Schäffer :
Geconcentreerde kracht en overtreffende hefhoogte
De dynamische klasse van Schäffer: nog steeds compact met een groot vermogen behoren deze
Schäffers tot de grotere wielladers. Met de standaard Z-kinematic in de nieuw ontwikkelde hefarm
vervullen ze de hoogste verwachtingen aangaande uitbreekkracht en worden ingezet in de industrie
en de landbouwsector voor het zwaardere werk. Typisch voor Schäffer: bij het model 8600 Z kan deze
machine in optie uitgerust worden met een enorme hefhoogte van 3.80m wat ze vrij uniek maakt en
perfect voor het snel laden van goederen op grote hoogtes. De Schäffer-laders zetten maatstaven in
ergonomie, kracht, betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten wat de productiviteit ten goede komt
en tijdbesparend is. Dit heet ‘Made by Schäffer’.

De dynamische klasse
4350 Z | 37 kW (50 pk) 5680 Z   | 55 kW (75 pk)
6680 Z | 55 kW (75 pk) 8600 Z | 75 kW (102 pk)
Dit wordt de referentie onder de 4 t klasse!
Ondanks zijn nog steeds compacte afmetingen biedt de nieuwe 5680 Z een echte prestatie boost.
Met deze lader beschikt de klant over de beste duw –en hefkracht ooit voorzien in de 4 t klasse.
Voorzien van planetaire aandrijfassen met automatisch sperdifferentieel, de nieuwste Deutz
motoren voor een zuinig verbruik en de modernste cabine voor een optimaal comfort, de 5680Z
garandeert een compromisloos rijplezier! Hij knapt het werk gemakkelijk en
snel op en dit aan lage kosten. Bovendien biedt de schommelas een optimale stabiliteit in lastige omstandigheden rn onder de zwaarste
belasting!
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De wendbare krachtpatser
voor alle doeleinden!
Veelzijdig, wendbaar en krachtig zijn de grootste eigenschappen
van de nieuwe 4300 Z Schäffer-laders.
Ze zijn ook compact gebouwd zodat ze grote werken aankunnen
waar de grotere machines te hoog of te groot zijn.
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puur Ergonomie

6

Het hoogste comfort voor alle werken.
De nieuwe cabine van de 4350 Z en de 5680 Z biedt een zeer ergonomische werkplaats. Hier voelt de chauffeur zich
na lange werkdagen nog steeds fit. Alle bediening en controle instrumenten zijn overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
gerangschikt. De aangename comfortabele stoel en de ruime plaats voor de benen voldoen aan alle wensen. De grote
vensters bieden de chauffeur een perfect en ruim zicht op alle werken. Alle hydraulische functies zijn verzameld en
geïntegreerd in de gebruiksvriendelijke , goed in de hand liggende joystick. Deze biedt een precieze en fijngevoelige bediening.

Cabine uitrusting van de 4350 Z en 5680 Z

2 x Dubbele Power werklamp voor

Schakelaars centraal opgesteld

1 x Enkel werklamp achter

Stekker voor permanente 12V stroom

Multifunctionele joystick

Flessenhouder

Perfect zicht naar boven door de nieuwe design cabine

Batterijsleutel

uitgerust met verstelbaar zonnescherm
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De Z wielladers van Schäffer : Krachtvol werken!
De dynamische klasse is compact, krachtig, veelzijdig en ergonomisch. Deze Schäffer-laders geven de
bestuurder een uiterst comfortabel gevoel wat hem fit houdt en het rendement doet stijgen.
De 6680 en 8600 series overtuigen door hun enorm motorvermogen en wendbaarheid. Met de speciaal
ontwikkelde conische vormgeving van de laadarm en voorwagen, en de geoptimaliseerde achterwagen
met motor-kap, bieden de machines de bestuurder een ongekend panoramisch rondomzicht van 360°.
Ook deze Schäffer-laders beschikken over een instelbare stuurkolom, luxe comfortstoel,
multifunctionele joystick, overzichtelijk instrumentenbord, zwaar hydraulisch snelwisselsysteem,
planetaire aandrijfassen met automatisch sperdifferentieel en zo veel meer…

Nieuwe SCV-cabine: ROPS- en FOPS-getest; verlegt
grenzen op het gebied van aangeboden ruimte en
ergonomie; optimaal zicht naar alle kanten.

Motoren van Deutz 4 cil.
Intercooler: wereldmarktleider
in de sector van compacte
dieselmotoren; zuiver, zuinig,
krachtig.

Originele Schäffer assen: standaard met
planetaire aandrijving en automatische
sperdifferentiëlen. Best mogelijke voortstuwings-kracht door
optimale afstemming tussen as,
hydrostaat en dieselmotor. De schommelas
achteraan zorgt voor 30% extra stabiliteit.
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Computerontwikkelde
laadarm met Z-kinematic
zéér krachtig...
De op computer in 3 dimensies ontwikkelde en geteste laadarm is
een technisch meesterwerk. Zijn geoptimaliseerde geometrie is voor
een groot stuk verantwoordelijk voor de enorme hefkrachten, de perfecte
zichtbaarheid en een uitzonderlijke stabiliteit. Dit heet 50 jaar ervaring!

De bouwserie 6680 Z:
voordelen in een oogopslag
Zeer lage voorchassis voor een
perfect rondomzicht.

- Alle cilinders op lagers
- Z-kinematik voor hoge
uitbreekkrachten.

Robuuste hydraulische
snelwisselframe.

Diverse toebehoren
kunnen snel
aangekoppeld worden.

zeer solide cad-geoptimaliseerde
laadarm met een perfecte
Extreem sterk knikscharnier.

parallel geleiding.
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SCHÄFFER 8600 Z:
Met zijn 3.80m hefhoogte staat
hij aan de top in zijn klasse…
De 8600-serie is ontwikkeld met als doelstelling, een compacte machine
doch krachtig en met een zeer grote productiviteit. Door zijn in optie verkrijgbare
3.80m hefhoogte is het de machine bij uitstek voor het laden van hoge vracht
wagens en allerhande recycling doeleinden. De traploze hydrostatische
aandrijving, in combinatie met de planeetoverbrengende aandrijfassen met
automatisch sperdifferentieel, zorgen dat de SCHÄFFER machine krachtig en
soepel is, en bovendien een optimale grip biedt. De in optie verkrijgbare
35 km/h-versie maakt van hem een razendsnel werkpaard.

De allernieuwste watergekoelde Deutz motoren
garanderen:
• Onverwoestbaarheid
• Uitzonderlijke zuinigheid (200 g/kWh)
• Betrouwbaarheid bij langdurige en zware belasting
• Groot koppel bij laag toerental
• Geruisloze werking

Schommelas achteraan voor een optimale
stabiliteit, dit ook in geknikte toestand.
De schommelasconstructie geeft 35% meer
stabiliteit bij zware lasten.
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SCV-cabine: een combinatie Silence, Comfort en View!
De nieuwe Schäffer machines zijn uitgerust met de ultra-moderne SCV-cabine (Silence/Comfort/View) en staan hierdoor
garant voor meer comfort tijdens lange werkdagen. De veilige opstaptrede en de zeer toegankelijke cabine (conform aan
alle veiligheidsnomen) hebben zeker hun aandeel binnen dit comfort. Indien gewenst kan de kabine uitgerust worden
met een luchtgeveerde zetel. De hoogte van het stuur kan aangepast worden en is uitgerust met gebruiksvriendelijke
bedieningselementen. De joystick zorgt op zijn beurt voor een perfecte bediening van de hydraulische functies. Door de
speciale bescherming van de joystick, is deze geruisloos in zijn werking.
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Perfect zicht naar boven,
met rolgordijn

Opslagruimte met zitje
(enkel 8600 serie)

Batterijsleutel

Flessenhouder

12V stroom voorziening

2 x Powerlichten vooraan
1 x licht achter

De armsteun met geïntegreerde joystick bediening vormt één geheel
met de bestuurdersstoel en is instelbaar naar wens voor een perfecte
zit houding.
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Technische gegevens
4350 Z

5680 Z

6680 Z

8600 Z

4 Cil. Kubota
37 kW (50 pk)

4 Cil. Deutz Turbo
55 kW (75 pk)

4 Cil. Deutz Turbo
55 kW (75 pk)

4 Cil. Deutz Turbo Intercooler
75 kW (102 pk)

hydrostatisch, automotiv
HTF (High Traction Force)

hydrostatisch, automotiv
HTF (High Traction Force)

hydrostatisch, automotiv
HTF (High Traction Force)

hydrostatisch, automotiv
HTF( High Traction Force)

11.5/80 - 15.3 AS

15.0/55 - 17 AS
optie I
425/55 R17
optie II
15.5/55 R 18

15.5/60-18 AT
optie I
440/50-17
optie II
500/45-20

405/70-20 AS
optie I 550/45-22.5

combi-rem:
hydrostatisch +
lamellenrem in olie

combi-rem:
hydrostatisch +
lamellenrem in olie

combi-rem:
hydrostatisch +
lamellenrem in olie

lamellenrem in oliebad

lamellenrem in oliebad

lamellenrem in oliebad

Förderleistg.: ab 64 l/min
Arbeitsdruck: 200 bar

debiet: ab 64 l/min
Arbeitsdruck: 200 bar

debiet: ab 105 l/min
werkdruk: 200 bar

hydraulisch

hydraulisch

hydraulisch

2.800 kg

3.300 kg

4.200 kg

2.500 kg
3.000 kg

3.325 kg
3.750 kg

3.800 kg
4.650 kg

2.000 kg
2.250 kg

2.625 kg
3.020 kg

3.200 kg
3.840 kg

Originele Schäffer-assen,
planetaire aandrijfassen met
pendelas achteraan,
auto- differentieel voor + achter

DANA-assen,
planetaire aandrijfassen met
pendelas achteraan,
auto- differentieel voor + achter

ZF HD assen,
planetaire aandrijfassen met
pendelas achteraan,
auto-differentieel voor + achter

veiligheidsdak: 4.150 kg
kabine: 4.300 kg

met kabine: 5.100 kg

met kabine: 5.500/5.950 kg*4

0 – 20 km/h, In 2 rijtrappen onder
last schakelbaar
optie: 0 –30 km/h

0 – 20 km/h, In 2 rijtrappen onder
last schakelbaar
optie: 0 –35 km/h

0 – 20 km/h, In 2 rijtrappen onder
last schakelbaar
optie: 0 –35 km/h

12 V

12 V

12 V

brandstoftank: 85 l
hydrauliektank: 75 l

brandstoftank: 95 l
hydrauliektank: 85 l

brandstoftank: 95 l
hydrauliektank: 105 l

Soortelijk materiaal gewicht 1,6 t/m3

1,6 t/m3

1,6 t/m3

1,6 t/m3

0,55 m3

0,64 m3

1,00 m3

1,20 m3

1,5 m

1,9 m

2,0 m

79 dB (A)

75,5 dB (A)

78 dB (A)

101 dB (A)
101 dB (A)

101 dB (A)
101 dB (A)

102 dB (A)
101 dB (A)

<2,5 m/s2

<2,5 m/s2

<2,5 m/s2

<2,5 m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

<0,5 m/s2

Motor
Rijhydrauliek

Banden optie I 15.0/55 - 17 AS
optie II 425/55 R17
combi-rem:

Remsysteem hydrostatisch +

lamellenrem in olie

Handrem lamellenrem in oliebad
Werkhydrauliek

Förderleistg.: ab 68 l/min
Arbeitsdruck: 200 bar

Stuurinrichting Hydraulisch pendel - kniksysteem
Hefkracht 2.400 kg
Kiplast, recht *1
Palletvork 2.200 kg
Schepbak 2.500 kg
Kiplast, recht *1
Palletvork 1.700 kg
Schepbak 1.950 kg
Originele Schäffer-assen,

Aandrijving planetaire aandrijfassen voor +
achter met auto- differentieel

3.400 kg
Gewicht veiligheidsdak:
kabine: 3.520 kg
0 – 20 km/h, In 2 rijtrappen onder

Snelheid last schakelbaar

optie: 0 –30 km/h

Installation électrique 12 V
Tankinhoud
Inhoud schepbak *2

brandstoftank: 90 l
hydrauliektank: 60 l

Aanbevolen schepbak breedte 1,3 m
Geluidsnorm LpA 85 dB (A)
Geluidsvermogen
Gegarandeerde LwA-norm, 101 dB (A)
belast Gemiddelde LwA-norm 100 dB (A)
Hand, armvibratie *3

Totale lichaams vibratie *3 <0,5

<0,5

<0,5

*1 naar ISO 8313
*2 naar ISO 7546 *3 naar ISO 8041
*4 optie: Hoge hefhoogte
Alle bandenmaten en verschillende opties op de machines veranderen de gewichten, hefkrachten, bakvolumes etc. van de opgegeven machines

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op seriemodellen en omschrijven hun standaardfuncties. De uitrustingen en de
functies kunnen van type tot type van machine veranderen. De toebehoren, opties, speciale uitvoeringen kunnen van type machine tot machine
wijzigen Alle opties op afbeeldingen zijn ook niet standaard op de machines. Speciale uitvoeringen of afbeeldingen kunnen van land tot land
wijzigen. De omschrijvingen, afmetingen, beelden, gewichten, en technische gegevens op moment van uitgave van de folder blijven onveranderd.
De constructeur kan deze ten allen tijde weizigen. De apparatuur componenten en hun functies alsook de accessoires hangen af per individueel
model alsook van het land van invoer en specifieke eisen van de klant. Beelden kunnen producten of apparatuur onderdelen bevatten die niet
worden genoemd of niet standaard verkregen kunnen worden. De beschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen, gewicht specificaties en technische gegevens komen overeen met de stand van de techniek op het moment van drukken en zijn niet-bindend. Wij behouden ons veranderingen
op het gebied van de bouw, de uitrusting, opties en technologie zonder voorafgaande kennisgeving, te wijten aan de continue ontwikkeling van
de producten. In geval van twijfel over de prestaties of de wijze van functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden,
adviseren wij de uitvoering van een demo onder gecontroleerde omstandigheden. We kunnen geen afwijkingen van afbeeldingen of afmetingen, rekenfouten, afdrukfouten fouten of onvolledigheden in de brochure ondanks alle zorgvuldigheid. We hebben dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de brochure. Wij staan wel garant voor de goede werking van onze producten binnen het
bereik van onze algemene voorwaarden. Iedere garanties die verder gaan dan deze zijn in principe niet verstrekt. Iedere aansprakelijkheid buiten
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de in onze algemene voorwaarden vermeld zijn uitgesloten.

Afmetingen

4350 Z

5680 Z

6680 Z

8600 Z

A

Wielbasis [mm]

2.000

1.960

2.195

2.300

B

Lengte zonder bak [mm]

4.050

4.420

4.725

4.850

C

Lengte met bak [mm]

4.730

5.120

5.450

5.560

D

Graafdiepte [mm]

120

120

120

160

E

Hefhoogte met bak [mm]

4.060

4.070

4.120

4.035/4.435*

F

Hefhoogte aan draaipunt [mm]

3.260

3.400

3.400

3.400/3.800*

G

Hefhoogte aan palletvork [mm]

3.050

3.175

3.225

3.175/3.575*

H

Max. uitkiphoogte [mm]

2.500

2.700

2.700

2.700/3.100*

I

Hoogte voorwagen [mm]

1.570

1.640

1.690

1.625/1.825*

J

Uitkip-reikwijdte [mm]

640

925

925

465

K

Zithoogte [mm]

1.270

1.290

1.420

1.510

L

Hoogte veiligheidsdak/ klapbeugel [mm]
Hoogte met cabine [mm]

2.270
2.220

2.320
2.320

2.430 / 2.530**

–
2.500/2.600**

N

Totale breedte [mm]

1.230 – 1.710

1.500 – 1.710

1.590 – 1.900

1.850 – 2.080

O

Draaicirkel binnen wielen [mm]

1.450

1.580

1.750

1.890

P

Draaicirkel buiten wielen [mm]

2.680

3.190

3.320

3.450

Q

Radius buitenkant bak [mm]

3.010

3.750

3.850

3.900

* Met hoge hefhoogte *Met hoge cabine
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ceert is vooruitstrevend door hun 50-jarige opgebouwde ervaring.
In de eerste plaats denken wij aan de gebruikers: hun werk nog
veiliger, comfortabeler en meer rendabel maken. Daarbij zetten wij
in de fabriek in Duitsland een zeer hoge standaardsnorm voor ontwikkeling en productietechnologie. Door een nauwe samenwerking
tussen medewerkers en de klant brengen we steeds weer vernieuwende doelgerichte oplossingen, wat tevens de grondvesten zijn
voor een ongekend succes.
De naam Schäffer betekent niet alleen kwaliteit, maar garandeert
ook zekerheid en een optimale service wereldwijd.
De aankoop van een Schäffer is een begin van een langdurige
samenwerking. Enkel en alleen met originele wisselstukken blijft
uw machine door de jaren heen een 100% echte Schäffer, en kunnen wij zijn bedrijfszekerheid garanderen die u van hem verwacht.
Wij bieden u een 24uur service – 7 dagen per week, 365 dagen per jaar...

Schäffer biedt een programma van een 40-tal verschillende modellen, elk optimaal aanpasbaar aan uw doeleinden. De inzetmogelijkheden zijn veelzijdig: industrie, bouwsector, tuinbouw, loonwerkers, landbouwbedrijven en nog voor tal andere toepassingen.

Schäffer Maschinenfabrik GmbH

Postfach 10 67]D-59591 Erwitte
fon +49 02943 9709-0
fax +49 02943 9709-50
info@schaeffer.de
www.schaeffer.de

05/2016. Constructieveranderingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving, maten.
Gewichten en technische opgaven zonder verbintenis.
De afgebeelde machines kunnen afwijkingen vertonen van de standaard uitvoering.

De manier waarop Schäffer zijn wielladers ontwikkelt en produ-

