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ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО  

Практическо приложение 

"Стабилен, универсален, с огромна мощност" 
Извозване на оборски тор, товарене на големи, високи машини , като например тороразпръсквачки и самосвали, 

стифиране на бали на височина над 4,5 м - ние тествахме телескопичния товарач 5680 T на Шафер от най-ново 

поколение, с телескопичен товарещ механизъм и широко практическо приложение.  

Д 
нес е трудно да си представим 

селскостопански дейности без 

компактни земеделски товарачи. 

Диапазонът от машини е също голям.   

 
компактни размери и с мощен двигател. Ernest 

Рот SA ни осигуриха нова машина  с 

разнообразие от работни органи. 

 двигателят е вграден дълбоко в шасито. 

Въпреки това, точките за техническо 

обслужване са лесно достъпни. Резервоарът за 

дизелово гориво вече е вграден в шасито, в 

задната дясна страна на товарача, а 

резервоарът за хидравлично масло се намира в 

лявата страна. По този начин вие имате 

допълнителен баласт в задната част, като 

същевременно е използвано и празното 

пространство. Шарнирната връзка, която 

свързва предната и задната част на машината, 

е от нов тип и има по-големи опорни лагери, 

които не се нуждаят от поддръжка. 

Компанията Шафер, със седалище в Ервите/ 

Германия, произвежда успешно товарачи 

повече от 60 години. С голяма продуктова гама 

от 40 различни машини и безкрайни опции за 

прикачване, те предлагат решение за всяко 

едно изискване. Ние имахме възможност да 

тестваме  обстойно в практически приложения 

телескопичния товарач 5680 T на Шафер от 

най-ново поколение. С телескопичната система 

за товарене, той е идеален за широк спектър от 

дейности и в същото време е с 

    

 

 

Двигател Deutz  и супер здрави оси  
 

 
Шафер 5680 T е точно в средата на 

диапазона от девет модела в гамата на 

телескопичните товарачи. С работно тегло от 

4500 кг, той е изключително универсален и 

може да работи и с големи товари. Товарачът се 

захранва от 4-ри цилиндров, турбо дизелов 

двигател с водно охлаждане на Deutz  с 

 

"Common Rail" горивна система, DОC, 

интеркулинг система  и капацитет 2.9 литра. 

Пълната мощност от 75 к.с. / 55 кВт позволява 

въртящ момент от 300 Nm. Благодарение на 

опционния вентилатор с вискозитетна муфа,  

консумацията на гориво и нивото на шума са 

по-малки, а като резултат, мощността на 

двигателя е по-голяма. Голямата зона на 

засмукване на охладителя гарантира, че има 

достатъчно свеж въздух, а стандартният 

циклонен филтър е просто в идеална позиция за 

прашни условия. Поради своите  компактни 

размери, 

 Schäffer дава гаранция от 3000 часа или три 

години за тази връзка. Цялата машина се носи 

от оригинални Шафер оси, отзад с плаващ мост, 

който гарантира допълнителна стабилност, със 

самозаключващ се диференциал и статичен 

капацитет на натоварване от общо 9000 

деканютона! Пет планетни зъбни колела 

създават голяма теглителна мощност. Като 

опция са възможни  скорост на движение от 30 

км/ч и капацитет на теглене (с инерционни 

спирачки) 
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Капакът, който се отваря широко, прави лесна 

работата по поддръжка. 

 
Мощният двигател Deutz е вграден в шасито. 

6000 кг. Многодисковата спирачка на предния 

мост, която не се нуждае от поддръжка, 

осигурява добро спиране. Ръчната 

многодискова спирачка също работи в маслена 

вана. Гумите с размер 425 / 55R17AS имат 

добра ширина и предлагат добро сцепление, 

дори и при офроуд условия. Като стандарт, 

двете задни гуми са напълнени с гликолова 

смес с цел по-добър баласт. С широчина от 

1710 мм можете да преминавате дори през 

тесни пространства, а с радиус на завиване от 

1850 мм, той е наистина значително маневрен. 

В задния край, тежка стоманена плоча от 225 кг 

се завива отдолу под корпуса, като 

допълнителен баласт. Тази плоча е налична 

като опция. Ако е необходимо, може да се 

добави и втора такава тежест. 

Schäffer дава гаранция от 3000 часа или от три 

години за това здраво съединение. 

 
Като допълнително тегло (баласт), под задния 

край е монтирана 200-килограмова плоча. Блокът 

за осветление е монтиран така, че да бъде много 

добре защитен. 

 
Оригиналните оси на Шафер, с полезен товар от 

9000 daN и добър комплект от гуми, са идеални 

за мощното задвижване. 
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ще се "чувстват" удобно и ще са топли и през 

най-студените периоди от годината. Задното 

стъкло може да се повдига, а сгъващ се държач 

за чаша е монтиран в лявата страна. Моделът 

разполага и с радио, с добре позиционирани CD 

чейнджър и USB вход. Главното отделение за 

съхранение предлага малък рафт, но в края на 

краищата вие сте в телескопичният товарач, за 

да работите, а не за да живеете в него. 

Органите за управление са в близост до 

ръчната спирачка и ключ масата, които са от 

лявата страна на седалката, всичко останало е 

разположено от дясната страна и е с лесен 

достъп. Превключвателите за чистачките на 

стъклата, работните фарове и бутонът за 

електрическо заключване на третата функция 

са на страничната B колона. Всички 

индикаторни лампички са ясно видими на 

панела, пред волана. Можете да видите всички 

необходими стойности, като ниво на горивото, 

температура и показание на оборотомера. В 

средата има дисплей, който показва посоката 

на движение, скорост и т.н. В случай на 

повреда, на него ще бъдат показани също и 

грешките на двигателя и те ще могат да се 

видят с кода за грешка, без диагностично 

устройство. Най-често използваните лостови Използвайки телескопичното рамо за натоварване, можете да товарите без проблем дори големи машини.  

A b d e
r

h a
l

d e n
 

 

A b d e
r

h a
l

d e n
 

A
b

d
e

rh
a

ld
e

n
 

A b d e
r

h a
l

d e n
 

Мястото за водача е много удобно и осигурява 

отлична видимост във всички посоки. 

 
Всички важни органи и бутони за управление са 

разположени в дясната страна на кабината.  

 
Воланът може лесно да се регулира във височина. 

Страхотна, компактна кабина за 

дългите работни дни 

Комфортът при шофиране  определено е от 

важно значение и кабината оказва значително 

въздействие върху него. Ако седнете в Шафер 

5680T, ще бъдете изненадани колко удобно ще 

се чувствате в този компактен телескопичен 

товарач с височина от 232 см и наистина ниска 

кабина. Комфортната седалка с пневматично 

окачване  е много удобна, и може лесно да 

абсорбира големи въздействия от 

натоварване. Воланът е изключително малък, и 

за 

съжаление може да се регулира само във 

височина, но ако регулирате и седалката, 

всичко ще бъде наред. И двете врати може да 

се блокират в отворено положение или могат 

лесно да бъдат оставени в определено 

отворено положение с конзола, която е 

закачена на ключалката на вратата. Качването 

става от дясната страна. Ако се огледате добре 

в кабината, ще забележите много добри, 

практични детайли. Например въздушните дюзи 

са разположени по такъв начин, че въздухът от 

тристепенната вентилационна система да се 

разпределя добре, стъклата няма да се 

замъгляват и краката ви  

превключватели за освобождаване на 

работните органи, за осветлението и т.н., са 

монтирани под волана. Мултифункционалния 

лост, който определено е най-използваният 

компонент, е монтиран за лесен достъп на 

дясната странична конзола. Малък, регулируем 

по височина подлакътник прави работата с 

5680T наистина комфортна. Бутонният 

превключвател за избор на бърза или бавна 

скорост на движение е разположен ниско долу 

на джойстика. Телескопичното рамо, посоката 

на движение и третата функция се управляват 

от горната видима страна на джойстика. 



 

ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО  

Можете да получите информация за товарача, с помощта на дисплея на 

информационния център в средата. 

 Прозорецът на покрива открива фантастична видимост към работните 
органи. 
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Добре модулирана хидравлична система  

Що се отнася до хидравликата, Шафер също 

няма какво да крие. Хидростатичното 

автоматично HTF задвижване е здраво и мощно. 

Това означава, че то регулира скоростта на 

движение с помощта на контролния педал за 

газта и превключва автоматично двете нива на 

скорост, в зависимост от натоварването. 

Обикновено бихте карали с второто по-бързо 

ниво на движение. Но можете да преминете към 

първото по-бавно ниво на скорост, когато 

работите при натоварване, така че да можете да 

извършвате прецизните маневри действително 

бавно. Подсилената хидравлична помпа с 

капацитет от 130 л/мин. при работно налягане 

от 450 бара и хидравличния двигател са добре 

напаснати. Устройството за управление на 

работната хидравличната система е с 

предварително контролируема хидравлика. 

Входният капацитет е 80 л/мин, при налягане 

220 бара. Това скоро ще ви направи 

впечатление, тъй като ще 

имате възможност да работите с товарача на 

Шафер много прецизно, но все пак бързо. 

Всички функции са подредени по логичен 

начин, но ни липсва плаващата позиция. И 

двата хидравлични присъединителни пръта за 

прикачване на работни органи към машина, 

трябва да имат устройство за бързо 

прикачване, но общо казано системата за 

товарене е от най-висок клас. Здравата, 

солидна прикачна  конзола на  Шафер е 

практична, и е съвместима с Kramer Allrad 

(Крамер Алрад).  

Голям диапазон 

Системата за повдигане с телескопично 

рамо за товарене е фантастична. С тази 

система е възможно да товарите дори големи, 

високи машини като, например, 

тороразпръсквачки и самосвали или да 

нареждате бали на височина над 4.5 м. В 

точката на въртене на работният орган 

Индикаторът за товар показва на водача, ако няма 

натоварване върху задната ос, но не се намесва 

активно. 
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Здраво телескопично рамо с 100 см и 

Z-кинематика. Хидравличното паралелно водене 

адаптира ъгъла на прикачения работен орган към 

системата за товарене, използвайки 

Z-кинематика. 

Резбовите връзки за маркучите на работните 

органи винаги могат да бъдат свързани, но това 

е твърде затрудняващо. Намаляване на 

налягането с помощта на превключвател в 

кабината прави свързването на маркучите 

по-лесно. 

Държача на бързия присъединител е 

изключително стабилен, а хидравличната 

блокировка е на топ ниво. Практическа 

подробност: Шафер устройствата имат две 

горни точки за прикачване. Това дава 

възможност за по-голям ъгъл на преобръщане, 

когато това е необходимо. Друга подробност: 

Държача на Шафер е съвместим с държача на 

Kramer Allrad. 
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ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО  

Технически данни  

Ние бяхме в състояние да тестваме Шафер с цяла гама от работни органи. 

Шафер 5680 T повдига товари до 2400 кг, на 

височина до 4,25 м. Големи стойноти за такава 

компактна машина. 

Ако преди не сте управлявали съчленен 

саморазтоварващ се самосвал, тогава преди 

всичко трябва да свикнете с  бързо реагиращото 

управление. Вие трябва да бъдете много 

внимателни с шарнирното кормилно управление 

при такива височини, за да сте сигурни, че 

цялото превозно средство няма да се 

преобърне. Телескопичното рамо може да бъде 

удължено със 100 см. В повдигащото рамо са 

монтирани високо качествени, плъзгащи се 

елементи на Ferro form, които не се нуждаят от 

поддръжка. Хидравличният паралелно 

направляващ инструмент компенсира спрямо 

положението на работните органи и предава 

командите към товарното рамо чрез Z 

кинематика. Това което също е забележително е 

отличната видомост на работния орган, когато е 

в най-високото си положение при повдигане. 

Стъклото на покрива е монтирано по такъв 

начин, че лесно можете да виждате достатъчно, 

без да се налага да се напрягате. 

Ние използвахме машината по много 

различни начини в двора и беше наистина много 

забавно да се работи с нея. От извозване на 

оборски тор до пълнене на смесителни 

устройства, товарене на чакъл и изкопни 

работи, обработка на палети и подреждане на 

бали. Всичко за Шафер 5680 T се усвоява с 

голям успех и лекота. 

Универсален за селскостопански 

дейности 

Заключение 

Ние също бяхме много впечатлени и от 

пъргавината при работа и подемната сила. 

Двигателят Deutz е наистина мощен и 

предлага огромна сила в долния обхват на  

скоростния си диапазон. Комбинирана с 

високото ниво на мощност от хидравличния 

блок, концентрираната мощност се предава 

директно към колелата. Органите за 

управление и многофункционалния джойстик 

са с удобно разположение. Особено, при 

подравняване или почистване на определени 

области ни липсва наличието на плаващото 

положение на повдигащото рамо. Въпреки, че 

кабината не е голяма, комфорта на шофиране 

със седалка с пневматично окачване е много 

приятен. Дори и през зимата, вентилационната 

система осигурява добри климатични условия, 

без замъгляване на стъклата. В началото ще 

трябва да свикнете с директното управление 

на волана, но скоро ще преодолеете това. С 

много "тънка" конструкция, телескопичния 

товарач може да преминава дори през тесни 

входове, а с височина на кабината от 232 см 

той е подходящ за използване, дори и вътре в 

сгради. 

Телескопичният товарач на Шафер е 

наистина универсален и с огромна мощност. 

Ние сме възхитени от здравата конструкция и 

мощното и бързо манипулиране. Шарнирното 

кормилно управление е твърде директно, но 

вие бързо ще се научите как да маневрирате с 

маината. Видимостта също е фантастична, 

всички ъгли са видими и видимостта почти не 

се нарушава от предния капак. С функцията за 

предварителен контрол, можете да 

използвате системата за товарене много 

"чувствително" и да изминете дълъг път с 

височина на повдигане от 4.25 м. Финалната 

обработка и компонентите са с високо 

качество и това е отразено в незначително 

по-високата цена на тестваната машина. Но 

вие получавате многофункционална машина, 

която ще се изплати за нула време. С голямо 

разнообразие от опционно оборудване, 

базовия модел Шафер може да бъде 

окомплектован така, че да отговаря на вашите 

собствени дейности. 

Martin Abderhalden 

Резервоарите за дизелово гориво и хидравлично масло са монтирани 

отляво и отдясно в задната част на шасито.  

A b d e
r

h a
l

d e n
 

A b d e
r

h a
l

d e n
 

Малкият радиус на завиване прави продуктите на Шафер маневрени 

и универсални. 

Специално издание от  

Двигател турбо дизелов на Deutz, 4 цилиндров 

55 kW/75 PS Тегло без товар: 4,700 кг Скорост 

на движение: 30 км/ч 

(Опция)  

Дължина със стандартна кофа: 

5,200 мм 

Широчина с демо гуми: 1710 мм Височина с 

кабина: 2320 мм Радиус на завиване със 

стандартни гуми: 

1,580 мм 

Височина на повдигане в точката на завъртане 

на работният орган: 

4,250 мм 

Подемна сила: 2,400 кг 



 

 

КОМПАКТНИ 

ТОВАРАЧИ              

2020 - 4250 

КОЛЕСНИ ЧЕЛНИ 

ТОВАРАЧИ 4350 Z - 

8600 Z 

ТЕЛЕСКОПИЧНИ 

ТОВАРАЧИ 2345 T - 

9660 T 

Превъзходство в компактен формат 

Компактният клас е една от най-успешните 

серии, създадена някога от Шафер. Те са 

разработени специално за използване в 

пространства ограничени за маневриране. Не 

са направени обаче компромиси по отношение 

на надеждността и ергономичността. Както 

всички други модели на Шафер, машините от 

компактния клас са с отлична безопасност и 

ниски експлоатационни разходи. Широката 

гама от оборудване и приспособления прави 

машините изключително универсални. 

Работната ефективност е без 

компромиси 

Динамичния клас на Шафер: Все още 

компактен, ефективен челен товарач за задачи 

с повишени изисквания. Стандартната Z 

кинематика, с голяма мощност отговаря на 

най-високите изисквания за производителност в 

селското стопанство. Характерно за Шафер: 

огромната височина на повдигане. Модел 8600 Z 

е в състояние да повдига товар на височина до  

3.80 м; едва ли друг челен товарач от този клас 

повдига по-високо. 

Убедителни мощни машини с 

увеличен обхват 

Когато става въпрос за съчленени 

телескопични товарачи, машините на Шафер 

са най-успешните в своя клас. Прецизно 

функциониране върху всякакъв терен, с 

височини на повдигане 

и товароподемност, които 
не ще 

 

намерите в 

съпоставими машини 

произведени от 

нашите конкуренти. 
 

 Шафер 2034  

 

Шафер 5680 Z  

 

Шафер 6680 T  

      

На кратко: Технически данни На кратко: Технически данни На кратко: Технически данни 
      

Работно тегло 

Мощност 

Товароподемност 

Товар на преобръщане 

Височина на 

повдигане 

1,400 кг - 3,300 кг  

15 - 37 kW (20 - 50 к.с.) 

 1,200 к г -  2,300 кг 

 750 кг - 2,000 кг  

2,470 мм -3,250 мм 

Работно тегло 

Мощност 

Товароподемност  

Товар на преобръщане  

Височина на 

повдигане 

3,400 кг - 5,950 кг  

37 - 75 kW (50 - 102 к.с.))  

2,400 кг - 4,200 кг  

2,200 кг - 3,800 кг  

3,260 мм -3,800 мм 

Работно тегло 

Мощност 

Товароподемност  

Товар на преобръщане   

Височина на 

повдигане 

2,850 кг - 13,000 кг  

33- 115 kW (45- 157 к.с.)) 

1,900 кг - 5,300 кг  

1,650 кг - 7,900 кг  

3,750 мм -6,100 мм 

ИЗТЕГЛЕТЕ НАШАТА БРОШУРА СЕГА ОТ 

-Schaffer 
Schaffer Maschinenfabrik GmbH 

Postfach 10 671 D-59591 Ервите 

ВАШИЯТ ДИЛЪР: БУЛАГРО МАШИНИ АД гр. Стара Загора 
 
 
 
 
 

Запазени права за технически модификации. Размерите са приблизителни. В някои случаи, 
илюстрациите показват модели с конструкция по поръчка  


