
MINIEXCAVATOR 



CUM SE TRANSFORMĂ  

UN MINI ÎNTR-UN... 



CE ÎNSEAMNĂ ÎN PREZENT UN 

MINIEXCAVATOR DE CALITATE? 
Foarte simplu: dezvoltare fiabilă. 

Caracteristicile miniexcavatoarelor în format XL: 

Forțe ridicate de săpare, design funcțional, mai mul spațiu. 

În segmentul utilajelor de 1,5-2,0 tone, Schaeff pune la 

dispoziție patru modele. 

De la versiunea pentru închiriere până la echiparea High End, 

pentru operațiuni dificile la nivelul șantierului. 

Toate modelele dispun de echipamente de înaltă performanță.  

TRADIȚIA SE ÎNTÂLNEȘTE CU PROGRESUL 
Au fost menținute filozofia Schaeff, execuție constructivă 

convențională, cilindrii Knickmatik™, precum și cilindrul posterior. În 

jurul acestor elemente a fost construită o mașină complet nouă – de 

la componentele performante de marcă până la noua cabină.. 

MADE IN GERMANY 
Producția de mașini Made în Germany – acesta este standardul nostru: 

Miniexcavatoarele XL sunt proiectate și fabricate complet în fabrica 

noastră din Crailsheim.  
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MINIEXCAVATOR 



Echipamente de lucru cu cilindrul 

posterior la nivel superior și furtunuri 

montate la nivelul brațului pentru o 

protecție mai bună 

Brațul lung pentru o rază de 

acțiune superioară disponibil în 

execuția de serie 

Bosch Rexroth LUDV (repartizarea 

independentă de sarcină a debitului) 

Sistem hidraulic pentru eficiență maximă 

și capacitate ridicată de excavare 

Reglare hidraulică a șasiului, disponibilă în 

execuția de serie 

Frână automată oscilantă pentru 

transport, disponibilă în execuția de 

serie (siguranță de transport) 

Design clasic al mașinii cu gardă 

ridicată în secțiunea posterioară 

pentru stabilitate impresionantă 

Sistem de acționare 

tactilă Schaeff (opțional) 

Capotă cu deschidere extinsă 

oferă vizibilitate bună și acces la 

punctele în care sunt efectuate 

lucrări zilnice de întreținere 

Greutate și putere optimizate 

pentru un nivel ridicat de 

performanță 
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Cabină confortabilă și spațioasă certificată ROPS/TOPS cu post 

de lucru unitar, modular, oferă acces ideal și vizibilitate în toate 

direcțiile 



 

DOTĂRI 
• Sistem de excavare: 

Coada cupei 950 mm Standard 

Coada cupei 1150 mm opțional 

• Sistemul hidraulic LUDV 

• Sistem de acționare tactilă Schaeff disponibil opțional 

• Primul și al doilea circuit suplimentar de comandă opțional 

• Șasiu standard reglabil hidraulic 

• Frână automată oscilantă (siguranță de transport) 

• Lanț de cauciuc cu lățime de 230 mm (Short Pitch) 

• 2 viteze de rulare 

• Scaun confort 
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Scurt 
Lung 

Masa în regim de operare kg 

Cabină 

Acoperiș de protecție 
 

Lățimea mașinii mm 

Puterea motorului kW (CP) 

Producătorul motorului 
 

Adâncimea  maximă a șanțului m 

Coada standard a cupei 

Coada lungă a cupei 

 
1840 

1760 
 

990 - 1340 

12,0 (16,3) 

Kubota D 902 

 

2,54 

2,74 



XL CAPACITATE DE EXCAVARE 
CUM SE NAȘTE O MAȘINĂ 

PRODUCTIVĂ? 
Foarte simplu: combinarea componentelor 

performante cu idei bune. 

MOTOR ȘI SISTEM HIDRAULIC 

Miniexcavatoarele oferă, în comparație cu modelele concurente uzuale, în medie 

un randament mai ridicat cu până la 20 %, de exemplu la excavarea rapidă a 

șanțurilor. 

Un sistem hidraulic LUDV (repartizarea debitului independentă de presiunea de 

sarcină) este disponibil doar în asociere cu un număr redus de modele din 

această clasă de putere. Și în contextul condițiilor extreme de la nivelul solului, 

cupa pătrunde cu forță în suprafață și este umplută complet. 

AL DOILEA CIRCUIT SUPLIMENTAR DE COMANDĂ 

Pentru funcționarea precisă a echipamentelor montate suplimentar este prevăzut 

al doilea circuit suplimentar de comandă electric-progresiv, disponibil opțional 

începând cu modelul TC16-2. Conducătorul auto controlează prin intermediul 

joystick-ului (sistem de acționare tactilă Schaeff) comenzile cu un grad foarte 

ridicat de precizie – o particularitate, deoarece această echipare este disponibilă, 

de regulă, numai la excavatoarele din clasele superioare. 

SCHAEFF KNICKMATIK® 

Sistemul Schaeff Knickmatik® cu sistem cu braț articulat reglabil reprezintă 

alegerea ideală pentru lucrări de-a lungul pereților sau al taluzurilor. Unghiul de 

articulare în ansamblu atinge o valoare impresionantă de 120°. Cilindrul de 

rabatare nu ajunge deasupra șenilelor, astfel încât este protejat împotriva 

avariilor. 

SISTEM DE ACȚIONARE TACTILĂ SCHAEFF 

Prin intermediul sistemului de acționare tactilă Schaeff sunt controlate electric-

progresiv  foarte facil funcțiile sistemului hidraulic, cu ajutorul unei rotițe prevăzute 

pentru degetul mare la nivelul joystick-ului. În acest mod, operatorul dispune de 

posibilitatea de a controla extrem de precis debitul de ulei de la „zero“ până la 

„plin“, un avantaj la acționarea echipamentelor suplimentare montate, de exemplu 

graifărul cu două cupe sau cupa rabatabilă. Este disponibil și pentru primul circuit 

de comandă pe joystick-ul din dreapta, iar pentru cel de-al doilea circuit de 

comandă pe joystick-ul din stânga. 

TREN DE RULARE CU ȘENILE 

Trenul de rulare cu șenile este reglabil – de la 990 până la 1340 mm. Acest 

aspect garantează o mobilitate deplină în cazul șantierelor cu treceri/uși înguste și 

oferă stabilitate remarcabilă pe teren dificil. 
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XL POST DE LUCRU 
CUM POATE FI SUPLIMENTATĂ PUTEREA 

INDEPENDENT DE TEHNICĂ? 
Foarte simplu: cu un post de lucru care îmbunătățește 

performanțele conducătorului auto. 

CABINĂ URIAȘĂ 
Noua cabină XL (certificată ROPS/TOPS) oferă spațiu și confort similare unui 

model „mare“. Pentru accesul rapid, consola poate fi rabatată complet - 

conducătorul auto nu rămâne blocat în timpul urcării la bord. Zona prevăzută 

pentru picioare oferă suficient spațiu – și pentru mărimea încălțămintei 48 și peste. 

Postul de lucru poate fi reglat comod în funcție de înălțimea conducătorului auto. 

Suprafețele vitrate generoase asigură o vizibilitate optimă asupra echipamentelor 

suplimentare montate și a mediului. 

Pentru comunicarea în condiții optime în incinta șantierului, geamul din dreapta 

poate fi deschis până jos. 

Versiune Canopy 

Mașinile sunt disponibile și în versiuni Canopy. 

Cu echipamente de siguranță, de exemplu compartiment de depozitare 

cu sistem de închidere. 
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XL UTILIZARE FACILĂ 

CE ÎNSEAMNĂ UȘURINȚA DE 

UTILIZARE? 
Foarte simplu: combinația dintre sistemul intuitiv de 

comandă și efectuarea lucrărilor în condiții de siguranță. 

PROTECȚIE BUNĂ 
Grație caracteristicilor constructive specifice Schaeff, defecțiunile pot fi evitate din 

start: prin intermediul cilindrului posterior amplasat la nivel superior, la încărcarea 

camioanelor este evitat contactul între tija pistonului și cantul de încărcare. 

Cilindrul Knickmatik™ este amplasat în mod intenționat pe partea stângă, astfel 

încât este protejat de avariile ca urmare a coliziunilor. Brațul poate fi rabatat pe 

adâncimea completă a șanțurilor, pe ambele laturi. 

FURTUNURI HIDRAULICE 
Sistemul hidraulic la nivelul echipamentului de lucru este protejat corespunzător 

prin intermediul brațului sau este deplasat extrem de aproape la nivelul brațului. 

TRANSPORT 
Prin intermediul frânei automate oscilante, la efectuarea transportului nu poate fi 

omisă o blocare a suprastructurii. 

ERGONOMIE 
La toate modelele a fost acordată o atenție deosebită asupra ergonomiei, de 

exemplu maneta pentru acționarea lamei oferă un sistem integrat de reglare a 

vitezei de rulare. Lucrările de tasare și nivelare sunt efectuate în acest mod mai 

facil. 

DISPLAY 
Planșă de afișaje, cu sistem de măsurare a rezervorului, contor pentru orele de 

funcționare și multe alte dotări. În cazul funcționării necorespunzătoare, este 

declanșat un semnal optic. 



 

CARE ESTE OBIECTIVUL LUCRĂRILOR 

ZILNICE DE SERVICE? 
Foarte simplu: reducerea 

intervalului de timp și a costurilor. 

În ansamblu este obținută reducerea timpilor de așteptare și a 

costurilor pentru lucrările de service. 

Tocmai pentru a efectua lucrările zilnice de service în condiții reduse de timp, 

prezintă importanță accesul facil și sintetizarea punctelor de service. Este 

necesară o singură cheie pentru toate broaștele. 

Capota poate fi ridicată mult în sus, punctele zilnice pentru efectuarea de lucrări 

de întreținere sunt accesibile direct sau pot fi verificate prin intermediul 

geamurilor de control – la majoritatea modelelor, posibilitate de vizualizare din 

exterior. Alimentarea cu carburant din canistre poate fi efectuată facil de la 

înălțimea de lucru. 
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XL SERVICE 



STANDARD RIDICAT 
FACILITĂȚI NUMEROASE LA INTERIOR ȘI 

EXTERIOR ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT 

MOTOR / SISTEM DE ALIMENTARE CU CARBURANT 

• Sistem dublu de filtre 

• Ștuț de alimentare cu carburant amplasat la înălțimea de lucru 

ȘASIU 

• Lanț de cauciuc cu lățimea de 230 mm (Short Pitch) 

SISTEM HIDRAULIC 

• Coborâre pentru situații de urgență prin intermediul rezervorului de presiune 

• Funcție de rulare în linie dreaptă 

• Frână automată oscilantă (siguranță de transport) 

SISTEM DE SIGURANȚĂ 

• Sistem de siguranță pentru pornirea motorului în consola 

stânga de comandă 

ECHIPAMENTE DE LUCRU 

• Circuit suplimentar de comandă până la capătul cozii cupei 

• Proiectoare de lucru la nivelul cabinei/acoperișului de protecție 

• Sistemul hidraulic LUDV 

(repartizarea debitului independentă de presiunea de sarcină) 

CABINĂ DE SIGURANȚĂ 

• ROPS (Roll-Over Protective Structure) 

• TOPS (TIP-Over Protective Structure) 

• Scaun confort reglabil în funcție de greutate 

• Centură de siguranță 

• Sistem prealabil de comandă hidraulică cu 

 suprafețe reglabile pentru sprijinirea mâinilor 

• Sistem de încălzire a cabinei cu degivrarea parbrizului 

• Sistem de deschidere a parbrizului cu susținere prin intermediul amortizoarelor 

 de presiune pe gaz 

• Comutator principal pentru baterie 

• Conexiune de 12 V 

• Cablare pentru difuzoare și antenă, compartiment pentru montarea radioului 

• Oglinzi laterale 

• Pedale de accelerație 

• Geam lateral dreapta cu deschidere extinsă pentru ventilare, vizibilitate și 

 comunicare optimă 

• Spații de depozitare și stocare pentru scule, telefonul mobil și băuturi 

ACOPERIȘ DE PROTECȚIE A ȘOFERULUI (CANOPY) 

• ROPS (Roll-Over Protective Structure) 

• TOPS (TIP-Over Protective Structure) 

• Scaun confort reglabil în funcție de greutate 

• Centură de siguranță 

• Sistem prealabil de comandă hidraulică cu 

 suprafețe reglabile pentru sprijinirea mâinilor 

• conexiune de 12 V 

• Pedale de accelerație 

• Compartiment de depozitare cu sistem de închidere sub scaun 

• Spații de depozitare și stocare pentru scule, telefonul mobil și băuturi 

OPȚIUNI DE CALITATE 
OPTIMIZAȚI MINIEXCAVATORUL 

DUMNEAVOASTRĂ PENTRU UTILIZARE 

• Traversă pentru macara 

• Acoperiș de protecție împotriva ploii 

• Lanț de cauciuc 230 mm lățime (Long Pitch) 

• Pre echipare pentru montarea unui sistem radio detașabil (compartiment 

 pentru montarea sistemului radio, antenă, 2 x difuzoare) 

• Sistem de siguranță antifurt 

• Comutatoare și cablare pentru girofar 

• Proiectoare de lucru suplimentare și girofar 

• Cârlig de sarcină 

• Supapă de menține a presiunii 

• Variante de ulei 

• Grătar de protecție 

• Extinctor 

• Sistem de alarmare a conducătorului auto 
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LOCUL PERFECT PENTRU 

EMBLEMA FIRMEI 

DUMNEAVOASTRĂ 

SCHAEFF PLUS 
CUM DEVINE UN MINIEXCAVATOR PARTE A 

COMPANIEI DUMNEAVOASTRĂ? 
Foarte simplu: 
cu serviciile noastre suplimentare. 

BrandIt® - SERVICIUL PENTRU EMBLEMA 

DUMNEAVOASTRĂ LA NIVELUL MAȘINII. 
În raport cu noi, compania noastră se bucură de o atenție sporită. 

Capota noastră oferă mult spațiu pentru emblema dumneavoastră 

și, prin aceasta, pentru promovarea imaginii dumneavoastră la 

nivelul pieței. La cerere cu sprijinul nostru. 

Luați legătura cu partenerul dumneavoastră Schaeff prin 

intermediul departamentului nostru de service BrandIt®. 

SERVICII DE VOPSIRE - INDIVIDUALIZARE PRIN CULOARE 

Pentru a asigura potrivirea componentelor: aplicăm cu precizie culorile companiei 

dumneavoastră. 
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PIESE DE SCHIMB VERIFICATE 

DIN FABRICAȚIE 

CARE SUNT ARGUMENTELE PENTRU UTILIZAREA PE 

TERMEN LUNG A MINIEXCAVATORULUI 

DUMNEAVOASTRĂ SCHAEFF? 
Foarte simplu: originalul. 
Piesele de schimb Schaeff asigură o performanță fiabilă pe termen lung și eficiența 

mașinii dumneavoastră. Prelucrarea comenzii și serviciul de livrare efectuate cu 

rapiditate: distribuitorii Schaeff dispun de posibilitatea de a comanda din peste 

100.000 de componente, de la centuri de siguranță și componente pentru sisteme 

de comandă până la osii și elemente de filtrare. Peste 95% dintre piese sunt 

expediate în termen de 24 de ore. 

Luați legătura cu partenerul dumneavoastră local Schaeff. 

Aceștia vă comunică informații suplimentare și pot comanda 

piese de schimb verificate din fabricație. 

PORTOFOLIU COMPACT 
MADE IN CRAILSHEIM 

Fabricarea de utilaje de construcții compacte reprezintă competența noastră de 

bază și pasiunea noastră remarcabilă. 

Ne desfășurăm activitatea în acest domeniu de peste 75 de ani cu devotament – 

din care peste 30 de ani la locația din Crailsheim. 

Ideile noastre au intrat în istoria utilajelor de construcții, exemple în acest sens 

fiind reprezentate de sistemul Knickmatik® sau cilindrul posterior. 

Și în prezent, know-how-ul nostru influențează decisiv piața. Cunoștințele 

noastre avansate se reflectă în beneficiile de care se bucură clienții noștri: 

prin utilaje de construcții extrem productive și fiabile. 

Mini-excavatoare pe șenile 

10 modele. Sarcina utilă de la 1,5 până la 5,0 de tone  
 

Midi-Excavatoare pe șenile 

4 modele. Sarcina utilă de la 5,65 până la 12,5 de tone 
 

Excavatoare mobile compacte 

3 modele. Sarcina utilă de la 7,4 până la 11,0 de tone 
 

Încărcătoare pe pneuri compacte 

5 modele, capacitatea cupei de la 0,5 până la 1,8 metri cubi 
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DESCRIERE TEHNICĂ 
MOTOR 
Producător, marca Kubota, D902 Tier 4 final 
Tip Motor diesel cu 3 cilindri  
Alezaj x cursă 72 x 73,6 mm 
Cilindree 898 cm3 
Putere conform ISO 14396 la 2300 min-1 12,0 kW (16,3 CP) 
Cuplu motor max. la 1800 min-1 52,1 Nm 
Filtru de aer cu cartuș de siguranță și comutator pentru lucrări de întreținere 
Sistem de asistență pentru pornirea la rece Bujii cu tijă incandescentă 
INSTALAȚIE ELECTRICĂ  

Tensiune de operare 12 V 
Baterie 12 V / 44 Ah 
Alternator 12 V / 40 A 
Demaror 1,4 kW 
Sistem de lumini:                  1 proiector de lucru față stânga la nivelul cabinei/acoperișului de protecție 

(proiectoare suplimentare opțional) 
SISTEM DE RULARE 
Sistem de rulare hidrostatic  cu două trepte cu servomotor cu piston axial și angrenaj demultiplicator, 

complet capsulat. Funcție „Straight-Travel“. Supapă pentru frâna de rulare pentru rularea în pantă 
viteza de rulare, treapta de rulare 1 2,2 km/h 
viteza de rulare, treapta de rulare 2 4,1 km/h 
În toate situațiile înainte și înapoi. Cuplare manuală prin intermediul comutatorului la nivelul manetei 
pentru lama excavatorului 
ȘASIU  

Execuție sudată fără torsionare. Sistem de reglare hidraulică a lățimii disponibil în serie a elementelor 

de susținere a mecanismului de rulare. Tren de rulare care nu necesită lucrări de întreținere. 

Suspensia roții antrenare cu tensionare hidraulică a lanțului. Tablă de ghidare superioară 
Plaja de reglare (canturi exterioare ale șenilelor) 990 - 1340 mm 
Lanț lat pentru șenile din cauciuc (Short pitch) 230 mm 
Lungimea trenului de rulare (totală) 1490 mm 
Număr de role de antrenare per latură 4 
Ecartament 760 - 1110 mm 
Capacitate de urcare a pantelor max. 60% 
Forță de tracțiune treapta de rulare 1 / 2 1400 / 780 daN 

LAMA EXCAVATORULUI  

Acționare independentă de rulare, progresivă, cu manetă separată 

Lățime x adâncime 
 
 

1340 x 235 mm 
Cursă sub plan 160 mm 
Cursă peste plan 200 mm 
Unghi de înclinare 25° 

CANTITĂȚI DE ALIMENTARE 
Capacitatea rezervorului de motorină 27 l 
Sistem hidraulic (inclusiv rezervor 21 l) 26 l 

KNICKMATIK®  

Capacitate de reglare laterală paralelă la adâncimea completă a șanțurilor.  

Unghi de articulare / Decalaj lateral la stânga 59° / 414 mm 
Unghi de articulare / Decalaj lateral la dreapta 60° / 555 mm 
DATE DE OPERARE, DOTĂRI STANDARD 
Masa în regim de operare conform standardului ISO 6016: cabină, cu cupă 

600 mm, sistem de înlocuire rapidă, primul circuit suplimentar de comandă, 

Lanț de cauciuc, cu Fahrer, rezervor voll 
1840 kg 

Masa în regim de operare conform standardului ISO 6016: acoperiș de 
protecție, cu cupă 600 mm, sistem de înlocuire rapidă, primul circuit 
suplimentar de comandă, Lanț de cauciuc, cu Fahrer, rezervor voll 1760 kg 
Greutate de transport: cabină, rezervor umplut în proporție de 1/2, cu SW, 
fără cupă 1715 kg 
Greutate de transport: acoperiș de protecție, rezervor umplut în proporție 
de 1/2, cu SW, fără cupă 1635 kg 
Lungime totală (poziție de rulare) 2818 mm 
Lungime totală (poziție de transport) 3653 mm 
Înălțime peste acoperișul de protecție / cabină 2277 mm / 2295mm 
Înălțime totală (poziție de rulare) 2673 mm 
Lățime totală șasiu 990 - 1340 mm 
Lățime totală suprastructură 980 mm 
Suprastructură rază spate 1105 mm 
Suprastructură rază față 1440 mm 
Circuit exterior cu cupa plină (și cu cupa de 600 mm): 
180° 2546 mm 
360° 2883 mm 
Garda la sol în secțiunea posterioară 446 mm 
Ieșire în consolă  max.** 4171 / 4368* mm 
Adâncimea șanțului max.** 2541 / 2741* mm 
Înălțimea de încărcare aprox.** 2593 / 2734* mm 
Adâncime maximă posibilă ** 3642 / 3772* mm 
Unghi rotativ al cupei 191° 
Forța de desprindere conform standardului ISO 6015 18.650 N 
Forța de rupere conform standardului ISO 6015 11.000 / 9720* N 
Presiunea specifică la nivelul solului: excavator rabat. 0,29 daN/cm2 
* la coada cupei 1150 mm (opțional) 
** Dimensiunile se aplică pentru utilajul amplasat la orizontală, pot fi suplimentate însă prin înclinarea    
    cu lama.  

DESCRIERE TEHNICĂ 
SISTEM HIDRAULIC 
Debitul max. pompei 30,3 l/min 
Presiune de lucru 250 bar 
Pompă dublă cu roată dințată 
Repartizarea independentă de sarcină a debitului (LUDV) pentru toate cursele de lucru și sistem de 
rulare 
Toate funcțiile pot fi efectuate simultan 
Toate cursele excavatorului controlate cu ajutorul sistemului de servodirecție, ISO 
Toate funcțiile pot fi controlate proporțional 
Radiator pentru sistemul hidraulic 
Filtrare pentru curent complet cu filtrul de retur 
Cilindru de braț, coadă și sistemul de articulație cu amortizarea bilaterală a poziției de capăt 
Bascularea cupei cu amortizarea poziției de capăt 
Decuplare de siguranță activată prin intermediul barierei de ieșire 
Circuit suplimentar de comandă disponibil în versiunea de serie, acționare prin intermediul pedalei 
Circuit suplimentar de comandă cu bypass pentru returul cu presiune redusă 
Capacitate hidraulică la nivelul cuplajelor:  

Debitul pompei (în funcție de presiune)  

la 145 bar 30,3 l/min 
la 210 bar 19 l/min 
Presiune max. de lucru 
Diagrama prezintă puterea disponibilă la nivelul cuplajelor de racordare:  

210 bar 

Curba caracteristică P/Q circuit suplimentar de comandă 1 

TC19-2 

P în bar 

Q [l/min] 
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SISTEM DE DIRECȚIE 
Sistem individual independent de comandă a șenilelor, și în direcție opusă. Acționare progresivă 

treptată prin intermediul manetei, combinat cu pedale, sistem de susținere a picioarelor pe consola 

pentru pedale 

SISTEM DE RABATARE 
Turelă rotativă cu danturare interioară. 

Viteza de rotație      0 - 9 min-1 

FRÂNĂ DE RABATARE 
Mecanism hidrostatic de antrenare, acționare concomitentă sub formă frână fără expunere la uzură. 

Frână lamelară suplimentară cu presiune cu arc. Are rol de siguranță de transport 

CABINĂ (STANDARD) 
Cabină spațioasă, fonoizolată cu vizibilitate fără restricții, FOPS*** (conform standardului ISO  
3449), ROPS și TOPS (conform standardului ISO 12117)  

Vizibilitate foarte bună în toate direcțiile grație montaților subțiri, cu pereți groși 

geamuri securizate 
Parbriz cu sistem de ridicare deasupra capului cu piston de acționare cu gaz  
Secțiune inferioară a parbrizului cu cant liber la nivelul geamului, fără acoperirea vizibilității 
Ușă cu spațiu generos de acces stânga 
Consolă stânga rabatabilă pentru a asigura o zonă de acces lată 
Ușă ca ieșire de siguranță dreapta 
Închidere concomitentă a sistemului de închidere pentru capotă, contact și rezervor 
Ștecăr central pentru cablul electric 
Sistem de ștergere și spălare a parbrizului cu ștergătoare de parbriz pentru parbriz 
Corp intern de luminat, cârlig pentru haine 
Scaunul șoferului (execuție confort), piele sintetică: 
Reglarea înclinării longitudinale și posterioare 
Greutatea conducătorului auto reglabilă progresiv 
Centură de siguranță 
Cotiere la nivelul consolei de comandă cu posibilitate de reglare pe adâncime fără utilizarea de scule 
Disponibile cabluri pentru montarea aparatului radio 
Pregătire pentru antenă 
Compartiment generos de depozitare sub scaunul șoferului 
Sistem de încălzire (apă) cu suflată în 2 trepte și 4 duze reglabile de evacuare 
Sistem de reglare a temperaturii în cabină 
Plasă de depozitare în spatele scaunului șoferului 
Compartiment de depozitare pentru telefonul mobil (în apropiere de proza de 12 volt) 
1 oglindă exterioară stânga, posibilitate de rabatare în fața parbrizului  
1 proiector re de lucru față stânga disponibil în echiparea de serie 
Afișaj pentru echipamente, afișarea cantității de carburant disponibile în rezervor, contor pentru orele 
de funcționare și leduri de avertizare 
Suport de siguranță disponibil foarte facil din exterior 
Ergonomie remarcabilă 
Maneta pentru lama excavatorului amplasată ergonomic 
Comutator pentru viteză ridicată/redusă pe maneta pentru lama excavatorului 
Acționarea circuitului suplimentar de comandă per ,acționare tactilă‘ pe joystick-ul dreapta,  
inclusiv funcție de oprire pentru funcționarea în regim permanent (opțional) 
Girofar, radio, imobilizator pentru motor, pre echipare pentru montarea proiectoarelor de lucru 
opționale 
*** FOPS numai cu grilaj opțional de protecție a plafonului 

ACOPERIȘ DE PROTECȚIE 
Construcție stabilă din țevi de oțel. 4 stâlpi pentru vizibilitate optimă în toate direcțiile 
1 proiector de lucru față stânga 
FOPS (conform standardului ISO 3449), ROPS și TOPS verificat (conform 12117)  
Scaunul șoferului (execuție de bază), piele sintetică: 
Reglarea înclinării longitudinale și posterioare 
Greutatea conducătorului auto reglare progresivă 
Centură de siguranță 
Compartiment de depozitare de dimensiuni generoase cu sistem de închidere sub scaunul șoferului 
Plasă de depozitare în spatele scaunului șoferului 
Afișaj pentru echipamente, afișarea cantității de carburant disponibile în rezervor, contor pentru orele 
de funcționare și leduri de avertizare 
Înlocuire facilă și rapidă a acoperișului de protecție cu cabina și invers (< 1 h) 
Girofar, imobilizator pentru motor,  pre echipare pentru montarea proiectoarelor de lucru opționale 
Greutate mai redusă a acoperișului de protecție 80 kg 

TRANSPORT CU MACARAUA 
Sistem de cârlige pentru încărcarea macaralei, utilizabil pentru cabină și acoperișul de protecție 

VALORI FONICE 
Nivel de presiune acustică LWA cabină / acoperiș de protecție 93 / 93 dB (A) 
Nivel de presiune acustică  LpA cabină / acoperiș de protecție 79 / 79 dB (A) 
Valori de presiune acustică măsurat conform directivei 2000/14/CE și EN474 
VALORILE VIBRAȚIEI 
Valori efective ale accelerației pentru întregul corp sub 0,5 m/s2 
Valori efective ale accelerației pentru mână-braț sub 2,5 m/s2 
Valorile vibrației conform directivei 2006/42/CE și EN474 



 

CURBELE ȘANȚURILOR & DIMENSIUNI: BRAȚ UNIC CAPACITĂȚI PORTANTE 

Toate valorile menționate în tone (t) au fost determinat conform standardului ISO 10567 și includ un factor de stabilitate de 1,33 sau 87% al capacității hidraulice de ridicare. Toate valorile sunt calculate cu un sistem de 

înlocuire rapidă, însă fără cupă. Cu echipamentul de lucru montat, sarcinile utile admise se reduc cu masele proprii ale echipamentului de lucru. 

Dotări: șenile de cauciuc. 

Abrevieri: VE = tren de rulare pentru reglare retras, VA = tren de rulare pentru reglare extins 

DIMENSIUNI 
Imag. 1, 2: 

Excavare pe întreaga lățime a mașinii 

Imag. 3: 

Poziție de transport - transport sub formă de remorcă 
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Imag. 4:  

Circuit exterior 

INSTRUMENTE DE LUCRU 

CUPĂ 

Cupă de adâncime, SW 
Cupă de adâncime, SW 

  250 mm lățime, capacitate 21 l, 27 kg 
  300 mm lățime, capacitate 26 l, 30 kg 

Cupă de adâncime, SW   400 mm lățime, capacitate 37 l, 35 kg 
Cupă de adâncime, SW   500 mm lățime, capacitate 48 l, 41 kg 
Cupă de adâncime, SW   600 mm lățime, capacitate 59 l, 46 kg 
Cupă de excavare a șanțului, SW 1000 mm lățime, capacitate 91 l, 79 kg 
Cupă rabatabilă, SW 1000 mm lățime, capacitate 49 l, 79 kg 

26 27 

Coada standard a cupei 950 mm  

Coada lungă a cupei 1150 mm (opțional) 

GRAIFĂR 
Graifăr cu lame intermediare GL 1250, frână pendulantă 

ejector 
Set de lame 250 mm lățime, capacitate 45 l 

ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE DE LUCRU 
Ciocan hidraulic Freză atașată 
Foreză terasieră Adaptor de înlocuire rapidă pentru ciocanul 

hidraulic 
Cârlig de sarcină, posibilitate de montare la tija de cupă Echipament suplimentar de lucru la cerere 

Înălțimea punctului de 
rotație al cupei           

Distanța sarcinii de la mijlocul turelei rotative 
     

Coada cupei 1150 mm   
1,5 m 

  
2,0 m 

  
2,5 m 

  
3,0 m 

  
3,5 m 

 

  VE 
VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA 

  

        

2,0 m  - - - - - - - - 0,34 0,34 0,32 0,33 0,35 0,35 0,22 0,33 - - - - 

 - - - - - - - - 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,21 0,33 - - - - 

1,0 m 

 
- - - - 0,69 0,69 0,39 0,58 0,49 0,49 0,28 0,41 0,40 0,40 0,21 0,32 0,32 0,32 0,17 024 

 - - - - 0,51 0,51 0,38 0,58 0,37 0,37 0,26 0,41 0,29 0,29 0,21 0,30 0,23 0,23 0,16 0,24 

0,0 m 

 
- - - - 0,69 0,69 036 0,52 0,50 0,50 0,26 0,38 0,39 0,39 0,20 0,29 0,30 0,30 0,16 0,23 

 - - - - 0,51 0,51 0,35 0,52 0,35 0,35 0,25 0,38 0,27 0,27 0,19 0,23 0,23 0,23 0,15 0,23 

-0,75 m  - - 0,50 0,81 0,60 0,60 0,33 0,60 0,45 0,45 0,25 0,45 0,34 0,34 0,21 0,34 - - - - 

 - - 0,48 0,81 0,44 0,44 0,32 0,60 0,33 0,33 0,23 0,45 0,26 0,26 0,21 0,34 - - - - 

Înălțimea punctului de 
rotație al cupei           

Distanța sarcinii de la mijlocul turelei rotative 
    

Coada cupei 1150 mm   
1,5 m 

  
2,0 m 

  
2,5 m 

  
3,0 m 

  
3,5 m 

 

  VE 
VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA VE VA 

  

         

2,0 m 

 - - - - - - - - 0,40 0,40 0,30 0,40 0,31 0,31 0,23 0,30 0,30 0,30 0,17 0,30 

 
- - - - - - - - 0,39 0,39 0,29 0,40 0,30 0,30 0,23 0,30 0,23 0,23 0,17 0,30 

1,0 m  
0,87 0,87 0,48 0,84 0,62 0,62 0,40 0,64 0,44 0,44 0,29 0,46 0,36 0,36 0,21 0,37 0,30 0,30 0,17 0,26 

 
0,63 0,63 0,47 0,84 0,57 0,57 0,39 0,64 0,42 0,42 0,29 0,46 0,27 0,27 0,21 0,37 0,22 0,22 0,17 0,25 

0,0 m 

 0,81 0,81 0,47 0,66 0,67 0,67 0,35 0,54 0,50 0,50 0,26 0,38 0,38 0,38 0,20 0,31 0,30 0,30 0,17 0,25 

 
0,53 0,53 0,46 0,61 0,42 0,42 0,34 0,52 0,34 0,34 0,26 0,38 0,26 0,26 0,20 0,30 0,21 0,21 0,16 0,24 

-0,75 m  
0,79 0,79 0,42 0,82 0,60 0,60 0,33 0,62 0,44 0,44 0,26 0,45 0,33 0,33 0,20 0,36 0,23 0,23 0,16 0,24 

 
0,76 0,76 0,41 0,77 0,44 0,44 0,33 0,61 0,32 0,32 0,26 0,45 0,24 0,24 0,20 0,34 0,23 0,23 0,16 0,24 
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DOTĂRI SUPLIMENTARE 

CABINA ȘOFERULUI VARIANTE DE LANȚ 
Lanț pentru șenile din cauciuc (Long pitch), 230 mm lățime 

BRAȚ  

Braț unic, cu coadă prelungită a cupei 1150 mm 
SISTEM HIDRAULIC 
Sistem de comandă Schaeff ,la atingere‘ 
(electric-progresiv) pentru circuitul suplimentar 
de comandă pentru instrumente de lucru pe 
joystick-ul dreapta, inclusiv funcție de oprire 
pentru operarea în regim permanent, acționare 
prin intermediul elementului de rulare 

Sistem de comandă Schaeff ,la atingere‘ 
(electric - progresiv) cu al doilea circuit 
suplimentar de comandă pe joystick-ul stânga, 
inclusiv funcție de oprire pentru operarea în 
regim permanent, acționare prin intermediul 
elementului de rulare 

Cuplaje rapide pentru circuitul de comandă 
pentru instrumente de lucru (sistem hidraulic al 
ciocanului) inclusiv retur fără presiune 

Set de completare „deschidere/închidere 
graifăr“, fără elemente de cuplare rapidă, 
pentru coada standard a cupei 

Cuplaje rapide pentru al 2-lea circuit suplimentar 
de comandă 

Cuplaje rapide pentru setul de completare 
„Deschidere/închidere graifăr“ 

Siguranțe împotriva ruperii țevilor/ supape de 
menținere a sarcinii pentru cilindri brațului  și 
coada cupei 

Alimentare cu ulei bio pe bază de ester HLP 68 
(Panolin) 

POSTUL DE LUCRU AL ȘOFERULUI 

Scaunul șoferului (execuție confort), tapițerie de stofă  

Scaunul șoferului (execuție de bază), tapițerie de stofă 

5^5 SCHAEFF 
A YANMAR BRAND 

Yanmar Compact German  GmbH 

Kraftwerkstrasse 4 

74564 Crailsheim, Germania 

www.schaeff-yanmar.com 
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Copertină-cabină (protecție împotriva ploii) 
Pachet de lumini: extindere cu 2 proiectoare de 
lucru la nivelul cabinei față și 1 spate dreapta, 
1 proiector de lucru la nivelul brațului și un 
girofar de culoare galbenă 

FOPS - grilaj de protecție a plafonului  
Preechipare pentru montarea unui sistem radio 
(difuzoare) 

Extinctor, pulbere ABC 2 kg  

DOTĂRI SUPLIMENTARE 
Sistem mecanic de înlocuire rapidă a 
componentelor  
Sistem mecanic de înlocuire rapidă a 
componentelor (Original „Lehnhoff“), opțional 
tip MS01 sau tip MS03 

Sistem de cârlige pentru încărcarea macaralei 
Pachet de siguranță: Include siguranțe împotriva 
ruperii țevilor/supape de menținere a sarcinii 
pentru cilindri brațului și coada cupei, extinctor, 
siguranță antifurt și sistem de alarmare a 
conducătorului auto 

Sistem acustic de avertizare pentru „rularea în 
marșarier“, cu posibilitate de decuplare a 
semnalului sonor 

Vopsea specială 

Imobilizator pentru motor, cheie cu transponder  

Dotări suplimentare la cerere  

http://www.schaeff-yanmar.com/

