
ELEKTRIČNI NAKLADALNIK
Brez emisij, tehnologija pogona litij-ion

INOVATIVNI ELEKTRIČNI NAKLADALNIK

• 100 % brez emisij: ni izpušnih plinov, ni 
hrupa.

• Učinkovita visokonapetostna 
tehnologija, hidravlika in pogon imata 
vsak svoj električni motor.

• Standardni ali močnejši paket baterije: 
več ur ob normalni uporabi, sekundarni 
paket se lahko namesti kadar koli, brez 
vzdrževanja.

• Dve možnosti polnjenja: sistem na vozilu 
230 V, 16 A ali zunanji sistem 400 V, 32 
A: močnejši paket lahko napolnite do 
80 % v samo 30 minutah!

• Garancija življenjske dobe baterije: 
5.000 ciklov polnjenja v 5 letih, kar doseže 
prej.

• Rekuperacija energije: samodejno 
polnjenje baterije, na primer med zaviranjem.

• Opazni prihranki: manjši stroški 
vzdrževanja in nižji obratovalni stroški v 
primerjavi z dizelskim motorjem ali drugimi 
koncepti akumulatorjev zaradi večje 
učinkovitosti.

• Brez spominskega učinka: polnjenje je 
mogoče kadar koli.

• Varno uravnavanje temperature: 
zanesljivo vodno hlajenje celotnega sistema.

• 20 km/h: edini nakladalnik na baterijski 
pogon z najvišjo hitrostjo 20 km/h.

• Funkcija Hill-Hold (zadržanje na 
klančini): »pomočnik pri zagonu«, ki 
omogoča lažji zagon v klanec.

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

WWW.SCHAEFFER.DE/EN

VAŠ ZASTOPNIK:

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Mere so približne. V nekaterih primerih slike vsebujejo modele osnovne oblike.
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DELOVANJE BREZ EMISIJ 
– PREDNOST V ŠIROKI 
UPORABI

Nov električni nakladalnik Schäffer 23e omogoča 
delovanje brez emisij: izpušni plini in hrup sta tako 
postala del preteklosti. To je pomembna prednost 
pri delu v prostorih, vendar imajo živali, ljudje in 
okolje koristi od čistega zraka in izjemno nizke ravni 
hrupa, zato je model 23e tudi primeren za uporabo 
v odprtih hlevih, hlevih, skladiščih in jahalnih arenah. 
Inovativni vodni hladilni sistem prispeva k čistemu 
okolju, uravnava temperaturo električnih motorjev, 
odpravlja potrebo po prevelikem ventilatorju in 
s tem povezanega prahu in razpihavanja slame.

Z zunanje strani je električni nakladalnik zelo 
podoben priljubljenemu dizelskemu modelu 2345, 
kompaktnemu nakladalniku s 45 KM in z delovno 
maso 2,3 tone. Električni nakladalnik je primerljiv 
z dizelskim motorjem, tudi ko gre za zmogljivost: 
prekucna obremenitev in višina dviga sta skoraj enaki 
za električne in dizelske motorje. Seveda se lahko 
obstoječa orodja zlahka uporabi na modelu 23e. Vse 
druge prednosti, ki odlikujejo dokazane nakladalnike iz 
serije Schäffer 23, so standardne. Med njimi so zglobni 
krmilni sistem, ki ne potrebuje vzdrževanja, in originalne 
osi Schäffer, ki zagotavljajo visoko potisno silo.

Model 23e je edini električni nakladalnik, ki doseže hitrost 
20 km/h. Tipično hitro pospeševanje električnega vozila 
je standardno, poganja ga električni motor z močjo 21 
kW, ki je odgovoren za pogon. Pritrjen je neposredno na 
zadnjo os, kar zagotavlja neposreden prenos navora. 
Novi 23e ponuja pravi užitek v vožnji ter ima vso 
tehnologijo in moč, potrebno za lažje delo večine nalog.

Nizki operativni stroški, 
hitro povračilo investicije!

FLEKSIBILNO OBLIKOVANI 
KONCEPT

Dve zmogljivosti baterij in dve možnosti polnjenja 
zagotavljata fleksibilnost za vsakodnevno uporabo.

1. Model 23e je mogoče opremiti z dvema litij-
ionskima baterijama. Delujeta z napetostjo 
260 V pri posamezni zmogljivosti 6,7 kWh 
vsaka. En paket je zadosten za običajno 
kmetijsko delo, drugi pa se lahko dodatno 
namesti, da se podvoji čas delovanja do 
pet ur pri normalni uporabi.

2. Standardno vgradni polnilnik na vozilu 
omogoča polnjenje akumulatorja z 230 V, 
16 A prek vtiča Schuko. Polnjenje vsakega 
akumulatorja do 80 % traja približno 2 uri.

3. Akumulator se lahko polni tudi prek zunanjega 
polnilnega sistema s 400 V, 32 A električnim 
tokom. Čas polnjenja baterije do 80 % je 
samo 15 minut!

Pri razvoju električnega nakladalnika 23e je bilo 
doseganje maksimalne energetske učinkovitosti in 
delovanja brez emisij zelo pomembno. 
Vsi sestavni deli pogona so popolnoma usklajeni z 
električnim pogonom. Skupaj z litij-ionsko baterijo 
doseže nakladalnik približno trikrat večjo učinkovitost 
kot primerljiv dizelski motor. To pomeni, da je za 
delovanje stroja potrebna le tretjina tolikšne energije. 
Vzdrževanje elektromotorjev in baterije zahteva tudi 
precej manj truda, kar dodatno zmanjša stroške 
na uro obratovanja. Če je na lokaciji bioplinarna ali 

fotovoltaični sistem, bo model 23e še bolj ekonomičen 
za uporabo. Zaradi uporabe litij-ionske tehnologije 
je 23e prava inovacija. Stranka prejme garancijo za 
5.000 ciklov polnjenja ali pet let uporabe, kar doseže 
prej. Stroj lahko polnite kadar koli, brez vpliva na 
življenjsko dobo baterije – še ena prednost litij-ionske 
tehnologije.

MAKSIMALNA UČINKOVITOST − MINIMALNI ČAS POLNJENJA 
ZARADI INOVATIVNE LITIJ-IONSKE TEHNOLOGIJE

23a standardno
• Električni pogonski motor: 21 

kW; električni motor delovne 
hidravlike: 9,7 kW.

• Električni štirikolesni pogon s 
kardansko gredjo.

• Naprava za polnjenje na vozilu 3 
kW, 230 V, 16 A.

• Sistem za upravljanje baterije.
• Rekuperacija energije.
• Funkcija Hill-Hold (zadržanje na 

klančini): »pomočnik pri zagonu«, 
ki omogoča lažji zagon v klanec. 

• Pnevmatike 10,0/75-15,3 AS 
offset +40.

• Hitre prestave 20 km/h z eko 
načinom.

• Originalna os Schäffer.
• Vodno hlajenje elektromotorjev in 

pretvornikov.
• Zgibni nihajni zglob brez 

vzdrževanja.
• Več kolutnih zavor, brez 

vzdrževanja; delovna in parkirna 
zavora.

• Sistem za zaščito strehe.
• 1 x LED sprednji delovni žaromet.
• Vzporedno dviganje.
• Črpalka SilencePlus, še posebej 

tiha.

• Delovna hidravlika: 42 l/min, 
odzivna na zahtevo in izjemno 
občutljiva.

• Elektronsko upravljani dodatni 
regulator vključno z zaklepanjem 
in krmiljenje prostornine s 
potenciometrom.

• Nastavljiv volanski drog.
• Stikalo glavnega akumulatorja, 12 

V.
• Števec ur, prikaz dosega in prikaz 

stanja polnjenja.
• Zadnja obtežilna plošča. 
• Hitro zamenljiv okvir SWH s 

hidravlično ključavnico orodja.

Tehnični podatki modela 23e
Delovna masa 2.300 kg Polmer obračalnega kroga 835 mm
Hitrost vožnje 0–20 km/h Višina dviga (tečaj orodja) 2.880/3.110 mm (opcija)
Dolžina s standardno žlico 3.880 mm Dvižna obremenitev 1.700 kg
Širina 1.020–1.570 mm Nakladalna obremenitev, ravna (vilice 

za palete)*
1.048–1.321 kg

Višina nad zaščitno streho 2.215 mm Prekucna obremenitev, ravna (žlica)*  1.250–1.578 kg*

Uporabnik
Označ. opomba
23e ne 23a


