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WERKTUIGEN
De wiellader als veelzijdig multitalent



WERKTUIGEN
4 IN 1 BAK
4 in 1 bak met slijtvast ondermes en  
punten, inclusief overloopbeveiliging.  
Bakopening ca. 670 mm. Standaard met 
tanden en transportbeveiliging.

Breedte Inhoud Bodem
Compacte wielladers

1,10 m 217 l Kort
1,25 m 248 l Kort
1,40 m 277 l Kort
1,65 m 327 l Kort

Wiel- en telescooplader
1,40 m 406 l Lang
1,50 m 435 l Lang
1,65 m 478 l Lang
1,80 m 522 l Lang
2,00 m 580 l Lang
2,20 m 638 l Lang
2,40 m 696 l Lang

Breedte Inhoud 
Compacte wiel-
laders

0,78 m 273 l
0,80 m 280 l
0,90 m 315 l
1,00 m 350 l
1,10 m 385 l
1,20 m 420 l
1,30 m 455 l
1,40 m 490 l
1,50 m 525 l
1,60 m 560 l

GRONDBAK HOEKIGE  
UITVOERING
Grondbak voor zware producten en  
grondverzet, optioneel met tanden.

Breedte Inhoud 
Wiel- en 
telescooplader

1,40 m 602 l
1,50 m 645 l
1,60 m 688 l
1,70 m 731 l
1,80 m 774 l
2,00 m 860 l
2,20 m 946 l
2,40 m 1.032 l
2,50 m 1.075 l

Breedte Inhoud 
Compacte wiel-
laders

0,90 m 342 l
1,00 m 380 l
1,10 m 418 l
1,20 m 456 l
1,30 m 494 l
1,40 m 532 l
1,50 m 570 l
1,60 m 608 l

GRONDBAK, RONDE  
UITVOERING
Sterke grondbak voor zware producten 
en grondverzet. Optioneel met tanden  
leverbaar.

Breedte Inhoud 
Wiel- en 
telescooplader

1,40 m 714 l
1,50 m 765 l
1,60 m 816 l
1,80 m 918 l
2,00 m 1.020 l
2,20 m 1.122 l

VOLUME BAK  
COMPACTE WIELLADERS
Volumebak met verhoogd volume voor 
bulkgoederen zoals graan, kunstmest, 
grind etc.

Breedte Inhoud 
0,78 m 385 l
0,80 m 394 l
0,90 m 444 l
1,00 m 493 l
1,10 m 542 l
1,20 m 591 l
1,30 m 640 l
1,40 m 690 l
1,50 m 739 l
1,60 m 788 l
1,70 m 838 l
1,80 m 887 l
2,00 m 985 l

Breedte Inhoud 
1,40 m 840 l
1,50 m 900 l
1,60 m 960 l
1,70 m 1.020 l
1,80 m 1.080 l
2,00 m 1.200 l
2,20 m 1.320 l
2,40 m 1.440 l
2,50 m 1.500 l

Breedte Inhoud 
Volumebak

2,00 m 2.020 l
2,20 m 2.222 l
2,40 m 2.424 l

Volumebak XL
2,50 m 3.125 l
2,60 m 3.250 l

HD, Biogas
2,40 m 3.720 l
2,50 m 3.875 l

VOLUMEBAK WIEL- EN  
TELESCOOPLADER
Volumebak met verhoogd volume voor 
bulkgoederen zoals graan, kunstmest, 
grind etc.

HOOGKIEPBAK
Hoogkiepbak voor het verhogen van de 
laadhoogte met ca. 1.000 mm.
Extra contragewicht is aan te raden bij  
gebruik van deze bak.

Breedte Inhoud Gewicht
Compacte wielladers

1,20 m 495 l 360 kg
1,40 m 590 l 380 kg
1,60 m 680 l 400 kg

Wiel- en telescooplader
1,80 m 1.020 l 595 kg
2,00 m 1.130 l 640 kg
2,20 m 1.250 l 675 kg



BAK MET BOVENKLEM
Het universeel inzetbare werktuig! 

Breedte Inhoud Cilinders Lengte 
Klem

Compacte wielladers
0,78 m 273 l 1 475 mm
0,90 m 315 l 1 475 mm
1,00 m 350 l 1 475 mm
1,20 m 420 l 1 475 mm
1,40 m 490 l 2 475 mm
1,60 m 560 l 2 475 mm

Wiel- en telescooplader
1,60 m 688 l 2 475 mm
1,80 m 774 l 2 475 mm

KROKODILLENBAK
Bak met bovenklem, inclusief uitneembare 
zijschotten.

Breedte Inhoud Gewicht
1,00 m 330 l 200 kg
1,20 m 400 l 220 kg
1,30 m 433 l 230 kg
1,40 m 466 l 240 kg
1,50 m 500 l 250 kg
1,60 m 533 l 275 kg

PELIKAANBAK
Deze pelikaanbak is veelzijdig inzetbaar.  
Perfect voor voordelig uitkuilen van  
verschillende silage‘s. Geschikt voor iedere 
klus, door de zware bovenklem.

Breedte Inhoud Gewicht
Compacte wielladers

1,35 m 750 l 393 kg
1,60 m 900 l 472 kg

Wiel- en telescooplader
1,40 m 750 l 393 kg
1,60 m 900 l 472 kg
1,80 m 1.000 l 520 kg
2,00 m 1.100 l 650 kg
2,20 m 1.200 l 670 kg
2,40 m 1.400 l 750 kg

PELIKAANBAK XL
Deze pelikaanbak is veelzijdig inzetbaar.  
Perfect voor voordelig uitkuilen van  
verschillende silage‘s. Tevens is deze  
pelikaanbak voor vele andere klussen in te 
zetten.

Breedte Inhoud Gewicht
Wiel- en telescooplader

2,20 m 1.800 l 940 kg
2,40 m 2.000 l 1.000 kg
Pelikaanbak XXL
2,40 m 2.800 l 1.200 kg

MEST- EN SILAGEGRIJPER
Bij Schäffer één van de meest verkochte 
werktuigen. 

Breedte Tan-
den

Cilin-
ders

Breedte Tan-
den

Cilin-
ders

Compacte wielladers
0,78 m 5 1 1,40 m 8 2
0,90 m 5 1 1,60 m 9 2
1,00 m 6 1
1,20 m 7 1
Wiel- en telescooplader
1,20 m 7 2 1,60 m 9 2
1,40 m 8 2

Breedte Tanden Cilinders
Compacte wielladers, verlengde grijper
1,00 m 6 2
1,20 m 7 2
1,40 m 8 2

MEST- EN SILAGEGRIJPER, 
VERZWAARDE UITVOERING
Mest- en silagegrijper in de verzwaarde  
uitvoering met twee hydrauliekcilinders.

Breedte Tanden Cilinders
Compacte wielladers

1,20 m 7 2
1,40 m 8 2
1,60 m 9 2
1,80 m 10 2
2,00 m 11 2
2,20 m 12 2
2,40 m 13 2



MESTVORK
Mestvork met tanden „Made in Germany“.
Deze mestvork is ook in verzwaarde
uitvoering leverbaar.

Breedte Tanden Tandlengte
Compacte wielladers

0,78 m 5 610 / 810 mm
0,90 m 5 810 mm
1,00 m 6 810 mm
1,20 m 7 810 mm
1,40 m 8 810 mm
1,60 m 9 810 mm

Wiel- en telescooplader (zware uitvoering)
1,40 m 8 810 mm
1,60 m 9 810 mm
1,60 m 9 1.100 mm
1,80 m 10 1.100 mm
2,00 m 11 1.100 mm

WERKBAK
Werkbak voor het veilig werken op 
hoogten. Bij het werken op hoogte 
moet een hiervoor speciaal uitgevoerde 
telescooplader gebruikt worden.

Draagver-
mogen

Breedte Diepte

Telescooplader
250 kg 1,30 m 0,86 m

SNEEUW- EN VOERSCHUIF
Geschikt voor lage tot middelmatige  
sneeuwhoogten, uitermate geschikt 
als voerschuif. Standaard is de schuif  
mechanisch zwenkbaar. Optioneel is de 
schuif hydraulisch zwenkbaar.

Breedte Gewicht
Compacte wielladers

1,50 m 210 kg
1,80 m 336 kg

Compact-, wiel- en telescooplader, 
hydr. zwenkbaar

2,00 m 290 kg
2,20 m 320 kg
2,40 m 350 kg
2,80 kg 410 kg

Optioneel: Vulkollan slijtstrip, rubber slijtstrip, 
hydraulisch zwenkbaar.

ZOUTSTROOIER 
Met deze elektrisch aangedreven strooier 
kunnen producten zoals split, zout, 
zand of kunstmest worden gestrooid. de  
strooibreedte ligt tussen 1,0 en 8,0 meter. 
Bediening van de strooier vindt plaats va-
nuit de cabine.

Volume Behuizing
Compact-, wiel- en telescooplader

120 l 2,5 mm Edelstaal V4A
200 l 2,5 mm Edelstaal V4A

KUILHAPPER
De kuilhapper is optioneel met een pun-
tig, gekarteld of glad snijmes leverbaar.  
Snijopening bedraagt 85 cm.

Breedte Inhoud Cilinders Gewicht
Compacte wielladers

0,95 m 600 l 2 450 kg
1,20 m 730 l 2 495 kg
1,40 m 870 l 2 540 kg

Wiel- en telescooplader
1,60 m 1.065 l 2 720 kg
1,80 m 1.210 l 2 750 kg
2,00 m 1.350 l 3 990 kg
2,20 m 1.495 l 3 1.025 kg

SNEEUWSCHUIF
Sneeuwschuif met mechanische vering.

Breedte Hoogte Werkbreedte 
(30°)

Gewicht Hydr. zwenkbaar

Compacte wielladers
1,35 m 0,65 m 1,20 m 195 kg Optioneel
1,50 m 0,65 m 1,34 m 210 kg Optioneel
1,80 m 0,80 m 1,60 m 336 kg Optioneel
2,10 m 0,80 m 1,87 m 366 kg Optioneel

Wiel- en telescooplader
2,10 m 0,80 m 1,87 m 366 kg Standaard
2,40 m 0,80 m 2,14 m 393 kg Standaard
2,70 m 0,80 m 2,41 m 421 kg Standaard

Optioneel: hydr. zwenkbaar, breedteverlichting, breedtemarkering



WERKTUIGEN
RUBBERSCHUIF
Rubberschuif met 40 cm hoog schuifblad. 
Eenvoudig en praktisch tegelijkertijd.

Compacte wielladers
Breedte Gewicht

1,50 m 110 kg
1,80 m 120 kg
2,10 m 130 kg
2,50 m 145 kg

VOERSCHUIF 
Voerschuif, leverbaar in enkele of  
dubbele uitvoering. Eenvoudig te  
monteren aan mest- en silagegrijper.

Compacte wielladers
Uitvoering Breedte

Enkel 0,75 m
Dubbel 1,50 m

RUBBERSCHUIF  
HYDRAULISCH 
Deze rubberschuif is hydraulisch  
zwenkbaar. Beide buitenkanten van de 
schuif zijn mechanisch te verstellen.

Compacte wielladers
Breedte Breedte bij 

40º 
Gewicht

1,80 m 1,40 m ca.225 kg2,20 m 1,71 m
Wiel- en telescoplader
2,80 m 2,18 m ca. 380 kg3,20 m 2,48 m

Voor ronde balen
Draagvermogen Formaat ronde balen

1.400 kg 900 - 1.800 mm

BALENKLEM  
Schäffer biedt voor iedere balensoort  
de juiste klem aan. Voor ronde- en  
vierkante balen ongeacht welke maat. Op 
de lader afgestemde klemmen verhogen  
de productiviteit en veiligheid. Bij het wer-
ken met balenklem, moet de lader uitge-
rust zijn met een cabine frame of cabine.

RONDE BALEN  
AFWIKKELAAR
Dankzij de krachtige overbrenging door 
middel van een ketting, aangedreven door 
een hydromotor, wikkelt deze machine 
eenvoudig en gelijkmatig ronde balen af.

Gewicht Tanden Tandlengte
250 kg 4 1,00 m

BALENPRIKKER
Simpelweg de ideale machine om stro- en 
hooibalen mee te verplaatsen. Standaard 
wordt de balenprikker geleverd met 3 
tanden. De middelste tand is eenvoudig 
van positie te wisselen, namelijk onder  
of boven. De balenprikker is zowel voor  
ronde- als vierkante balen geschikt. De 
lader moet uitgerust zijn met een cabine 
frame of cabine.

Breedte Hoogte Tanden Gewicht
1,20 m 1,55 m 3 200 kg



PALLETVORKEN
Leverbaar met verschillende vorklengten 
voor verschillende hefvermogens. Ook 
te combineren met speciale tanden voor  
balen. Optioneel is er een veiligheidsframe  
leverbaar.

Breedte Vorklengte Capaciteit
Compacte wielladers

1,00 m 1,00 m 2,5 t
1,00 m 1,20 m 2,5 t
1,20 m 1,00 m 2,5 t
1,20 m 1,20 m 2,5 t

Wiel- en telescoopladers
1,20 m 1,00 m 2,5 t
1,20 m 1,20 m 2,5 t
1,40 m 1,00 m 3,5 t
1,40 m 1,20 m 3,5 t
1,40 m 1,20 m 4,5 t

Hydraulische vorkenverstelling op aanvraag.

STRO- EN  
ZAAGSELSTROOIER
Voor het instrooien van gehakseld stro 
of zaagsel. Ook te gebruiken voor het  
verwerken van gehakselde mais. De  
wiellader moet uitgerust zijn met een 
drukloze retour.

Compacte wielladers
Breedte Inhoud Laad-

breedte
Gewicht

1,40 m 850 l 1,00 m 260 kg
1,60 m 1.020 l 1,20 m 275 kg
1,80 m 1.200 l 1,40 m 290 kg

GRONDBOOR
Grondboor met hydraulische aandrijving 
op aanvraag.

VOERDOSEERBAK VOOR 
KRACHT- EN MENGVOER
Deze bak is uitgerust met een vi-
jzel. Standaard is de machine (in  
rijrichting gezien) rechts lossend.  
Optioneel is een links lossende variant  
leverbaar. Tevens is er optioneel een 
snij-inrichting leverbaar voor bieten. 
De machine vraagt een minimale olie 
opbrengst van 25 l/min

Compacte wielladers
Breedte Inhoud Gewicht

1,20 m 475 l 210 kg 
1,40 m 575 l 240 kg
1,65 m 675 l 300 kg
Wiel- en telescopladers
2,20 m 1.520 l 575 kg

Opties: 
 § Frees voor mais (foto). Benodigde olie-opbrengst 30 l/min
 § Turbo frees voor hakselkuil. Benodigde olie-opbrengst 60 l/min, dubbele pomp op lader is tevens nodig
 § Hydraulische losdeuren, incl. selectieventiel

Model Hoogte Laadbreedte Breedte Inhoud Gewicht
FD 100 KB 1.200 mm 1.000 mm 1.060 mm 779 l 260 kg
FD 120 KB 1.200 mm 1.200 mm 1.240 mm 943 l 275 kg
FD 150 KB 1.200 mm 1.500 mm 1.520 mm 1.189 l 320 kg
- Afwijkende afmetingen op aanvraag.
- Hoogte met frees voor mais: plus 500 mm, hoogte met Turbo frees voor kuil: plus 580 mm.
- Extra gewicht van de frees: ca. 120 kg, afhankelijk van uitvoering en breedte.

VOERDOSEERBAK
Ideaal voor het verwerken van gehakselde 
mais of gehakselde kuil.
De afvoerketting kan links- en rechtsom 
draaien. Toerental van de afvoerketting 
wordt door de hoeveelheid olie en  
motortoerental van de wiellader geregeld. 
Benodigde aansluitingen: 1x DW ventiel, 
benodigde olie-opbrengst: ca. 30 l/min

Met opvangbak
Mechanisch of hydraulisch kantelbaar
Breedte Borstel Gewicht
Compacte wielladers

1,50 m 520 mm 425 kg
1,80 m 520 mm 450 kg

Wiel- en telescooplader
2,10 m 520 mm 480 kg
2,40 m 600 mm 510 kg

Zonder opvangbak
Breedte Borstel Gewicht
Compacte wielladers

1,50 m 520 mm 340 kg
1,80 m 520 mm 365 kg

Wiel- en telescooplader
2,10 m 520 mm 395 kg
2,40 m 600 mm 435 kg

VEEGMACHINE
Veegmachine met of zonder opvangbak, 
mechanisch of hydraulisch kantelbaar. 
Optioneel is er een speciale borstel 
voor sneeuw leverbaar. Tevens is een  
sproei-installatie voor water en zijbezem  
leverbaar.

WERKTUIGEN



Model Werkbreedte Machine-
breedte

Olie-
opbrengst

Gewicht Aantal 
messen

MU-F Hydro 120 1,20 m 1,45 m 32 l/min 220 kg 20
MU-F Hydro 140 1,40 m 1,65 m 40 l/min 240 kg 24
MU-F Hydro 160 1,60 m 1,85 m 50 l/min 260 kg 28

Voor een hoge capaciteit wordt een tandempomp op de wiellader aanbevolen, tevens is 
een drukloze retour en mechanische vergrendeling 3e functie benodigd.

KLEPELMAAIER
De hydraulisch aangedreven klepelmaaier 
is standaard uitgerust met: speciale 
hardmetalen klepelmessen, haksellijst  
en twee in hoogte instelbare rubber  
loopwielen. Zowel lang als kort gewas 
wordt eenvoudig verwerkt.

MAAIBALK
Met deze hydraulisch aangedreven maai-
balk met dubbele messen kun je gras zeer 
netjes maaien. De neiging van de maaibalk 
is traploos instelbaar, zodat de maaier ook 
op hellingen en voor heggen in te zetten is. 
De wiellader moet uitgerust zijn met een 
drukloze retour en oliekoeling.

Breedte Olie-
opbrengst 

Gewicht

1,50 m 20 l/min 195 kg
1,90 m 20 l/min 215 kg

MAAIER
Frontmaaier voor gazons. Op de lader is een 
versterkte tandwielpomp met minimaal 22 
cm3 en een drukloze retour benodigd.

Breedte Gewicht
1,20 m 220 kg
1,50 m 280 kg

MANEGEVLAKKER
De manegevlakker is compleet uitgerust 
met de volgende opties: hydraulisch  
uitheffen, trekhaak, steunwiel, in hoogte  
verstelbare voorste tanden, nalopende  
tanden en een zware egalisatieplaat om de 
bak te verdichten en te vlakken.

Breedte Geschikt voor
1,40 m

Fleece-, Geotextiel- en 
zandbodem1,60 m

1,80 m



  

Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Auf den Thränen
D-59597 Erwitte

fon +49 (0)2943 9709-0
fax +49 (0)2943 9709-50

info@schaeffer.de

WWW.SCHAEFFER.DE
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Schäffer Nederland B.V. 
+31 (0)85 40 00 026 
info@schaffer.nl 
www.schaffer.nl

Vestiging Zeewolde 
Oogstweg 15 
3899 BJ, Zeewolde

Vestiging Maarheeze 
Den Engelsman 2 
6026 RB, Maarheeze

Het leveringsprogramma van Schäffer bestaat uit 40 
verschillende modellen, die alle optimaal aan iedere in-
dividuele eis van de klant kunnen worden aangepast. De 
toepassingsmogelijkheden van onze laders zijn veelzijdig, 
in de land- en tuinbouw, op bouwplaatsen, in de industrie, 
groenvoorziening en nog tal van andere toepassingen. 
Steeds is Schäffer de beste keuze.

De manier waarop Schäffer laders ontwikkelt, produceert 
en onderhoud is uniek. Onze meer dan 60-jarige ervaring 
is de wezenlijke verschilfactor. Onze filosofie is de be-
hoefte van de klant, wij willen de werkzaamheden van de 
klant, veiliger, comfortabeler en efficiënter maken. Om 
dit doel te bereiken passen wij op onze productieloca-
tie en hoofdkantoor in Erwitte, Duitsland, de moderns-
te ontwikkelings- en productietechnologieën toe. Maar 
tenslotte zijn het onze medewerkers die door middel van 
nauwe samenwerking met de gebruikers voortdurend ni-
euwe oplossingen creëren. Hun jarenlange activiteiten in 
het bedrijfsleven, gecombineerd met een onverzettelijke 
onderzoekersgeest vormen de basis van hun bijzondere 
bevoegdheid en ons wereldwijd succes.

De naam Schäffer staat niet alleen borg voor de unieke kwa-
liteit van onze producten. Hij staat eveneens voor buitenge-
wone veiligheid en optimale service, die wij zowel in Duits-
land als in Europa en de rest van de wereld garanderen.

Wanneer u een Schäffer- lader koopt is dat het begin van 
een duurzame relatie. Alleen met originele vervanging-
sonderdelen blijft uw machine door de jaren heen 100% 
Schäffer. En het is alleen op die manier dat de bedrijfs-
zekerheid, die u nodig heeft en ook mag verwachten, 
gegarandeerd kan worden. Wij en onze servicepartners 
bieden u een 24 uurs service, uiteraard 7 dagen per week 
en 365 dagen per jaar.


