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>> �aler 3448-4275

Výkonný 
profesionál určen 
pro těžký provoz 
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>> TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

�aler
Motor
Rychlost
Výkon hydraulického čerpadla
Nosnost
Překlápěcí hmotnosti s lopatou přímo
Překlápěcí hmotnosti s lopatou stroj 45 st.
S palet. vidlemi stroj přímo 50 cm od čela vidlí
S palet. vidlemi stroj 45 st. 50 cm od čela vidlí
Celková délka s lopatou
Rozvor
Rozchod
Celková šířka se standardními koly
Celková výška s ochr. rámem ROPS/FOPS
Výška zdvihu v oku výložníku
Výška zdvihu pod lopatou vodorovně
Vyklápěcí výška s lopatou vyklopenou 47 st.
Úhel zatáčení přední části vůči zadní

4275S
53 kW

0-25 km/h
75 l/min
4000 kg
3000 kg
2500 kg
2500 kg
2000 kg

5340 mm
2080 mm
1390 mm
1730 mm
2570 mm
3370 mm
3105 mm
2560 mm

3448H
35,4 kW

0-20 km/h
51 l/min
2500 kg
1700 kg
1300 kg
1600 kg
1200 kg

4985 mm
1950 mm
900 mm

1160 mm
2270 mm
3330 mm
3110 mm
2590 mm

55�

3448S
35,4 kW

0-20 km/h
51 l/min
2900 kg
1800 kg
1510 kg
1800 kg
1300 kg

4765 mm
1950 mm
900 mm

1160 mm
2270 mm
3130 mm
2930 mm
2390 mm

55�

3448L
35,4 kW

0-20 km/h
51 l/min
2900 kg
1900 kg
1500 kg
1800 kg
1300 kg

4700 mm
1950 mm
900 mm

1160 mm
2270 mm
2765 mm
2554 mm
1985 mm

55�
Rádius zatáčení přes kola 3380 mm2382 mm2382 mm2382 mm
Objem palivové nádrže 50 l50 l50 l
Objem hydraulické nádrže 40 l

45�

50 l
70 l40 l40 l

Hmotnost prázdného stroje 4290 kg2490 kg2450 kg2410 kg
Hmotnost stroje s náplněmi a obsluhou 4630 kg2730 kg2690 kg2650 kg



Jsme hrdí na to, že jsme považováni za 
spolehlivou společnost s největší možnou 
blízkostí k našim trhům a zákazníkům. 
Jsme známí individuálním poradenstvím 
a rozsáhlým zákaznickým servisem. 
Nasloucháme vašim potřebám a vítáme 
výzvu k jejich řešení. Při vývoji bereme 
v úvahu všechny vaše přání a nápady. 
S naším prodejním a servisním týmem
v Evropě jsme vždy na vaší straně, když 
nás potřebujete.

Naším cílem je usnadnit vám práci a ušetřit 
čas. Váš názor je pro nás důležitý. Proto se 
spoléháme na osobní kontakt s našimi 
zákazníky a zaměstnanci. Chceme vaši 
důvěru. Můžete si být jisti, že budete mít 
po celou dobu poctivé a kompetentní pora-
denství.

Protože víme, co je důležité.

V naší nabídce naleznete kompaktní nakla-
dače, kloubové nakladače, kloubové nakla-
dače s teleskopickým výložníkem, mini 
teleskopický manipulátor, pětiosé nakla-
dače a pětiosé nakladače s teleskopickým 
výložníkem, spoustu různých druhů příslu-
šenství a pracovního nářadí.

>> Model 3448

Výkonný profesionál!

Model 3448 se cítí jako doma téměř kde-
koli. Nezáleží na tom, zda jde o terénní 
úpravy, zemědělství nebo stavbu. Model 
3448 L s nízkou přední částí, kratším výlož-
níkem a nízkým těžištěm dosahuje překlá-
pěcího momentu 1900 kg.

Na rozdíl od menších modelů je model 
3448 L vybaven výkyvnou zadní nápravou. 
To poskytuje ještě větší stabilitu, jak jsme 
zvyklí u velkých nakladačů. Provozní hmot-
nost 2600 kg přesto umožňuje jeho pře-
pravu na přívěsu. Je opravdu doma téměř 
kdekoli.

Motor Yanmar produkuje solidních 48 
koní. To je dost na zvládnutí téměř jakékoli 
práce. Stejně jako všechny naše nakladače 
splňuje i 3448 emisní normy stupně V.

Oxidační katalyzátor (DOC) a filtr pevných 
částic (DPF) pomáhají výrazně snížit emise 
bez nutnosti přidávat AdBlue.

Motor s filtrem DPF se dodává s minimem 
6000 hodin bezúdržbového provozu, takže 
můžete být bez obav.

>> �aler 3448-4275 >> Model 4275

Vyrobeno pro těžký provoz!

Náš nejtěžší model pro největší zatížení. 
Dosahaž 3,4 m. Působivé překlopné zatí-
žení 3000 kilogramů. 

Výkonný motor Yanmar produkuje masiv-
ních 72 koní. Zvedejte a manipulujte těžké 
materiály, zatímco se můžete spolehnout 
na výkyvnou zadní nápravu, která zaručuje 
maximální stabilitu. Krátký zadní převis 
nabízí lepší manévrovatelnost ve vyšší 
rychlosti.

Když chcete něco velkého, toto je ono. 
Motor splňuje emisní normu Stage V. Oxi-
dační katalyzátor (DOC) a filtr pevných 
částic (DPF) pomáhají výrazně snížit emise 
pro čistou budoucnost bez nutnosti přidá-
vat AdBlue. Motor s filtrem DPF se dodává 
s minimem 6000 hodin bezúdržbového 
provozu, takže můžete být bez obav.

Hydraulické čerpadlo dodává 75 l/min. 
Nikdy tedy nebudete bez dostatečného 
výkonu hydrauliky. Výkon se přenáší na 
koncové planetové převody prostřednic-
tvím automobilového systému ovládání. 
Samosvorné 40% diferenciály zaručují 
výbornou trakci na všech površích.

Inching pedál �aler sloučený s  pedálem 
brzdy ovládá plazivou rychlost a odpojuje 
pohon. To umožňuje využití plné zvedací 
síly stroje. Brzdy jsou diskové, vícelamelo-
vé v olejové lázni.

Jak tvrdě 4275 pracuje, tak snadno se 
ovládá. Kabina obsluhy je odpružena. 
Nastavitelné ergonomické sedadlo nabízí 
komfortní hladkou jízdu. Ergonomický 
joystick pro obsluhu jednou rukou zaručuje 
snadné a intuitivní ovládání. Kromě výbor-
né manévrovatelnosti sdílí tento stroj ještě 
jednu věc s  ostatními �alery. Samozřej-
mě, je také vybaven hydraulickým upíná-
ním nářadí.

Pracovní nářadí

Co by byl nakladač bez pracovního nářadí. 
Vyberte si z naší široké nabídky pracovního 
nářadí přesně podle svých potřeb. Od pale-
tizačních vidlí, přes lopaty, drapákové 
vidle, vykrajovače siláže, kleště na balíky 
třeba až k mulčovačům, sněhovým pluhům 
a sekačkám.

Výkonný motor
72 koní

Výkonný profesionál 
určen pro těžký provoz


