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>> �aler 5A

S velkou silou
přichází velká
manévrovatelnost
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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

3448T-5A
35,4 kW

0-25 km/h
51 l/min
2500 kg

2200/1200 kg
1600/900 kg
200/1000 kg
1500/700 kg

5126 mm
2050 mm
1400 mm
1660 mm
2260 mm
4056 mm
3897 mm
3272 mm

20�

3448H-5A
35,4 kW

0-25 km/h
51 l/min
2500 kg
1700 kg
1300 kg
1600 kg
1200 kg

4985 mm
1950 mm
1400 mm
1660 mm
2260 mm
3330 mm
3110 mm
2590 mm

20�

3448S-5A
35,4 kW

0-25 km/h
51 l/min
2900 kg
1800 kg
1500 kg
1800 kg
1300 kg

4765 mm
1950 mm
1400 mm
1660 mm
2260 mm
3130 mm
2930 mm
2390 mm

20�

3448L-5A

35,4 kW
0-25 km/h
51 l/min
2900 kg
1900 kg
1500 kg
1800 kg
1300 kg

4700 mm
1950 mm
1400 mm
1660 mm
2260 mm
2765 mm
2554 mm
1985 mm

20�
Rádius zatáčení přes kola 2420 mm2420 mm2420 mm2420 mm
Objem palivové nádrže 50 l50 l50 l50 l
Objem hydraulické nádrže 50 l36 l36 l36 l
Hmotnost prázdného stroje 3200 kg2460 kg2420 kg2390 kg
Hmotnost stroje s náplněmi a obsluhou 3400 kg2660 kg2620 kg2590 kg

3448L-5A



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 5A

Silný, rychlý a agilní.

•  Série 3448 -5A získala 3 inovační ocenění
•  GalaBau podzim 2018
•  Equitana jaro 2019
•  Sommet dÓR podzim 2019

S jedinečnou kombinací řízení všech kol 
a řízení ve středovém kloubu jsme posunuli 
manévrovatelnost schopného kolového 
nakladače na další úroveň.
V  kombinovaném režimu řízení je vnitřní 
rádius zatáčení snížen na pouhých 76 cm. 
Nyní můžete zatočit na pětníku.

Šířka 166 cm v  kombinaci s  výkyvnou 
zadní nápravou dává stroji nedostižnou 
stabilitu ve své třídě, dokonce i pod úhle 
zatočení kloubu 20 stupňů. To je něco, co 
jinde nenajdete.

Připravte si svůj přívěs. 3448 L-5A s hmot-
ností pouze 2600 kg je připraven k přepra-
vě na pracoviště!

Vysoce kvalitní motor Yanmar produkuje 
solidních 48 koní. To je dost na zvládnutí 
jakékoli práce. Stejně jako všechny naše 
nakladače splňuje i 3448 emisní normy 
stupně V. Je vybaven oxidačním katalyzá-
torem (DOC) a filtrem pevných částic (DPF) 
a přispívá tak k čistší budoucnosti bez nut-
nosti použití AdBlue a  přichází s bezúdrž-
bovým cyklem nejméně  6000 Mth. Tak 
můžete být v příštích letech bez starostí.

Pohonná jednotka se skládá z  ovládání 
automobilového typu, hnacího hřídele 
a vysoce účinných planetových převodů, 
takže je zajištěno, že na kolech je k dispozi-
ci i ten poslední Newtonmetr kroutící mo-
mentu. Dokonce i při nízkých otáčkách 
motoru.

>> �aler 5A
Mokrý písek, siláž nebo těžká zemina 
může být naložena do lopaty díky vysoké 
trhací síle nakladače.

Těžké palety snadno zvednete díky kombi-
naci velké zvedací síli a odpojení pojezdu 
pomocí inching pedálu �aler. Ten kombi-
nuje odpojení pedálu a brzdění v  jednom 
pedálu.

Tento vysoce univerzální stroj posouvá 
limity toho, čeho je možné s nakladačem 
dosáhnout. Pomocí široké nabídky výbavy 
na přání si můžete stroj vybavit podle 
svých potřeb. Světla, závěs pro přívěs, 
různé pneumatiky a mnohem více.

Vyberte si celoroční uzavřenou kabinu 
nebo ochranný rám FOPS-ROPS, do které-
ho můžete rychle nastoupit a vystoupit. 
Pokud potřebujete, aby byl rám ještě nižší, 
pořiďte si naši volitelnou patentovanou 
hydraulicky spouštěnou střechu FOPS-
-ROPS.

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.

Hmotnost pouze
2600 kg

S velkou silou přichází 
velká manévrovatelnost


