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Pod tradycyjną nazwą marki Kramer, Kramer-Werke GmbH produkuje dla branży rolniczej 
kompaktowe ładowarki kołowe, ładowarki kołowe z wysięgnikiem teleskopowym 
i ładowarki teleskopowe o wysokiej zwrotności, możliwości jazdy w terenie i dużej 
wydajności. W początkowym okresie działania, ponad 90 lat temu, firma zajmowała się 
produkcją ciągników. Dzisiaj, Kramer-Werke GmbH to przedsiębiorstwo produkcyjne 
średnich rozmiarów, które nie tylko przykłada olbrzymią wagę do własnych badań i 
rozwoju, ale również oferuje szeroki asortyment maszyn w zakresie obsługi materiałów. 
Wszystkie produkty wykonane przez firmę Kramer charakteryzują się zaawansowaną 
technologią i najwyższą jakością. Dzięki dekadom doświadczenia w zakresie rozwoju i 
produkcji ładowarek, są one idealnie dostosowane do potrzeb klientów. W celu spełnienia 
wymagań profesjonalnego rolnictwa pod względem usług i doradztwa, Kramer oferuje 
maszyny ponownie bezpośrednio w sieci sprzedaży branży rolniczej od 2012 r. Dzięki 
długiej historii i stałemu sukcesowi firma Kramer jest optymalnie przygotowana do 
przyszłych wyzwań, ponieważ przyszłość wymaga oryginalności.

Ładowarki teleskopowe dla profesjonalnego rolnictwa 
Dostępne u Państwa dystrybutora marki Kramer

Przegląd ładowarek teleskopowych:

Wysokie obciążenie użytkowe 

Dzięki wysokim obciążeniom użytkowym 
nasze ładowarki teleskopowe są 
przeznaczone do szybkiego załadunku na 
duże wysokości.

Smart Handling 

Bezpieczna, wygodna i jednocześnie 
skuteczna praca jest teraz możliwa dzięki 
inteligentnemu systemowi wspomagania 
operatora Smart Handling z trzema 
trybami standardowymi.  

ecospeed i ecospeedPRO

Z przekładniami ecospeed i ecospeedPRO 
maszyna przyspiesza z postoju do 
maksymalnej prędkości 40  km/h bez 
szarpnięć.

Optymalny promień skrętu

Zastosowanie zwinnych ładowarek 
teleskopowych jest również możliwe na 
wąskich podwórzach gospodarstw.   

Perfekcyjna koordynacja 

KT276 KT306 KT307KT356 KT357 KT507KT447KT407 KT557 KT429 KT559

Z firmą Kramer po bezpiecznej stronie
Bogata w tradycję marka Kramer istnieje na rynku od wielu lat i oznacza w szczególności jedną wartość: bezpieczeństwo. 
Wysoka jakość innowacyjnych maszyn to tylko jeden aspekt. Jako firma, Kramer stanowi również godny zaufania wybór 
dla klientów i sprzedawców, ponieważ doświadczenie i innowacyjna moc firmy zapewniają bezpieczeństwo inwestycji i 
przyszłości. Krótko mówiąc, z firmą Kramer są Państwo zawsze po bezpiecznej stronie: „Kramer – on the safe side!”
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Ładowarka teleskopowa o  
właściwościach ładowarki kołowej
Idealnie wyposażona dla rolnictwa

Od początku najtrudniejsze wymagania rolnicze były miarą wszystkich procesów projektowych ładowarek teleskopowych Kramer. Maszyny 
były konsekwentnie projektowane w zakresie mocy i niezawodności w oparciu o wiedzę know-how rozwoju ładowarek kołowych. Można 
to przykładowo zobaczyć w sztywnej ramie do ciężkich zastosowań, która może bezpiecznie przyjmować duże obciążenia użytkowe 
maszyny dzięki jej zamkniętej konstrukcji i dużej wytrzymałości materiałów. 

Począwszy od KT447 ramię teleskopowe jest dodatkowo wspierane przez prowadnice boczne ramy, aby przenieść siły szeroko na 
ramę podczas podnoszenia ładunków. Podobnie jak rama, wszystkie elementy, takie jak wały, napęd, układ hydrauliczny, ramię 
teleskopowe i urządzenie szybkiej wymiany osprzętu zostały zoptymalizowane do ciężkich prac rolniczych. 
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Elastyczność zastosowania 
Zwiększcie Państwo swoje standardy na wszystkich obszarach

Z ładowarkami teleskopowymi Kramer możesz bez problemu wykonywać swoje codzienne prace. Maszyny nie tylko wspierają 
Państwa swoją imponującą wydajnością, ale również standardowymi systemami wspomagania operatora i wygodną kabiną 
zaprojektowaną w celu maksymalnej ergonomii.

Imponująco silne

Mogą Państwo polegać na ładowarkach teleskopowych pod 
względem ich mocy i trwałości. Stabilizator obciążenia ramienia 
teleskopowego odgrywa tutaj decydującą rolę. Siłowniki 
podnoszenia, przechyłu i wysuwu są wyposażone w tłumik pozycji 
końcowej w celu pochłaniania ciśnień szczytowych w układzie 
hydraulicznym i/lub wahania maszyny – operator i maszyna są w 
ten sposób optymalnie chronione przed wstrząsami.

Imponująco zwrotne

Ładowarki teleskopowe Kramer to idealni pomocnicy, niezależnie 
od tego, czy układamy materiały w stos, ładujemy je, czy karmimy 
zwierzęta, każda praca jest wykonywana szybko dzięki naszym 
mocnym uniwersalnym maszynom i dużemu wyborowi osprzętu 
dodatkowego. Ładowarki teleskopowe można również uzupełniać 
szerokim asortymentem wyposażenia opcjonalnego. W ten sposób 
ładowarki teleskopowe można precyzyjnie dostosować do Państwa 
wymagań, aby maszyny były jeszcze bardziej wszechstronne.

Imponująco skuteczne

Przeładunek dużej ilości materiałów w krótkim czasie – ładowarki 
teleskopowe Kramer zostały stworzone do tego. Poza wygodną 
pracą, system wspomagania operatora „Smart Handling” w 
szczególności zapewnia skuteczną i precyzyjną obsługę materiałów. 
System oferuje trzy tryby, dzięki czemu operator jest wspomagany 
w każdej sytuacji. Ponadto, maszyna posiada standardowo 
precyzyjny, bezstopniowy napęd, który może przyspieszyć z postoju 
do prędkości maksymalnej bez konieczności zmiany przełożeń. 
Ponadto, maszynę można opcjonalnie wyposażyć w automatyczny 
powrót łyżki do zapamiętanej pozycji oraz funkcję wytrząsania łyżki, 
aby dalej skrócić cykle ładowania.



System wspomagania operatora – Smart Driving 
Redukcja prędkości silnika przy maksymalnej prędkości

System wspomagania operatora – Smart Loading 
Automatyczny powrót łyżki zapewnia szybsze cykle ładowania

Po osiągnięciu prędkości maksymalnej inteligentna redukcja 
prędkości silnika „Smart Driving" reguluje prędkość silnika 
zgodnie z wymaganiami wydajności napędu jezdnego. 
Minimalizuje to hałas, zużycie paliwa i obciążenie indywidualnych 
elementów. W przypadku maszyn z napędem jezdnym ecospeed 
prędkość można zredukować do 2 000 obr./min. W przypadku 
modeli z nową przekładnią ecospeedPRO można ją zredukować 
nawet do 1550 obr./min.

Automatyczny powrót łyżki „Smart Loading” z funkcją wytrząsania zapewnia szybsze 
cykle ładowania, mniejsze straty materiałowe i ochronę przed uszkodzeniem osprzętu 
dodatkowego i maszyny.

Dzięki automatycznemu powrotowi łyżki osprzęt dodatkowy można automatycznie ustawić 
we wcześniej zaprogramowanej pozycji docelowej ze wstępnej sytuacji. Zmniejsza to 
wyraźnie czasy cyklów podczas ładowania i układania w stos i znacznie odciąża operatora.

Operator może korzystać z funkcji wytrząsania, aby móc szybko opróżnić łyżkę mimo 
lepkich materiałów lub aby móc dokładnie rozdzielić siano lub kiszonkę. Osprzęt dodatkowy 
zaczyna wytrząsać wokół pozycji początkowej, po naciśnięciu kombinacji przycisków 
w celu łatwego usunięcia wilgotnych lub lepkich materiałów, takich jak obornik, kiszonka 
lub kompost.
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System wspomagania operatora – Smart Handling  
Wszystko pod kontrolą, nawet z największym obciążeniem

Maksymalne obciążenie użytkowe, wysunięty całkowicie wysięgnik, maksymalna prędkość 
obrotowa silnika – system zapobiegający przeciążeniu Smart Handling zawsze ma wszystko 
pod kontrolą w każdej sytuacji. Z jednej strony inteligentny system wspomagania operatora 
zapobiega osiągnięciu z ładunkiem strefy przeciążenia, a co za tym idzie zagrożeniom 
przewrócenia maszyny w kierunku wzdłużnym. Z drugiej strony operator jest odciążany z wielu 
rutynowych zadań, takich jak wysuwanie i wsuwanie ramienia teleskopowego, dzięki czemu 
może skupić się na ważnych aspektach swojej pracy.

Objaśnienie trzech trybów funkcjonalnych
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Tryb łyżki Tryb wideł do palet Tryb ręczny Obsługa dźwigni sterującej

Podczas opuszczania wysięgnika, ramię teleskopowe jest 
automatycznie wsuwane powoli. Utrzymuje to obciążenie 
jak najbliżej pojazdu i nie tworzy krytycznych sytuacji, 
nawet przy maksymalnych obciążeniach użytkowych. Tryb 
łyżki nadaje się idealnie do ładowania materiałów sypkich.

Podczas podnoszenia i opuszczania wysięgnika osprzęt 
przechodzi do góry i do dołu w linii pionowej, tj. ramię 
teleskopowe automatycznie przesuwa się do środka i na 
zewnątrz, a obciążenie jest przesuwane do góry lub do 
dołu w linii prostej. W ten sposób towar zawsze pozostaje 
w bezpiecznym zasięgu, a układanie palet na dużych 
wysokościach jest uproszczone.

W trybie ręcznym maszyna nie wykonuje żadnych 
automatycznych ruchów wysięgnika. Ochrona przed 
przeciążeniem jest oczywiście stale aktywna i zatrzymuje 
wysięgnik w chwili osiągnięcia przeciążenia. W tym 
momencie możliwe jest tylko wsuwanie, podnoszenie 
wysięgnika i wysypywanie z osprzętu.

Za pomocą ergonomicznej dźwigni sterującej mają 
Państwo całą maszynę pod kontrolą. Dzięki 17 funkcjom 
najważniejsze zadania można wykonywać bez puszczania 
dźwigni sterującej ani zmiany uchwytu. W przypadku modeli 
od KT276 do KT407 dźwignia sterująca jest podłączona 
do pulpitu sterowniczego. W przypadku modeli o dużej 
wydajności od KT447 do KT559 dźwignia sterująca jest 
zamocowana w podłokietniku bezpośrednio przy fotelu 
operatora.

Smart Handling – Prosty wybór

Zmiana trybu odbywa się za pomocą trzystopniowego przełącznika wyboru  
(zdjęcie po prawej stronie). Aby tymczasowo obejść system kontroli przeciążenia,  
należy przytrzymać lewy przycisk.

 Tryb ręczny Tryb wideł do palet Tryb łyżki



Dokonajcie Państwo po prostu odpowiedniego wyboru
Odkryjcie Państwo asortyment ładowarek teleskopowych  
marki Kramer
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Kompaktowa maszyna (KT276)

Dzięki wymiarom poniżej 2  m wysokości i 
2  m szerokości, niniejszą maszynę można 
również stosować idealnie w niewielkich 
gospodarstwach i stajniach. Podczas 
projektowania maszyny dużą uwagę 
poświęcono kompaktowości przy zachowaniu 
typowych wartości Kramer w zakresie mocy, 
wszechstronności i wydajności. Podobnie 
jak większe modele, KT276 ma trzy tryby 
smart handling. Wszystkie elementy pojazdu 
zostały zaprojektowane w celu osiągnięcia 
maksymalnej siły pchania i podnoszenia.

Modele uniwersalne do najbardziej wszechstronnego zastosowania (KT306 – KT407)

Dzięki połączeniu wysokiego obciążenia użytkowego, bezkonkurencyjnej zwinności, dynamicznemu napędowi na wszystkie koła 
i niskiemu ciężarowi roboczemu modele uniwersalne to broń do wszystkich zastosowań. Z prostą konfiguracją podstawową i wieloma 
możliwościami wyposażenia niniejszych maszyn można dostosować je do wszystkich potrzeb i zastosowań.

Modele o dużej wydajności dla szczególnie dużych obciążeń użytkowych (KT447 - KT559)

Konstrukcja niniejszej klasy maszyn została wzmocniona do profesjonalnego zastosowania w rolnictwie i uzupełniona wyposażeniem 
podstawowym wysokiej jakości. Przykładowo hydraulika load sensing, przekładnia ecospeed lub ecospeedPRO i 100% blokada 
mechanizmu różnicowego na przedniej osi są zamontowane standardowo. Ponadto, istnieje wszechstronny zakres opcji, który nie 
pozostawia niczego do życzenia.

do 9 m
wysokości 

podnoszenia



Hydraulika robocza 
z proporcjonalnym rozdziałem przepływu  
niezależnie od obciążenia dzięki technologii LUDV

Poprawiona widoczność 
dostępne dwie różne wysokości 
pojazdu (1,98 m/2,10 m)
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Większa wysokość kabiny zapewnia 
optymalną widoczność (+120 mm)

Hydrauliczny trzypunktowy układ 
zawieszenia i WOM 540 obr./min. z tyłu

Klasa maszyny 2 x 2

1,98 m

2,10 m

Kompaktowa maszyna wśród ładowarek teleskopowych  KT276 
Udoskonalona, nawet pod maską

Kompaktowe wymiary 
dzięki szerokości i wysokości pojazdu poniżej 2 m

Liczne opcje zwiększające uniwersalność 
takie jak trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu, bezciśnieniowy  
powrót oleju z przewodem oleju wyciekowego itd.

Mocny silnik 
marki Kohler o mocy 55,4 kW/75 KM 
z DOC (poziom emisji spalin IIIB)

Wytrzymała ramka szybkiej wymiany osprzętu 
zaczerpnięta z ładowarek kołowych

Wszechstronne opcje opon 
z maksymalnie 20-calowymi oponami

Trzy tryby skrętu  
skrętne wszystkie koła, psi chód i skrętne przednie koła

Smart Handling 
Ochrona przed przeciążeniem w połączeniu z wyższą produktywnością

Główne zalety maszyny

Nieważne czy to kompaktowa maszyna uniwersalna czy ładowarka o maksymalnej 
wydajności do profesjonalnego zastosowania – wszystkie jedenaście modeli 
stworzono do wszechstronnych zadań w gospodarstwie rolnym. Ładowarki 
teleskopowe charakteryzują się wysokim poziomem przyjazności dla użytkownika 
i technicznym wyrafinowaniem. Podnoszą Państwa standardy.

Hydraulika robocza z rozdziałem 
przepływu niezależnym od obciążenia

12
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Ramię teleskopowe  
ze stabilizatorem obciążenia i amortyzacją  

pozycji krańcowej we wszystkich siłownikach

Duża, szeroko otwierana maska silnika 
zapewnia prostą konserwację

Mocna hydraulika robocza z  
Load Sensing i do 187 l/min zapewnia najszybsze cykle robocze

Mocne silniki Deutz 
o maksymalnej mocy 115 kW (156 KM)

Nowoczesna koncepcja pracy 
z 7" wyświetlaczem LCD, dźwignią sterującą wszystko 
w jednym i panelem obsługowym jog dial zapewnia  
wygodną kontrolę maszyny

Rama odporna na skręcanie 
o zamkniętej konstrukcji z bocznymi prowadnicami dla 
ramienia teleskopowego w modelach KT447 - KT559

Wytrzymałe osie  
zapewniają maksymalną trwałość pojazdu

Modele uniwersalne i o dużej wydajności KT306 - KT559  
Mocne, wszechstronne i wydajne po ostatni detal Mocna ramka szybkiej wymiany osprzętu 

z czterema punktami mocującymi (każdy o średnicy 50 mm) 
zapewnia idealne osadzenie osprzętu dodatkowego

Przycisk redukujący ciśnienie  
w 3-cim obwodzie sterowania

Regulowane stopnie

Prosta wymiana 
elementów ślizgowych

Bezstopniowy układ napędowy 
zapewnia precyzyjną pracę i wysoką siłę pchania

Standardowa redukcja prędkości obrotowej  
z przekładnią ecospeed i ecospeedPRO do 

ochrony operatora i maszyny

Smart Handling 
Ochrona przed przeciążeniem  

w połączeniu z wyższą produktywnością

Schowek w przeciwwadze  
(KT447 - KT559)
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Urządzenie szybkiej wymiany osprzętu 
Gotowe przyjąć wszystko

Różnorodność zadań 
Zawsze odpowiedni osprzęt

Szybka wymiana osprzętu!

Oczywiście, tradycja szybkozłącza Kramer oparta na wielu dekadach jest kontynuowana w ładowarkach teleskopowych. Poza 
wzmocnioną konstrukcją, rama osprzętu posiada sworznie ustalające i blokujące o średnicy 50 mm, które bezpiecznie przyjmują i 
mocują każdy osprzęt dodatkowy bez najmniejszego luzu.

W razie potrzeby osprzęt dodatkowy jest blokowany mechanicznie lub hydraulicznie. Blokada hydrauliczna umożliwia dwuręczną prostą 
wymianę z kabiny. Złącza hydrauliczne są mocowane bezpośrednio na ramie osprzętu. W wyniku tego są one łatwo dostępne, a węże 
hydrauliczne chronione przed wyrwaniem. Metalowa płyta chroni złącza przed uszkodzeniem. Dzięki temu podłączanie i usuwanie 
hydraulicznego osprzętu dodatkowego jest jeszcze szybsze, maszynę można wyposażyć w przycisk redukujący ciśnienie w 3-cim 
obwodzie sterowania, jak również multizłącze hydrauliczne. W przypadku osprzętu dodatkowego z wieloma funkcjami hydraulicznymi 
ładowarkę teleskopową można wyposażyć w dodatkowe obwody sterownicze, bezciśnieniowe złącze powrotne i przewód odprowadzający 
nadmiar oleju.

Niezależnie od wyzwań, jakie szykuje Państwu dzień pracy: z naszym osprzętem zawsze 
mają Państwo wszystko pod kontrolą. Mocna ramka szybkiej wymiany umożliwia podłączenie 
odpowiedniego osprzętu dla każdego zadania do posiadanej ładowarki teleskopowej 
Kramer.

To Państwo decydują, którego osprzętu potrzebujecie, całkowicie zgodnie ze  
swoimi potrzebami. Więcej na temat naszego osprzętu można dowiedzieć się tutaj:  
www.kramer.de/attachments
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Wygodny obszar roboczy 
Wszystko na zewnątrz na oku

Techniczne zalety 
Proste działanie – Innowacyjna konstrukcja kabiny 

Koncepcja kabiny ładowarek teleskopowych Kramer została dostosowana do potrzeb 
operatora. Funkcjonalność, ergonomia i wygoda jazdy znajdowały się zawsze w centrum 
rozwoju.

Wygoda rozpoczyna się już podczas wejścia do kabiny po antypoślizgowych stopniach, 
które można indywidualnie dostosować. Wnętrze kabiny imponuje oferowaną przestrzenią 
pierwszej klasy, wspaniałą widocznością i wieloma innymi detalami, takimi jak wewnętrzne 
lusterko, regulacja teleskopowa i kąta pochylenia kolumny kierownicy, opcjonalny schowek 
z opcją chłodzenia lub radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth. Dzięki opcjonalnej 
klimatyzacji i siedzeniu z pneumatyczną amortyzacją nawet długie dni robocze mogą być 
jeszcze wygodniejsze.

Ładowarka teleskopowa posiada 
nowoczesny pulpit sterowniczy z 
dużym 7-calowym wyświetlaczem 
LCD. Konfiguracja wyświetlacza jest 
prosta i intuicyjna. Wszystkie ważne 
dane i funkcje pojazdu są wyświetlane 
na głównym menu. Jasność można 
regulować i dostosować do swoich 
potrzeb.

Kabina jest wyposażona w panel 
sterowniczy Jog Dial. Umożliwia on 
łatwą regulację wszystkich ważnych 
ustawień maszyny, takich jak 
przepływ oleju wszystkich obwodów 
sterowniczych. Najważniejsze dane 
robocze można przeglądać za pomocą 
pokrętła i regulować całkowicie 
zgodnie z wymaganiami operatora.

Wyświetlacza i pokrętła Jog Dial 
można użyć do regulacji prędkości 
hydrauliki roboczej w trzech stopniach 
w celu podnoszenia i opuszczania 
ramienia podnoszącego, jak 
również nabierania i wysypywania z 
osprzętu dodatkowego. Umożliwia 
to operatorowi wybór odpowiedniej 
równowagi między prędkością i 
precyzją w każdej sytuacji.

Za pomocą ergonomicznej dźwigni 
sterującej mają Państwo całą 
maszynę pod kontrolą. Dysponując 
17 funkcjami na dźwigni sterującej 
operator ma na wyciągnięcie palców 
najważniejsze funkcje maszyny.

Za pomocą ergonomicznej dźwigni 
sterującej mają Państwo całą 
maszynę pod kontrolą. Dysponując 
16 funkcjami na dźwigni sterującej 
operator ma na wyciągnięcie 
palców najważniejsze funkcje 
maszyny.

Wszystkie przełączniki i przyciski 
maszyny są kodowane kolorystycznie, 
dzięki czemu operator znajduje 
szybciej żądaną funkcję. Przyciski z 
funkcją bezpieczeństwa są czerwone, 
te odpowiadające za hydraulikę – 
zielone, za układ elektryczny – szare, 
a za układ napędowy – niebieskie. 
Wszystkie elementy sterowania są 
podświetlone, dzięki czemu zawsze, 
nawet w ciemności, można użyć 
odpowiedniego przełącznika.

Zawsze wszystko na widoku. Wszystkie 
ładowarki teleskopowe Kramer mają 
dużą, jednoczęściową szybę przednią. 
Szyba ta została przeciągnięta do 
góry dachu i do dołu jak najbardziej to 
możliwe, żeby operator mógł widzieć 
sworznie blokujące bezpośrednio 
podczas wymiany osprzętu 
dodatkowego i wciąż mieć na widoku 
osprzęt dodatkowy na maksymalnej 
wysokości podnoszenia.

Pokrętło Jog Dial Prędkość hydraulikiWyświetlacz

Dźwignia sterująca Koncepcja przełączania Panoramiczna szyba przednia
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W celu uzyskania maksymalnej wydajności napędu z minimalnym zużyciem paliwa do wszystkich maszyn wybierane są odpowiednie 
silniki. Model KT276 jest zasilany silnikiem Kohler KDI 2504 TCR o mocy 55 kW (75 KM). Modele od KT306 do KT507 są wyposażone 
w silnik Deutz TCD 3.6 o mocy 100 kW (136 KM). Dwa największe modele KT557 i KT559 są wyposażone w jeszcze mocniejszy silnik 
TCD 4.1 o mocy 115 kW (156 KM), również marki Deutz.

Oczyszczanie spalin silnika Kohler KDI 2504 TCR odbywa się wyłącznie za pomocą DOC (katalizatora oksydacyjnego) i dlatego spełnia 
wymagania bieżącego poziomu IIIB emisji spalin. Silnik Deutz TCD 3.6 spełnia normy emisji spalin na poziomie IV za pomocą technologii 
DOC i SCR (selektywna redukcja katalityczna) i może być opcjonalnie wyposażony również w filtr cząstek stałych (DPF). Jeszcze 
mocniejszy silnik Deutz TCD 4.1 jest wyposażony standardowo w system DOC, DPF i SCR.

Mocne silniki 
Do każdego zastosowania z mniejszym poborem paliwa

Ekonomiczny napęd bezstopniowy 
Przekładnia o dużej prędkości jazdy 
marki Kramer

Wszystkie ładowarki teleskopowe Kramer są napędzane przez przekładnie 
hydrostatyczne sterowane elektronicznie. Największa wygoda jazdy i 
maksymalna siła pchania są w tym celu połączone w jednej przekładni i 
dostępne dla operatora w każdej chwili. Dzięki dużemu kątowi wychylenia 
silnika hydrostatycznego maszyny przyspieszają z postoju do maksymalnej 
prędkości 40 km/h bez szarpnięć. Niniejsza technologia umożliwia zwiększenie 
produktywności podczas jednoczesnej redukcji kosztów paliwa i pracy.

Zależnie od modelu ładowarki teleskopowe można wyposażyć w różne wersje 
przekładni. Kompaktowa maszyna KT276 i modele uniwersalnej klasy od KT306 
do KT407 są wyposażone domyślnie w mocny hydrostat, który można 
wykorzystać w celu osiągnięcia maksymalnej prędkości 30 km/h.

Ładowarki teleskopowe KT356, KT357 i KT407 można opcjonalnie 
wyposażyć w szerokokątną przekładnię hydrostatyczną ecospeed, dzięki 
której pojazd osiąga końcową prędkość 40 km/h.

W maszynach o dużej wydajności od KT447 do KT559, jest zainstalowana 
przekładnia ecospeed lub nowa przekładnia ecospeedPRO. Charakteryzuje 
się ona jeszcze bardziej zwiększoną siłą pchania i poprawioną funkcjonalnością 
ogranicznika prędkości obrotowej Smart Driving. W przypadku klientów z 
maksymalnymi wymaganiami odnośnie siły pchania modele KT447, KT557 
i KT559 są również dostępne w przełożenie skrzyni biegów 30  km/h, które 
zwiększa siłę pchania o kolejne 25%.

Trzy swobodnie wybierane zakresy prędkości jazdy

Zakresy prędkości można łatwo zmienić podczas jazdy. Zmiany dokonuje się wygodnie za pomocą dwóch przycisków na dźwigni sterującej 
i jest ona natychmiast wyświetlana na 7-calowym wyświetlaczu za pomocą odpowiedniego symbolu (patrz poniżej). Poza trzema zakresami 
prędkości jako opcja jest dostępna kontrola niskiej prędkości (tempomat) z elektronicznie sterowanym gazem ręcznym.

Zając: 0 - 40 km/h
(0 - 30/0 - 20 km/h)

Żółw: 0 - 15 km/hŚlimak: 0 - 7 km/h

Chłodzony cieczą, 4-cylindrowy rzędowy silnik z zewnętrzną 
recyrkulacją i chłodzeniem spalin, turbodoładowaniem 
i chłodzeniem powietrza doładowującego.
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Wielofunkcyjny obszar tylnego osprzętu dodatkowego 
Maksymalna wszechstronność do wszystkich zadań

Ładowarki teleskopowe Kramer nie tylko charakteryzują się różnymi systemami szybkiej wymiany 
i licznymi opcjami hydraulicznymi z przodu, ale spełniają również wszystkie wymagania z tyłu. W celu 
zaczepienia przyczepy dostępne są różne zaczepy, które są przykręcone na stałe do ramy lub 
regulowane na wysokość. Dwuobwodowy układ pneumatyczny i dwuobwodowy układ hydrauliczny 
są dostępne jako dodatkowy hamulec przyczepy. W obszarze złączy hydraulicznych dostępne jest 
opcjonalnie złącze do wywracania jednostronnego działania i obwód hydrauliczny dwustronnego 
działania. 

Mocne ramię teleskopowe 
Wykonane do najtrudniejszych zastosowań

Od samego początku projektowanie wysięgnika skupiało się na maksymalnej sile. Łyżki o dużych pojemnościach, pchanie i rozgarnianie 
kiszonki na pryźmie lub usuwanie obornika z budynków inwentarskich w systemie głębokiej ściółki to żaden problem, mając do 
dyspozycji te maszyny. 

Wysięgnik jest wykonany z profilu zamkniętego o wysokiej wytrzymałości i dużej odporności na skręcanie. W celu bezpiecznego przeniesienia 
działających sił, nawet przy wysuniętym ramieniu teleskopowym, obszar pokrywania się wewnętrznej i zewnętrznej części teleskopu wynosi 
przynajmniej jeden metr. Obydwie połówki ramienia są połączone 13 poliamidowymi elementami ślizgowymi, zapewniającymi najlepszą 
ochronę przed zużyciem. 

Zewnętrzne siły są przenoszone za pomocą dużego głównego sworznia i jego solidnego mocowania w ramie. W przypadku modeli od 
KT447 do KT559 wysięgnik jest dodatkowo wspierany bocznie w prowadnicy bocznej w kontekście pchania materiału, dzięki czemu siły 
są bezpośrednio przenoszone na ramę. Standardowa amortyzacja pozycji końcowej na siłowniku podnoszenia, wysuwania i przechyłu 
umożliwia wygodną pracę. Opcjonalny stabilizator obciążenia zapewnia maksymalną wygodę jazdy i bezpieczną obsługę dużych obciążeń, 
nawet na nierównym podłożu. Wszystko to zapewnia maksymalną solidność i trwałość maszyny.

• boczna prowadnica ramienia teleskopowego zwiększa 
trwałość i odporność na zużycie podczas pchania materiału 
(w przypadku modeli KT447 - KT559)

• prosta wymiana lub regulacja elementów ślizgowych

• zamknięta struktura ramy

• wielkoskalowe wprowadzenie sił skrętnych na całą ramę

• duża średnica głównych sworzni i głównego łożyska 
zapewnia maksymalną solidność

Boczna prowadnica wysięgnika Wzmocnienie ramy przy głównym sworzniu

  
Regulowanawysokość!
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Konserwacja i serwis  
Prościej i szybciej niż kiedykolwiek dotąd

Ładowarki teleskopowe marki Kramer imponują również łatwością serwisowania i konserwacji. Już na 
etapie projektowania i rozwoju zwróciliśmy uwagę na szybki i łatwy dostęp do wszystkich elementów. 
Ponieważ wiemy, że każda minuta pracy ma dla Państwa znaczenie. 

Wszystkie punkty codziennej konserwacji i smarowanie można dogodnie wykonać z ziemi. Centralnie 
umieszczone przewody smarowe przyspieszają i ułatwiają cały proces. Maskę silnika można otworzyć 
szeroko, dzięki czemu zawsze jest wystarczająco dużo miejsca na konserwację, przegląd lub naprawę. 
W celu uzyskania dostępu do wszystkich elementów silnika podczas konserwacji, w komorze silnika 
zintegrowano kilka otworów konserwacyjnych.

W celu dokonania szybkiej diagnostyki błędów w układzie hydraulicznym i napędzie na przodzie 
maszyny zostały zamontowane przyłącza testowe. Wysoce nowoczesne narzędzie diagnostyki 
błędów również przyspiesza rozwiązywanie błędów w układzie hydraulicznym i elektronicznym. 
Oszczędza to czas, pieniądze i nerwy.

Jesteśmy tam, gdzie nas Państwo potrzebują. Nasi dystrybutorzy należą do najskuteczniejszych 
dostawców usług w branży rolniczej na świecie. Jeśli maszyna przestanie nagle działać, zawsze 
będziemy przy Państwa boku z naszymi partnerami, nawet podczas długich dni zbierania plonów i 
podczas weekendów.

Dzięki naszemu magazynowi części zamiennych mamy odpowiednie oryginalne części zamienne w 
dowolnej chwili, dzięki czemu Państwa maszyna może natychmiast powrócić do pracy.

Inteligentne

Mocne

Silne

Komfortowe

Wszechstronne

Przegląd najważniejszych zalet ładowarek 
teleskopowych marki Kramer

• Sztywna rama zapewnia maksymalną ładowność maszyny

• Boczna prowadnica wysięgnika zwiększa wytrzymałość podczas pchania materiału

•  Duży obszar pokrywania się wewnętrznej i zewnętrznej części teleskopu i 13 elementów ślizgowych

•  Standardowa amortyzacja pozycji krańcowej na siłownikach podnoszenia, wysuwania i przechyłu

• Mocna płyta montażowa osprzętu z mocowaniem Kramer

• Smart Handling: większa produktywność i duża redukcja obciążenia

•  Smart Driving: zredukowana prędkość obrotowa silnika (do minimalnie 1 550 obr./min) 

przy maksymalnej prędkości jazdy zapewnia redukcję hałasu i zużycia paliwa

•  Smart Loading: automatyczny powrót łyżki z funkcją wytrząsania zapewnia szybsze cykle ładowania

• Stabilizator obciążenia z automatyczną funkcją

•  Ekonomiczne silniki z wysokim momentem obrotowym marki Kohler (KT276) i Deutz (KT306 - 

KT559)

•  Wydajny i silny napęd ecospeed i ecospeedPRO zapewnia maksymalną siłę pchania i 

jednocześnie maksymalną precyzję

• Bezstopniowy układ napędowy: przyspieszenie do 40 km/h i zawsze maksymalna siła pchania

• Wydajność hydrauliczna do 187 l/min 

•  Regulowana prędkość hydrauliki i regulacja przepływu oleju dodatkowych obwodów 

sterowniczych

• Zoptymalizowana widoczność i panoramiczna szyba przednia

• Duża kabina operatora i ergonomiczna praca

• Przełączniki w kabinie kodowane kolorystycznie, zestawione w grupach

•  Standardowy 7-calowy kolorowy wyświetlacz: przegląd wszystkich informacji i ustawień 

maszyny

• Przycisk redukujący ciśnienie w 3-cim obwodzie sterowania

• Duża różnorodność opcji spełniających wszystkie wymagania

• Różnorodność osprzętu dodatkowego dla wszystkich zastosowań

• Pneumatyczny układ hamulcowy i hydrauliczny hamulec przyczepy bezpośrednio z fabryki
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Dane robocze i wydajności Jednostka KT276 KT306 KT356

Maks. udźwig (LSP 500 mm) kg 2 700 3 000 3 500

Maks. wysokość podnoszenia mm 5 730 6 150 6 150

Udźwig przy maks. wysokości podnoszenia kg 1 800 2 500 3 000

Udźwig przy maks. zasięgu kg 1 000 1 200 1 350

Wysokość podnoszenia przy maks. udźwigu mm 4 700 5 770 5 460

Zasięg przy maks. udźwigu mm 1 400 1 680 1 500

Maks. zasięg mm 3 156 3 280 3 280

Promień zawracania mierzony po kołach mm 3 670 3 840 3 840

Ciężar roboczy kg 4 200 - 5 000 5 720 - 6 820 6 020 - 7 050

Silnik Jednostka

Marka – Kohler Deutz Deutz

Typ/Model – KDI 2504 TCR TCD 3.6/L4 TCD 3.6/L4

Moc kW/KM 55,4/75 100/136 100/136

Maks. moment obrotowy Nm 300 500 500

Pojemność skokowa cm³ 2 482 3 621 3 621

Stopień emisji spalin – Poziom IIIB Poziom IV Poziom IV

Układ oczyszczania spalin – DOC DOC + SCR DOC + SCR

Przeniesienie napędu Jednostka

Układ napędowy – Hydrostat Hydrostat Hydrostat 

Maks. prędkość km/h 30 (opcja) 30 40 (opcja)

Całkowity kąt oscylacji tylnej osi ° 20 20 20

Blokada mechanizmu różnicowego –
100% na przedniej osi 

(opcjonalnie)
 45% samoblokujący się mechanizm różnicowy  

na przedniej osi

Hamulec roboczy – Uruchamiany nożnie hydrauliczny hamulec tarczowy

Hamulec postojowy – Obsługiwany ręcznie mechaniczny hamulec tarczowy

Standardowe opony (bieżnik AS) – 12,5-18 405/70-24

Hydraulika robocza Jednostka

Pompa robocza – Pompa hydrauliczna z LUDV Pompa tłokowa osiowa  
Load-Sensing

Maks. wydatek oleju l/min 89 100 140

Maks. ciśnienie bar 260 260 260

Kinematyka Jednostka

Pojemność łyżki m³ 0,85 - 1,8 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0

Całkowity kąt wychylenia ramki osprzętu °
132 (standard)

150 (opcja) 155 155

Podnoszenie/opuszczanie siłownika podnoszenia s 6,6/4,3 7/5 5/4

Wysuwanie/wsuwanie siłownika wysuwania s 5,5/3,5 8/6 5/4

Wysypywanie/nabieranie siłownika przechyłu s 2,9/2,8 4/4 3/3

Pojemności Jednostka

Zbiornik paliwa l 95 100 100

Zbiornik DEF l - 9,5 9,5

Zbiornik oleju hydraulicznego l 80 100 100

Układ hydrauliczny (całkowity) l 130 170 170

Emisje hałasu* Jednostka

Zmierzona wartość dB (A) 103 105 105

Gwarantowana wartość dB (A) 104 106 106

Poziom hałasu przy uchu operatora dB (A) 80 77 77

Drgania** Jednostka

Drgania całkowite na kończyny górne – < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)

Maksymalna wartość przyspieszeń działających na ciało –
< 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)*** 
1,28 m/s² (4.19 feet/s²)****

Dane techniczne

*   Informacja: pomiar odbywa się zgodnie z wymaganiami normy EN 1459 i dyrektywy 2000/14/
WE. Stacja pomiarowa: powierzchnia brukowana.

**       Niepewności pomiarowe jak określono w ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub  
poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami. 

***   Na płaskim i brukowanym podłożu przy odpowiednim stylu jazdy 
**** Używać w pozycji wysuniętej w trudnych warunkach środowiskowych

*   Informacja: pomiar odbywa się zgodnie z wymaganiami normy EN 1459 i dyrektywy 2000/14/
WE. Stacja pomiarowa: powierzchnia brukowana. 

Dane robocze i wydajności Jednostka KT307 KT357 KT407 KT447

Maks. udźwig (LSP 500 mm) kg 3 000 3 500 4 000 4 400

Maks. wysokość podnoszenia mm 7 000 7 000 7 000 7 000

Udźwig przy maks. wysokości podnoszenia kg 2 000 2 200 2 400 3 300

Udźwig przy maks. zasięgu kg 1 000 1 200 1 500 1 500

Wysokość podnoszenia przy maks. udźwigu mm 5 500 5 220 4 500 5 100

Zasięg przy maks. udźwigu mm 1 780 1 680 1 720 1 600

Maks. zasięg mm 3 760 3 760 3 760 3 790

Promień zawracania mierzony po kołach mm 3 840 3 840 3 840 3 755

Ciężar roboczy kg 5 920 - 7 250 6 170 - 7 500 6 810 - 7 850 8 100 - 9 100

Silnik Jednostka

Marka – Deutz Deutz Deutz Deutz

Typ/Model – TCD 3.6/L4 TCD 3.6/L4 TCD 3.6/L4 TCD 3.6/L4

Moc kW/KM 100/136 100/136 100/136 100/136

Maks. moment obrotowy Nm 500 500 500 500

Pojemność skokowa cm³ 3 621 3 621 3 621 3 621

Stopień emisji spalin – Poziom IV Poziom IV Poziom IV Poziom IV

Układ oczyszczania spalin – DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR

Przeniesienie napędu Jednostka

Układ napędowy – Hydrostat Hydrostat Hydrostat ecospeed

Maks. prędkość km/h 30 40 (opcja) 40 (opcja) 40

Całkowity kąt oscylacji tylnej osi ° 20 20 20 20

Blokada mechanizmu różnicowego – 45% samoblokujący się mechanizm różnicowy na przedniej osi 100% na przedniej osi

Hamulec roboczy – Uruchamiany nożnie hydrauliczny hamulec tarczowy
Uruchamiany nożnie 
hydrauliczny hamulec 

w kąpieli olejowej

Hamulec postojowy – Obsługiwany ręcznie mechaniczny hamulec tarczowy Elektro-hydrauliczny 
hamulec wielotarczowy

Standardowe opony (bieżnik AS) – 405/70-24 460/70R24

Hydraulika robocza Jednostka

Pompa robocza – 
Pompa hydrauliczna  

z LUDV Pompa tłokowa osiowa Load-Sensing 

Maks. wydatek oleju l/min 100 140 140 140

Maks. ciśnienie bar 260 260 260 260

Kinematyka Jednostka

Pojemność łyżki m³ 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,2 - 3,0

Całkowity kąt wychylenia ramki osprzętu ° 155 155 155 152

Podnoszenie/opuszczanie siłownika podnoszenia s 8/6 6/5 6/5 6,5/5

Wysuwanie/wsuwanie siłownika wysuwania s 8/7 8/7 6/7 6/7

Wysypywanie/nabieranie siłownika przechyłu s 4/4 3/3 3,5/3 3,5/3

Pojemności Jednostka

Zbiornik paliwa l 100 100 100 180

Zbiornik DEF l 9,5 9,5 9,5 12

Zbiornik oleju hydraulicznego l 100 100 100 100

Układ hydrauliczny (całkowity) l 170 170 170 190

Emisje hałasu* Jednostka

Zmierzona wartość dB (A) 105 105 105 104

Gwarantowana wartość dB (A) 106 106 106 106

Poziom hałasu przy uchu operatora dB (A) 77 77 77 76

Drgania** Jednostka

Drgania całkowite na kończyny górne – < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)

Maksymalna wartość przyspieszeń działających na ciało –
< 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)***
1,28 m/s² (4.19 feet/s²)****

Dane techniczne
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**       Niepewności pomiarowe jak określono w ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub 
poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami. 

***   Na płaskim i brukowanym podłożu przy odpowiednim stylu jazdy 
**** Używać w pozycji wysuniętej w trudnych warunkach środowiskowych



*   Informacja: pomiar odbywa się zgodnie z wymaganiami normy EN 1459 i dyrektywy 2000/14/
WE. Stacja pomiarowa: powierzchnia brukowana.

**  Z hydrauliczną kompensacją poziomu

Dane robocze i wydajności Jednostka KT507 KT557 KT429 KT559

Maks. udźwig (LSP 500 mm) kg 4 800 5 500 4 200 5 500

Maks. wysokość podnoszenia mm 7 000 7 017 8 750 8 750

Udźwig przy maks. wysokości podnoszenia kg 3 500 4 000 4 200 1300/5500 **

Udźwig przy maks. zasięgu kg 1 700 2 000 1 500 2 200

Wysokość podnoszenia przy maks. udźwigu mm 5 600 5 500 8 750 6 400/8 750 **

Zasięg przy maks. udźwigu mm 1 700 1 890 2 000 2 400

Maks. zasięg mm 3 790 3 900 4 790 4 790

Promień zawracania mierzony po kołach mm 4 240 4 240 4 415 4 350

Ciężar roboczy kg 8 600 - 9 600 9 500 - 10 500 9 000 - 10 500 10 500 - 11 500

Silnik Jednostka

Marka – Deutz Deutz Deutz Deutz

Typ/Model – TCD 3.6/L4 TCD 4.1/L4 TTCD 3.6/L4 TCD 4.1/L4

Moc kW/KM 100/136 115/156 100/136 115/156

Maks. moment obrotowy Nm 500 609 500 609

Pojemność skokowa cm³ 3 621 4 038 3 621 4 038

Stopień emisji spalin – Poziom IV Poziom IV Poziom IV Poziom IV

Układ oczyszczania spalin – DOC + SCR DOC + DPF + SCR DOC + SCR DOC + DPF + SCR

Przeniesienie napędu Jednostka

Układ napędowy – ecospeed ecospeedPRO ecospeed ecospeedPRO

Maks. prędkość km/h 40 (opcja) 40 40 (opcja) 40

Całkowity kąt oscylacji tylnej osi ° 20 20 20 20

Blokada mechanizmu różnicowego – 100% na przedniej osi

Hamulec roboczy – Uruchamiany nożnie hydrauliczny hamulec w kąpieli olejowej

Hamulec postojowy – Elektro-hydrauliczny hamulec wielotarczowy

Standardowe opony (bieżnik AS) – 460/70R24

Hydraulika robocza Jednostka

Pompa robocza – Pompa tłokowa osiowa Load-Sensing

Maks. wydatek oleju l/min
140 (standard)/ 

187 (opcja) 187 140 (standard)/ 
187 (opcja) 187

Maks. ciśnienie bar 260 260 215 260

Kinematyka Jednostka

Pojemność łyżki m³ 1,2 - 3,0 1,2 - 4,0 1,2 - 3,0 1,2 - 4,0

Całkowity kąt wychylenia ramki osprzętu ° 152 152 152 152

Podnoszenie/opuszczanie siłownika podnoszenia s 6,5/5 6,5/6 9,4/7,5 9,4/7,5

Wysuwanie/wsuwanie siłownika wysuwania s 6/7 6/6 7,1/8,3 7,1/8,3

Wysypywanie/nabieranie siłownika przechyłu s 3,5/3 3,5/3 4,0/3,4 4/3,4

Pojemności Jednostka

Zbiornik paliwa l 180 180 180 180

Zbiornik DEF l 12 12 12 12

Zbiornik oleju hydraulicznego l 100 100 100 100

Układ hydrauliczny (całkowity) l 190 190 190 190

Emisje hałasu* Jednostka

Zmierzona wartość dB (A) 104 105 104 105

Gwarantowana wartość dB (A) 106 106 106 106

Poziom hałasu przy uchu operatora dB (A) 76 77 76 77

Drgania*** Jednostka

Drgania całkowite na kończyny górne – < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)

Maksymalna wartość przyspieszeń działających na ciało –
< 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)****
1,28 m/s² (4.19 feet/s²)*****

Dane techniczne

Ładowarka teleskopowa o wysokości podnoszenia do 9 m

Wymiary Jednostka KT276 KT306 KT356 KT307 KT357 KT407

A Długość całkowita 1, 2, 3 mm 4 400 4 580 4 580 4 880 4 880 4 880

B Długość całkowita z łyżką 4 mm 5 000 5 300 5 300 5 600 5 600 5 600

C Szerokość całkowita bez łyżki 5 mm 1 960 2 285 2 285 2 285 2 285 2 285

D Rozstaw kół z przodu / z tyłu 6 mm 1 660 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880

E Wysokość całkowita 7 mm 1 980 2 310 2 310 2 310 2 310 2 310

F Szerokość kabiny mm 825 990 990 990 990 990

G Rozstaw osi mm 2 650 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850

H Prześwit 7 poniżej wału i przekładni, głębokość brodzenia mm 300 415 415 415 415 415

I
Odległość od środka tylnego koła  
do końca maszyny 1, 2, 3 mm 730 630 630 830 830 830

J Kąt najazdu tyłem (kąt nasypu) 8 ° 76 60 60 60 60 60

K Kąt nabierania 4 ° 45/45 49 49 49 49 49

L Kąt wysypu 4 ° 22/40 41 41 41 41 41

M Wysokość  M1 teleskop wsunięty 
załadunku 7  M2 teleskop wysunięty mm

3 730
5 600

4 070
5 970

4 070
5 970

4 520
6 820

4 520
6 820

4 520
6 820

N Wysokość wysypu 7  N1 teleskop wsunięty 
N2 teleskop wysunięty mm

3 450
5 280

3 580
5 480

3 580
5 480

4 030
6 330

4 030
6 330

4 030
6 330

O Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia mm 680 270 270 110 110 110

P Długość podniesionego P1 teleskop wsunięty 
ramienia teleskopowego   P2 teleskop wysunięty mm

4 420
6 260

4 670
6 570

4 670
6 570

5 255
7 820

5 255
7 820

5 255
7 820

Q Wysokość całkowita ze światłem obrotowym mm 2 210 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540

R
Wysokość całkowita łożyskowania ramienia  
teleskopowego na ramie 7 mm 1 415 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

S
Odległość od środka przedniego koła do przedniej 
krawędzi łyżki

mm 1 840 1 820 1 820 1 920 1 920 1 920

T
Odległość od środka łożyska przedniego koła do ramki 
osprzętu

mm 1 030 1 100 1 100 1 200 1 200 1 200

U Punkt obrotu łyżki 7  U1 teleskop wsunięty 
U2 teleskop wysunięty mm

4 240
6 080

4 585
6 485

4 585
6 485

5 035
7 335

5 035
7 335

5 035
7 335

V Pozycja transportowa z osprzętem dodatkowym mm 175 250 250 250 250 250

– Promień zawracania zewnętrznej krawędzi kół mm 3 670 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840

– Promień zawracania zewnętrznej krawędzi łyżki mm 4 500 4 900 4 900 5 000 5 000 5 000

– Wysokość wejścia 7 podłogi kabiny mm 360 720 720 720 720 720

1 z zaczepem typu hitch + 70 mm (KT276); + 320 mm (KT306, KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557); + 154 mm (KT559)
2 z zaczepem holowniczym przyczepy regulowanym na wysokość + 320 mm (KT306, KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557)
3 z zaczepem holowniczym przyczepy przykręconym do ramy + 200 mm (KT306, KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557)
4 ze standardową łyżką
5 zależnie od opon, ze złożonymi lusterkami
6 – 60 mm z 460/70-24 (KT306, KT356, KT307, KT357); + 20 mm z 500/70R24; + 40 mm z 440/70R28; + 60 mm z 17.5-25 (KT447, KT557, KT507, KT559)
7  Wymiary maszyny mogą różnić się w zależności od opon
8  z zaczepem holowniczym przyczepy 51° (KT276); 32° (KT306, KT356, KT307, KT357)

Wymiary
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** *      Niepewności pomiarowe jak określono w ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub 
poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami. 

****   Na płaskim i brukowanym podłożu przy odpowiednim stylu jazdy 
***** Używać w pozycji wysuniętej w trudnych warunkach środowiskowych



Wymiary

Ładowarka teleskopowa o wysokości podnoszenia do 9 m

Wymiary Jednostka KT447 KT507 KT557 KT429 KT559

A Długość całkowita 1, 2, 3 mm 4 985 4 985 4 985 5 600 - 5 890 5 600 - 5 890

B Długość całkowita z łyżką 4 mm Do 6 160 Do 6 160 Do 6 160 Do 6 690 Do 6 690

C Szerokość całkowita bez łyżki 5 mm 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

D Rozstaw kół z przodu / z tyłu 6 mm 1 995 - 2 065 1 995 - 2 065 1 995 - 2 065 1 995 - 2 065 1 995 - 2 065

E Wysokość całkowita 7 mm 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570

F Szerokość kabiny operatora mm 990 990 990 990 990

G Rozstaw osi mm 2 950 2 950 2 950 3 150 3 150

H Prześwit 7 poniżej wału i przekładni, głębokość  
brodzenia mm 418 418 418 418 412

I Odległość od środka tylnego koła do końca maszyny 1, 2, 3 mm 950 - 1 100 950 - 1 100 950 - 1 100 1 140 1 140

J Kąt najazdu tyłem (kąt nasypu) 8 ° 35 35 35 46 32

K Kąt nabierania 4 ° 45 45 45 45 45

L Kąt wysypu 4 ° 41 41 41 41 41

M Wysokość  M1 teleskop wsunięty 
załadunku 7  M2 teleskop wysunięty mm

4 518
6 835

4 518
6 835

4 518
6 835

5 545
8 498

5 545
8 498

N Wysokość wysypu 7  N1 teleskop wsunięty 
N2 teleskop wysunięty mm

3 865
6 183

3 865
6 183

3 865
6 183

5 015
7 997

5 015
7 997

O Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia mm 495 495 495 63 63

P Długość podniesionego P1 teleskop wsunięty 
ramienia teleskopowego  P2 teleskop wysunięty mm

5 287
7 604

5 287
7 604

5 287
7 604

6 277
9 243

6 277
9 243

Q Wysokość całkowita ze światłem obrotowym mm 2 740 2 740 2 740 2 740 2 740

R
Wysokość całkowita łożyskowania ramienia 
teleskopowego na ramie 7 mm 1 761 1 761 1 761 1 935 1 935

S
Odległość od środka przedniego koła do przedniej 
krawędzi łyżki

mm maks. 2 260 maks. 2 260 maks. 2 260 maks. 2 400 maks. 2 400

T
Odległość od środka łożyska przedniego koła do ramki 
osprzętu 

mm 753 753 753 1 310 1 310

U Punkt obrotu łyżki 7  U1 teleskop wsunięty 
U2 teleskop wysunięty       mm

5 092
7 409

5 092
7 409

5 092
7 409

6 116
9 083

6 116
9 083

V Pozycja transportowa z osprzętem dodatkowym mm 250 250 250 250 250

– Promień zawracania zewnętrznej krawędzi kół mm 4 240 4 240 4 240 4 415 4 415

– Promień zawracania zewnętrznej krawędzi łyżki mm 5 265 5 265 5 265 5 650 5 650

– Wysokość wejścia 7 podłogi kabiny mm 975 975 975 975 975

Wymiary

1 z zaczepem typu hitch + 70 mm (KT276); + 320 mm (KT306, KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557); + 154 mm (KT559)
2 z zaczepem holowniczym przyczepy regulowanym na wysokość + 320 mm (KT306, KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557)
3 z zaczepem holowniczym przyczepy przykręconym do ramy + 200 mm (KT306, KT356, KT307, KT357, KT447, KT507, KT557)
4 ze standardową łyżką
5 zależnie od opon, ze złożonymi lusterkami
6 – 60 mm z 460/70-24 (KT306, KT356, KT307, KT357); + 20 mm z 500/70R24; + 40 mm z 440/70R28; + 60 mm z 17.5-25 (KT447, KT557, KT507, KT559)
7  Wymiary maszyny mogą różnić się w zależności od opon
8  z zaczepem holowniczym przyczepy 51° (KT276); 32° (KT306, KT356, KT307, KT357)
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KT447 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm)

Wykresy udźwigu Wykresy udźwigu

KT276 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm) KT306 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm)

KT307 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm)KT356 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm)

KT357 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm) KT407 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm)

KT507 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm)
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Wykresy udźwigu

KT559 Wykres udźwigu (z LSP 600 mm) 
z hydrauliczną kompensacją poziomu i blokadą osi oscylacyjnej

KT559 Wykres udźwigu (z LSP 600 mm) 
bez hydraulicznej kompensacji poziomu  
i blokady osi oscylacyjnej

KT429 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm) 
bez blokady osi oscylacyjnej

KT559 Wykres udźwigu (z LSP 600 mm) 
z blokadą osi oscylacyjnej

KT429 Wykres udźwigu (z LSP 500 mm) 
z blokadą osi oscylacyjnej
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Wykresy udźwigu

KT557 Wykres udźwigu (z LSP 600 mm)



*KA.EMEA.10268.V02.PL*
KA.EMEA.10268.V02.PL

12/2018 PL

www.kramer.de

Obsługa, którą można zobaczyć 
Skupcie się Państwo na swoich codziennych zadaniach – my zadbamy o resztę w oparciu o  

nasze wszechstronne usługi. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujecie: kompetentnie, szybko i,  
jeśli to konieczne, bezpośrednio na miejscu. 

TelemetriaAkademiaNaprawa i konserwacja Części zamienne FinansowanieUbezpieczenie

Ładowarki kołowe
Ciężar wywracający: 1 000 - 6 100 kg

Teleskopowe ładowarki kołowe
Ciężar wywracający: 2 500 - 3 500 kg

Ładowarki teleskopowe
Udźwig: 2 700 - 5 500 kg


