
Manevrabilitate deosebită
Posibilități multiple în alegerea accesoriilor 
 Dedicat în furnizarea unei eficiențe deosebite.

Accesorii
Anvelope
Opțiuni



Credeți că un încărcător frontal Kramer 
este scump ? Noi vă confirmăm că datorită 
flexibilității în lucru și costurilor reduse de 
operare, acesta este în realitate alegerea 
ideală a unui bun manager.

Coasă de terasament
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PENTRU PROIECTE ÎN CARE 
ANTERIOR ERAU FOLOSITE MAI 
MULTE UTILAJE, ÎN PREZENT TOTUL 
ESTE POSIBIL CU DOAR UN SINGUR 
KRAMER ALLRAD.
“Având în vedere compatibilitatea acestuia cu 
atât de multe accesorii și unelte diferite, 
procesul de lucru este optimizat, generând 
totodată o mai mare economie. Sistemul 
comod de cuplare rapidă al utilajului Kramer  
salvează de asemenea timp și energie. Pot fi 
de asemenea utilizate unele din accesoriile 
anterioare. Aceasta este investiția noastră în 
viitor.”

Christoph Braunberger
Manager fabrică

Manevrabilitate deosebită



Accesorii frontale
• Cupă standard
• Accesoriu furci
• Cupă materiale ușoare
• Cupă pentru prindere
• Cupă înclinabilă lateral
• Cupă cu descărcare la înălțime
• Accesoriu împingere material
• Accesoriu îndepărtare arbori
• Accesoriu transplantare arbori
• Tăietor de crengi
• Accesoriu rotativ pentru tuns iarba
• Tocător

• Coasă de taluz
• Perie de măturat
• Accesoriu de spălare cu presiune
• Secerător montat frontal
• Foreză
• Accesoriu pentru șanțuri
• Tăietor de asfalt
• Accesoriu amestecare ciment
• Freză zăpadă
• Platformă de lucru
• Adaptor în 3 puncte

și multe altele

Ce anume vă doriți ? 

Compatibilitatea cu numeroase accesorii face fiecare model Kramer un 
adevărat multifuncțional în gama largă a sectorului industrial. Până la urmă, 
eficienţa oricărui încărcător Kramer este o decizie a proprietarului acestuia. 
Există numeroase posibilități. Trebuie doar să profitați de acestea. 
În paginile următoare vă prezentăm cateva posibile soluții pentru nevoile 
dumneavoastră.

Folosind gama mare de accesorii posibile, 
încărcătorul Kramer are cel mai bun rezultat, 
raportat la volumul uriaş de muncă.



Accesorii pentru partea din spate
• Remorcă

 Frânare inerțială
Frânare cu aer comprimat
Bară de remorcare tip bilă sau tip fălci
Basculantă

• Dispozitiv împrăștiere material antiderapant
electric
hidraulic
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Industria Construcțiilor
Poți continua să construiești cu încărcătorul Kramer.

Sunt multe lucruri de făcut atunci când construiești. Este slujba potrivită 
pentru încărcătorul frontal Kramer : 
sapă, depozitează, netezește, împinge, tunde iarba și chiar va curăța 
din nou la final. Cu încărcătorul Kramer această flexibilitate are un 
nume : manevrabilitate deosebită. 

1 Accesoriu furci de încărcare
2 Cupă 4-în-1
3 Cupă pentru pietre
4 Cupă standard 
5 Cupă înclinabilă lateral 
6 Accesoriu furci încărcare 
7 Accesoriu de măturat
8 Tăietor de asfalt
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Amenajarea spaţiilor verzi
Utilajul ecologic de culoare galbenă.

“Raportul putere-greutate și 
dimensiunile compacte fac din 
încărcătoarele Kramer ajutoare 
indispensabile pentru 
numeroasele noastre aplicații.”
Franz Muth 
Amenajare grădini și  
spaţii verzi 

Îi este atât specifică această activitate, încât este foarte greu de imaginat că 
amenajarea grădinilor și a spaţiilor verzi ar putea fi realizată fără ajutorul 
încărcătorului frontal Kramer. Dimensiunile sale compacte și manevrabilitatea 
fac diferenţa în amenajarea fiecărei grădini. În completare, există câte un 
accesoriu potrivit care poate fi folosit pentru fiecare operaţiune. Mulţumită 
manevrabilităţii deosebite utilajul își menține în mod constant stabilitatea 
indiferent de mărimea încărcăturilor.

1 Accesoriu tocător vegetale
2 Cupă schelet
3 Cupă materiale voluminoase
4 Cositoare rotativă
5 Foreză
6 Accesoriu furci
7 Accesoriu pentru spălare cu presiune înaltă
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Reciclare
Exemple de sustenabilitate.

Ideal pentru deșeuri: încărcătoare frontale cu virare pe toate roțile, 
încărcătoare frontale telescopice şi telehandlere sunt capabile să lucreze în 
cele mai reduse spații având manevrabilitatea necesară combinată cu 
dimensiunile compacte și costurile reduse de operare - elemente cheie 
pentru eficientizarea costurilor.

“Pentru noi Kramer este câștigător atunci 
când îl comparăm cu alte încărcătoare 
frontale, mulţumită fiabilității și siguranței în 
operare.”

Florian Hinterleitner 
Fabrica de reciclare

1 Cupă materiale voluminoase 
2 Accesoriu furci de încărcare
3 Cupă materiale voluminoase 
4 Cupă de descărcare la înălțime
5 Cupă materiale voluminoase 
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Autorități locale
Ce spun locuitorii orașului. 

Multitudinea de responsabilităţi aflate în 
competenţa consiliului local reprezintă o muncă 
permanentă pentru încărcătoarele frontale 
Kramer. Mulțumită sistemului Powerflow, 
cârligului de remorcare, lamei de zăpadă și 
furcilor, echipamentul poate fi folosit eficient pe 
durata întregului an.

1 Platformă de lucru
2 Freză de zăpadă
3 Accesoriu pentru măturat
4 Accesoriu împingere material
5 Cârlig de remorcare
6 Cupă pentru descărcare la înălțime
7 Lamă de zăpadă și sărăriță 
8 Tăietor de crengi
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1 Accesoriu furci cu răsturnare
2 Cuplă de remorcare
3 Accesoriu nivelare alee
4 Accesoriu furci
5 Accesoriu apucat bușteni
6 Adaptor în 3 puncte cu troliu 
7 Cupă materiale ușoare 

Exploatări forestiere și industria lemnului 
Un încărcător Kramer va face întotdeauna 
cea mai bună impresie.

Toate încărcătoarele frontale Kramer au aceleaşi caracteristici 
valoroase : stabilitate pe teren denivelat și manevrabilitate 
operațională  combinată cu putere, dinamică și versatilitate - toate 
acestea sunt exact ceea ce o fabrică de cherestea are nevoie.
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Industrie
Noua “Revoluție Industrială”. 

La fel ca oricare alt loc, în industrie : timpul costă bani. Sistemul comod de 
cuplare rapidă le salvează pe ambele. La final, ziua de muncă nu trebuie să 
reprezinte doar un bilanţ între costuri și operare, ci trebuie să constituie 
profit din toate punctele de vedere. Manevrabilitatea deosebită a 
încărcătorului Kramer face ca aceasta să fie o realitate.

“Încărcătoarele frontale Kramer lucrează la 
cel mai înalt nivel de eficiență. Aceasta 
datorită modului în care motorul și 
hidraulica se potrivesc, iar puterea foarte 
mare a utilajului este disponibilă în orice 
moment.”

Karl-Heinz Becker
Șef de echipă 

1 Cupă industrială
2 Cupă materiale ușoare
3 Clește baloți
4 Accesoriu furci
5 Accesoriu pentru măturat
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“Încărcătoarele frontale Kramer sunt 
extraordinare datorită operării intuitive 
și fiabilității ridicate. Posibilitățile 
flexibile de operare fac din acestea o 
investiție extrem de profitabilă.”

Thomas Kröger
Manager sucursală

1 Cupă 4-în-1
2 Transport ușor
3 Posibilitatea vopsirii în culori speciale
4 Accesorii furci 
5 Accesoriu pentru măturat

Caracteristicile încărcătoarelor frontale Kramer sunt foarte solicitate. Nu 
este de mirare ca utilajele sunt mereu în mișcare. Toată lumea va 
câştiga : atât clienții dumneavoastră cât și dumneavoastră.

Flotă de echipamente pentru închiriat 
Graţie flexibilitații acestora, pot fi folosite pe 
întreaga perioadă.



Specificații tehnice
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 MINI-ÎNCĂRCĂTOARE
350 Canopy 27 kW / 37 CP 0,35 – 0,55 m3 750 kg 1.670 kg 1.950 mm 0 – 20 km/h 2.680 mm
350 CAB 27 kW / 37 CP 0,35 – 0,55 m3 750 kg 1.720 kg 1.950 mm 0 – 20 km/h 2.680 mm
280 Canopy 28 kW / 40 CP 0,65 – 1,1 m3 1.600 kg 3.220 kg 2.430 mm 0 – 20 km/h 2.820 mm
280 CAB 28 kW / 40 CP 0,65 – 1,1 m3 1.600 kg 3.300 kg 2.430 mm 0 – 20 km/h 2.820 mm
550 Canopy 35 kW / 48 CP 0,55 – 1,1 m3 1.600 kg 3.450 kg 2.700 mm 0 – 30 km/h 2.890 mm
550 CAB 35 kW / 48 CP 0,55 – 1,1 m3 1.600 kg 3.600 kg 2.700 mm 0 – 30 km/h 2.890 mm
650 35 kW / 48 CP 0,65 – 1,1 m3 1.750 kg 3.800 kg 2.700 mm 0 – 30 km/h 2.900 mm

ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE
45 kW / 61 CP 0,75 – 1,15 m3 1.900 kg 4.200 kg 2.550 mm 0 – 30 km/h 2.915 mm

850 45 kW / 61 CP 0,85 – 1,3 m3 2.000 kg 4.500 kg 2.550 mm 0 – 30 km/h 3.100 mm
950 55 kW / 75 CP 0,95 – 1,6 m3 2.100 kg 4.700 kg 2.780 mm 0 – 30 km/h 3.120 mm
1150 55 kW / 75 CP 1,15 – 1,8 m3 2.900 kg 5.900 kg 2.850 mm 0 – 30 km/h 3.235 mm
380 45 kW / 61 CP 0,75 – 1,15 m3 2.000 kg 4.300 kg 2.900 mm 0 – 35 km/h 2.915 mm
480 55 kW / 75 CP 0,85 – 1,3 m3 2.150 kg 4.900 kg 2.900 mm 0 – 40 km/h 3.100 mm
580 55 kW / 75 CP 0,95 – 1,5 m3 2.300 kg 4.920 kg 2.900 mm 0 – 40 km/h 3.050 mm
680 55 kW / 75 CP 1,05 – 1,6 m3 2.500 kg 5.650 kg 2.950 mm 0 – 40 km/h 3.050 mm
780 55 kW / 75 CP 1,15 – 1,8 m3 2.900 kg 6.100 kg 2.950 mm 0 – 35 km/h 3.200 mm

88 kW / 120 CP 1,5 – 2,5 m3 3.500 kg 8.400 kg 3.450 mm 0 – 35 km/h 3.530 mm 880 

      ÎNCĂRCĂTOARE TELESCOPICE
 750T 45 kW / 61 CP 0,75 – 1,5 m3 1.730 kg 5.100 kg 2.550 mm 0 – 30 km/h 4.510 mm
680T 55 kW / 75 CP 0,95 – 1,5 m3 2.300 kg 5.950 kg 3.110 mm 0 – 35 km/h 4.450 mm

COMPACTE 
TELEHANDLERE

1245 23 kW / 31 CP 0,4 – 1,03 m³ 1.200 kg 2.530 kg 2.607 mm 0 – 20 km/h 4.130 mm
2506 50 kW / 68 CP 0,85 – 1,8 m3 2.500 kg 4.730 kg 3.670 mm 0 – 30 km/h 5.600 mm

TELEHANDLERE 
3307 88 kW / 120 CP 1,2 – 2,5 m3 3.300 kg 7.200 kg 3.600 mm 0 – 40 km/h 7.050 mm
4507 88 kW / 120 CP 1,2 – 3,0 m3 4.400 kg 8.100 kg 3.600 mm 0 – 40 km/h 7.050 mm
4009 88 kW / 120 CP 1,2 – 3,0 m3 4.000 kg 8.600 kg 3.650 mm 0 – 40 km/h 8.825 mm

Opțiuni.

CABINĂ

Girofar (galben)

Lumini de lucru spate

Lumini de lucru față

Scaun încălzit

Scaun operator "Comfort"

Scauun ortopedic

Încălzire suplimentară

Oglindă încălzită

Aer-condiționat

Radio

DEPLASARE / VIRARE

Stabilizator sarcină

Virare tip crab

Cutie de viteze Ecospeed (viteză ridicată)

Bară remorcare

Accelerație manuală

Disozitiv reducere viteză

Frânare aer comprimat

MOTOR

Răcitor industrial capacitate marită

Ventilator motor reversibil 

Pre-separator pentru aplicaţii în mediu cu praf

Pre-încălzire combustibil

HIDRAULICĂ

Poziţie "Float"

4. circuit de control pentru accesorii frontale

Circuit de control suplimentar pentru basculare

Circuit de control suplimentar-spate

Hidraulică de putere Powerflow

Sistem automat cupă "return-to-dig"

Accesoriu platformă de lucru

Preîncălzire ulei hidraulic

ELECTRICS

Plug-socket for front-end attachments

Battery disconnection switch

Plug-socket for rear attachments

SAFETY OPTIONS

Pipe-fracturing safety system for lift and tilt cylinders

Reversing warning device (acoustic)

Warning strips red / white (as per DIN 30710)

FOPS IIprotective grill

Engine immobilizer

Fire extinguisher

"Protective measures for operation in aggressive media (salt and fertilizer applications)"

MISCELLANEOUS

Special paintwork

Craning hook

Central lubrication system

750



Anvelope.

Standard equipment 
 Option

MINI-ÎNCĂRCĂTOR ÎNCĂRCĂTOR 
TELESCOPIC 

TELEHANDLERE 
COMPACTE

TELEHANDLERS

350 280 550 650

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

 750  850 950 1150 380 480 580 680 780 880 750T 680T 1245 2506 3307 4507 4009

Anvelope umplute cu spumă  – – – –  –

Profil utilaje de construcţii  –

Profil universal  – –  – –  – –  – –  – –  – –  – –

Profil directie-independentă  – –  – –

Profil tracţiune

Profil industrial  – –

Anvelope pentru pietre  – –  – –  – –  – –  – –  – –  – –  – –  –

Profil  autoritaţi locale / Profil turf  – –  – –  – –  – –  – –  –

Protecţie spargere

Lanţuri zăpadă

Right to make changes without notice reserved Information supplied without liability Contractual agreementsshall be decisive 

Profil utilaje de construcţii

Profil industrial

Profil universal 

Anvelope pentru pietre Profil autoritate locală  / profil turf 

Profil tracţiune 

Lanţuri zăpadă

Profil independent direcţie
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Şasiu non-articulat: stabilitate 
în orice situaţie. 
Un şasiu non-articulat pentru 
toate încărcătoarele frontale şi 
telehandlere este specialitatea 
Kramer. Această caracteristică 
asigură cea mai mare stabilitate 
în special cu sarcini ridicate pe 
teren dificil. 

Manevrabilitate în viraje 
mulţumită direcţiei pe toate 
roţile. 
Unghiul mare de 2 x 40° şi o 
rază mică de întoacere vă 
asigură ca nu va fi nicăieri prea 
strâmt pentru încărcătorul cu 
virare pe toate roţile Kramer. 
Nici în termen de spaţiu şi nici în 
termen de timp.

Oricare ar fi aplicaţia: Cu 
caracteristicile încărcătorului Kramer 
puteţi fi întotdeauna cu un pas în faţă.

Aplicaţiile de putere : Puterea şi viteza 
alternează una cu cealaltă. 
Viteza și forța de tracțiune alternează 
perfect una cu cealalaltă. De îndată ce 
încărcătorul intră în grămada care urmează 
să fie încărcată, viteza este redusă și se 
comută pe forța de încărcare. Atunci când 
încărcătorul iese în marşalier, se va 
comută înapoi la viteză. În totalitate 
automat.

Ecospeed: economie cu full power 
Unic până la această dată în sectorul de 
construcţii : transmisia variabila infinit 
Ecospeed . Această transmisie nu doar 
reduce semnificativ consumul de 
combustibil si emisiile de zgomot, dar de 
asemenea menţine tracţiunea maximă la 
toate vitezele până la 40 km/h.

Manevarea inteligentă: eficienţa vine ca 
standard. 
Sistemul de suprasarcină inovator
este standard pentru toate telehandlerele 
Kramer  - spre deosebire de alte sisteme 
comparabile, și nu are efecte negative 
asupra productivității. Pentru o eficiență 
care nu se oprește niciodată.

2011 Sistemul inovator de asistență a
operatorului "manipulare inteligentă" pentru 
creșterea siguranței operatorului de telehandlere și 
o mai mare eficiență în aplicații de lucru.

2010 Prima gamă de încărcătoare frontale cu 
trei tipuri de direcție: direcție pe roţile din față,  
direcție pe toate roțile și direcție tip crab.

2010 Primul telehandler compact pentru
construcții și agricultură : mobilitate puternică.

.
2008 Bazându-se pe cereri tot mai mari și
extinderea gamei de produse Kramer stabilește o 
nouă fabrică în Pfullendorf. Aceasta este printre 
cele mai moderne fabricile din Europa. 

2007 O nouă companie este formată: Neuson
Kramer Baumaschinen AG si Wacker Construction 
Equipment AG fuzionează. Noua companie, 
Wacker Neuson SE oferă o gamă completă de 
echipamente uşoare şi compacte.

2005 O nouă gamă de telehandlere a fost
dezvoltată și lansată. Grație unei colaborări cu 
producătorii agricoli  Claas,  telehandlerele sunt 
acum comercializate cu succes în sectorul agricol.

2003  Kramer introduce prima gama de
încărcătoare frontale, cu o cutie de viteze overdrive 
infinit variabilă și cuplă de remorcare omologată 
pentru şosele.

2000  Companiile  Neuson şi Kramer
fuzionează.  Societatea Neuson Kramer 
Baumaschinen AG este creată, care se 
concentrează pe dezvoltarea și fabricarea de 
mașini compacte pentru construcții.

1992 Pentru a satisface cerințele clienților,
Kramer dezvolta un încărcător frontal telescopic cu 
braț rotativ. Beneficiile plusului de înălțime de 
stivuire  și raza de acşiuune sunt bine primite de 
clienţi.

1987 Primul încărcător frontal cu toate roțile
directoare a fost introdus pe piață. Acest sistem de 
direcție este încă folosit în prezent pe toate 
vehiculele Kramer.

1965  Sistemul inovator de stabilizare a sarcinii
pentru sistemul încărcătorului este dezvoltat de 
inginerii Kramer.

1963 Kramer este primul producător care 
introduce un dispozitiv de cuplare rapidă hidraulic.

1925 Firma este stabilit ca un producător de 
mașini de tuns iarba cu motor.

Istoria noastră: 
Inovaţii din tradiţie.



28_29Never far from where you are. www.kramer.de/dealer

Pfullendorf, Germany

Fabrica principală.

Toate încarcatoare Kramer sunt produse de o companie de 
constructii care este lider de piață, situată în inima Europei, 
beneficiind de calitatea, stabilitatea și continuitatea pe care se 
poate pune bază, respectân principiul "Fabricat în Germania". 
Fiecare model construit este pregătit pentru viitor și face parte 
dintr-un sistem comprehensiv.

Totul se potrivește. Și totul se încadrează în viitor : împreună 
cu un raport cost-eficiență sustenabil.

CERERE GLOBALĂ - PRODUS 
ÎN PFULLENDORF.
Fabricile Kramer cu sediul în 
Pfullendorf sunt un producător de 
vârf la nivel mondial pentru 
mașini de construcții compacte 
care face parte din Grupul 
Neuson  Wacker.
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