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Powody, dla których warto kupić  ładowarkę teleskopową “Panoramic” 
Model Panoramic to “kamień milowy” w wykorzystywaniu ładowarek teleskopowych 
w sektorze budowlanym

W 1987 roku firma Merlo wyprodukowała ładowarki teleskopowe Panoramic z opatentowanym 
układem zamontowanego z boku silnika, co stało się wytyczną dla branży przemysłowych na całym 
świecie.Od tego czasu, modele Panoramic są jednymi z najlepiej sprzedających się produktów  Grupy 
Merlo, a teraz stały się jednym z istotnych składników w mechanizacji branży budowlanej oraz 
recyklingu materiałów z biomasy wykorzystywanych do produkcji energii. Seria Panoramic 
zawdzięcza swój sukces nie tylko pomysłowości, jaką charakteryzowało się oryginalne rozwiązanie, 
ale również jakości projektu technicznego Merlo oraz procesu produkcyjnego, a także roli, jaką 
odgrywają tu nasi sprzedawcy i serwisanci. Szereg  innowacji technicznych sprawia, że modele 
Panoramic to maszyny, które są jednocześnie i praktyczne i łatwe w obsłudze, ale zasadniczą ich zaletą 
jest wielofunkcyjność. Osprzęty dostarczane przez Grupę Merlo zostały zaprojektowane do pełnej 
współpracy z ładowarkami Panoramic, a uzyskana dzięki temu kombinacja «osprzęt/maszyna» stała 
się synonimem dobrego działania, wydajności i wszechstronności. Osprzęty, które pomogą 
zoptymalizować pracę, zminimalizować koszty oraz znacznie zwiększyć, w skali rocznej, wykorzystanie 
ładowarek Panoramic, zarówno z, jak i bez stabilizatorów.

 Seria Panoramic zaprojektowana dla branży budowlanej stanowi jedną z najszerszych ofert produktów 
 na rynku: posiada 14 wersji, w tym 5 bez stabilizatorów: z 7, 9 i 12 metrowym wysięgnikiem oraz 9 
 ze stabilizatorami: z 10, 12, 13 i 14 metrowymi wysięgnikiem.
 W ofercie znajdują się jeszcze dwa modele: P60.10 i P72.10, które można zaliczyć do maszyn Panoramic, 
 zaprojektowanych do różnych zastosowań i przeznaczonych głównie do recyklingu i przygotowania biomasy.
 Moc: silniki o mocy 102 KM, by sprostać różnym wymaganiom.
 System zawieszenia wysięgnika: rozłożenie obciążenia dla maksymalnej wygody operatora, co znacznie 
 zmniejsza ryzyko uszkodzenia materiałów podczas przeładunku.
 System bocznego przesuwu wysięgnika: pozwala na wygodniejsze umieszczenie ładunku z maksymalną 
 precyzją oraz uzyskanie lepszej wydajności.
 Poziomowanie ramy: poprzeczne wypoziomowanie ramy zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.
 Osie portalowe: zwiększają prześwit i zapewniają łatwą obsługę nawet w najtrudniejszym terenie.
 EAS aktywne zawieszenie elektroniczne: większe bezpieczeństwo przewożonego ładunku oraz 
 komfort operatora.
 Układ hydrauliczny: Opcje takie, jak Flow-Sharing, Load Sensing czy pompa zębata, dbający 
 o maksymalne osiągi operacyjne ładowarki.
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Aby uzupełnić serię Panoramic, firma Merlo wyprodukowała nową ładowarkę P 50.8, która 
w porównaniu do pozostałych modeli posiada największe gabaryty i osiągi. 
Ten nowy model zachowuje wszystkie najważniejsze cechy rodziny Panoramic, oferując 
jednocześnie szereg innowacyjnych funkcji, które zostaną wprowadzone także w innych modelach 
tej serii. Ładowarka P 50.8 ma udźwig 5 ton i wysokość podnoszenia do 8 metrów.
Jest wyposażona w 3,6 litrowy, 4 cylindrowy silnik Deutz, który spełnia normy emisji 
Stage 3B / Tier 4 interim 90 kW – 122 KM. Wyższa moc, w połączeniu z mocną ramą, rozstawem 
osi 2920 mm i masą 8500 kg, plasuje P 50.8 na czołowym miejscu w swojej klasie i sprawia, 
że maszyna ta doskonale spisuje się w branży budowlanej, a także w nowych sektorach związanych 
z bioenergetyką, w tym recyklingu i przygotowaniu materiałów na biomasę do produkcji energii. 
P 50.8 może pochwalić się posiadaniem wielu rozwiązań technicznych mających na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa, wszechstronności i wygody.

 P 50.8 uzupełnia serię modeli Panoramic: klienci Merlo mogą wybierać z szerokiej gamy modeli i wersji.
 P 50.8: przeznaczony do ciężkich prac w przemyśle oraz do przetwarzania biomasy i recyklingu, co daje większą 
 wszechstronność i wydajność.
 P 50.8: wyposażony w silnik Deutz o pojemności 3,6 litra, 90 kW/122 KM, spełniający normy Stage IIIB /Tier 4 
 (przejściowa). Mocny, w pełni zgodny z normami emisji.
 M CDC: System Dynamic Load Control (dynamiczna kontrola ładunku) firmy Merlo zapewnia zupełnie nowy 
 poziom bezpieczeństwa.
 EPD: zużycie paliwa zredukowane o 30%
 M CVTronic: Oryginalne rozwiązanie przekładni bezstopniowej firmy Merlo. Stopniowe przyspieszanie bez strat 
 momentu obrotowego.
 Nowa kabina: Merlo utrzymuje pozycję lidera, jeśli chodzi o komfort operatora, ergonomię i widoczność.

Rodzina Panoramic powiększyła się o nowy model P 50.8
Flagowy produkt - ładowarka do trudnych warunków pracy: 
udźwig 5 ton i wysięgnik 8 metrów

NOWY MODEL



Firma Merlo od zawsze propaguje wykorzystanie systemów bezpieczeństwa. W tym duchu opracowany 
został system dynamicznej kontroli ładunku Merlo Dynamic Load Control (M CDC) przeznaczony 
do wykorzystania we własnych ładowarkach teleskopowych. Inżynierowie Merlo opracowali 
«automatyczny system rozpoznawania osprzętu», który zawiera czujnik zastosowany w każdym 
osprzęcie wyprodukowanym przez Grupę Merlo. Taki czujnik przekazuje odpowiednie dane związane 
z konkretnym osprzętem do centralki M CDC. System ten został również zaprojektowany do 
rozpoznawania nowych osprzętów Merlo, które będą dostępne w przyszłości. Centralka odbiera te dane 
i instaluje odpowiedni schemat obciążenia w systemie M CDC. W ten sposób, teleskopowy wysięgnik 
może pracować w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa dynamicznego. Główne parametry 
eksploatacyjne, w tym: masa ładunku, zasięg, kąt nachylenia wysięgnika oraz wskaźnik stabilności są 
wyświetlane na ekranie w kabinie. Operator jest informowany o poziomie bezpieczeństwa przez system 
ostrzegawczy w postaci «sygnalizacji świetlnej» wyświetlanej na schemacie obciążenia. Zielone światło 
oznacza warunki maksymalnego bezpieczeństwa. Żółte światło oznacza, że operator musi postępować 
ostrożnie; jeśli pojawi się czerwone światło, system M CDC zablokuje wykonywanie wszystkich 
manewrów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu. Operator może kontynuować pracę tylko wtedy, 
gdy parametry pracy powrócą do wartości w granicach norm bezpieczeństwa. System MCDC jest 
zawsze aktywny, nawet wtedy, gdy maszyna jest w ruchu i dlatego też z naddatkiem spełnia wymagania 
normy EN15000, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo we wszystkich sytuacjach.

 Nowoczesny system: niezrównana wydajność, wykraczająca poza standardowe wymagania normy EN15000 
 Chroniona trzema międzynarodowymi patentami: oryginalne rozwiązania Merlo są warte zabezpieczenia.
 Osprzęty Merlo zostały wyposażone w automatyczne rozpoznawanie ładunku. Bezpieczeństwo 
 pracy i funkcjonalność 
 Czujnik osprzętów: centralka wykorzystuje specjalny schemat obciążenia dla osprzętów, zapewniając 
 w ten sposób maksymalne bezpieczeństwo pracy
 Wyświetlacz: pokazuje główne parametry pracy w czasie rzeczywistym. Umożliwia operatorowi 
 natychmiastowe zareagowanie na zmieniające się warunki i podjęcie świadomej decyzji.
 Intuicyjny interfejs użytkownika: jedno spojrzenie na system sygnalizacji świetlnej informuje operatora o stanie bezpieczeństwa.
 Osprzęty bez CDC: ręczne wybieranie osprzętów nie wyposażonych w czujniki. Większa wszechstronność.
 Ważenie: system wykrywa i zapisuje w pamięci masę ładunku; wyświetla zestawienie wykonanych prac.
 Możliwość ustawienia masy osprzętu, jako tary: prostsze, bardziej efektywne zastosowanie.

Dzięki systemowi CDC firmy Merlo wysoki poziom bezpieczeństwa staje się standardem
Stworzony przez Merlo dla profesjonalnych użytkowników, którzy wymagają praktycznych, 
efektywnych i intuicyjnych systemów bezpieczeństwa
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Firma Merlo odpowiedziała na potrzeby zminimalizowania zużycia energii, wprowadzając innowacyjne, 
praktyczne i efektywne rozwiązania, które pozwalają na oszczędność trzech litrów paliwa na godzinę. 
Przy założeniu, że pracujemy przez 1000 godzin w roku, a cena litra paliwa wynosi 1,449 * euro, 
hipotetycznie możemy zaoszczędzić 4347 euro rocznie. Aby osiągnąć ten efekt, inżynierowie Merlo 
opracowali wyjątkowy opatentowany system EPD, gdzie obroty silnika nie są już sterowane 
bezpośrednio za pomocą pedału przyspieszenia, ale właśnie za pomocą systemu EPD.
Naciskając pedał przyspieszenia, operator przekazuje komunikat o pożądanej prędkości i momencie 
obrotowym do centralki EPD, która zarządza obrotami silnika w taki sposób, aby uzyskać maksymalną 
wydajność przy minimalnym zużyciu paliwa. Oprócz automatycznego zapewnienia tych parametrów, 
system EPD umożliwia także ręczne sterowanie niektórymi trybami operacyjnymi takimi, jak sterowanie 
uciągiem  i prędkością.
Merlo jest jedynym na świecie producentem ładowarek teleskopowych, który oferuje skuteczne 
rozwiązanie, umożliwiające znaczne zmniejszenie zużycia energii.

 System EPD: Innowacyjne rozwiązanie Merlo, chronione patentem.
 Oszczędność energii: System EPD zarządza silnikiem wysokoprężnym i skrzynią biegów, w celu uzyskania 
 oszczędności paliwa do trzech litrów na godzinę.
 Oszczędności w skali roku: zakładając, że przybliżony czas pracy w ciągu roku wynosi tysiąc godzin, oszczędzamy 
 około 3000 litrów paliwa, co odpowiada w przybliżeniu 4347 * euro.
 Cele: EPD zarządza obrotami silnika, przy zastosowaniu parametrów pozwalających na uzyskanie maksymalnych 
 oszczędności energii.
 Pedał przyspieszenia nie steruje bezpośrednio obrotami silnika: operator używa tego pedału do zadania prędkości 
 lub momentu obrotowego, a resztą zajmuje się system EPD. System jest wszechstronny i automatyczny.
 Tryby ręczne: operator może wybrać trzy tryby ręczne: «Transport i holowanie», «duże obciążenie» oraz «powolne 
 przemieszczanie się z prędkością kroczącą» w celu uzyskania maksymalnej wydajności w określonych warunkach 
 roboczych.

* 1,449 euro za litr. Wartość podana przez ADAC (German Automobile Club), w lutym 2013 r.

Oszczędność w zużyciu paliwa o ponad 4347* euro rocznie
EPD, innowacyjna technologia Merlo, to praktyczne i skuteczne rozwiązanie umożliwiające 
oszczędność paliwa, nawet do trzech litrów na godzinę

System EPD zapewnia również 
trzy ręczne tryby operacyjne: 
Tryb «transportu i holowania», 
w celu osiągnięcia lub 
utrzymania pożądanej 
prędkości przy minimalnym 
zużyciu paliwa; tryb «dużego 
obciążenia», stosowany do 
uzyskania maksymalnej 
wydajności podczas szczególnie 
wymagających prac takich, jak 
wykopy, czy odśnieżanie; i tryb 
Inching « do przemieszczania 
się z kroczącą prędkością».





Merlo CVTronic: płynne i stopniowe przyspieszenie bez strat momentu obrotowego
Pierwsza ładowarka teleskopowa wyposażona w zintegrowane systemy elektroniczne 
dla maksymalnej wydajności i osiągów

Maksymalne współdziałanie jest możliwe dzięki nowej przekładni, którą opracowano wykorzystując 
doświadczenia Merlo w dziedzinie przekładni hydrostatycznych oraz wprowadzając nowe 
rozwiązania techniczne, co pozwoliło na osiągnięcie takich samych parametrów jeśli chodzi 
o działanie, zużywanie się i wydajność, jak w tradycyjnej przekładni bezstopniowej.
System Merlo CVTronic składa się z dwóch silników hydrostatycznych z osiowymi tłokami i 
o zmiennej pojemności skokowej, zasilanych olejem przez pompę hydrostatyczną z czujnikiem 
obciążenia, z napędem bezpośrednio z silnika wysokoprężnego. Oba silniki współpracują ze sobą, 
aby zapewnić uzyskanie maksymalnego momentu obrotowego, w zakresach prędkości używanych 
do transportu materiałów i pracy w terenie otwartym.
Podczas transportu, drugi silnik hydrauliczny, który jest połączony z przekładnią za pomocą 
sprzęgła, jest całkowicie odłączony przez elektroniczną centralkę. Przejście jest wykonywane 
automatycznie, bez strat momentu obrotowego.
Cały olej z pompy jest następnie kierowany do głównego silnika hydraulicznego, który napędza 
P 50.8 przy prędkościach do 50 km/h tam, gdzie pozwalają na to lokalne ograniczenia.

 M CVTronic: Oryginalne rozwiązanie przekładni bezstopniowej firmy Merlo. Nowa przekładnia Merlo 
 dorównuje wydajnością konwencjonalnej przekładni bezstopniowej.
 Niskie obroty M CVTronic: dwa silniki hydrostatyczne współpracują ze sobą, aby dostarczyć maksymalny 
 moment obrotowy. Doskonała moc zaczepu.
 Wysokie obroty M CVTronic: cały przepływ oleju z pompy jest kierowany do głównego silnika 
 hydrostatycznego, aby osiągnąć prędkość do 50 km/h. Maksymalne osiągi i wyższa prędkość, 
 niż u konkurencji.
 M CVTronic/EPD: współdziałanie pomiędzy tymi dwoma zintegrowanymi systemami służy uzyskaniu wysokiej 
 wydajności i zmniejszeniu zużycia paliwa nawet o 3 litry na godzinę.
 Brak strat momentu obrotowego: maksymalna wydajność i komfort jazdy.
 Elektroniczne zarządzanie systemu M CVTronic i sterowanie prędkością: maksymalna wydajność i wygoda.
 Pedał przyspieszenia: połączony z systemem EPD w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

 Od 0 do 50 km/h: bezstopniowe przyspieszanie bez strat momentu obrotowego.
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9 NOWA KABINA

Ciesz się komfortem na nowo zaprojektowanej kabiny
Nie ważne, jaki masz wzrost i budowę ciała. Kabina nowej ładowarki P 50.8 oferuje komfort 
“skrojony na miarę”

Wystarczy rzut oka, aby zdać sobie sprawę, że ta nowa kabina to duży krok naprzód w zakresie 
wzornictwa i ergonomii stanowiska operatora.
Wchodzisz do kabiny i od razu czujesz się jak w domu. Szeroko otwierające się drzwi umożliwiają 
łatwy dostęp, komfortowy fotel kierowcy daje wygodne oparcie, kierownica ma możliwość 
regulacji nachylenia, a widoczność jest doskonała we wszystkich kierunkach.
Dzięki wysokiej, wypukłej przedniej szybie umożliwiającej obserwację dużego obszaru w pionie 
tzw. «Merlo Sky-View», operator ma nieograniczony widok na przemieszczający się wysięgnik.
Cyfrowy panel sterowania wyświetla informacje o pojeździe, natomiast informacje dotyczące 
sytemu dynamicznej kontroli ładunku M CDC pokazywane są na wyświetlaczu 8.5”, gdzie funkcje 
można wybierać za pomocą pokrętła. Tryby operacyjne EPD również można łatwo wybrać, dzięki 
joystickowi z wbudowanym sterowaniem za pomocą przełącznika kierunku jazdy «do przodu/do 
tyłu». Wyjątkowa kabina zaprojektowana specjalnie dla profesjonalnego operatora, wymagającego 
maksymalnego komfortu i ergonomii, by móc w łatwiejszy i bardziej precyzyjny sposób wykonywać 
swoją pracę.
 
Kabina: nowej generacji, ergonomicznie zaprojektowana, zapewniająca maksymalną widoczność i bezpieczeństwo.
Stanowisko operatora: dużo przestrzeni dla operatora umożliwiającej swobodne poruszanie ramionami i nogami.
Wypukła przednia szyba: unikalna w tego typu maszynach. Umożliwia operatorowi dobrą widoczność 
 poruszającego się wysięgnika.
Cyfrowy panel sterowania: zaprojektowany specjalnie dla tego pojazdu, dostarcza przejrzyste i dokładne 
 informacje. Panel wyświetla również chwilowe zużycie paliwa, pomagając operatorowi rozważnie korzystać 
 z pedału przyspieszenia.
Czytelny  wyświetlacz 8.5”: przeznaczony dla systemu M CDC jest standardowym wyposażeniem maszyny. 
Funkcje M CDC. Wybieranie funkcji za pomocą pokrętła jest łatwe i intuicyjne.
Elementy sterujące EPD: trzy tryby wybierane są ręcznie za pomocą potencjometrów, co maksymalnie ułatwia 
 użytkowanie.
Joystick: wyposażony w przełącznik kierunku jazdy «do przodu/do tyłu» dla maksymalnej wygody operatora.
Przyciski: główne przyciski sterowania są intuicyjne i znajdują się na prawym panelu sterowania.
Układ klimatyzacji i ogrzewania: dwustrefowy system z odmrażaniem przedniej szyby. Maksymalne 
 bezpieczeństwo i komfort.
Radio z systemem Bluetooth: zestaw głośnomówiący do obsługi telefonu komórkowego.
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MASZYNA OPONY DIM A B C D E F

P 50.8 500/60 R26.5 mm 4880 2920 480 1650 2520 2510 - 2570

MASA MASZYNY 8800 kg

MAKSYMALNY UDŹWIG 5000 kg

STOSUNEK MASY MASZYNY DO MAKSYMALNEGO UDŹWIGU 1.77

Dane techniczne
Wymiary

P 50.8 jest pierwszym z nowej serii modeli Panoramic Heavy-Duty:

Maksymalny udźwig 5 ton  

Maksymalna wysokość podnoszenia 8 metrów
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Compact Panoramic without stabilizers Professional 
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Kompakt Panoramik bez stabilizatorów Duże udźwigi
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Podnośniki teleskopowe przestawione w niniejszej dokumentacji mogą być wyposażone w akcesoria opcjonalne lub specjalne, które nie stanowią wyposażenia seryjnego i są dostarczane na zamówienie.
W niektórych państwach określone modele lub osprzęty mogą nie być dostępne z uwagi na ograniczenia rynkowe lub obowiązujące normy.

Dane techniczne i informacyjne są aktualizowane w momencie druku z zastrzeżonym prawem do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologicznego, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania.
Autoryzowany dealer Merlo dostarczy wszelkich aktualnych informacji na temat naszych produktów i usług.

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia 

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com

MERLO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Warszawska 109  05-092 Łomianki 

Tel. / Fax +48 22 751 20 22

www.merlo.com - info@pl.merlo.com


