
CINGO M12.3 PLUS Z MOTOREDUKTORAMI
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NOWY CINGO M12.3 PLUS

Maksymalny udźwig 1200 kg.

Z prawej strony otwierana osłona umożli-
wiająca dostęp do silnika i jego konserwację.

Ergonomiczne i intuicyjne sterowanie z 
miejsca prowadzenia. Na środku hamulec 
postojowy (automatyczny lub ręczny).

1)  14-litrowy zbiornik na paliwo, 
zamocowany na zawiasach, co ułatwia 
dostęp i konserwację silnika diesel.

2)  Zdejmowana pokrywa umożliwia szybki 
dostęp do korka chłodnicy.

3)  Zawieszona na dolnych zawiasach osłona 
ułatwia dostęp i czyszczenie chłodnicy.

Dzielnik przepływu pomiędzy rozdziela-
czami a silnikiem hydraulicznym.

Gąsienice wykonane z gumy 230x72x40. Ślizgi zmniejszają hałas 
gąsiennic

Motoreduktory wypo-
sażone we wbudowany 
hamulec postojowy.

Nowe M12.3 plus: technologia Merlo zastosowana w urządzeniach Cingo
Praktyczne rozwiązania umożliwiające pracę w terenie pagórkowatym i górzystym. Umożliwia 
maksymalną siłę uciągu, maksymalną ergonomię oraz zwrotność. Uproszczona konserwacja

sażone we wbudowany 



NOWY CINGO M12.3 PLUS

Firma Merlo od zawsze wierzy w potencjał gąsienicowych ciągników z wymiennym osprzętem i 
dopracowała pojazd Cingo M12.3 Plus wyposażając go w modułową ramę oraz w nowe 
motoreduktory z wbudowanym hamulcem postojowym. Całością porusza silnik diesel o mocy 
21 kM oraz odpowiednie gąsienice, które dzięki doskonałemu przyleganiu do podłoża pozwalają 
na pracę w każdym terenie. Idealny w okolicach pagórkowatych i górzystych, gdzie jego 
niewielkie wymiary, nisko umieszczony środek ciężkości oraz znaczny uciąg umożliwiają 
wydajną i bezpieczną pracę. 
Układ hydrostatyczny umożliwia ponadto rozwijanie prędkości od kilku metrów na godzinę 
do maksymalnie 4,5 km/h oraz na łatwe kierowanie z milimetrową dokładnością. 
A wszystko to z korzyścią dla wykonywanych zadań oraz bezpieczeństwa obsługi urządzenia. 
Pomocniczy, 8 drożny układ hydrauliczny (4 dźwignie), zasilany pompą o przepływie 28 litrów na 
minutę (8 cm³ przy 3600 obrotach na minutę) umożliwia najbardziej efektywną pracę hydrauliki 
każdego osprzętu, dzięki czemu zespół Cingo/osprzęt to prawdziwe, niestrudzone, 
wielofunkcyjne i niezrównane urządzenie robocze.

  Modułowa konstrukcja: maksymalna skuteczność, umożliwia łatwy dostęp do głównych części
  Silnik diesel o mocy 21 kM: moc dostosowana do każdej kombinacji Urządzenie/Osprzęt.
  Nisko umieszczony środek ciężkości: umożliwia w pełni bezpieczną i efektywną pracę w terenach 

górzystych.
  Układ hydrostatyczny: dwie pompy 13 cm³ przenoszą napęd płynnie i stopniowo.
  Nowe motoreduktory: niewielkie rozmiary oraz przeniesienie maksymalnego momentu na 

gąsienice 
  Gumowe gąsienice: niewielkie ugniatanie terenu oraz maksymalna moc uciągu.
  Hamulec postojowy: automatyczne włączenie hamulca po zgaszeniu silnika. Operator może go 

łatwo włączyć w każdym momencie przełącznikiem znajdującym się na desce rozdzielczej.
  Układ hydrauliczny: rozdzielacz pomocniczy, 8-drożny, zasilany pompą o przepływie 28 litrów na 

minutę.
  Zbiornik oleju napędowego: 14 litrów z nawiązką wystarcza na całą zmianę roboczą. Umożliwia 

dostęp do komory silnika.
  Osłona z prawej strony: pozwala na łatwe przeglądy komory silnika podczas zwykłych prac 

konserwacyjnych.
  Gama osprzętu: opracowana specjalnie dla Cingo, daje szerokie możliwości wyboru dla każdego 

rodzaju pracy.

Cingo M12.3 Plus z motoreduktorami, technologiczna ewolucja 
pod znakiem maksymalnych efektów pracy i bezpieczeństwa
Niestrudzony, niezrównany, nieporównywalny. Innowacyjny owoc doświadczenia Merlo 
w produkcji wielofunkcyjnych ciągników z wymiennym osprzętem

DANE TECHNICZNE CINGO M12.3 PLUS 
Masa maszyny (kg)  700

Udźwig (kg) 1200

Silnik diesel 719 cm³ D722 Kubota E3B

Moc silnika (KM/kW) 21/ 14,9 @3600 obr/min

Maksymalna prędkość (km/h) 4,5

Zbiornik na paliwo diesel (l) 14

Akumulator (V/Ah) 12/44

Dwie pompy serii Hansa (cm³) 13+13

Pompa (cm³) kon� guracja podstawowa 8

Ciśnienie robocze układu max (bar) 200

Przepływ układu max (l/min) 28

Szerokość (mm) 1000

Długość (mm) 1800

Wysokość (mm) 1140

MOTOREDUKTORY PLANETARNE. 
TECHNOLOGIA MERLOZASTOSOWANA 
W URZADZENIACH CINGO
KORZYSCI PŁYNACE Z ZASTOSOWANIA
MOTOREDUKTORÓW PLANETARNYCH
•  Motoreduktory planetarne czyli przekładnia 

mechaniczna napędzana silnikiem hydrostatycznym 
- dzieło sztuki technologicznej Merlo

•  Niewielkie rozmiary motoreduktorów planetarnych: 
umożliwiają założenie bezpośrednio na piastach. 
Prostota i skuteczność.

•  Przenoszenie momentu bezpośrednio na gąsienice: 
maksymalne osiągi i możliwość przeniesienia napędu. 

•  Wysoki stopień przełożenia: maksymalne 
przeniesienie momentu na gąsienice dające 
maksymalną siłę uciągu. Pokonywanie stromych 
wzniesień.

•  Dwie dedykowane pompy hydrauliczne: 
maksymalna skuteczność i wysokie osiągi układu 
hydraulicznego.

•  Wbudowane hamulce postojowe:
 -   Nowe rozwiązanie: niewielkie rozmiary i 

niezawodność. 
 -   Stopniowe i bezpieczne sprzęganie.
 -   Włączają się automatycznie w momencie 

zgaszenia silnika diesel. 
 -   Operator może je włączyć ręcznie przełącznikiem 

umieszczonym na tablicy sterowniczej. Jest to 
funkcja przydatna podczas stacjonarnej pracy z 
Cingo na wzniesieniach z włączonym silnikiem.

TECHNOLOGIA MERLOZASTOSOWANA 
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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

MERLO SpA realizuje politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego parametry naszych produktów mogą być inne niż podano, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

50 LAT OGROMNEGO ZAANGAŻOWANIA 
W PRACĘ RAZEM Z PAŃSTWEM
1964 - Powstanie Grupy Merlo
1966 - DM i DBM: pierwsza wywrotka i pierwsza betoniarka samozaładowcza
1981 - SM: pierwszy podnośnik teleskopowy
1987 - Panoramic: pierwsza na świecie ładowarka teleskopowa z silnikiem umieszczonym z boku 
1991 - Roto: pierwszy na świecie podnośnik z obrotową wieżyczką
1996 - Turbofarmer: pierwsza w Europie ładowarka teleskopowa z homologacją na ciągnik rolniczy
1998  - P26: super kompaktowe ładowarki teleskopowe
2000 -  Multifarmer: pierwszy ciągnik rolniczy z wysięgnikiem teleskopowym
2001  - MM: pierwszy ciągnik leśny z wymiennym osprzętem
2010 - Hybrid: pierwsza hybrydowa ładowarka teleskopowa diesel/silnik elektryczny
2012 - Maszyny modułowe: nowa koncepcja podnośnika teleskopowego
2013 - Trzy ważne nagrody na targach Agritechnika w Hannowerze: 
   Hybrid 42.7: złoty medal za innowację technologiczną 
   Turbofarmer II: maszyna roku 2014
   Multifarmer 40.9: kamień milowy w mechanizacji rolnictwa
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