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Zakłady Merlo w San Defendente di Cervasca (Cuneo) zajmują powierzchnię 
300 000 m2 z czego 220 000 m2 powierzchni jest zabudowana

1. Centralne biura Merlo SpA
2. Końcowe linie montażowe
3. Linie montażowe podzespołów i kabin
4. Wytłaczanie technopolimeru
5. Zautomatyzowane centrum magazynowania i spedycji
6. Centrum spedycyjne maszyn i oprzyrządowania
7. Końcowa kontrola jakości
8. Centrum technologiczne
9. Centrum hutnicze i linie montażowe konstrukcji
10. Oprzyrządowanie 3M
11. CFRM (Centrum Szkoleniowo-Badawcze)
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GRUPA MERLO

Grupa Merlo
N° 1 pod względem technologii i bezpieczeństwa
Marka Merlo od zawsze jest synonimem zaawansowanej technologii w dziedzinie podnośników 
teleskopowych, a nasza historia, która sięga 1964 r. odznacza się doświadczeniem bazującym na 
wytrwałości i pasji. Opracowywanie złożonych projektów, od koncepcji do realizacji, od projektu do 
sprzedaży, oznacza proponowanie innowacyjnych rozwiązań, wychodzących naprzeciw przewidywanym 
potrzebom oraz dostosowanych do możliwych kierunków rozwoju najbardziej konkurencyjnych rynków. 
Wynikiem naszego zaangażowania są kompaktowe i zwrotne maszyny teleskopowe, których osiągi 
operacyjne, komfort, wydajność i bezpieczeństwo pozostają bezkonkurencyjne. 
Na targach Agritechnica 2013 zostały nam przyznane trzy ważne nagrody, które potwierdzają 
wyższość technologiczną oraz innowacyjność naszych produktów: Turbofarmer 42.7 Hybrid: 
maszyna nagrodzona złotym medalem za innowację, Turbofarmer II: maszyna roku 2014 w kategorii 
bliski transport i logistyka. Multifarmer: maszyna określona mianem „kamienia milowego” dla 
rolnictwa. 
Nowa rodzina ładowarek Turbofarmer Modular Medium Duty i Compact otrzymała nagrodę 
„Maszyna roku 2015” na targach Sima w Paryżu.
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•	> 1100 pracowników

•	Powierzchnia wynosząca 300 000 m2 
 z czego 220 000 m2 powierzchni  

 jest zabudowana

•	90% produkcji na eksport

•	600 koncesjonariuszy na całym świecie

•	8% obrotów na Badania i Rozwój

•	54 robotów

Zautomatyzowana stacja formowania wysięgnika Zautomatyzowane spawanie ram Roto



Gama poświęcona nowym 
metodom rolno-przemysłowym 
Trzy modele:
• P55.9CS  • P60.9CS  • P75.9CS

Moc, wytrzymałość i komfort. 
Technologia i doświadczenie
Merlo w służbie dla przedsiębiorstw



ZALETY

Rekordowe liczby
Gama wszechstronnych i mocnych 
ładowarek teleskopowych
W 1996 roku, jako pierwsi daliśmy początek gamie ładowarek teleskopowych przeznaczonych dla 
rolnictwa. Dzisiaj przedstawiamy ich nową generację, powstałą na bazie doświadczeń zdobytych 
w ciągu 50 lat działalności.
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•	EPD -18% w zużyciu paliwa

•		Amortyzowana kabina CS

• Poziomowanie ramy,   

 wszechstronność i bezpieczeństwo  

•	Klasa 9 metrów 

 •	Trzy modele od 5,5 do 7,5 tony

•	Silnik Tier 4 Interim 
 o mocy 156 KM dla większych   

 osiągów

 

+ Komfort è Najbardziej przestronna kabina w kategorii

 è Amortyzowana kabina, unikalne i chronione 
  patentem rozwiązanie 

+ Bezpieczeństwo è Kabina spełniająca wymogi ROPS i FOPS poziom II*

 è M CDC Dynamiczna kontrola obciążenia   

+ Wszechstronność è  Poziomowanie ramy

 è  Tac-lock w standardzie

+ Wydajność è -18% w zużyciu paliwa z EPD - Eco Power Drive

+ Osiągi è Silnik Tier 4 Interim o mocy 156 KM

 è  Do 7,5 ton

* Norma EN ISO 3449/2008, poziom ochrony II (poziom ochrony wyższy, niż ten przewidywany przez normę i odpowiada 
 upadkowi przedmiotu o wadze 227 kg z wysokości 5,22 metra) 



Ładowarki teleskopowe CS Merlo: 
wytrzymałość i produktywność



Panoramic CS Tier 4 Interim jeszcze bardziej innowacyjne, 
o lepszych osiągach 
Nowe technologie dla nowych obszarów zastosowania
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Komfort
• Najszersza kabina na rynku 1010 mm
• Kabina “CS” z zawieszeniami 
 hydropenumatycznymi w standardzie

Bezpieczeństwo
• M CDC Merlo Dynamiczna kontrola 
 obciążenia
• Kabina spełniająca wymogi FOPS/ROPS 

Układ hydrauliczny
• Pompa LS + Flow-sharing
• Joystick elektroniczny 

Innowacyjne systemy Merlo
• Korektor nachylenia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
• Szybki sprzęg osprzętu Tac-Lock

Zdolność podnoszenia
• 9-metrowe wysięgniki
• Udźwigi od 5,5 do 7,5 ton

Wydajność – Powertrain
• Silniki Tier 4 Interim 156 KM
• Przekładnia hydrostatyczna Merlo 2-biegowa
• EPD – Eco Power Drive

Wszechstronność holowania (P55.9CS)
• Zaczep holowniczy do 20 ton
• Gniazda hydrauliczne (2 opcje)
• Hamowanie przyczepy (pneum./hydr.)

Komfort
• Najszersza kabina na rynku 1010 mm
• Kabina “CS” z zawieszeniami 
 hydropenumatycznymi w standardzie

• M CDC Merlo Dynamiczna kontrola 

• Kabina spełniająca wymogi FOPS/ROPS 

• Szybki sprzęg osprzętu Tac-Lock
Zdolność podnoszenia

• Udźwigi od 5,5 do 7,5 ton



Przekładnia hydrostatyczna 
Merlo: niezrównana precyzja 
i wydajność
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•	Silnik Tier 4 Interim 

 o mocy 115 kW/156 KM 
 najmocniejszy w tej kategorii

•	Przekładnie hydrostatyczne   
 Merlo z dwubiegową skrzynią

•	EPD w standardzie:   
 zużycie paliwa mniejsze o 18%

•	Fan Drive w standardzie  
 w celu utrzymania czystych chłodnic

•	Elektroniczne sterowanie obrotami silnika

Nowy silnik Tier 4 Interim 
Najlepsze technologie zapewniające 
najlepsze efekty pracy
Gama Panoramic CS jest wyposażona w silnik Tier 4 Interim, z filtrem cząstek stałych, o mocy 115 kW/156 KM, pojemności 
4,1 litra przy 2400 obr./min, momencie 609 Nm przy 1600 obr./min. Maszyny teleskopowe Merlo od zawsze są wyposażane 
w przekładnie hydrostatyczne, aby uzyskać większą precyzję oraz większe bezpieczeństwo z hamowaniem „aktywnym”. 
Wszystkie wersje wyposażone są również w system EPD (Eco Power Drive) służący do elektronicznego sterowania 
silnikiem cieplnym,  który umożliwia rzeczywistą redukcję zużycia paliwa o 18% w ciągu roku. Maszyny Panoramic CS 
posiadają system ”Fan Drive”, który umożliwia zmianę kierunku obrotu wentylatora, z ssania na dmuchanie.

Silnik i układ chłodzenia

A
B

D

C
WENTYLATOR FAN DRIVE I CHŁODNICE DEDYKOWANE
W temperaturze poniżej 40° wentylator zaczyna pracę 
w przeciwnym kierunku przez 30’’, aby następnie powrócić 
do normalnego stanu pracy

A. Chłodnica Intercooler
B. Chłodnica płynu chłodzącego silnika
C. Chłodnica oleju hydraulicznego
D. Chłodnica oleju hydrostatycznego

Fan Drive

Redukcja zużycia paliwa
Technologia Merlo CVTronic + EPD
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CVTronic+EPDTechnologia tradycyjna
Cykl mieszany (l/h)

100%

82%

-18%
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1. Merlo CDC - Dynamiczna Kontrola Obciążenia. Standardy bezpieczeństwa 
 przewyższające wymogi normy EN15000.
2. Nowy joystick z przełącznikiem kierunku jazdy (funkcja zduplikowana 
 przy kierownicy): ergonomia i łatwość użytkowania.
3. Tablica rozdzielcza z wyświetlaczem cyfrowym.
4. Funkcja Inching-Control: zwiększona czujność w przypadku 
 milimetrowych przesunięć.
5. Schowek na akcesoria.

Najszersza kabina w kategorii

5
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•	Amortyzowana 
 kabina CS 

•	 Jedyna	firma	oferująca	kabinę	z	

zawieszeniem w standardzie 

•	 System	uruchamiany 

 przez operatora

•	Fotel pneumatyczny

•	 Wysięgnik	z	zawieszeniami BSS 
 służącymi zabezpieczeniu ładunku 

•	Wysokie osiągi i    

 maksymalny komfort

„CS” - akronim od „cabina sospesa”, czyli 
kabina z zawieszeniem 
Jedyne	na	świecie	kabiny	z	zawieszeniem	
w standardzie
Osiągając 1010 mm jest najszerszą kabiną w kategorii, jedyną z systemem zawieszeń 
hydropneumatycznych w standardzie. 
Wejście ułatwiają drzwi o szerokości 770 mm, wyposażone ponadto w otwierane okno z opuszczaną 
szybą, co zapewnia lepszą wentylację naturalną. 
Nazwa Panoramic pochodzi od doskonałego poziomu widoczności, z której Merlo jest dumna już od 
chwili, kiedy powstał pomysł ładowarki teleskopowej z silnikiem umieszczonym z boku. 
Dzięki instalacji klimatyzacyjnej można uzyskać i utrzymać we wnętrzu kabiny idealną temperaturę 22°.

Oczywisty komfort

Kabina z zawieszeniem 
hydropneumatycznym 
aktywowanym przez operatora. 
Jedyna w swoim rodzaju dostępna 
na rynku.

Zawieszenie hydropneumatyczne 
BSS wysięgnika (opc.). Włącza je 
operator. Przyspiesza 
przemieszczanie, zabezpiecza 
ładunek i zwiększa efekty pracy. 
Wyłącza się przy prędkości <3 km/h.

Fotel pneumautyczny dla większego 
komfortu.

Naprawiono 
kabiny

zawieszona 
kabina

prędkość [km/h]
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WZROST KOMFORTU



Joystick	automatycznego	
przyspieszania zwiększa 
osiągi i poprawia komfort
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• Joystick automatycznego    

 przyspieszania w standardzie

• Maksymalna produktywność dzięki   

 automatycznemu    
 sterowaniu prędkością   

 wysięgnika

• Regulator obrotów 
 silnika w standardzie: większe osiągi 

 i mniejsze zużycie paliwa

Elektroniczne sterowanie obrotami silnika
Większe osiągi i mniejsze zużycie paliwa 
 
System Merlo EPD umożliwia swobodne sterowanie obrotami silnika cieplnego uniezależniając je od 
pedału gazu i od prędkości przemieszczania. W celu poprawy produktywności ładowarek 
teleskopowych Merlo system EPD steruje dwoma dodatkowymi funkcjami: joystickiem 
automatycznego przyspieszania i regulatorem obrotów silnika.

Panel sterowania

JOYSTICK AUTOMATYCZNEGO PRZYSPIESZANIA
To rozwiązanie umożliwia poprawę produktywności ładowarek teleskopowych Merlo poprzez 
automatyczne zwiększanie w razie potrzeby obrotów silnika, w celu zwiększenia prędkości ruchów 

wysięgnika. Ta funkcja jest uruchamiana za pomocą przełącznika 1  i jej logika działania obejmuje:

 Wykonanie ruchu Joystickiem (nie do samego końca): obroty silnika zwiększone proporcjonalnie do kąta ruchu

 Wykonanie ruchu Joystickiem do samego końca: obroty silnika na poziomie 80% maksymalnych 
 obrotów, dla szybkich i precyzyjnych ruchów wysięgnika

 Wykonanie ruchu Joystickiem do samego końca dwoma lub więcej ruchami: obroty silnika 
 na maksymalnym poziomie

2

1

REGULATOR OBROTÓW SILNIKA
Regulator obrotów silnika 2  umożliwia operatorowi ustawienie minimalnych obrotów silnika, które 
chce utrzymać. Jest to bardzo przydatne podczas prac łyżką oraz gdy używa się oprzyrządowania na 
wysięgniku, które wymaga stałego minimalnego przepływu oleju.
W trakcie włączonego trybu joysticka automatycznego przyspieszania regulator ustawia maksymalne 
obroty silnika w celu dalszej redukcji zużycia paliwa.



• System M CDC (Dynamiczna Kontrola 
Obciążenia) stale kontroluje stabilność 
wzdłużną maszyny na podstawie 
dynamicznych parametrów pracy (typ 
używanego osprzętu, podnoszony 
ładunek, wysięg i wysokość podnoszenia).

Gdy liczy się 
bezpieczeństwo!



MERLO CDC

•	Bezpieczeństwo przewyższające 

 normę EN15000

•	Automatyczne     
 rozpoznawanie osprzętu*

•	Kolorowy wyświetlacz w kabinie

•	Ochrona ROPS i FOPS, 

 bez wpływu na warunki w kabinie

* Dotyczy osprzętu produkowanego w zakładach Merlo 
 i wyposażonych w czujnik M CDC

Dynamiczna kontrola obciążenia Merlo
Bezpieczeństwo w standardzie dla wszystkich
Dla Grupy Merlo bezpieczeństwo jest nadrzędną wartością i dlatego opracowano 
system M CDC. Celem jest umożliwienie każdemu operatorowi pracy w całkowicie bezpiecznych, 
warunkach przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu potencjału własnej maszyny teleskopowej 
oraz używanego osprzętu. System Merlo CDC pozwala maszynom Panoramic CS Tier 4 Interim 
na automatyczne rozpoznanie zamontowanego osprzętu i dostosowanie swojego zachowania 
w oparciu o specjalne wykresy obciążenia. 
Operator ma możliwość sprawdzenia w każdej chwili dynamicznej równowagi pojazdu, dzięki 
świetlnemu punktowi na monitorze lub dzięki sygnalizatorowi świetlnemu umieszczonemu na 
przednim słupku. Jeżeli wykonywane manewry zagrażają stabilności ładowarki teleskopowej, 
system M CDC interweniuje blokując wysięgnik i uniemożliwia wykonywanie dalszych 
obciążających ruchów.

EN 15000 •  EN 15000 •  
E

N
 1

50
00

Tylna kamera (opcyjnie)
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Automatyczne rozpoznawanie osprzętu

Czujnik umieszczony na osprzęcie Czujnik umieszczony na karetce



Ruchy wysięgnika: 
szybkość i precyzja
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•	Lekka konstrukcja wysięgnika 

 o wysokiej sztywności skrętnej

•	System z wkładami 
 co ułatwia konserwację

•	Mechanizm wysuwania i komponenty   

 dobrze zabezpieczone   
 wewnątrz wysięgnika

•	Poziomowanie: koryguje   

 przechył ramy na pochyłych terenach

•	Tac-Lock: system hydraulicznego  

 blokowania osprzętu z kabiny

•	Rozdzielacz Flow Sharing: do   

 zarządzania trzema ruchami jednocześnie

Precyzja i technologia Merlo
Oryginalny wysięgnik, sprawny i nowoczesny 
Firma Merlo produkuje w całości we własnym zakresie wysięgniki dla swoich podnośników 
teleskopowych. Opracowała unikalne technologie, aby były mocne i lekkie, aby chronić 
mechanizmy ruchu przed przypadkowymi uderzeniami i aby umożliwić swoim klientom 
umieszczanie ładunku w jak najdokładniejszy możliwy sposób.
 Blachy wysięgnika przyspawane na osi, która nie jest poddawana zginaniu
 Wkład: system ruchu chroniony wewnątrz wysięgnika, dzięki opatentowanemu rozwiązaniu, 
 łatwo dostępny w przypadku konserwacji
 Tac-Lock: system hydraulicznego blokowania osprzętu z kabiny
 Poziomowanie: system korekty nachylenia zintegrowany z ramą, umożliwia operatorowi korektę  
 nachylenia terenu, dzięki czemu może pracować w warunkach całkowitego bezpieczeństwa

è Nowa pompa w standardzie o przepływie 
 176 l/min i zmiennej pojemności skokowej 
 Load Sensing oraz Flow-sharing umożliwia:
 • Złożone ruchy o wysokiej precyzji
 • Oszczędność energii / mniejsze zużycie
 • Mniejsze zużycie komponentu

Tac-Lock: system hydraulicznego blokowania 
osprzętu z kabiny

Węże, przewody elektryczne i pomocnicze linie 
hydrauliczne znajdują się w wysięgniku, co daje 
maksymalną ochronę

System poziomowania do korekty nachylenia



Osie, zaprojektowane 
i skonstruowane przez Merlo.

Wszechstronne, wytrzymałe 
i opracowane dla każdego użycia
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• Osie opracowane, zaprojektowane 

 i wyprodukowane w Merlo (Panoramic)

•	450 mm prześwitu od   

 ziemi, najlepsza wartość w kategorii

•	Trzy tryby skrętu

•	Hamulce na sucho 
 w celu redukcji tarć i zużycia paliwa

• Automatyczny system załączania   

 hamulca postojowego   

 podczas wyłączania silnika

Osie i hamulce Merlo, wytrzymałe i wydajne
Maksymalna wszechstronność i trwałość 
Nasze ładowarki teleskopowe Panoramic CS posiadają osie opracowane, zaprojektowane i wyprodukowane 
całkowicie we własnym zakresie. Wytworzone z żeliwa, wyposażone w reduktory planetarne, których 
wytrzymałość jest gwarantowana, doskonałe właściwości skrętne i prześwit od ziemi „best in class”. Wszystkie 
nasze ładowarki teleskopowe z rodziny Panoramic CS są wyposażone w 4 hamulce tarczowe pracujące na 
sucho, które umożliwiają znaczną redukcję tarcia, a w konsekwencji zużycia paliwa, w porównaniu 
z tarczowym systemem hamulcowym w kąpieli olejowej. Ponadto, hamulec postojowy jest załączany 
automatycznie podczas wyłączania silnika. Operator ma także możliwość dowolnego włączania go przy 
pracującym silniku, w przypadku prac na stoku, które nie wymagają przemieszczania się. Prześwit od ziemi 
wynosi 450 mm (opony 500/70-24), co zapewnia sprawne pokonywanie wszystkich przeszkód.

450 mm 
prześwitu.
Opony
(500/70-24)

TRZY TRYBY SKRĘTU Z PONOWNĄ SYGNALIZACJĄ PO ZAKOŃCZENIU JAZDY

SKRĘT KÓŁ PRZEDNICH SKRĘT KORYGOWANY SKRĘT SYNCHRONICZNY

Hamulce tarczowe pracujące na sucho

Ręczny 
przełącznik 
hamulca 
postojowego

1



6 SIOSTRZANYCH SPÓŁEK
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ŚWIAT MERLO

CENTRUM 
SZKOLENIOWE
Centrum szkoleniowo-
badawcze Merlo (CFRM) 
uczyniło prawdziwą misję ze 
szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i warsztatów 
z użytkowania maszyn. CFRM 
organizuje kursy szkoleniowe 
dla operatorów platform 
osobowych do robót na 
wysokościach, wózków 
podnośnikowych, podnośników 
teleskopowych, dźwigów, 
koparek, ciągników rolniczych 
i leśnych, maszyn odśnieżających 
i pojazdów oczyszczania miasta.

Kraje, w których Merlo jest liderem na rynku MOVIMATICA
ŁĄCZNOŚĆ 
MOBILNA MERLO
Jest to system grupy Merlo do 
radiolokalizacji, zabezpieczający 
przed kradzieżą oraz do 
diagnostyki pojazdów. 
Może się porozumiewać z 
innymi systemami sieciowymi, 
z których korzystają klienci.
Korzyści dla koncesjonariusza:
zdalna diagnostyka i pomoc 
techniczna. Korzyści dla 
użytkownika: zabezpieczenie 
przed kradzieżą, strefy czasowe, 
obszary robocze, zarządzanie 
konserwacją.



Automatyczny Magazyn Części 
Zamiennych 2011 2014

Pojemność składowania 1000 m3 10 000 m3 

Wypełnienie 100% 85%

Odsetek przetwarzanych kodów 50% 86%

Odsetek zarządzanych linii 65% 94%

Czas pobierania 90” 30”

Liczba kodów 8 000 17.000
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NOWE CENTRUM CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH
Nowy Zautomatyzowany Magazyn Części 
Zamiennych zajmuje powierzchnię 7000 m² 
i umożliwia przechowywanie 10 000 m³ oraz 
zarządzanie ponad 20 000 kodów. Ponadto może 
automatycznie zarządzać 94% linii zamówień 
przetwarzanych na dobę, ze średnim czasem 
pobierania 30 sekund na linię. Magazyn ma 
w zasobach ponad 99% pozycji zamawianych 
w trybie pilnym  z realizacją 24 godziny.

W zglobalizowanym świecie klient jest najważniejszy!

Od wyjątkowych produktów po wyjątkowość usług. W 2008 roku firma Merlo dostosowała proces produkcyjny do systemu kontroli 
jakości ISO 9001, który jest stale dopracowywany i udoskonalany. Równocześnie, aby umożliwić stawianie klienta zawsze na 
pierwszym miejscu, firma zaczęła inwestować w system usług takich jak finansowanie, serwis, szkolenia, części zamienne i wsparcie 
informatyczno-telekomunikacyjne, w tym zdalne diagnozowanie problemów, dzięki projektowi Merlo Mobility.

Obszar przetwarzania zamówień i spedycji

Obszar magazynowania i automatycznego pobierania

ŚWIAT 
MERLO



DANE TECHNICZNE P 55.9 CS P 60.9 CS P 75.9 CS

Całkowita masa na pusto, bez wideł (kg) 10320 10940 11400

Maksymalny udźwig (kg) 5500 6000 7500

Wysokość podnoszenia (m) 8,6 8,6 8,6

Maksymalny wysięg (m) 4,6 4,6 4,6

Wysokość przy maksymalnym udźwigu (m) 8,6 8,6 7,3

Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m) 1,4 1,7 1,3

Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg) 5500 6000 6500

Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg) 2000 2500 2500

Silnik turbo (pojemność skokowa/cylindry)* 4.0/4 4.0/4 4.0/4

Moc silnika Tier 4 Interim (kW/KM)* 115/156 115/156 115/156

Eco Power Drive (EPD) P P P

Maksymalna prędkość (km/h) 40 40 40

Zawieszenie hydropneumatyczne BSS wysięgnika P P P

Zbiornik paliwa (l) 160 160 160

Pompa hydrauliczna Load-Sensing (bar-l/min.) 240/176 240/176 240/176

Flow Sharing P P P

Zbiornik oleju hydraulicznego (l) P P P

Kabina FOPS (ISO 3449) i ROPS (ISO 3471) P P P

 Joystick elektroniczny z automatycznym przyspieszaniem P P P

Przekładnia hydrostatyczna P P P

Blokada mechanizmów różnicowych (przedni - tylny) P P P

Przełącznik kierunku jazdy na kierownicy P P P

Kontrola posuwu Inching-Control za pomocą pedału P P P

Stały napęd na cztery koła P P P

Skręt na czterech kołach P P P

Automatyczny hamulec postojowy P P P

Refl ektory robocze w kabinie (2 P + 2 T) P P P

Skrzynia biegów 2-biegowa 2-biegowa 2-biegowa

Rama z poziomowaniem P P P

Dynamiczna kontrola obciążenia M CDC + wyświetlacz P P P

Opony standardowe 500/70 R24 17.5-25 17.5-25

 P W standardzie p Na zamówienie

    

Od pomysłu do zapewnienia 
wszechstronności zastosowania 
Większa wydajność i produktywność 
dzięki oprzyrządowaniu Merlo

W ewolucji produktu Merlo stosuje proste i skuteczne wytyczne. 
Od pomysłu do wykonania – wszystko jest opracowywane, projektowane 
i realizowane w zakładach Grupy. 
Ta prosta reguła dotyczy także oprzyrządowania. 
Bazując na bogatym doświadczeniu technicy Merlo zrealizowali szeroką gamę 
oprzyrządowania, z podziałem na różne typy i zdolności udźwigu. 
Wielofunkcyjne systemy Merlo, które natychmiast znajdują wielorakie 
zastosowanie są wysoko zaawansowane, aby zapewnić wydajność, komfort i 
przede wszystkim bezpieczeństwo podczas codziennej pracy.

WIDŁY DO BEL WIDŁY DO OBORNIKA 
Z CHWYTAKIEM

CHWYTAK DO BEL

ŁYŻKI HAKI/ WYSIĘGNIKI DŹWIGU CHWYTAKI 
DO BEL OWINIĘTYCH

ŁYŻKI WIELOFUNKCYJNE Z 
CHWYTAKIEM

PLATFORMY



DANE I OSPRZĘT22 | 23

DANE 
TECHNICZNE

WYMIARY P 55.9 CS

A (mm) 5120 M (mm) 1010

B (mm) 1210 N (mm) 1620

C (mm) 3000 P (mm) 2440/2500*

D (mm) 910 R (mm) 4420

E (mm) 4600 S (mm) 5100

F (mm) 480 Z (mm) 850

H (mm) 2420 *min/śr.

P 55.9 CS Z WIDŁAMI P 60.9 CS Z WIDŁAMI P 75.9 CS Z WIDŁAMI

WYMIARY P 60.9 CS

A (mm) 5120 M (mm) 1010

B (mm) 1210 N (mm) 1620

C (mm) 3000 P (mm) 2440/2500*

D (mm) 910 R (mm) 4420

E (mm) 4600 S (mm) 5100

F (mm) 480 Z (mm) 850

H (mm) 2420 *min/śr.

WYMIARY P 75.9 CS

A (mm) 5120 M (mm) 1010

B (mm) 1210 N (mm) 1800

C (mm) 3000 P (mm) 2440/2500*

D (mm) 910 R (mm) 4420

E (mm) 4600 S (mm) 5100

F (mm) 480 Z (mm) 850

H (mm) 2420 *min/śr.
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P 55.9 CS/ P 60.9 CS/ P 75.9 CS
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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

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
2015 - Nowa rodzina ładowarek Turbofarmer Modular Medium Duty i Compact otrzymała 
  nagrodę maszyna roku 2015 na targach Sima w Paryżu

MERLO
1964-2014

MACHINE
OF THE YEAR 2014

MACHINE 
OF THE YEAR 2015

MACHINE 
OF THE YEAR 2014HISTORYCZNA SPÓŁKA WŁOCH

Podnośniki teleskopowe przedstawione w niniejszej dokumentacji mogą być wyposażone w akcesoria opcjonalne lub specjalne, które nie stanowią wyposażenia seryjnego i są dostarczone na zamówienie. 
W niektórych krajach poszczególne modele lub wyposażenie mogą nie być dostępne z uwagi na ograniczenia rynkowe lub obowiązujące normy.

Dane techniczne i informacje są aktualizowane w momencie druku z zastrzeżonym prawem do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologicznego, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania.


