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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 Kompakt 

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 dealerów na całym świecie

• 8% obrotów na Badania i Rozwój

• 54 roboty

Zautomatyzowana stacja formowania wysięgnika Zautomatyzowane spawanie ram Roto



Merlo przedstawia nową 
gamę maszyn kompaktowych



ZALETY

Nowa gama maszyn kompaktowych Merlo
Maksymalne osiągi, minimalne gabaryty
W 1996 roku, jako pierwsi daliśmy początek gamie ładowarek teleskopowych przeznaczonych dla 
rolnictwa. Dzisiaj przedstawiamy nową generację maszyn kompaktowych, powstałą na bazie 
doświadczeń zdobytych w ciągu 50 lat działalności. Jedyne ładowarki teleskopowe na świecie 
wysokie na 2 metry i na 2 metry szerokie.
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 • Nowa kabina. Najszersza   

  w kategorii

• Wersja z obniżoną kabiną bez 

 rezygnacji z niczego. Ten sam komfort pracy!

• 40 km/h w standardzie 

 w całej gamie, jedyna taka prędkość 

 w kategorii

 • EPD w standardzie: 
 obniżone zużycie paliwa 
 aż o 18%  

• Wentylator Fan Drive 

 (wsteczny wydmuch chłodnicy) 

 zawsze sprawne chłodnice

Prędkość  40 km/h w standardzie dla całej gamy!
 

Homologacja   Na maszynę rolniczą lub na ciągnik rolniczy, dostępna 

   zarówno dla wersji standardowych, jak i Low Profile

   (wersja o wysokości 2020 mm)
 

EPD  Maksymalne osiągi przy obniżonym zużyciu paliwa (do 18% mniej 

   oleju napędowego)
 

Silniki   75 KM i 122 KM 
 

Homologacja   FOPS-ROPS poziom II* również dla wersji Low Profile  
 

Komfort   Największa kabina w kategorii, w standardzie 

   dla całej gamy (również w wersjach Low Profile)
 

System Fan Drive   Dostępny w całej gamie. Zawsze czyste chłodnice!
 

Układ hydrauliczny   Pompa zębata z joystickiem elektrohydraulicznym

    Pompa Load Sensing (pompa wielotłoczkowa), 

    z joystickiem elektronicznym 

* Norma EN ISO 3449/2008, poziom ochrony II (poziom ochrony wyższy niż wymagany normą, 

 odpowiada upadkowi przedmiotu o wadze 227 kg z wysokości 5,22 metra) 

Jedyny 
na świecie



Nowa rodzina kompaktowych maszyn Merlo
Technologia i najwyższe 

osiągi 

Wydajność 

• Silniki Tier 4 Interim 75 KM i 122 KM 

 oraz 2-biegowa przekładnia 

 hydrostatyczna Merlo 

• EPD – Eco Power Drive w standardzie, 

Zdolność podnoszenia

• Wysięgniki od 7 do 9 metrów 

• Udźwigi od 3 do 3,3 ton 

Opcje układu hydraulicznego

• Pompa zębata i joystick 

 sterowany hydraulicznie

• Load Sensing (pompa

 wielotłoczkowa) z joystickiem  

 elektronicznym i automatycznym  

 przyśpieszeniem wydajności 

 układu hydraulicznego

Innowacyjne systemy Merlo

• Szybki sprzęg osprzętu Tac-Lock

Bezpieczeństwo

• Kabina spełniająca wymogi FOPS/ROPS

Wszechstronność holowania

• Hak holowniczy  

• Gniazda hydrauliczne

• Hamowanie przyczepy (Pneu/hydr.) 

Wszechstronność w pracach polowych

• Homologacja na ciągnik rolniczy

 w całej gamie

• Wersje Low Profile

• 40 km/h homologacja na ciągnik rolniczy

Komfort

• Najszersza kabina na rynku 1010 mm

• Kabina standard zawieszona na silentblokach

• Wersja z obniżoną kabiną o wysokości 2020 mm 

• Przełącznik kierunku jazdy na joysticku, funkcja 

 powtórzona pod kierownicą 



NOWA GAMA

Nowa gama maszyn kompaktowych
Jedna wersja dla każdego zapotrzebowania                

Szeroka oferta produktów:
•  Dostępne są dwa modele 

 w 6 różnych wersjach

Komfort:
• Najszersza kabina na rynku

• Wersja z obniżoną kabiną 
 wysokość 2020 mm, dostępna   

 z homologacją 
 rolniczą

Innowacyjne technologie:
• EPD w standardzie obniżone 
 zużycie paliwa aż o 18% 

• Wentylator zwrotny chłodnicy 

 w standardzie

Wszechstronność 
i produktywność:
• 2 silniki  do wyboru o mocy 
 75 KM lub 122 KM

• 2 długości wysięgników 7 i 9 m

• 2 udźwigi 3 i 3,3 tony

SILNIK KABINA
UKŁ. 

HYDRAULICZNY
EPD WYMIARY

MODEL
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TF 33.7 -75 G X X OPCJA X X 40 OPCJA X OPCJA
2120
2020*

2100 4245

TF 33.7 - 120 G X OPCJA X X 40 OPCJA X OPCJA
2120
2020*

2100 4245

TF 33.7 -120 X  X OPCJA X X 40 OPCJA X
2120
2020*

2100 4245

TF 30.9 -75 G X
 

OPCJA
X X 40 OPCJA X OPCJA

2120
2020*

2100 4245

TF 30.9 -120 G X X OPCJA X X 40 OPCJA X OPCJA
2120
2020*

2100 4245

TF 30.9 -120  X X OPCJA X X 40 OPCJA X
2120
2020*

2100 4245

(G) pompa zębata
*wersja z kabiną standardową (2120 mm) oraz typu Low Profi le (2020 mm)
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Wentylator Fan Drive (wsteczny wydmuch chłodnicy) dostępny 
w całej gamie. Zawsze czyste chłodnice



SILNIKI I PRZEKŁADNIE8 | 9

• 40 km/h. Jedyny taki wynik w kategorii

• EPD w standardzie: obniżone 
 zużycie paliwa aż o 18%  

• Wentylator Fan Drive   
 (wsteczny wydmuch chłodnicy) dostępny 

 i zapewniający zawsze czyste chłodnice 

• Silniki Tier 4 Interim 

 o mocy 55 kW/75 KM 
 o mocy 90 kW/122 KM

• Wersja EPD TOP z elektronicznym 

 joystickiem i pompą Load Sensing

Większe osiągi i mniejsze zużycie paliwa 
40 km/h, mniejsze zużycie paliwa, fan drive

Gama TF Compact jest dostępna z dwoma silnikami: 55 kW/75 KM o pojemności 2,9 litra oraz 90 kW/122 KM 
o pojemności 3,6 litra, oba zgodne z normą Tier 4 Interim. Dwubiegowa przekładnia hydrostatyczna zapewnia 
40 km/h, to jedyna taka prędkość w kategorii.  Wszystkie wersje wyposażone są w system EPD (Eco Power 
Drive) zapewniający elektroniczne sterowanie silnikiem, co pozwala na redukcję zużycia paliwa o 18%. W wersji 
EPD Plus dostępny jest tryb “Speed control”, w którym można zaprogramować prędkość jazdy 
maszyny i utrzymać ją na stałym poziomie (rozwiązanie idealne podczas pracy z osprzętem wymagającym 
małej stałej prędkości jazdy i dużego wydatku hydrauliki np.: zamiatarka, kosiarka, koparka łańcuchowa), 
jak też funkcja ECO ograniczająca obroty silnika, co zapewnia 
jeszcze większe oszczędności. W połączeniu z elektronicznym 
joystickiem, System EPD Top zapewnia automatyczną kontrolę 
obrotów silnika diesla w zależności od przesunięcia joysticka, 
co zwiększa prędkość ruchu wysięgnika teleskopowego i 
optymalizuje osiągi maszyny przy jednoczesnym ograniczeniu 
zużycia paliwa do minimum.  Dostępny Wentylator Fan Drive 
(wsteczny wydmuch chłodnicy) umożliwia zmianę kierunku 
obrotów wentylatora (zamiana zaciągania powietrza na 
wydmuchiwanie powietrza), co umożliwia utrzymanie 
maksymalnej wydajności układu chłodzenia.

Zmniejszone zużycie paliwa
Technologia EPD

A

B
D

C

WENTYLATOR FAN DRIVE (WSTECZNY WYDMUCH 

CHŁODNICY) I DEDYKOWANE CHŁODNICE

W temperaturze poniżej 40° wentylator 
obraca się w przeciwnym kierunku przez 30’’, 
a następnie wraca do normalnego trybu pracy

A. Chłodnica Intercooler

B. Chłodnica płynu chłodzącego silnika

C. Chłodnica oleju hydraulicznego

D. Chłodnica oleju hydrostatycznego

Silnik i układ chłodzenia

40

60

80

100

20

0

100%

82%

-18%

CVTronic+EPDTechnologia tradycyjna
Cykl mieszany (l/h)



1

2

3

3

4

5
1.  Nowy joystick z przełącznikiem kierunku jazdy (funkcja zduplikowana przy kierownicy): 
 ergonomia i łatwość użytkowania.
2.  Nowa wersja wyświetlacza: umożliwia wyświetlenie dużej liczby informacji przydatnych 
 dla operatora.
3.  Nowy system klimatyzacji: zgodny ze standardami motoryzacyjnymi,  
 chłodzi i ogrzewa szybko oraz wydajnie.
4.  Funkcja Inching-Control: pedał dojazdowy umożliwia umożliwia wykonywanie precyzyjnych 
 ruchów maszyny.
5.  Wypukła przednia szyba: maksymalna widoczność i bezpieczeństwo przy operacjach na wzniesieniu.
6.  Blokada mechanizmu różnicowego.
7.  Schowek na akcesoria.

Najszersza kabina w kategorii

6

7
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• Ta sama kabina dla dwóch wersji, wysokość: 

 standardowa 2120 mm   

 Low Profile 2020 mm 

• Maksymalna przestrzeń i komfort

• 1010 mm szerokości. Kabina 

 najszersza w kategorii

• Układ klimatyzacji 

 jak w rozwiązaniach samochodowych

Nowa kabina z rekordową przestrzenią 
wewnętrzną
Jedna kabina, dwie wysokości
Montowana seryjne w nowej gamie maszyn kompaktowych, nowa kabina z zaawansowaną ergonomią 
i rekordową przestrzenią wewnętrzną dzięki szerokości 1010 mm. Opcjonalnie dostępna jest wersja 
obniżona (“Low Profile“) o wysokości 2020 mm od ziemi. Nigdy nie będzie zbyt nisko!

Ten sam
komfort
pracy

Wysokość wersji 

standardowych i z kabiną 

obniżoną (Low Profi le)

2120 
mm

2020 
mm

Wszystkie modele mają homologację Fops i Rops, również w wersji “Low Profile”
Nowa instalacja klimatyzacyjna. Czas ogrzewania i chłodzenia skrócony o połowę.
W nowej kabinie Merlo możliwe jest osiągnięcie temperatury 22° wewnątrz przy zewnętrznej 
temperaturze wynoszącej 43° i pełnym nasłonecznieniu oraz temperatury wynoszącej 26° w 
warunkach zewnętrznych -15° i przy braku nasłonecznienia.

Strumień powietrza jest rozprowadzany równomiernie
wewnątrz kabiny i w sposób optymalny dociera
do wszystkich stref.

UKŁAD KLIMATYZACJI

Opony 405/70-20 Opony 405/70-20



350 mm 
prześwitu.
Opony 
405/70-20

Nowe maszyny kompaktowe, 
doskonały prześwit od podłoża
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• Osie opracowane, zaprojektowane 

 i wyprodukowane w Merlo

• Kompaktowe rozwiązanie 

 utrzymujące niewielką    
 wysokość wszystkich wersji

• Prześwit 350 mm od ziemi

•  Trzy tryby skrętu 

• Hamulce suche tarczowe   
 zmniejszają tarciei zużycie  
 paliwa oraz gwarantują 40 km/h 
 w całej gamie

• Automatyczne włączanie 
 hamulca postojowego w momencie   
 wyłączenia silnika

Nowa generacja osi planetarnych Merlo 
Wytrzymałość i niezawodność 
Nasze kompaktowe ładowarki teleskopowe są wyposażone w nową generację osi planetarnych.  
Wymyślone, zaprojektowane i wyprodukowane w firmie Merlo. Rozwiązanie wykorzystujące 
przekładnie planetarne zostało wybrane w celu utrzymania niewielkiej wysokości. Narodzone dzięki 
doświadczeniu zdobytemu w terenie, osie te są zbudowane z centralnego, żeliwnego korpusu 

i z przekładni planetarnych oraz z blokady mechanizmu różnicowego.  
Hamowanie gwarantują 4 hamulce tarczowe suche osadzone na półośkach, umożliwiające 
znaczne zmniejszenie tarcia, a co za tym idzie - również i zużycia paliwa.  
Tą wyjątkową ofertę nowych maszyn kompaktowych uzupełnia dodatkowy, tarczowy hamulec 

postojowy. Znajduje się on na wale napędowym i włącza się automatycznie po wyłączeniu 

silnika diesla lub bezpośrednio przez operatora, na przykład w przypadku prac na terenie pochyłym. 
Nowe osie zapewniają doskonały prześwit 

±350 mm (opony 405/70-20), pozwalający na swobodne pokonywanie przeszkód.

Ręczny przełącznik 
hamulca postojowego,
który włącza się automatycznie
po wyłączeniu silnika

TRZY TRYBY SKRĘTU Z PONOWNĄ SYGNALIZACJĄ PO ZAKOŃCZENIU JAZDY

SKRĘT KÓŁ PRZEDNICH CZTERY KOŁA SKRĘTNE SKRĘT SYNCHRONICZNY



• Wysięgniki lżejsze i bardziej 
 wytrzymałe: zautomatyzowane   

 spawanie na osi neutralnej, w obszarze 

 o najmniejszym obciążeniu.

• Mechanizm wysuwania 

 dobrze chroniony wewnątrz wysięgnika 

• Karetka wyposażona w hydrauliczną  
 blokadę Tac-Lock

• Dostępne zarówno z pompą   
 zębatą, jak Load Sensing 

 (pompą wielotłoczkową)

Precyzja i technologia Merlo
Sprawny i nowoczesny wysięgnik 
Firma Merlo produkuje wysięgniki do swoich ładowarek teleskopowych we własnym zakresie 
i opracowała unikalne technologie, aby wysięgniki te były mocne i lekkie, oraz aby chroniły 
mechanizmy przed przypadkowymi uderzeniami. 
Dodatkowo, umożliwiają one klientom ustawienie ładunku w sposób jak najbardziej dokładny. 

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

Tac-Lock: system hydraulicznego blokowania
osprzętu z kabiny

Węże, przewody elektryczne i pomocnicze linie
hydrauliczne znajdują się wewnątrz wysięgnika
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SZPIKULCE 3-ZĘBOWE  
DO BEL SIANA - SKŁADANE

WIDŁO KROKODYL DO 
OBORNIKA 

CHWYTAK DO BEL 
OKRĄGŁYCH - PODWÓJNY

ŁYŻKI ŻURAWIK CHWYTAKI 
DO BEL OWINIĘTYCH

ŁYŻKO KROKODYL 
DO OBORNIKA

PLATFORMY

Od pomysłu do zapewnienia 
wszechstronności zastosowania 
Większa wydajność i produktywność 

dzięki osprzętom 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 osprzętów. 
Bazując na bogatym doświadczeniu technicy Merlo zrealizowali szeroką gamę osprzętów, 
z podziałem na różne typy i możliwości udźwigu. 
Ten standard umożliwia zastosowanie przetestowanego i wymiennego osprzętu
 produkcyjnego, aby dać możliwość ukierunkowanego zastosowania w celu ułatwienia pracy 
i skrócenia czasu jej wykonania. 



ŚWIAT MERLO

6 SIOSTRZANYCH SPÓŁEK

PONAD 600 DEALERÓW

NA PONAD  50 RYNKACH

Sydney
2013

RESIDENT 
REGIONAL 
DIRECTOR 

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 prac 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 dealera:
zdalna diagnostyka i pomoc 
techniczna. Korzyści dla 
użytkownika: zabezpieczenie 
przed kradzieżą, strefy czasowe, 
obszary robocze, zarządzanie 
konserwacją.
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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

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

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.



DANE TECHNICZNE TF 33.7 - 75 G TF 33.7 - 120 G TF 33.7 - 120 TF 30.9 - 75 G TF 30.9 - 120 G TF 30.9 - 120

Całkowita masa na pusto, bez wideł (kg) 6500 6500 6500 6700 6700 6700

Maksymalny udźwig (kg) 3300 3300 3300 3000 3000 3000

Wysokość podnoszenia (m) 6,7 6,7 6,7 8,6 8,6 8,6

Maksymalny wysięg (m) 3,5 3,5 3,5 6,7 6,7 6,7

Wysokość przy maksymalnym udźwigu (m) 5,3 5,3 5,3 5,8 5,8 5,8

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

Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg) 2600 2600 2600 1200 1200 1200

Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg) 1350 1350 1350 600 600 600

Silnik turbo (pojemność skokowa/cylindry) 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4

Moc silnika Tier 4 Interim (kW/KM) 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 

Maksymalna prędkość (km/h) 40 40 40 40 40 40

Zawieszenie hydropneumatyczne BSS wysięgnika:   p   p   p   p   p   p
Zbiornik paliwa (l) 80 80 80 80 80 80

Pompa hydrauliczna zębata (bar-l/min)(1) 210/95 210/95 - 210/95 210/95 -

Pompa hydrauliczna Load-Sensing (bar-l/min)(1) - - 210/125 - - 210/125

Wentylator Fan Drive (wsteczny wydmuch 
chłodnicy) (l/min) 46 46 46 46 46 46

Rozdzielacz Flow Sharing - - P - - P
Zbiornik oleju hydraulicznego (l) 75 75 75 75 75 75

Kabina FOPS (ISO 3449) i ROPS (ISO 3471)   P   P   P   P   P   P
Joystick elektromechaniczny   P   P -   P   P  -
Joystick elektryczny - - P - - P
Przekładnia hydrostatyczna   P   P   P   P   P   P
Blokada mechanizmów różnicowych (P-T)   p   p   p   p   p   p
Przełącznik kierunku jazdy Dual Control 
(Joystick/kierownica)

  P   P   P   P   P   P

Kontrola posuwu Inching za pomocą pedału   P   P   P   P   P   P
Stały napęd na cztery koła   P   P   P   P   P   P
Skręt na czterech kołach   P   P   P   P   P   P

Automatyczny hamulec postojowy 
(przy wyłączeniu silnika)

  P   P   P   P   P   P

Reflektory robocze w kabinie (2 P + 2 T)   P   P   P   P   P   P
Reflektory robocze ledowe na kabinie   p   p   p   p   p   p
Skrzynia biegów 2-biegowa 2-biegowa 2-biegowa 2-biegowa 2-biegowa 2-biegowa

Rama poziomowanie + przesuw boczny - - - - - -

EPD Eco Power Drive standardowy standardowy TOP standardowy standardowy TOP

WOM mechaniczny (540/1000) - - - - - -

Opony standardowe 405/70 20 405/70 20 405/70 20 405/70 20 405/70 20 405/70 20

Homologacja na ciągnik rolniczy   p   p   p   p   p   p

(1) Przepływ oleju dla wysięgnika w pompie zębatej 90 l/min; silnik 122 KM 125 l/min. P W standardzie. p Na zamówienie.

TF 33.7 Z WIDŁAMI

EN 1459/B

TF 30.9 Z WIDŁAMI

EN 1459/B

EN 1459/B
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Nowe modułowe maszyny kompaktowe

Korzyści, które robią różnicę

6 modeli z obniżoną kabiną. Pełna oferta 

  dla drobiarstwa i nie tylko!

Wszystkie modele są dostępne w wersji “Low Profile”

Kabina ciśnieniowa, ograniczenie dostawania się odorów 

  z zewnątrz do środka kabiny*

Przełącznik kierunku obrotów wentylatora w standardzie, 

  aby chłodnice były zawsze czyste i maksymalnie sprawne 

Od dziś nie trzeba z niczego rezygnować

40 km/h homologacja ha ciągnik rolniczy 

  również w wersjach “Low Profile”

Ten sam komfort (wersja "standard" i “Low Profile”)

Jeszcze łatwiejszy dostęp do kabiny “Low Profile”

* Kabina nie ma homologacji na środki ochrony roślin

WYMIARY MASZYN TURBOFARMER KOMPAKTOWYCH

1. Wysokość (mm) 2120/2020*

2. Szerokość (mm) 2100

3. Długość (mm) 4245

*wersja z kabiną standardową oraz typu Low Profi le

1

2

3
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50 LAT OGROMNEGO ZAANGAŻOWANIA 
W PRACĘ RAZEM Z KLIENTAMI

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

HISTORYCZNA 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.

MACHINE 
OF THE YEAR 2015

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


