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Společnost Merlo byla založena v roce 1964. Původně působila v oblasti stavebnictví jakožto výrobce strojů typu sklápěcí
nákladní automobily nebo samonakládací domíchávače betonu. První teleskopický nakladač byl vyroben v roce 1981,
převratným rokem pro teleskopické nakladače, jak je známe nyní, se však stal až rok 1987, kdy byl uveden do výroby model
s bočně uloženým motorem.
Toto provedení, vyvinuté a patentované společností Merlo, se záhy stalo standardem i pro ostatní výrobce. Boční uložení
motoru s sebou přineslo snížené těžiště a tak výjimečný výhled všemi směry, že byla nová řada strojů pojmenována
„Panoramic“. Tato řada se brzy stala synonymem inovativního, všestranného, dobře ovladatelného, výkonného a
bezpečného teleskopického nakladače. Právě tyto výjimečné vlastnosti přinesly značce Merlo úspěch na celosvětové úrovni.
Produktová řada se nadále rozšiřovala a byla obohacena o nové modely určené pro zemědělství, které v současnosti
představují více než 60% obratu společnosti.
Celkově výrobní škála zahrnuje padesát modelů prodávaných ve více než 60 zemích přes 7 poboček a více než 600
nezávislých prodejců. S 90% veškerých komponentů vyráběnými v rámci vlastní skupiny představuje společnost Merlo
jednoho z nejvíce industrializovaných výrobců. Veškerá výroba je soustředěna poblíže města Cuneo (Piedmont, Itálie) a
rozkládá se na ploše 230 000 m². Společnost Merlo zaměstnává vysoce kvalifikované inženýry. Jejím cílem je vyvíjet nové
patentované technologie a zůstat tak vedoucí značkou na trhu co do inovací, výkonů a úrovně bezpečnosti vyráběných
strojů. Pro zachování tohoto trendu investuje společnost ročně 10% svého obratu do výzkumu a vývoje.
Zlatá medaile za inovaci udělená Hybridu 40.7 v rámci veletrhu Agrotechnika 2013 potvrzuje inovativní schopnosti
společnosti.
Zároveň odráží její přání konsolidovat se a expandovat na světových trzích díky revolučním výrobkům a naprosto
inovativním technologiím vyvinutým za účelem snížení závislosti na fosilních palivech.
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Teleskopické manipulátory určené pro zemědělskou výrobu
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Pro Merlo je zákazník vždy na prvním místě
Turbofarmer navržený a vyrobený podle nových vzorců navazuje
na tu nejlepší tradici Merlo
Společnost Merlo byla prvním výrobcem, který si uvědomil potenciál teleskopických nakladačů v
zemědělské výrobě. V roce 1996 uvedla na trh řadu Turbofarmer, jež se postupně stala
nejprodávanějším produktem skupiny Merlo a zároveň nedílnou součástí evropské zemědělské
mechanizace.
Používání strojů Turbofarmer se rychle rozšířilo i do všech ostatních důležitých zemědělských
oblastí světa, ať již mluvíme o rostlinné či živočišné výrobě, a v rámci použití pro manipulaci s
biomasou i do sektoru výroby energie. Úspěch této řady spočívá nejen v důmyslné koncepci
strojů Turbofarmer, ale též v jejich návrhu, ve výrobním procesu, kvalitě, prodejním a
poprodejním servisu.
U příležitosti zavedení nových motorů vyhovujících emisním standardům normy
Tier 4 Interim se společnost Merlo rozhodla navázat na zkušenosti získané se stroji Turbofarmer a
pozměnit jejich provedení.
U všech modelů jsou použity tytéž technologie, a je tedy možné zautomatizovat výrobu takovým
způsobem, aby bylo dosaženo vyšší kvality vůči koncovému zákazníkovi při současném větším
objemu vyrobených strojů. Výrobní závod v Cuneu (Itálie) byl kompletně zmodernizován, aby
těmto novým výrobním procesům vyhovoval.
Každá vyrobená součást stroje bude zasazena do většího celku, v rámci kterého bude otestována
tak, aby byla zajištěna její co nejvyšší kvalita.
Všechny celky budou dále dopraveny na hlavní montážní linku, kde bude teleskopický nakladač
zkompletován, doplněn o volitelnou výbavu, označen a znovu otestován.
Cílem této revoluce je zkrácení času nutného pro vyřizování objednávek, zrychlení výrobního
procesu, zvýšení kvality, zlepšení efektivnosti a optimalizace výroby na všech úrovních. Společnost
Merlo se tak snaží i nadále udržet co do kvality svých výrobků, inovací a výrobních řešení v tom
nejryzejším smyslu slova mezi vedoucími značkami na trhu.

KONCEPT TURBOFARMER

Bezkonkurenční v náročné manipulaci s materiálem
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POHON

Nový pohon Merlo. Technologická výzva
Nejmodernější motory a převodovky. Přesná kombinace!

Pohony (vznětový motor/převodovka) použité na nových modelech Turbofarmer kombinují dva nové motory Tier 4 Interim (objem 3,6 a 4,0 l) a dvě různé převodovky (dvourychlostní a
M CVTronic). První motor dosahuje emisních limitů bez použití DPF a AD Blue, což minimalizuje jeho provozní náklady. Druhý motor, určený těm, kdo vyžadují vyšší výkon během těžkých
pracovních nebo transportních podmínek, využívá katalyzátor DOC (Diesel Oxidation Catalyst) a filtr pevných částic DPF, díky jejichž kombinaci není nutné používat močovinu (SCR),
zjednodušuje se obsluha a rovněž se snižují provozní náklady. Motor o objemu 3600 cm3 dosahuje výkonu 120 hp a krouticího momentu 480 Nm, zatímco motor o objemu 4000 cm3 dosahuje
výkonu 156 hp a krouticího momentu 610 Nm. Oba naftové motory mohou být kombinovány s pohonem a převodovkou M CVTronic představující ideální volbu pro ty, kdo se snaží zvýšit
produktivitu a používat teleskopický nakladač také pro polní práce nebo dopravu po silnici.
Oba motory jsou vybaveny vrtulí chladiče s reversem otáček, díky níž je chladič stále udržován čistý. Otáčky vrtule jsou nastaveny tak, aby stále udržovaly kapalinu v chladicím systému motoru na
správné teplotě, což zvyšuje výkonnost motoru a snižuje výkon spotřebovaný nadměrným otáčením
vrtule. Při uvedení motoru do chodu se vrtule chladiče otáčí pomalou rychlostí, otáčky se zvyšují v
závislosti na teplotě motoru. Pohon využívá převodovku s plynulou změnou převodu CVTronic –
originální technické řešení vyvinuté v rámci skupiny Merlo a chráněné mezinárodním patentem.
Pohon se skládá ze dvou pístových hydromotorů, do kterých je olej přiváděn elektronicky řízeným
čerpadlem. Při pomalých pracovních rychlostech pracují čerpadla v součinnosti a poskytují maximální
krouticí moment. Během transportu je druhý hydromotor automaticky odpojen a olej je přiváděn
pouze do hydromotoru pojezdu, díky němuž se Turbofarmer může pohybovat plynule a bez
přerušení krouticího momentu rychlostí až 40 km/hod.
 Naftový motor o objemu 3,6 l, výkon 120 hp, krouticí moment 480 Nm – ideální
pro manipulaci s materiálem.
Naftový motor o objemu 4,0 l, výkon 156 hp, krouticí moment 610 Nm – ideální pro využití
při polních pracích a dopravě.
Převodovka CVTronic nabízí stejnou funkčnost jako klasická převodovka CVT,
zároveň však vyšší efektivnost a výkon.
Nízké rychlosti: dva hydromotory poskytují maximální krouticí moment pro vyvinutí
maximální tlačné a tažné síly.
Vysoké rychlosti: olej je čerpadlem dodáván pouze do jednoho hydromotoru.
M CVTronic/EPD: kombinace obou systémů zajišťuje vysoký výkon a úsporu pohonných hmot až 3 l/h.
Plynulá změna převodového poměru: maximální efektivnost a komfort při řízení.
Pedál akcelerátoru: propojený s EPD - minimalizuje spotřebu pohonných hmot.

Výjimečný při práci na poli i na silnici
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ZÁVĚS A ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Dvojnásobná možnost využití během roku díky vývodovému hnacímu
hřídeli a závěsu
Turbofarmer - zvýšená všestrannost díky vývodovému hřídeli
Pro dosažení větší všestrannosti a výnosnosti strojů nabízí společnost Merlo u všech verzí nakladačů
zadní vývodový hřídel a závěs.
Turbofarmery představují mnohostranně využitelné stroje vhodné pro manipulaci s materiálem,
tažení, míchání krmiva a jeho distribuci v jednom. Díky unikátnímu technologickému řešení jsou
schopny přenést na zadní vývodový hřídel 90% výkonu motoru.
Tažný závěs, brzdový systém pro přívěs, vývodový hřídel a zadní hydraulický okruh představují
základní atributy, díky nimž je možné tyto stroje použít též v rámci rostlinné výroby např. pro
rozmetadla či zapravovače tekutého hnojiva. Na zadní vývodový hřídel lze připojit zavlažovací
čerpadla, lisy na balíky, postřikovače nebo shrnovače-obraceče. Přes spodní závěs mohou být
připojeny cisterny a závěsy. Zadní přídavné hydraulické vývody jsou vhodné pro stroje vybavené
hydraulickými válci a lze jimi např. nastavovat lištu žacích strojů.
Turbofarmer vybavený zadním vývodovým hřídelem, horním/dolním závěsem a brzdovým systémem
pro přívěs výrazně rozšiřuje možnost svého využití. Stává se z něj opravdový moderní, zemědělský,
univerzální a úsporný stroj, zdvojnásobuje se možnost jeho využití během roku a zároveň se krátí
na polovinu čas potřebný k navrácení původní investice. To vše ve prospěch ziskovosti Vaší firmy.
 Otáčky vývodového hřídele jsou nezávislé na otáčkách motoru. Jsou udržovány na stejné hladině,
čímž je dosaženo maximálního výkonu připojeného příslušenství. Stroj se přitom může
pohybovat jakoukoli rychlostí od 0 do 40 km/hod.
Vývodový hřídel: nejmodernější provedení, špičková funkčnost.
Sepnutí PTO: plynulý a postupný náběh otáček.
Výkon PTO: přenáší 90% výkonu motoru. Vysoký výkon.
Otáčky PTO: 540/1000 ot/min, vyměnitelný vývod hřídele, 6 nebo 21 drážek,
traktorové standardy.
Tažné závěsy: vlečení přívěsů až do 20 tun. Větší výkonnost.
Vzduchový brzdový systém přívěsu.
Spodní závěs: pro tažené zemědělské stroje (K80). Doklad větší všestrannosti.
Zadní přídavné hydraulické vývody: vybaveny rychlospojkami – maximální efektivita
a všestrannost.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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Se systémem Merlo CDC se bezpečnost stává standardem
Merlo, trvalý zastánce maximální bezpečnosti,
zavádí systém M CDC jako standard
Systém Dynamické kontroly zatížení je u řady Turbofarmer nabízen jako běžný standard.
Čidlo, umístěné na každém příslušenství vyráběném v rámci skupiny Merlo, zajišťuje jeho
automatické rozpoznání a zasílá údaje z příslušenství do řídicí jednotky M CDC.
Na obrazovce v kabině se zobrazují základní pracovní parametry, jako jsou hmotnost nákladu,
délka vysunutí ramene, úhel náklonu ramene a index stability stroje. Pracovník obsluhy je díky
barevnému ukazateli pohybujícímu se v rámci zátěžového diagramu a pracujícímu na principu
semaforu neustále informován o momentální úrovni bezpečnosti.
Zelený ukazatel značí maximální bezpečnost, žlutá barva pracovníka upozorňuje na nutnost
zvýšené opatrnosti. Pokud se objeví ukazatel v červené barvě, systém M CDC zablokuje veškeré
pohyby, které by mohly dále snížit bezpečnost stroje. Uživatel může pokračovat v práci až po té,
co navrátí pracovní parametry zpět do požadované bezpečné zóny.
Nové parametry řídicí jednotky M CDC umožňují rychlé a plynulé provádění nakládacích prací a
vedou tak k optimalizaci produktivity.
Systém M CDC je v činnosti, i když se stroj pohybuje, čímž převyšuje bezpečnostní standardy
EN15000 a zajišťuje maximální bezpečnost ve všech situacích.
 Systém na špičkové úrovni: bezkonkurenční výkonnost překračující požadavky normy EN15000
 Chráněný třemi mezinárodními patenty.
 Příslušenství Merlo vybavené čidly: zaručená bezpečnost a funkčnost.
 Čidlo příslušenství: řídící jednotka nainstaluje zátěžový diagram zajišťující maximální
bezpečnost provozu.
 Displej: zobrazuje v reálném čase základní pracovní parametry. Umožňuje pracovníkovi obsluhy
okamžitě reagovat na dané podmínky.
 Intuitivní uživatelské prostředí: barevný ukazatel informuje uživatele o momentální úrovni
bezpečnosti.
 Příslušenství bez CDC: ruční výběr příslušenství nevybaveného čidlem umožňuje
obsluze pracovat v naprosto bezpečných podmínkách - maximální všestrannost.
 Vážící systém: měří a ukládá do paměti hmotnost nákladu, ruční i automatický režim vážení.
 Možnost nastavit hmotnost příslušenství jako táru: jednodušší použití, větší přesnost.
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1. Merlo CDC - Dynamic Load Control: systém patentovaný společností Merlo zajišťuje maximální
bezpečnost převyšující požadavky normy EN15000
2. Volba směru jízdy pomocí tlačítek na joysticku. Zdvojené ovládání pod volantem.
3. Nový displej: zobrazuje účelné a užitečné informace.
4. Klimatizace: vyhovující nejvyšším automobilovým standardům. Požadované teploty
je dosaženo během krátkého času.
5. Inching pedál: přesná a citlivá manipulace.
6. Zakřivené čelní sklo: obsluha může plynule sledovat rameno i po dosažení maximální
výšky. Jedinečná viditelnost a bezpečnost.

1
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KABINA
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Kabina posunující dosavadní hranice, navržená
pro maximální pohodlí
Nová kabina Vám poskytne komfort na míru
Již při prvním pohledu na stroj je jasné, že stojíte před novou generací kabiny, co se týče jejího
pojetí, designu a ergonomičnosti.
S celkovou šířkou 1040 mm se jedná o nejširší kabinu dostupnou na trhu. Posaďte se a budete se
cítit jako doma. Vynikající přístup díky 870 mm širokým dveřím, ergonomické sedadlo, nastavitelný
volant a skvělá viditelnost všemi směry.
Díky zakřivenému čelnímu sklu může pracovník obsluhy plynule sledovat náklad až do maximální
výšky. Digitální přístrojový panel zobrazuje informace o stroji, zatímco údaje týkající se systému
M CDC jsou k dispozici na displeji s úhlopříčkou 8,5“, kde je možné měnit zobrazované funkce
pomocí tlačítek inspirovaných automobilovým průmyslem.
Režimy EPD jsou jednoduše volitelné a snadné je i ovládání joysticku, jehož součástí jsou rovněž
tlačítka pro volbu směru jízdy vpřed/vzad.
Dvouzónová ventilace dokáže díky osmi výstupním otvorům udržet Vaše nohy v teple nebo
efektivně ochladit horní část kabiny. Účinně odmrazuje skla.
Kabina navržená pro Vaše specifické potřeby působí na první pohled dojmem vysoké úrovně.
Kabina „CS“ vybavená hydro-pneumatickým odpružením nabízí pohodlí vyšší třídy.
Jedná se ojedinou odpruženou kabinu dostupnou na trhu teleskopických nakladačů.

Výjimečné pohodlí

comfort index [ad]

 Kabina: nová generace navržená pro maximální ergonomičnost, viditelnost a bezpečnost.
 Zakřivené čelní sklo: jediné svého druhu. Pracovník obsluhy sleduje plynule náklad
přirozeným způsobem.
 Digitální přístrojová deska: zobrazuje údaje o stroji včetně momentální spotřeby pohonných hmot
 Display 8.5”: zobrazuje údaje ze systému M CDC, součást standardní výbavy. Přehledný.
 Funkce CDC: obsluha vybírá funkce pomocí tlačítek jednoduchým a intuitivním způsobem.
 Ovládání EPD: s použitím potenciometru lze vybrat ze tří možných režimů – maximální efektivita
využití a účelnost.
 Tlačítka: hlavní tlačítka jsou umístěná na ovládacím panelu po pravé straně od řidiče.
Intuitivní použití.
 Topení a klimatizace: Špičková výkonnost - vyhřátí kabiny (z -10° na +25°) je dosahováno
v polovičním čase a doba nutná pro ochlazení (z +55° na +25°) je zkrácena o 20%.

První a jediná odpružená kabina
mezi teleskopickými manipulátory

kabina
bez odpružení
kabina
s odpružením

rychlost [km/h]

ÚSPORA ENERGIE
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Inovativní myšlenky Merlo v oblasti úspory energie
Systém EPD - efektivní řešení umožňující výraznou úsporu pohonných hmot

Mezinárodním patentem chráněný systém EPD (Eco Power Drive) ovládá otáčky vznětového
motoru pomocí řídicí jednotky EPD umístěné mezi pedálem akcelerátoru a vlastním motorem.
Pracovník obsluhy nastavuje požadovanou rychlost jízdy pedálem akcelerátoru, řídicí jednotka pak
zvyšuje otáčky motoru, dokud není požadované rychlosti dosaženo.
Řídicí jednotka tak může optimalizovat chod motoru co nejefektivnějším způsobem při současné
minimalizaci spotřeby pohonných hmot.
EPD systém umožňuje ruční nastavení tří provozních režimů: Transport and Tow slouží k dosažení
nebo udržení požadované rychlosti při minimální spotřebě paliva. V tomto režimu systém nastavuje
krouticí moment potřebný k dosažení rychlosti nastavené uživatelem. V režimu Heavy Load systém
poskytuje maximální krouticí moment při pracích typu nakládání nebo hrnutí, opět při minimální
spotřebě paliva. Třetí režim, tzv. Inching, je užitečný pro dosažení maximální přesnosti pohybů.
Díky druhému potenciometru si může pracovník obsluhy nastavit otáčky motoru, což je obzvláště
užitečné, je-li třeba udržovat otáčky vývodového hřídele na 540 nebo 1000 ot/min a umožnit tak
připojenému příslušenství co nejlepší výkon. Systém řídí otáčky vývodového hřídele nezávisle na
rychlosti stroje a dovoluje obsluze dosáhnout jakékoli rychlosti od 0 do 40 km/hod jednoduchým
zmáčknutím pedálu plynu. Merlo je jediným výrobcem teleskopických nakladačů na světě
nabízejícím efektivní řešení snížení spotřeby paliva a co největší všestrannost.
 Patent Merlo: inovativní systém EDP je chráněn mezinárodním patentem.
 Úspora energie: systém EPD umožňuje úsporu pohonných hmot až 3,65 l/hod.
 Roční úspora: při 1000 provozních hodinách se celková roční úspora pohybuje
kolem 3 650 l, tzn. přibližně 4 000 €
 Cíle: EPD řídí otáčky motoru pomocí parametrů nastavených pro maximální úsporu energie.
 Řídicí jednotka EPD: umístěná mezi motor a pedál akcelerátoru – přímé ovládání otáček motoru.
 Požadovaná rychlost: díky EPD je optimálně dosaženo požadované rychlosti.
 Ruční výběr mezi třemi režimy: Transport & Tow, Heavy Load a Inching - maximální efektivnost.
 PTO: pracovník obsluhy si nastavuje režim mezi otáčkami motoru a otáčkami vývodového
hřídele 540/1000.

Technologie Merlo CVTronic + EPD
Roční úspory: 3,65 l/h, 4 000 €

Kombinované testy: Tažení, manipulace s materiálem v obtížných podmínkách
100
80
60

100%

-18%
82%

40
20
0
Kombinované testy (l/hod)
Tradiční technologie
CVTronic+EPD
Pozn.: při ceně PHM 1,1 €/l

Systém EDP pracuje s ručním
nastavení režimů: Transport &
Tow pro dosažení nebo
udržení požadované rychlosti
při minimální spotřebě
pohonných hmot, Heavy Load
pro maximální výkon během
speciálních prací typu
nakládání nebo hrnutí a
Inching pro přesnou
manipulaci.
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Všestrannost a pokročilá technologie - síla nových
strojů Turbofarmer
Spojení vysoce výkonného provedení a unikátních technologií
Konstruktéři společnosti Merlo navázali na ohromný úspěch řady Turbofarmer a vytvořili její novou
generaci. U nových strojů ponechali nezměněné některé klíčové prvky, jako jsou podvozek, hmotnost,
kompaktnost a výběr mezi dvěma různými motory (120 hp a 156 hp), které zajišťují jejich
neoddiskutovatelnou všestrannost a vysoký výkon - pýchu výrobků Merlo. Nové modely TF42.7, TF38.10
a TF38.7 nabízejí rekordní zátěžové diagramy. Stačí se podívat na model TF42,7TT, verzi s naklápěcím a
bočně posuvným rámem, který je schopen zvednout 4 000 kg do výšky 7 metrů, abyste si uvědomili
výjimečný výkon, který na trhu nabízejí pouze stroje Merlo Turbofarmer. K těmto hranice posunujícím
výkonům se přidružují technologie poskytující vyšší komfort, větší bezpečnost a produktivitu, stejně jako
nižší spotřebu pohonných hmot. Systémy typu EPD snižující spotřebu PHM až o 18% a M CDC zajišťující
bezpečnost převyšující normu EN15000 se u nové řady Turbofarmer stávají standardem. U vybraných
modelů bylo použito odpružení kabiny „CS“, kterým se jako jediná na trhu teleskopických nakladačů
může pyšnit právě společnost Merlo, a nová převodovka s plynulou změnou převodu M CVTronic.
Nabídku doplňují verze „tilt and shift“, tedy verze s naklápěcím a bočně posuvným rámem. Díky
špičkovým technologiím, které nenabízí žádný jiný konkurent, jsou teleskopické nakladače Merlo
nejefektivnějšími a technologicky nejvyspělejšími nakladači na trhu.
 20 verzí s rameny 7 a 10 m – nejširší nabídka na trhu.
 Dva motory o výkonu 120 a 156 hp odpovídající typu prováděné práce.
 Maximální zatížení v krajních polohách ramene, rekordní výkony.
 Vrtule chladiče s reverzem otáček. Udržuje chladič motoru čistý a umožňuje mu tak maximální výkon.
 Nová kabina na „silent blocích“, dvourychlostní převodovka. Maximální efektivita.
 Nové odpružení kabiny «CS» a nová převodovka M CVTronic. Technologie na špičkové úrovni.
 Boční posuv ramene pro přesné umístění nákladu v kombinaci s příčným naklápěním rámu pro
maximální bezpečnost (verze TT).
 Odpružení ramene tlumí nárazy přenášené na náklad, zajišťuje maximální uživatelský komfort a
znatelně snižuje úbytek a poškození přemísťovaného materiálu (volitelná výbava).
 Odpružení nápravy EAS: maximální pohodlí a bezpečnost přepravovaného nákladu (volitelná výbava).
 Hydraulická soustava: čerpadla Flow-Sharing, Load-Sensing nebo zubové čerpadlo – maximální flexibilita.
 Tažné závěsy a brzdy pro přívěs: maximální všestrannost, výkon a bezpečnost.

NOVÁ ŘADA TURBOFARMER

TECHNICKÉ ÚDAJE

TF 38.7

TF 42.7

TF 38.10

Hmotnost bez nákladu, s vidlemi (kg)
Maximální nosnost (kg)
Maximální výška zdvihu (m)
Maximální vysunutí ramene (m)
Výška zdvihu při maximální nosnosti (m)
Dosah při maximální nosnosti (m)
Nosnost při maximální výšce zdvihu (kg)
Nosnost při maximálním vysunutí ramene (kg)

7500
3800
7.1
3.6
7.1
1.75
3700
1750

7600
4200
7.1
3.6
7.1
1.6
4000
1750

7700
3800
9.6
6.3
5.7
1.6
1400
750

Turbo motor (obsah/počet válců)*

3.6/4

3.6/4
4.1/4

3.6/4
4.1/4

Výkon motoru Tier 4 Interim (kW/HP)*

90/121

115/156

90/121
115/156

40

40

40

p

p

p

150
210-94
210-122
85

150
210-122
85

150
210-94
210-122
85

P

P

P

P

P

P

P

P

P

p

p

p

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

(2st/CVTronic)*
*
*

(2st/CVTronic)*
*
*

(2st/CVTronic)*
*
*

p

p

p

P

P

P

405/70-24

405/70-24

405/70-24

p

p

p

Maximální rychlost (Km/hod)
Hydropneumatické odpružení ramene (BSS)
Objem palivové nádrže (l)
Hydraulické zubové čerpadlo (bar-l/min)*
Hydr. čerpadlo Load-Sensing (bar-l/min)*
Objem nádrže hydraulického oleje (l)
Kabina FOPS (ISO 3449) / ROPS (ISO 3471)
Elektromechanický joystick
Hydrostatický pohon
Přední a zadní uzávěrka diferenciálu
Zdvojené ovládání směru jízdy (joystick/volant)
Ovládání pojezdu Inching
Stálý pohon na čtyři kola
Systém řízení všech kol
Automatická parkovací brzda
Pracovní světla na kabině (2 + 2)
Typ převodovky*
Odpružení kabiny “CS”*
Vyrovnání rámu*
Vývodový hřídel (540/1000)
Dynamic Load Control “M CDC”
Standardní pneumatiky
Homologace: zemědělský traktor

* dle typu.

P Standard. p Volitelné.
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RUOTE DI SERIE

[m]

4

40°

5

1

D

0

2500 kg
3000 kg
3500 kg

10°

kg

0,5 m

20°
2000 kg

2

D
C
B
A

00
42

30°

4
3

0

50°

6

C

1
60°

7

B

2

3

1600 kg

TECHNICKÉ
ÚDAJE

TF 42.7 TT S VIDLEMI

ROZMĚRY

0°

TF 42.7

A (mm)

4487

F (mm)

500

B (mm)

1150

H (mm)

2250

C (mm)

2750

M (mm)

995

D (mm)

587

P (mm)

2530

E (mm)

3926

R (mm)

3985

EN 1459/B

E

lavorovýkon!
210 bar
Ne každý teleskopický nakladač s nosnostíPressione
4 t nabízídistejný
Pouze Merlo Vám zaručí:

OGGETTO

TABELLE DI RIBALTAMENTO UFFICIALI TF42.7TT

NUMERO DISEGNO

CLASSE

DISEGNATORE

3 Chiapello
Zátěžový diagram: 4 000 kg v 7 metrech. Rekord ve své třídě.
STATO DELLA SUPERFICIE SECONDO UNI
SALDATURE CONTINUE
ISO 1302 SALVO INDICAZIONE PARTICOLARE
FINO A SPESSORE =10:
Maximální nosnost: 4 200 kg
OLTRE SPESSORE =10:
COPPIA DI CHIUSURA PER ELEMENTI FILETTATI
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
SECONDO CAPITOLATO TECNICO MERLO CTM0002
Nosnost při maximálním horizontálním dosahu: 1 750 kg.MATRICOLA
Rekord ve své
La MERLOtřídě.
S.p.A. si riserva a termini di legge

F

sp.xsp.
10x10

1

Vedi
Hlavní výhody teleskopického nakladače Merlo:
2
3
+ bezpečnost
+ produktivita
+ výkon

Tab.

4

la proprietà del presente disegno con
divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.

CONTROLLO

APPROVAZIONE

Contessini
QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA
GRADO m SECONDO UNI EN 22768-1, TOLLERANZE
GEOMETRICHE GRADO K SECONDO UNI EN 22768-2
COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920

Disegno eseguito al CAD
ogni modifica manuale
non dovra ritenersi
valida

5

SCALA

1:
D
DOCUMENTALE

C
CRITICA

TUTTE LE QUOTE CON TOLLERANZA
PESO KG.

Error

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

CIME, s.r.o.
K Silu 1426 - 393 01 Pelhřimov
Tel: 565 323 148, Mob: 737 260 073
IČO: 60850671, DIČ: CZ60850671
www.cime.cz - cime@cime.cz

Teleskopické nakladače vyfocené v této brožuře mohou být vybaveny speciálními doplňky nebo doplňky na přání, které nejsou součástí standardní výbavy a jsou dostupné pouze na vyžádání.
V některých zemích nemusí být v důsledku omezení nebo regulací v rámci lokálního trhu všechny modely a doplňky dostupné.
Uvedené technické údaje a další informace jsou platné v době vydání této brožury. V rámci neustálého zlepšování si vyhrazujeme právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění.
Vašemu prodejci Merlo bude potěšením poskytnout Vám nejnovější informace týkající se našich výrobků i služeb.

MKT MERLO • W 482 CZ 0314

