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ZAUFANI PRODUCENCI.

SKONCENTROWANA SIŁA
WSZYSTKO NA NIEWIELKIEJ
PRZESTRZENI

WYSOKIE OSIĄGI BEZ KOMPROMISÓW
Innowacyjny podnośnik z ramieniem teleskopowym Panoramic P 25.6 jest rezultatem wyrafinowanej technologii oraz
pełnego pasji procesu rozwoju technologicznego. Podnośnik ma kompaktową budowę, charakteryzuje się dużą mocą oraz
bezpieczeństwem i jest idealnym rozwiązaniem w przypadku wykonywania robót w miejscach niedostępnych dla normalnych ładowarek teleskopowych. Koncepcja kompaktowego podnośnika zrodziła się w firmie Merlo już w 1991 roku,
kiedy to przedstawiony został rewolucyjny model P 20.6. Jego oryginalna konstrukcja oraz niezrównane osiągi uczyniły z
niego punkt odniesienia na rynku. Model P 25.6 to nowy punkt odniesienia, potwierdzający, że firma Merlo jest leaderem
technologicznym w zakresie konstrukcji kompaktowych ładowarek teleskopowych. Rozwiązania projektowe, które na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo oraz zwartą budowę podnośników, doprowadziły do powstania maszyny o
niewielkich gabarytach (tylko 1,80 m szerokości) oraz wysokości nieprzekraczającej 2 metrów. Niezawodny i szybki, może
przenosić ładunki o wadze 2,5 tony oraz pracować na wysokości sześciu metrów. W kwestii komfortu, decyzja o wyposażeniu
nowego modelu w tę samą kabinę, która wykorzystana została w poprzednich modelach, okazała się słuszna: gwarantuje bowiem
ona dużą ilość miejsca, łatwy dostęp do schowków na przedmioty oraz niewiarygodną, panoramiczną widoczność.
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SKONCENTROWANA SIŁA

Kompaktowość
Jednym z głównych atutów
podnośnika są jego znacznie
zmniejszone
gabaryty,
zarówno pod względem
szerokości - tylko 1,8 m - jak i
wysokości (mniej niż 2 metry).

Komfort
Zalety płynące z posiadania kabiny zastosowanej w
modelach wysokowydajnych
maszyn
Merlo
są
wyjątkowe: oferują tę samą
widoczność,
ten
sam
komfort i ten sam zakres
bezpieczeństwa.

Prędkość
Osiągi zbliżone do osiągów
pojazdów terenowych oraz
maksymalna
prędkość
36
km/h
umożliwiają
szybkie
przenoszenie
ładunków także pomiędzy
bardzo odległymi od siebie
punktami.

Sterowność
Nigdy wcześniej sterowność
i zwrotność pojazdu nie były
tak łatwe do uzyskania dla
operatora jak teraz.
Pozwala to na przenoszenie
ładunków z nieporównywalną
szybkością i precyzją.

Moc
Silnik turbo generuje do 55
kW (75 KM) mocy, stanowiącej
bardzo dużą wielkość w
tej kategorii podnośników,
niezbędnej jednak dla pełnego
zabezpieczenia szczytowych
skoków mocy, wymaganych
w licznych zastosowaniach
podnośnika.

Zwycięskie
innowacje

Design, komfort, osiągi

Kompaktowy podnośnik teleskopowy według Merlo
Nowatorski design oraz rozwiązania projektowe i konstrukcyjne umożliwiły skonstruowanie wyjątkowo potężnej ramy, akcentującej parametry oferowane przez stal.
Efektywność działania stałego napędu na cztery koła oraz czterokołowego układu kierowniczego, duży prześwit nad
ziemią, szerokie kąty najazdu oraz prędkość drogowa do 36 km/h zapewniają niezrównanie dynamiczną jazdę.
Podnośnik umożliwia bezpieczne pokonywanie nawet najbardziej trudnych terenów oraz sprostanie skomplikowanym warunkom pracy, a jego stabilność gwarantowana jest również na wysokich wzniesieniach, dzięki dokładnemu
wyważeniu mas oraz bardzo niskiemu środkowi ciężkości.
P 25.6 jest wydajnym i komfortowym narzędziem pracy, które dzień po dniu oferuje niezawodność, najlepszą jakość,
rentowność i przede wszystkim bezpieczeństwo.
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System ciągłego sterowania
stabilnością
wzdłużną maszyny dostarczany jest w standardzie
i odpowiedzialny jest za automatyczne blokowanie manewrów przeciążeniowych,
kiedy istnieje ryzyko utraty
stabilności.

Nośnik teleskopowy wyposażony
jest w
najszerszą kabinę w kategorii maszyn kompaktowych, tę samą, w którą wyposażone są
wielkowymiarowe podnośniki Merlo.
Szeroka, przeszklona powierzchnia zapewnia prawdziwie panoramiczną widoczność
stref roboczych i manewrowych.

Karetka wideł umożliwia
szybką wymianę akcesoriów
poprzez bezpośrednie sterowanie z kabiny. Wyposażony
w szybkozłącza rozdzielacz
hydrauliczny dwustronnego
działania dostarczany jest w
standardzie, w celu zasilania
osprzętu wyposażonego w
funkcje hydrauliczne.

urządzenie wysuwające
ramię
teleskopowe
umieszczone jest całkowicie
w jego wnętrzu, zapewniając
w ten sposób maksymalne
bezpieczeństwo
i
niezawodność.

Mosty portalowe z reduktorami planetarnymi
zaprojektowane
zostały
i
wykonane
wyłącznie
do użytku w tym modelu
podnośnika teleskopowego.

Kabina

Bezpieczeństwo
i widoczność pierwszej klasy

W podnośniku tym wykorzystano tę samą kabinę,
która zastosowana została w wielkowymiarowych
podnośnikach Merlo.
Bezpieczeństwo i komfort prowadzenia to kwestie priorytetowe. Z tego względu w projekcie kabiny zastosowano
bardzo zaawansowane rozwiązania projektowe. Konstrukcja kabiny jest zgodna z wymogami międzynarodowych
norm ISO 3449 (FOPS) i ISO 3447 (ROPS) pod względem odporności na upadek przedmiotów oraz zgniatanie. Zamontowana jest ona na specjalnych elastycznych wspornikach, które ograniczają wibracje, zwiększając w ten
sposób komfort operatora. Z tego samego powodu zespoły mechaniczne i hydrauliczne, odpowiedzialne za sterowanie i kontrolę maszyny, umieszczone są bezpośrednio na ramie, a wszystkie podstawowe funkcje sterowane są
elektrycznie. Kabina kierowcy jest najszerszą kabiną dostępną w tej kategorii maszyn, a dzięki otwieranym szybom rozszerzającej się ku dołowi przedniej szybie oraz dużej szybie tylnej - widoczność strefy roboczej jest zawsze idealna, bez względu na kierunek, w którym patrzy operator. Doskonała jest także widoczność do góry, dzięki przeszkleniu dużej powierzchni zadaszenia zabezpieczającego.
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Kabina

Sterowanie ruchem ramienia
teleskopowego odbywa się
za pomocą proporcjonalnego joysticka typu hydraulicznego z elektrycznymi
przyciskami On/Off (zdjęcie
po lewej). Na życzenie
dostępny jest joystick proporcjonalny typu elektrycznego (zdjęcie pod spodem).

Dostęp do kabiny jest
ułatwiony dzięki płaskiej
podłodze
pozbawionej
wystających
elementów.
Drzwi wykonane są z dwóch
części, otwierających się
pod kątem 180°.

Tablica przyrządów jest
tablicą typu analogowego z
cyfrowym wyświetlaczem,
prezentującym podstawowe
parametry robocze.

Przełącznik elektryczny
Finger-Touch
umożliwia
zmianę
kierunku
ruchu
bez odrywania rąk od kierownicy.

Praktyczna, dwupozycyjna
zasłona przeciwsłoneczna
(dostarczana na zamówienie) zwiększa komfort pracy
także w pełnym słońcu.

Ramię
teleskopowe
Stalowe mięśnie

Dwie i pół tony w jednej ręce
Technicy Merlo zdołali skonstruować dla kompaktowego przenośnika ramię teleskopowe, które natychmiast stało się
punktem odniesienia na rynku.
Do korzyści płynących ze zminimalizowanych wymiarów ramienia należy doliczyć jego niezrównaną masywność i
wytrzymałość. Parametry tego ramienia wpisują się idealnie w wymóg zapewnienia dużego udźwigu oraz maksymalnego wysunięcia.
Segmenty, z których składa się ramię zbudowane są z dwóch wysokoodpornych blach stalowych w kształcie litery U,
zespawanych ze sobą wzdłużnie w pobliżu osi obojętnej. Wysuwaniem ramienia steruje wbudowany weń układ hydrauliczny, co zapewnia jego ochronę przed ewentualnymi uderzeniami lub uszkodzeniami. Przesuwanie odbywa się
na specjalnych regulowanych wodzikach zabezpieczających przed tarciem, wykonanych z technoplimerów nowej
generacji, które również produkowane są wyłącznie przez firmę Merlo.
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Ramię teleskopowe

Z punktu widzenia wydajności roboczej,
nowy podnośnik P 25.6 wyróżnia się
ze względu na swoje parametry oraz
możliwość szerokiego zastosowania.
Dzięki niezliczonym osprzętom Merlo, jakie można podłączyć do karetki
wideł (Zdjęcie 1), podnośnik może
w być w krótkich odstępach czasu wykorzystywany do wykonywania
różnych czynności.

Sterowanie
sprzęganiem
i
wyprzęganiem narzędzi odbywa się
zazwyczaj z poziomu kabiny, a jeżeli
stosowany osprzęt wymaga również
zasilania hydraulicznego, szybkozłącza
przyśpieszają
wykonanie
operacji
zmiany narzędzia, aby zapewnić jak
najszybszą gotowość maszyny do pracy
(Zdjęcie 2). Karetka wideł wyposażona
jest w hydrauliczny system blokujący

Tac-Lock (Zdjęcie 3), oferując w ten
sposób dużą konkurencyjność w stosunku do klasycznych urządzeń z
blokadą ręczną.
W górnej części ramienia na życzenie
można zamontować gniazdo elektryczne do zasilania i wyboru ewentualnych funkcji roboczych stosowanego
osprzętu.
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3

Urządzenie wysuwające
oraz podzespoły hydrauliczne i elektryczne umieszczone są w całości wewnątrz
ramienia, co zapewnia ich
maksymalną
ochronę
i
niezawodność.

Wiele maszyn w jednej
Narzędzia Merlo, powstałe w systemie zintegrowanego projektowania oraz w wyjątkowym procesie produkcyjnym, są elementami charakteryzującymi ideę wielofunkcyjności podnośnika P 25.6. Zwiększają one bowiem możliwość jego zastosowania i
optymalizują jego wykorzystanie we wszystkich dziedzinach. Oto kilka przykładów:
1
2
3
4

-

Hak na karetce wideł
Żuraw
Chwytak do bel
Widły do obornika
z krokodylem od góry
5 - Łyżka 4 x 1
6 - Łyżka wielofunkcyjna
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silnik

energia
w działaniu

Cała moc,
kiedykolwiek potrzebujesz
W celu lepszego przystosowania maszyny do wymogów użytkowych, wybrany został dla niej czterocylindrowy silnik
turbo o mocy 55 kW (75 KM) i emisji spalin zgodnej z normą Tier 3. Jego parametry zapewniają pełne wykorzystanie
dostępnego momentu napędowego w całej gamie zastosowań oraz szybką odpowiedź na zapotrzebowanie na moc.
Umieszczenie silnika po prawej stronie ramy zapewnia łatwy dostęp do niego oraz w pełni bezpieczne przeprowadzenie konserwacji. Wszystkie czynności można bowiem wykonywać stojąc na ziemi, kiedy wszystkie elementy
mechaniczne i hydrauliczne znajdują się w zasięgu ręki.
Przekładnia typu hydrostatycznego z silnikiem hydraulicznym i hydrauliczną pompą tłokowo-osiową, umożliwia uzyskanie bardzo wysokich osiągów oraz dużą możliwość regulacji przy pełnej mocy i maksymalnej prędkości 36 km/h.
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SILNIK

Stały napęd na cztery koła
oraz przekładnia hydrostatyczna
umożliwiają
pokonanie każdego typu
terenu.

Moc silnika oraz wydajność
przekładni
hydrostatycznej
zapewniają stabilność jazdy
i bezpieczeństwo nawet na
dużych nachyleniach.
Przekładnia hydrostatyczna dzięki bardzo dobremu działaniu
hamowania dynamicznego powoduje zmniejszenie zużycia
hamulców.
hYdRAuLICZNA
Pompa hydrauliczna typu
zębatego.
Natężenie przepływu oleju
hydraulicznego zmienia się
w zależności od obrotów
silnika,
którymi
można
sterować za pomocą pedału
gazu.

PRZEKŁAdNIA hYdROSTATYCZNA
Strumień oleju, doprowadzonego pod
ciśnienie przez hydrauliczną pompę
tłokowo-osiową, przesyłany jest
do
silnika
hydrostatycznego - przymocowanego
kołnierzowo bezpośrednio do
mechanizmu różnicowego tylnego mostu - gdzie zamieniany
jest na energię mechaniczną. Za
pomocą wału napędowego energia ta
przenoszona jest na koła.
Prędkość, z minimalnej prędkości posuwu do maksymalnej prędkości przenoszenia, zmienia się w zależności
od siły nacisku na pedał gazu, bez
konieczności posiadania mechanicznej
skrzyni biegów.
Doskonałe
połączenie
ze
stałym
napędem na cztery koła zapewnia
optymalną jezdność i trzymanie się
drogi,, także w najbardziej krytycznych
warunkach. Sterowanie hydrauliczne z impulsowym pedałem Inching-

5

1
2
1

6

Control umożliwia kierowanie posuwem milimetrowym
maszyny przy zachowaniu wysokich obrotów silnika. Rozwiązanie
takie jest przydatne przy wykonywaniu
wykopów oraz szybkim stertowaniu.
1
2
3
4
5
6
7

– Most napędowy
- Mechanizm różnicowy
- Silnik hydrostatyczny
- Wał napędowy
- Silnik
- Pompa hydrostatyczna
- Przewody hydrauliczne

4
7
1
2

1
3

MOSTY PORTALOWE
NIEPRZEJEZDNE TRASY?
TAK, POPROSZĘ!

Gwarantowana
wytrzymałość i niezawodność
Przenośniki posiadające wymiary dostosowane do ciężkich zastosowań, charakteryzują się zastosowaniem
przekładni głównej typu planetarnego.
Projektowane i wykonywane przez firmę Merlo, zawierają cztery koła z napędem stałym. Takie rozwiązanie projektowe umożliwia swobodne przemieszczanie się nawet w najbardziej krytycznych warunkach, jak również zwiększa
przyjemność z jazdy oraz stabilność maszyny w każdych okolicznościach.
Tylny most jest mostem o drganiach swobodnych, co umożliwia przystosowanie pojazdu do nierówności drogi także
w ekstremalnie terenowych warunkach, oferując w ten sposób dokładną jezdność wszystkich opon. W ten sposób
wyeliminowane zostało ślizganie się kół oraz zapewnione zostało przyleganie do terenu nawet na bardzo dużych
nachyleniach. W razie potrzeby, 100% blokada tylnego mechanizmu różnicowego (dostępna na życzenie) umożliwia
wyciągnięcie podnośnika z przeszkody nawet na najtrudniejszych terenach.
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MOStY PORtALOWe
Mosty portalowe wyposażone są w
reduktory planetarne.
planetarne
układ
kinematyczny,
zakinematyczny
projektowany przez techników
Merlo, zmniejsza hałas oraz
kołysanie wzdłużne podczas
hamowania i przyśpieszania,
usprawniając jazdę na zakręcie
oraz przejazdy z obciążeniem.

hAMOWANIE NA CZTERY KOŁA
hamulce główne typu tarczowego z zaciskami
pływającymi i serwowspomaganym sterowaniem hydraulicznym. Podwójny układ hamulcowy zapewniający maksymalne bezpieczeństwo działania.
hamulec postojowy z automatyczną blokadą przy zgaszeniu silnika diesel jest niezależnym hamulcem tarczowym
oddziałującym na głównym wał napędowy.

Osiągi
zbliżone
do
pojazdów
terenowych
uzyskane zostały dzięki szerokiemu zakresowi drgań
tylnego mostu.

Przeznaczenie dla tras terenowych podkreślone jest
przez bardzo wysokie w tej
kategorii zakresy kąta najazdowego, zjazdowego i
rampowego.
* Wartości średnie, zmieniające się w zależności od zastosowanych
opon. Parametry projektowe podnośnika P 25.6 umożliwiają pokonanie
terenu o nachyleniu ponad 100% . Niemniej, typ terenu oraz wynikająca
z niego przyczepność kół warunkują jego osiągi.

TRZY TRYBY PRACY MEChANIZMu SKRęTNEGO
Wszystkie cztery koła prowadzące są
kołami skrętnymi ze sterowanym hydraulicznie serwowspomaganiem.
Istnieje możliwość wyboru trzech
trybów pracy mechanizmu skrętnego z
automatyczną resynchronizacją kół w

A

przypadku takiej potrzeby.
• Na przednią oś do jazdy po drodze
(Rys. A);
• Na obie osie, aby uzyskać mniejszy
promień skrętu (Rys. B);
• Psi chód, umożliwiający boczne

B

przesunięcie maszyny bez utraty wyosiowania wzdłużnego (Rys. C).
Promienie skrętu są o wiele niższe niż
te stosowane w pospolitych pojazdach
użytkowych.

C

WARTOŚĆ
TECHNOLOGII
FAKTY MAJĄ GŁOS
SPEKTAKULARNA WIELOFUNKCYJNOŚĆ

1

Wybór nowego podnośnika P 25.6 to codzienne odkrywanie zalet zaawansowanej technologii oraz niezawodności
bezpiecznej i komfortowej maszyny, oferującej maksymalne
osiągi także we współpracy z przyczepami i narzędziami rolniczymi.
1
2
3
4

-

Transport bliski materiałów ciężkich.
Karmienie bydła.
Szybki załadunek i stertowanie.
Ładowanie.
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dANE TEChNICZNE

4

6

5

0,5 m

4

1

1500 kg
1750 kg
2000 kg
2500 kg

1000 kg

2

1250 kg

3

0
4

dANE TEChNICZNE I OSIĄGI
Całkowity ciężar z widłami bez obciążenia (kg)
Maksymalny udźwig (kg)
Wysokość podnoszenia (m)
Maksymalny zasięg ramienia (m)
Wysokość przy maksymalnym udźwigu (m)
Maksymalny zasięg ramienia przy maksymalnym udźwigu (m)
Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg)
Udźwig przy maksymalnym zasięgu ramienia (kg)
Silnik (marka/cylindry)
Moc silnika Tier 3 (kW/KM)
Zbiornik paliwa (l)
Maksymalna prędkość (km/h)
Instalacja hydrauliczna - Pompa zębata (bar - l/min)
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)
Instalacja elektryczna (V)
Akumulator (Ah)
Kabina zgodna z normami ROPS/FOPS
Sterowanie za pomocą proporcjonalnego joysticka hydr.
Sterowanie za pomocą joysticka elektromechanicznego
Blokada osprzętu Tac-Lock
Dodatkowe gniazdo hydrauliczne na ramieniu
Dwie widły uchylne (dł. 1200 m)
Przekładnia hydrostatyczna
Rewerser Finger-Touch
Impulsowe sterowanie posuwem Inching-Control
Stały napęd na cztery koła
Cztery koła skrętne
Tarczowe hamulce główne
Automatyczny hamulec postojowy
Opony 12-16,5
Opony 12/75-18
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
Cztery reflektory robocze na kabinie (2 P + 2T)
Klimatyzacja ręczna
Wycieraczka na szyberdachu
Gniazdo elektryczne 12V w górnej części ramienia
Ręczne odłączanie akumulatora
Przednia i górna zasłona przeciwsłoneczna
Homologacja na ciągnik rolniczy

4750
2500
5,9
3,3
4,7
1,4
1750
1000
Kubota/4
55/75
70
36
210/80
70
12
100

3

2

1

0

WYMIARY (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
d (mm)
e (mm)
f (mm)
h (mm)
M (mm)
P (mm)
R (mm)
S (mm)

3900
835
2450
615
3480
270
1800
995
1920
3370
4200
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Dane odnoszą się do maszyny wyposażonej w widły.
 W standardzie.  Na zamówienie.
Modele przedstawione w niniejszej dokumentacji mogą zostać wyposażone w dodatkowy lub specjalne narzędzia, niestanowiące wyposażenia standardowego, które dostarczane
są na zamówienie. Ze względu na ograniczenia rynkowe lub normatywne, w niektórych krajach nie wszystkie modele lub narzędzia mogą być dostępne. Dane techniczne i informacje
zostały zaktualizowane w momencie oddawania broszury do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian spowodowanych naturalnym rozwojem technologii, bez
konieczności wcześniejszego zawiadamiania.Państwa autoryzowany salon sprzedaży Merlo z chęcią przekaże Państwu najnowsze informacje na temat naszych produktów i usług.
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