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P 120.10 HM
Wyjątkowe osiągi.
Zaufani producenci.

P 120.10 HM stalowe muskuły.
Nowy podnośnik teleskopowy Panoramic P120.10 HM, ze względu na swoje wysokie osiągi uzyskiwane przy
stosunkowo niewielkich rozmiarach, stanowi doskonałą reklamę koncepcji konstrukcyjnych firmy Merlo.
Pomimo iż 120.10 HM jest najmniejszym podnośnikiem teleskopowym w swojej kategorii, może podnieść nawet
12 ton ładunku i osiągać wysokość roboczą bliską 10 metrów.
Opracowany dla użytkowników oczekujących maszyn o znakomitych parametrach do zastosowań w pracach
związanych z transportem materiałów ciężkich, typowym dla takich sektorów jak przemysł zbożowy, drzewny czy
obróbka odpadów.
Oryginalne rozwiązania projektowe uzupełnia nowatorstwo technologiczne, które przyczyniło się do polepszenia
parametrów podnośnika. Największym nowatorstwem jest zaś zinformatyzowany system Merlin (Merlo Local
Interactive Network).
Dzięki tej technologii wszystkie parametry operacyjne analizowane są przez komputer centralny, który następnie
przetwarza je, dbając o maksymalne bezpieczeństwo w każdym momencie i umożliwiając operatorowi skupienie
się wyłącznie na wykonywanej pracy.
Układ hydrauliczny zawiera pompę o zmiennej objętości skokowej ze sterowaniem Load-Sensing: rozwiązanie
to umożliwia zmianę natężenia przepływu oleju hydraulicznego, dopasowując go automatycznie do wymogów
aktywnych funkcji hydraulicznych, także przy małych obrotach silnika.
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PANORAMIC P 120.10HM

Wymiary
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
H (mm) (1)
M (mm) (2)
P (mm)

P 120.10 HM
5740
1165
3240
1335
5235
450
2400
995
2850
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Szerokość maszyny
Szerokość użytkowa wewnątrz kabiny
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Dane techniczne i osiągi
P 120.10 HM
Całkowity ciężar z widłami bez obciążenia (kg)
15650
Maksymalny udźwig (kg)
12000
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)
9,8
Maksymalny zasięg ramienia (m)
5,7
Maksymalna wysokość przy maksymalnym udźwigu (m)
6,5
Maksymalny zasięg ramienia przy maksymalnym udźwigu (m)
1,4
Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg)
5000
Udźwig przy maksymalnym zasięgu ramienia (kg)
2750
+
Wypoziomowanie ramy
/- 10°

Silnik
Silnik o niskiej emisji spalin (Tier 3)
Moc przy 2300 obr/min (kW/KM)

6-cylindrowy
turbo
107/145

Prędkość maksymalna
1. bieg
2. bieg (automatycznie ograniczana prędkość)

16
40

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria
Rozdzielacz hydrauliczny na ramieniu
Sterowanie radiowe funkcji podnoszenia
Reflektory robocze na kabinie
Zabezpieczenie przedniej szyby
Gniazdo na elementy sterujące 2-funkcyjnych narzędzi
Zabezpieczenie przed kradzieżą i immobiliser
Klimatyzacja ręczna

P
p
P
p
p
p
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P W standardzie. p Na zamówienie.

Kabina
Zgodna z normami ISO 3449 (FOPS) i ISO 3471 (ROPS).
Ramię
Teleskopowe dwusekcyjne z systemem przesuwania elementów na
regulowanych wodzikach, zabezpieczających przed tarciem.
Wbudowane urządzenie z napędem hydraulicznym do przesuwu bocznego
całego teleskopu.
Karetka wideł
Hydrauliczne urządzenie do szybkiego sprzęgania/wysprzęgania ze
sterowaniem bezpośrednim z maszyny.
Mechanizm skrętu
Cztery koła skrętne z możliwością wyboru z poziomu kabiny trzech trybów
skręcania
Silnik
6-cylindrowy turbodiesel z chłodnicą międzystopniową, chłodzony wodą,
moc 107 kW (145 KM) przy 2300 obr/min.
Napęd
Hydrostatyczny z silnikiem o zmiennej pojemności skokowej z regulacją
elektroniczną.
System Finger-Touch do odwracania kierunku ruchu bez odrywania rąk
od kierownicy, także podczas ruchu pojazdu.
Stały napęd na cztery koła.
Układ hamowania
Hamulec główny z tarczami pracującymi w kąpieli olejowej ze sterowaniem
hydraulicznym.
Hamulec postojowy z automatyczną blokadą, odblokowywany hydraulicznie.
Układ hydrauliczny
Typu Load-Sensing.
Pompa hydrauliczna z tłokami osiowymi o zmiennym natężeniu.
Maksymalny roboczy wydatek: 144 l/min.
Ciśnienie robocze: 230 bar.
Pojemność zbiorników
Instalacja hydrauliczna: 180 l
Olej napędowy: 185 l
Olej hydrostatyczny: 12 l
Olej silnikowy: 12 l
Płyn chłodzący: 12 l

Od zawsze nazwa Merlo kojarzy się z zaawansowaną technologią w dziedzinie podnośników teleskopowych oraz maszyn roboczych,
a w całej swej historii nasza firma odznaczała się wielkim doświadczeniem, zdobytym dzięki pomysłowości, pasji i uporowi. Wokół
tych czynników koncentruje się cały zespół przemysłowy i to dzięki nim kolejne nowe produkty odnoszą sukcesy i zdobywają liczne
międzynarodowe nagrody.
Opracowywanie złożonych projektów, od idei po rezultat, od projektu po sprzedaż, oznacza umiejętność kreowania nowatorskich rozwiązań
w najmniejszych detalach, wyprzedzających potrzeby i możliwe ukierunkowania najbardziej konkurencyjnych rynków.
Jest to zwycięska postawa, przejawiająca się w bardzo silnie zintegrowanej produkcji, w nowoczesnych systemach konstrukcyjnych, w
automatyzacji procesów, rewolucyjnych systemach zintegrowanej elektroniki, zrobotyzowanej obróbce oraz wielu, wielu innych czynnikach.
Pragnienie zachowania ścisłych relacji z klientami manifestuje się w organizacji cyklicznych programów szkoleniowych i dokształcających,
usługach serwisowych, wzajemnym zaufaniu, które od zawsze łączy nas z naszymi dystrybutorami.
Rezultatem tych wszystkich czynników są kompaktowe i poręczne maszyny, zapewniające doskonałe parametry pracy, komfort

Zaufani producenci.
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Firma MERLO S.p.A prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego nasze produkty mogą bez wcześniejszego powiadomienia zostać opatrzone innymi parametrami, niż te opisane w niniejszej broszurze. Przedstawione maszyny mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

Grupa Merlo siła idei.

