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ENERGIA
KTÓREJ NIE DA SIĘ ZATRZYMAĆ
Technicy i inżynierzy Merlo od zawsze fascynują się prowadzeniem badań i nowatorstwem technologicznym.
To z tej fascynacji płynie siła na kontynuowanie drogi stałego rozwoju i podejmowanie codziennych wyzwań, w
których nawet pozornie nieprzezwyciężone trudności mogą zostać pokonane.
Siła technologii Merlo pozwala bowiem na konstrukcję zaawansowanych maszyn, zdolnych do transformacji sposobu wykonywania robót. Bezpieczeństwo, komfort, wysokie osiągi. Wszystkie działania zorientowane są na
osiągnięcie tego celu i to dlatego każda z maszyn wiedzie swoisty prym, dzierży hegemonię w zakresie designu,
mocy, troski o człowieka i środowisko. Każdy powstały model stanowi część zwycięskiej drużyny maszyn o
niezrównanej energii, przekraczających granice, do których w innym wypadku ciężko byłoby dotrzeć.
To wynik w 100% Made in Italy. 100% Made in Merlo.

IDEA ROTO
CAŁY ŚWIAT
DOOKOŁA

Nowy sposób postrzegania wydajności pracy
i bezpieczeństwa w działaniu
Kiedy tradycyjne systemy podnoszące napotykają na ograniczenia praktyczne, czas na przejście na inny typ
maszyny: obrotowy podnośnik teleskopowy Roto. Bezpieczeństwo, skuteczność i poręczność to nieodłączne elementy charakterystyczne tego projektu, owocu badań i wieloletniego doświadczenia Merlo. Podnośniki Roto, opracowane w celu zdefiniowania nowego pojęcia siły w działaniu, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do wykonywania najtrudniejszych czynności związanych z transportem bliskim i podnoszeniem, a przy tym posiadają
niewątpliwą zaletę zaawansowanego przystosowania do jazdy terenowej. Stanowią połączenie w jednej maszynie
atutów podnośnika teleskopowego, lekkiego, mobilnego żurawia oraz napowietrznej platformy osobowej, posiadając
dodatkową zaletę niezrównanej mobilności na drodze oraz znakomitych osiągów na placu robót. W zależności od
modeli, udźwig podnośników dochodzi do 6 ton, a wysokość podnoszenia nawet do 31 m. Gama Roto dzieli się na
trzy rodziny produktów, oferujących wysoką rentowność i wielofunkcyjność w czynnościach, które zazwyczaj wykonywane są przy użyciu specjalistycznych maszyn o większych wymiarach.
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Roto seriA 600
Dla zwolenników tradycyjnych
maszyn,
w
których wysokie osiągi oraz
bezpieczeństwo
łączą
się ze sobą bez żadnych
kompromisów,
czerpiąc
siłę z obrotów głowicy,
sięgających
nawet
600
stopni.

Roto seria 400
Zalety płynące z obracającej
się o 415 stopni głowicy
w szybkich i poręcznych
maszynach o niewielkich
rozmiarach.

Roto seriA MCSS
Dla
wymagających
wszechstronności zastosowania systemu elektronicznego sterowania stabilnością
maszyny oraz stałych obrotów
głowicy. Maksimum, jakie
może zaoferować technologia i wielofunkcyjność.

GAMA ROTO
6000 kg

ROTO 60.24 MCSS

5800 kg
ROTO SERIA MCSS

5600 kg

ROTO SERIA 600
ROTO SERIA 400

5400 kg
5200 kg
5000 kg

ROTO 50.10
ROTO 50.16 MCSS

4800 kg
4600 kg

ROTO 45.19 MCSS ROTO 45.19
ROTO 45.21 MCSS / ROTO 45.21 MCTJ ROTO 45.21

4400 kg
4200 kg

ROTO 40.30 MCSS

4000 kg
3800 kg

ROTO 40.26 MCSS
ROTO 38.14 / ROTO 38.14 S
ROTO 38.16 / ROTO 38.16 S

3600 kg
3400 kg
3200 kg
3000 kg
10m 11m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m 21 m 22 m 23 m 24 m 25 m 26 m 27 m 28 m 29 m 30 m

ZwYcIĘSKIE INNowAcJE
bEZpIEcZEńSTwo, KoMFoRT,
wYSoKIE oSIĄgI

ZINTEgRowANY SYSTEM
Do TRANSpoRTu blISKIEgo I poDNoSZENIA
Potęga projektu i konstrukcji podnośników teleskopowych Roto wywodzi się z masywnego, samobieżnego wózka wyposażonego w stabilizatory hydrauliczne, zwiększające jego stabilność operacyjną - na którym zamontowana jest
obrotowa głowica z kabiną operatora i ramieniem teleskopowym.
Masywność ramy, funkcjonalność mostów skrętnych, duży prześwit nad ziemią, szerokie kąty najazdowe oraz
prędkość drogowa do 40 km/h zapewniają niezrównanie dynamiczną jazdę. Dzięki dokładnemu wyważeniu mas oraz
niskiemu środkowi ciężkości, pojazd może bezpiecznie i z łatwością pokonywać wyboiste, brudne, zaśnieżone czy
zabłocone nawierzchnie. Tylko podczas codziennej, maksymalnej eksploatacji podnośników Roto można odkryć, że
są one jednym najbardziej pewnych i komfortowych maszyn, umożliwiających wykonywanie robót oraz oferujących
największą niezawodność, jakość i rentowność, a przede wszystkim bezpieczeństwo.
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ZwYcIĘSKIE INNowAcJE

Zawieszenia
hydropneumatyczne stanowią bardzo
zaawansowane
technologicznie
wyposażenie,
gwarantujące
maksymalny
komfort jazdy oraz wydajność
przy zachowaniu pełnego
bezpieczeństwa również w
przypadku pracy na oponach.

przedni wspornik osprzętu umożliwia szybką wymianę
narzędzi poprzez bezpośrednie sterowanie z kabiny.
wyposażony w szybkozłącza rozdzielacz hydrauliczny
dwustronnego działania dostarczany jest w standardzie w
celu zasilania osprzętu wyposażonego w funkcje hydrauliczne.

cztery stabilizatory hydrauliczne zapewniają prawidłowe i
stabilne ustawienie maszyny na
podłożu.

urządzenie
wysuwające
elementy ramienia teleskopowego umieszczone jest
całkowicie w jego wnętrzu, aby
zapewnić jego maksymalną
ochronę i niezawodność.

Mosty napędowe zostały
w całości zaprojektowane i
wykonane przez Merlo, do
wyłącznego zastosowania w
podnośnikach teleskopowych.

Kabina
operatora,
w
niektórych modelach odchylana jest do góry nawet o 18
stopni, zwiększając w ten
sposób widoczność do góry
strefy roboczej.

Konstrukcja nośna otoczona
jest pełnym, okrągłym profilem stalowym, pełniącym
podstawową funkcję strukturalną i zabezpieczającym
przed uderzeniami i uszkodzeniem.

System ciągłej rotacji
głowicy w modelach MCSS
wykonany jest przy zastosowaniu wyjątkowego i rewolucyjnego, obrotowego złącza
elektrohydraulicznego.

Reﬂektory, zamontowane
bezpośrednio na obrotowej głowicy, gwarantują
lepsze oświetlenia strefy roboczej, bez względu na kąt
obrotu.

KABINA

WIĘCEJ PRZESTRZENI
ERGONOMIA I DESIGN

Praca nigdy nie była tak przyjemna
Konstrukcja kabiny stawia na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Kabina jest najszerszą kabiną w tej kategorii pojazdów. Wykonana ze stali konstrukcja nośna spełnia wymogi międzynarodowych norm FOPS, dotyczące wytrzymałości
na zgniatanie. Kabina operatora umieszczona jest na specjalnych, elastycznych wspornikach, które amortyzują wibracje, zwiększając 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 w tej kategorii pojazdów, a dzięki otwieranym szybom
- rozszerzającej się do dołu 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 dużej przeszklonej powierzchni zadaszenia zabezpieczającego oraz
możliwości odchylenia kabiny do góry w wysokowydajnych modelach.
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W podnośnikach serii Roto MCSS, wielofunkcyjny elektroniczny joystick zainstalowany jest w regulowanym
podłokietniku (zdjęcie po lewej). Na życzenie joystick ten
można połączyć z drugim joystickiem na lewym podłokietniku
fotela. W serii 600 i 400 występuje wielofunkcyjny joystick
proporcjonalny typu elektrycznego (poniżej).

Przełącznik elektryczny Finger-Touch umożliwia odwracanie kierunku ruchu bez odrywania rąk od kierownicy.
Przełącznik szybkiej i wolnej jazdy jest w serii Roto
MCSS ma postać przycisków elektrycznych (zdjęcie po
prawej), natomiast w serii Roto 600 i 400 jest przełącznikiem
dźwigienkowym (zdjęcie na dole).

KABINA
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Nowy fotel Merlo oferuje
optymalny
komfort
dzięki swoim personalizowanym parametrom technicznym (wyposażony jest
we wszystkie regulacje) oraz
wyposażeniu siedziska i oparcia w elastyczne wsporniki.
Na
zamówienie
fotel
dostępny jest w wersji z
zawieszeniem
pneumatycznym, dostarczanym
w standardzie w niektórych
modelach.

W
przenośnikach
Roto
60.24, 40.26 i 40.30 MCSS
kabinę można odchylać do
góry pod kątem nawet 18
stopni, celem zwiększenia
widoczności do góry strefy
roboczej.

Dostęp do kabiny jest
ułatwiony ze względu na
wygodne, samoczyszczące
schodki oraz płaską podłogę
bez żadnych wystających
elementów. Drzwi wykonane
są z dwóch części, otwieranych pod kątem 180°.

Modele z serii MCSS
wyposażone są w cyfrowe
przyrządy sygnalizacyjne.
W serii 600 i 400 występuje
tradycyjna, analogowa tablica przyrządów.
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Nachylenie
kierownicy
można regulować w 16-stopniowej skali, dostosowując ją
w ten sposób do warunków
jazdy.

Praktyczna
dwupozycyjna
zasłona przeciwsłoneczna
(na zamówienie) zwiększa
komfort pracy także przy
pełnym słońcu.

Pojazd wyposażony jest
w
odwracaną
lampę
ostrzegawczą, co powoduje
zmniejszenie
jego
wysokości.

Elementy sterujące stabilizatorów i zawieszeń
h y d ro p n e u m a t y c z n y c h
zgrupowane są na praktycznym panelu bocznym.

Różnej wielkości schowki na
przedmioty rozmieszczone
są w kilku punktach kabiny.

SYSTEM
MERLIN

Sterowanie jednym palcem

Technologia
NOWEJ GENERACJI
Dzięki systemowi Merlin - Merlo Local Interactive Network, którym charakteryzują się wersje MCSS, zrodził się nowy
sposób informatycznego zarządzania wszystkimi parametrami funkcjonalnymi maszyny.
Serce technologiczne systemu stanowi komputer gromadzący i przetwarzający w czasie rzeczywistym informacje
pochodzące z wejść i wyjść poszczególnych zespołów funkcjonalnych podnośnika teleskopowego. Podstawowe
funkcje operacyjne oraz wszystkie niezbędne operatowi informacje przedstawiane są stale w zrozumiały i natychmiastowy sposób na wyświetlaczu ekranu.
System Merlin uczestniczy również w zarządzaniu funkcjami bezpieczeństwa, przedstawiając się jako przyjazny i skuteczny przyrząd do zaawansowanej zdalnej diagnostyki.
Na życzenie, działa też jako system zabezpieczający przed kradzieżą z immobiliserem, dodatkowo zwiększając
bezpieczeństwo maszyny.
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SYSTEM MERlIN
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Oprogramowanie
sterujące
pozwala
na wybór różnych sesji interaktywnych,
umożliwiających łatwy i intuicyjny dostęp
do licznych funkcji systemu.
1 – Menu główne
W stały sposób wyświetla podstawowe parametry funkcjonalne maszyny i umożliwia ustawienie żądanych wartości temperatury otoczenia oraz aktywowanie urządzeń pomocniczych.
2 - Menu Wybór osprzętu
Umożliwia wstępny wybór parametrów

funkcjonalnych podstawowych urządzeń.

terminie wykonania konserwacji i serwisu
technicznego.

3 - Menu Kontrola ogólna
Diagnostyka poszczególnych zainstalowanych systemów w formie skrótowej strony wideo z zaznaczeniem stanu działania każdego ze sprawdzanych
urządzeń.

5 – Menu Kontrola
Poprzez proste naciśnięcie przycisku
operator otrzymuje w czasie rzeczywistym wszystkie informacje na temat stanu
działania poszczególnych urządzeń.

4 – Menu Serwis
To prawdziwa „czarna skrzynka”, rejestrująca
informacje pochodzące z poszczególnych
systemów, przypominająca operatorowi o

6 - Menu Regulacja ekranu
Umożliwia
ustawienie
parametrów
wyświetlania ekranu, w zależności od warunków oświetlenia.

MENu opERAcYJNE. wYśwIETlANIE poZYcJI śRoDKA cIĘŻKoścI
Wyjątkowa cecha systemu Merlin
to możliwość wyświetlenia w czasie
rzeczywistym na ekranie, zarówno w
postaci numerycznej, jak i graficznej, pozycji lub przesunięcia środka
ciężkości maszyny podczas wyko2
nywania prac.
System monitoruje także odległość
od ziemi, wysunięcie maszyny
od linii środkowej oraz ciężar przenoszonego ładunku. Operator
może wstępnie wyznaczyć strefę
roboczą, ustawiając graniczne
1
wartości kątowe obrotów głowicy,
podniesienia i zasięgu ramienia.
Wyświetlanie pozycji całkowitego
środka ciężkości uwzględnia ograniczenia stabilności maszyny w
zależności od konfiguracji stabilizacji na ziemi oraz pozycji ładunku.
Dzięki temu operator - stale informowany o zbliżających się
granicznych warunkach roboczych - może w naturalny i prosty
sposób jak najlepiej wykorzystać
możliwości podnośnika teleskopowego. System działa efektywnie przy każdym rodzaju osprzętu zamontowanym
na wsporniku (widły, wciągarki, żurawie, haki i platformy osobowe).

7
8
3
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4

1 - Pozycja środka ciężkości względem strefy roboczej; 2 - Wskaźnik stabilności wzdłużnej i poprzecznej; 3 - Stan stabilizacji
maszyny; 4 - Ograniczenie strefy roboczej aktywne/nieaktywne; 5 - Odległość ładunku od środka obrotu głowicy; 6 - Wysokość
ładunku od ziemi; 7 - Ciężar przenoszonego ładunku; 8 - Stosowany osprzęt.

OBROTOWA
GŁOWICA

360° FUNKCJONALNOŚCI

WSZECHSTRONNOŚĆ
STAŁA SIĘ NIEOGRANICZONA
Głowica obrotowa charakteryzująca podnośniki Roto oferuje maksymalne kąty obrotu, różniące się w zależności od
modeli. W przenośnikach Roto serii MCSS głowica pracuje w systemie ciągłych obrotów, w przenośnikach serii 600
dochodzi do 600 stopni, a w modelach z serii 400 do 415 stopni. System ciągłych obrotów MCSS zwiększający
osiągi maszyny i przyśpieszający wykonywanie manewrów ze względu na brak konieczności powrotu głowicy do
punktu początkowego, zrealizowany został dzięki rewolucyjnemu elektrohydraulicznemu złączu obrotowemu Merlo.
Przesył wszystkich sygnałów i poleceń niezbędnych do funkcjonowania maszyny odbywa się tylko poprzez kanał
elektroniczny, nieczuły na położenie kątowe nadajnika i odbiornika. Dzięki temu wyeliminowane zostały niezliczone
połączenia elektroniczne i ograniczenia tradycyjnych systemów ze stykami ślizgowymi: niezawodność i szczelność są
tu doskonałe, a gabaryty minimalne. Dwa mikroprocesory: jeden na głowicy i drugi na ramie, przekształcają sygnały
elektryczne na zakodowane impulsy i odwrotnie.
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OBROTOWA GŁOWICA

Operator może cieszyć się
idealną
widocznością
także w tylnej części
pojazdu, niezbędną podczas
obrotów głowicy i manewrowania po placu robót.

Gniazdo elektryczne 220 V
z
wyłącznikiem
różnicowoprądowym oraz wyposażony w szybkozłącze
przewód
powietrza
lub
wody, które montowane są
na zamówienie na głowicy,
umożliwiają zasilenie ewentualnych urządzeń stosowanych w
koszu roboczym.

2
3

1
Złącze hydrauliczne zawiera także specjalny profil ze stali
nierdzewnej, przeznaczony do cyrkulacji gorącego powietrza
wygenerowanego przez silnik diesel do ogrzania kabiny.
Nie ma zatem konieczności montowania w kabinie dodatkowego ogrzewania.

4

1 - Złącze hydrauliczne
2 - Kodowana linia przesyłowa
3 - Mikroprocesor i łącze do poleceń w kabinie
4 - Mikroprocesor i łącze do sterowania mocą na podwoziu

Wśród licznych urządzeń
opcjonalnych, zwiększających
wydajność
pracy
oraz
możliwość
zastosowań
podnośników teleskopowych, na szczególną uwagę
zasługuje zewnętrzna kamera z monitorem kabinowym.

RAMIĘ
TELESKOPOWE

GENIALNOŚĆ PROSTOTY

TERAZ WSZYSTKO JEST BLIŻEJ
Ramię teleskopowe jest elementem charakteryzującym każdy rodzaj podnośnika - z tego powodu powinno być ono
masywne i wytrzymałe, aby spełniało wymogi dotyczące udźwigu i zakresu wysunięcia - a jednocześnie powinno być
bardzo sztywne (także przy maksymalnej długości), aby nie powstawało zjawisko znane jako «efekt wędki». Technicy
Merlo zdołali wykonać ramię teleskopowe, które stało się punktem odniesienia na rynku.
Segmenty, z których składa się wysięgnik składają się z dwóch wysokoodpornych blach stalowych w kształcie litery
U, zespawanych ze sobą wzdłużnie w pobliżu osi obojętnej. Wysuwaniem poszczególnych sektorów ramienia steruje
wbudowany weń w całości układ hydrauliczny, przez co chroniony jest on przed ewentualnymi uderzeniami lub
uszkodzeniami, do których może niestety dochodzić podczas wykonywania robót. 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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Wszechstronność
zastosowania
podnośników Roto zwiększa liczny osprzęt
umożliwiający jego efektywne wykorzystanie do wielu czynności, od podnoszenia
materiałów i ludzi, po konserwację mostów
i wiaduktów, od przenoszenia ładunków,
po montaż zbrojeń tuneli lub poszycia
budynków cywilnych czy przemysłowych.
Wystarczy kilka sekund, aby sprząc je z przednim wspornikiem osprzętu (Zdjęcie 1).

RAMIĘ TElESKopowE
Zasprzęglaniem i wysprzęglaniem
osprzętu
można
sterować
bezpośrednio z kabiny, natomiast
szybkozłącza hydrauliczne przyspieszają
wykonanie tej czynności, aby zapewnia jak
najszybszą gotowość maszyny do pracy.
przedni wspornik osprzętu wyposażony
jest w hydrauliczny system blokujący TacLock (Zdjęcie 2), oferując w ten sposób dużą
konkurencyjność w stosunku do klasyczny-

ch urządzeń z blokadą ręczną.
Na szczycie ramienia umieszczone jest
gniazdo sterujące do wyboru funkcji
elektrycznych w stosowanym osprzęcie.
wyposażony w szybkozłącza rozdzielacz hydrauliczny dwustronnego
działania montowany jest w standardzie
na ramieniu teleskopowym, w celu zasilania
osprzętu wyposażonego w funkcje hydrauliczne (Zdjęcie 3).

1

2

urządzenie wysuwające
oraz podzespoły hydrauliczne i elektryczne umieszczone są w całości wewnątrz
ramienia, co zapewnia ich
maksymalne zabezpieczenie
i niezawodność.
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STERowANIE RADIowE MERlo
Dostępne na zamówienie, cyfrowe,
wielofunkcyjne sterowanie radiowe,
umożliwia kontrolowanie maszyny na
odległość i z maksymalną precyzją,
zapewniając bezpieczne wykonywanie
czynności w nawet najbardziej trudnych
warunkach.
Ta nowo powstała innowacja technologiczna Merlo otrzymała certyfikację
najważniejszych
organizacji
Europejskich i umożliwia proporcjonalne sterowanie funkcjami maszyny.
System przesyłu danych drogą radiową
opiera się na koncepcji Frequency
hoppin (skok częstotliwości), która
umożliwia uzyskanie bardzo dużej
odporności na zakłócenia, a zatem
maksymalne bezpieczeństwo przesyłu.
Sterowanie radiowe Merlo odbywa się
dwukierunkowo, gdyż polecenia
wysyłane są do maszyny, ale odbierane są także informacje na temat jej
warunków roboczych (działanie silni-

ka, poziom paliwa, warunki stabilności,
przeciążenia, itp.), stanowiąc w ten

sposób prawdziwą funkcję zdalnej diagnostyki w czasie rzeczywistym.

STABILIZATORY

PEWNOŚĆ CIĄGŁEGO STĄPANIA
PO ZIEMI

STABILNOŚĆ ZAPEWNIANA
W STANDARDZIE
Cztery napędzane hydraulicznie stabilizatory zapewniają niezbędną stabilność podnośników Roto na każdym rodzaju
terenu. Operator może konfigurować schemat stabilizacji na ziemi, w zależności od spoistości oraz nachylenia terenu, aby wykonywanie robót przy użyciu maszyny było maksymalnie bezpieczne. Szczególnie modele serii MCSS
mogą być ustawiane także na krawężnikach czy murkach, lub w bardzo wąskich uliczkach, nawet przy częściowo
wysuniętych stabilizatorach. W tych modelach bowiem, bez względu od ukształtowania terenu, pełne bezpieczeństwo
wykonywania czynności jest zagwarantowane w obwiedni roboczej, zależnej od utworzonego w ten sposób
wielokąta stabilności. We wszystkich podnośnikach Roto czynność podnoszenia ułatwiona jest przez równoczesne
sterowanie dwoma stabilizatorami po każdej stronie maszyny, w taki sposób, aby nachylenie boczne i wzdłużne
zmieniały się oddzielnie. W zależności od modeli powrót do pozycji spoczynkowej czterech stóp stabilizujących może
odbywać się automatycznie i równocześnie po wybraniu specjalnej funkcji sterującej.
Po powrocie stabilizatory pozostają zawsze w obrysie maszyny.

ROTO

STABILIZATORY

Stabilizatory z pozycjonowaniem harmonijkowym w
przenośnikach Roto serii 400.

Stabilizatory rozkładane i z
pozycjonowaniem mieszanym w podnośnikach Roto
serii 600.

Stabilizatory
rozsuwane
z
pozycjonowaniem
niezależnym w podnośnikach Roto serii MCSS.
W przypadku użytkowania podnośników na powierzchniach o mniejszej wytrzymałości, w celu zwiększenia ich
wielofunkcyjności przewidziane jest wykorzystanie specjalnych dodatkowych wielkopowierzchniowych płyt.

MCSS. Ciągła kontrola stabilności
W podnośnikach Roto serii MCSS, kiedy maszyna pracuje na stabilizatorach,
system stałej kontroli stabilności MCSS
(Merlin Continuous Slew Safety) dokonuje
stałego pomiaru i kontroli sił oddziałujących
na każdą z czterech stóp stabilizujących.
Na podstawie tych wartości system oblicza
automatycznie pozycję całkowitego środka
ciężkości względem punktów podparcia
i decyduje, w zależności od połączenia

A

środka ciężkości w danym momencie, czy
stabilność jest zapewniona czy nie, blokując
w tym drugim przypadku wszystkie manewry przeciążeniowe. Algorytm obliczeniowy
został opracowany w taki sposób, aby
był prawidłowy bez względu na geometrię
schematu podparcia na ziemi. Dzięki temu
operator może ustawiać stabilizatory w
zależności od wymogów operacyjnych,
mając pewność, że wykres obciążenia zo-

B

stanie automatycznie i dynamicznie przystosowany do dokonanego wyboru.
Kontrola stabilności maszyny odbywa się
automatycznie i w sposób ciągły, pozwalając
operatorowi na pełną koncentrację na
wykonywanych czynnościach, ponieważ
dynamiczne tworzenie obwiedni ładunku w
zależności od pozycji całkowitego środka
ciężkości umożliwia w pełni bezpieczną
pracę w każdych warunkach.

C

Nadanie pełnej operacyjności maszynie przy niekonwencjonalnej geometrii podparcia na ziemi jest możliwe dzięki systemowi
MCSS: bez względu na kształt wielokąta stabilności, system tworzy dynamicznie wirtualną obwiednię, wewnątrz której zapewniona jest pełna operacyjność i pełne wykorzystanie maksymalnego wykresu obciążenia, uzyskanego dla tej konkretnej konfiguracji,
bez względu na stosowany osprzęt, w tym napowietrzne platformy osobowe.
Kiedy stabilizatory są maksymalnie wysunięte (Rys. A), strefa robocza ma status w pełni operatywnej podczas całego obrotu
głowicy. Strefa robocza zostaje automatycznie wyznaczona przez komputer pokładowy, kiedy geometria podparcia zostaje skonfigurowana w oparciu o wymagania operacyjne, na przykład, tylko częściowo wysunięty stabilizator (Rys. B).
Warunkiem brzegowym jest sytuacja, kiedy jeden stabilizator nie dotyka ziemi, na przykład z powodu osunięcia się płaszczyzny
podparcia (Rys. C). Także w tym przypadku strefa robocza zostaje wyznaczona automatycznie.

SILNIK

DUŻA
MOC ROBOCZA

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ
NA PLACU ROBÓT
Gama Roto charakteryzuje się cztero i sześciocylindrowymi silnikami turbo o emisji spalin zgodnej z normą Tier 3,
zapewniającymi pełne wykorzystanie dostępnego momentu napędowego w całej gamie zastosowań. Ich szybka
odpowiedź na zapotrzebowanie na moc to wymóg niezbędny w przypadku maszyn, które powinny dysponować dużą
siłą w bardzo różnych warunkach.
We wszystkich modelach zespół napędowy umieszczony jest z prawej strony ramy, co umożliwia łatwy dostęp i bezpieczne wykonanie konserwacji. Dzięki temu operator może wykonywać czynności stojąc na ziemi, kiedy wszystkie elementy
mechaniczne i hydrauliczne znajdują się w zasięgu ręki. W tej kwestii firma Merlo wiedzie niewątpliwie prym, jako że pierwsza zastosowała i stale ulepsza to rozwiązanie.
Przekładnia typu hydrostatycznego z hydrauliczną pompą tłokowo-osiową oraz hydraulicznym silnikiem tłokowoosiowym, umożliwia uzyskanie bardzo wysokich osiągów oraz dużą możliwość regulacji przy pełnej mocy i maksymalnej
prędkości 40 km/h.
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Stały napęd na cztery
koła umożliwia pokonanie
każdego rodzaju terenu.

Moc silnika oraz wydajność
przekładni hydrostatycznej
zapewniają stabilność jazdy i bezpieczeństwo nawet
przy dużych nachyleniach.

pRZEKłADNIA hYDRoSTATYcZNA
Przekładnia hydrostatyczna dysponująca
własnym, niezależnym układem hydraulicznym,
dzięki
swojemu
silnemu
efektowi hamowania dynamicznego zmniejsza wykorzystanie hamulców.
Strumień oleju, doprowadzonego pod
ciśnienie przez pompę hydrauliczną,
przesyłany jest do silnika hydrostatycznego, gdzie zamieniany jest na energię
mechaniczną.
Za sprawą skrzyni biegów i wału
napędowego energia ta jest następnie
przenoszona na koła.
Prędkość posuwu zmienia się w
zależności od siły nacisku na pedał gazu,
bez konieczności ciągłego posługiwania
się skrzynią biegów, stanowiącą część
tradycyjnego układu mechanicznego.
Doskonałe
połączenie
ze
stałym
napędem na cztery koła zapewnia
optymalną jezdność i trzymanie się drogi, także w najbardziej krytycznych warunkach.
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1 - Most
2- Zbiornik paliwa hydrostatycznego
3 - Wał napędowy
4 - Silnik hydrostatyczny
5 - Chłodnice
6 - Silnik Diesel
7 - Pompa hydrostatyczna
8 - Przewody hydrauliczne

INSTAlAcJA hYDRAulIcZNA
Wszystkie modele wyposażone są
w pompę hydrauliczną typu LoadSensing. Pompa ta umożliwia zmianę
natężenia przepływu oleju hydraulicznego, dopasowując go automatycznie do
wymogów aktywowanych funkcji.
Jest to skuteczny element przy
obciążającym i ciągłym wykorzystaniu maszyny, gdyż umożliwia dysponowanie dużą mocą i szybkością w
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odpowiedzi na zadane polecenia, także
podczas równoczesnego zasilania kilku
urządzeń.
Ze względu na fakt, iż natężenie
przepływu oleju hydraulicznego jest
zawsze równe z natężeniem wymaganym przez posuw manipulatora
sterującego, zalety płynące z ograniczenia zużycia i większej trwałości komponentów są niewątpliwe.
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1

MOSTY

POKONANIE
KAŻDEJ TRASY

WYJĄTKOWA
WYTRZYMAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
Mosty napędowe zaprojektowane i wykonane przez firmę Merlo, podkreślają przyjemność z jazdy oraz stabilność
maszyny na każdym rodzaju terenu. Wymiary dostosowane do ciężkich zastosowań, charakterystyczne dla tych
mostów wzornictwo polega na przesunięciu do góry osi wzdłużnej względem osi poziomej kół. W ten sposób,
również dzięki oponom, uzyskano większy prześwit nad ziemią niż w przypadku mostów tradycyjnych.
Stały napęd na cztery koła umożliwia swobodne przemieszczanie się nawet w najbardziej krytycznych warunkach.
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.

MoSTY

ROTO

MoSTY
Większość modeli Roto posiada konstrukcję połączenia
zwrotnicy z mostem napędowym, zwiększając prześwit
jezdny maszyny. Układ napędowy zaprojektowany przez
inżynierów Merlo pod kątem zredukowania hałasów
powstałych podczas hamowania i przyśpieszania maszyną.
Modele Roto 40.30 MCSS oraz 60.24 MCSS posiadają
planetarną konstrukcję połączenia zwrotnicy z mostem,
przez co są dedykowane do pracy w najtrudniejszych
warunkach i zastosowaniach.

hAMulcE
Hamulce główne typu tarczowego z zaciskami pływającymi z
serwowspomaganym sterowaniem hydraulicznym. Podwójny
układ hamulcowy zapewniający maksymalne bezpieczeństwo
działania.
Hamulec postojowy z automatyczną blokadą przy wyłączeniu
silnika diesel jest niezależnym hamulcem tarczowym
oddziałującym na głównym wał napędowy.

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

Przeznaczenie dla tras terenowych podkreślone jest
przez bardzo wysoki w tej
kategorii kąt najazdowy,
zjazdowy i rampowy.

* Średnie wartości różnią się w zależności od różnych modeli i konfiguracji
zawieszenia.

TRZY TRYbY pRAcY MEchANIZMu SKRĘTNEgo
Wszystkie cztery koła prowadzące są kołami
jezdnymi ze sterowanym hydraulicznie
serwowspomaganiem. Istnieje możliwość
wyboru trzech trybów pracy mechanizmu:
• Na przednie koła do jazdy po drodze (A);
• Na obie osie, aby uzyskać mniejszy
promień skrętu (B);
• psi chód, umożliwiający boczne
przesunięcie maszyny bez utraty wyosiowania wzdłużnego (Fig. C).

A

b

c

ZAWIESZENIA
HYDROPNEUMATYCZNE
Stabilność terenowe

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
W DOSKONAŁEJ HARMONII
Odpowiedzią na wymogi związane z zapewnieniem optymalnego komfortu użytkowania podnośnika teleskopowego
nawet na wyboistych nawierzchniach są innowacyjne zawieszenia hydropneumatyczne z regulacją poziomu. Technologia ta - stanowiąca wyłączność firmy Merlo - zapewnia skutecznie działanie amortyzatorów, niezależnie od ładunku
oraz bez konieczności kontrolowania go przez operatora. Wszystko to niezależnie od ukształtowania terenu oraz
prędkości przenoszenia.
Zawieszenia - działające dzięki pełnej i wyważonej integracji hydrauliki i elektroniki - tworzą aktywny system,
umożliwiający jak najlepsze wykorzystanie osiągów podnośników teleskopowych, oferując operatorowi niezrównany
komfort podczas transportowania ładunków.

ROTO

ZAWIESZENIA HYDROPNEUMATYCZNE

Działanie w trybie automatycznym jest idealnym
rozwiązaniem w przypadku
jazdy terenowej oraz szybkich
przejazdów po drogach,
zapewniającym doskonałą
dynamikę pojazdu także
przy prędkości 40 km/h.

Zawieszenia mogą zostać
zablokowane w żądanej
pozycji, celem zapewnienia
niezbędnej stabilności i
bezpieczeństwa podczas
wykonywania
czynności
podnoszenia na oponach.

Elementy
sterujące
umożliwiają
wykonanie
wszystkich ustawień roboczych.

Konfiguracja ręczna pochylenia ramy umożliwia
ciągłą zmianę zarówno nachylenia bocznego - do ±9°
(±16%), jak i wzdłużnego do ±5° (±9%).

MERLOMOBILITY
MOBILNA INFORMACJA
GRUPY MERLO

TELEINFORMATYCZNY PARTNER,
ABY MIEĆ WSZYSTKO POD KONTROLĄ
MerloMobility pozwala informatyzować oraz lokalizować i zarządzać prywatnymi i firmowymi flotami pojazdów, za
pomocą prostego, ekonomicznego i całkowicie spersonalizowanego systemu.
System ten umożliwia wykonanie w czasie rzeczywistym radiolokalizacji GPS kilku maszyn lub pojazdów, sprawdzenie ich najważniejszych parametrów, odbiór i zarządzanie komunikatami alarmowymi, jak również wysyłanie poleceń
zarządzających zdarzeniami. MerloMobility wykorzystuje jako środek przesyłu informacji bezprzewodową sieć Gsm/
Gprs/Umts oraz Internet. Dostęp do systemu i jego funkcji odbywa się za pomocą strony internetowej: nie jest konieczne zatem instalowanie skomplikowanych programów, gdyż wszystkimi funkcjami można zarządzać za
pośrednictwem ogólnego serwera ze zwykłego komputera lub palmtopa. W ten sposób można dowiedzieć się, gdzie
znajdują się monitorowane pojazdy, kto ich używa oraz w jakich warunkach pracują. Ponadto, w przypadku kradzieży
lub włamania się do systemu, MerloMobility działa jako zabezpieczenie przed kradzieżą. Kolejny raz Grupa Merlo
udowadnia, że jest liderem innowacji i badań technologicznych.
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MERLOMOBILITY

Logistyka
Lokalizacja
pojazdu
/
Położenie floty / Maszyny
niepracujące / Liczba godzin
pracy maszyny / Mapa floty
/ Strefy robocze / Zużycie
paliwa / Prędkość na tachometrze

INTERFEJS CAN BUS
Zabezpieczenie
przed kradzieżą
Godziny pracy / Zabezpieczenie przed niepowołanym
użyciem / Alarm ruchu maszyny / Alarm holowania /
Blokada silnika / Identyfikacja
prowadzącego / Wykrywanie
i zawiadamianie o włamaniu /
Sygnalizacja przemieszczenia

Dzięki MerloMobility istnieje możliwość pobierania informacji
dotyczących logistyki, diagnostyki i konserwacji bezpośrednio
z systemu CAN BUS (Controller Area Network) pojazdu.
W przypadku pojazdów Merlo wykorzystujących system
MCSS lub Merlin, MerloMobility jest jedynym systemem, który
może odczytać te sygnały.

Diagnostyka
Temperatura silnika / Ciśnienie
oleju silnikowego / Wydajność
maszyny / Dane konserwacyjne / Wykres obciążenia
/ Zarządzanie konserwacją
/ Raport użytkowania /
Nakreślanie wydarzeń

Planowanie operacyjne
Aktywne programowanie pracy / Planowanie podróży / Personalizacja ważnych punktów / Optymalizacja kursów /
Przypisywanie pojazdu do kierowcy / Tygodniowe i miesięczne
statystyki / Personalizowane wykresy i raporty / Eksport danych do formatu Excel

MERLOMOBILITY: WSZYSTKIE ZALETY
Umożliwia kontrolę tras
Dzięki szczegółowemu przedstawieniu
kartograficznemu tras istnieje możliwość
kontroli pozycji pojazdu i manewrów wykonywanych przez niego w danym okresie
czasu.
Zapewnia zarządzanie alarmami i zdarzeniami
Jeżeli pojazd wykonał nieprawidłowe manewry lub znalazł się na niedozwolonym
obszarze, generowany jest alarm, który za
pomocą strony internetowej, wiadomości
e-mail lub sms wysyłany jest do zarejestrowanego użytkownika.

Uzupełnia controlling
Za pośrednictwem strony internetowej, przy
wykorzystaniu automatycznych lub spersonalizowanych kluczy wyszukiwania, można
zapoznać się ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi pojazdu. Dane te można
także wyeksportować do formatu Excel.
Jest konkurencyjny
Wewnętrzne badania i rozwój firmy pozwoliły
uzyskać produkt o wysokim standardzie
jakości.
Jest zaawansowany technologicznie
System został już zintegrowany z pojazdami
Grupy Merlo i jest idealnie kompatybilny ze

wszystkimi modelami należącymi do gamy.
Jest wielofunkcyjny
Wszystkie funkcje zintegrowane są w
jednym systemie.
Optymalizuje czas pracy
Umożliwia planowanie, kontrolę i programowanie tras i czynności.
Gwarantuje oszczędność paliwa
Bardziej racjonalne wykorzystanie parku
maszynowego umożliwia optymalizację tras
i przemieszczeń.
Zmniejsza koszty konserwacji
Sygnalizuje alarmy oraz umożliwia kontrolę
prewencyjną i diagnostykę na odległość.

SYSTEM SPACE
I PLATFORMY ROBOCZE
BEZPIECZEŃSTWO NA WYSOKOŚCI

NA MIARĘ
OCZEKIWAŃ
Korzyści płynące z wykorzystania podnośników teleskopowych Roto do różnego rodzaju czynności transportu bliskiego na placach robót potwierdzają liczne systemy Merlo do transportu wysokościowego osób i narzędzi, oferujące
imponujące możliwości użytkowania i gwarantujące sukces w każdych warunkach pracy. To kolejny dowód na prymat naszej firmy w innowacji technologicznej.
Od Systemu Space - maksymalnie zaawansowanej technologicznie platformy roboczej wyposażonej w ramię teleskopowe z autonomicznym systemem nakierowywania i wznoszenia - do jednego z niezliczonych urządzeń
podnoszących z platformami osobowymi. Wysokie osiągi i bezpieczeństwo użytkowania to tylko niektóre z konkurencyjnych zalet technologii umożliwiającej eliminację tradycyjnych suwnic i rusztowań oraz znaczną oszczędność
pracy i robocizny. Czynniki te świadczą o zaangażowaniu w zaproponowanie zaawansowanej technologii, owoc
ciągłych badań i innowacji, z gwarancją ponad czterdziestoletniego doświadczenia.
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SYSTEM SPACE I PLATFORMY ROBOCZE

System
Space
można
transportować
na
drodze bezpośrednio na
podnośniku Roto.

Rotacja wielu platform roboczych Merlo wokół osi
pionowej
możliwa
jest
także przy pochylonej maszynie.

W przypadku niektórych
platform roboczych Merlo
istnieje możliwość regulacji szerokości użytkowej,
dzięki
opatentowanemu
systemowi
rozszerzania, działającemu także na
wysokościach.

System
nakierowywania ramienia nośnego
platformy systemu Space
umożliwia dostęp do trudno
dostępnych miejsc.

System Space
także pracę na
ujemnej, ponad
pod poziomem

umożliwia
wysokości
9 metrów
drogi.

Niezależnie od rodzaju stosowanej platformy, operator
może
sterować
wszystkimi manewrami z
poziomu kosza.

OSPRZĘT MERLO
Siła
wielofunkcyjności

WIELE MASZYN
W JEDNEJ
Osprzęt produkcji Merlo to najlepszy sposób na podkreślenie wielofunkcyjności podnośników teleskopowych Roto.
Dla wszystkich modeli dostępnych jest ponad pięćdziesiąt narzędzi roboczych, zwiększających ich możliwości zastosowania i wszechstronność, oraz optymalizujące ich wykorzystanie na wszystkich polach. Doskonała charakterystyka i osiągi osprzętu Merlo mają początek w zintegrowanym projektowaniu oraz w unikatowym procesie produkcyjnym. Oto dlaczego dzięki nim podnośniki Roto oferują skuteczność, rentowność oraz znaczne obniżenie kosztów.
Wystarczy kilka sekund, aby podłączyć odpowiednie wyposażenie do wspornika osprzętu i efektywnie oraz szybko
odpowiedzieć na ciągłe wymogi w zakresie podnoszenia, transportu, załadunku i rozładunku oraz precyzyjnego przemieszczania. Od wielofunkcyjnych systemów Merlo, gotowych do natychmiastowej pracy w niezliczonej liczbie
zastosowań, można oczekiwać najwyższej wszechstronności, jakości, rentowności i przede wszystkim
bezpieczeństwa.

ROTO

oSpRZĘT

MIESZAlNIK bEToNu

wYSIĘgNIK DŹwIgowY

hAK NA KARETcE wIDEł

SYSTEM SpAcE + chwYTAK Do MoNTAŻu
ŻEbER TuNElowYch

chwYTAK Z RoToREM

wcIĄgARKA lINowA

ŻuRAw Z wcIĄgARKĄ lINowĄ

RoTo 45.21 McTJ. DŹwIg buDowlANY wEDług MERlo
W podnośniku Roto 45.21 w wersji MTCJ
do tradycyjnych funkcji podnośnika teleskopowego dodana została obrotowa
głowica, którą można wykorzystywać
jako dźwig.
System Tower Jib, osadzony przegubowo na końcowej części ramienia teleskopowego, składa się z konstrukcji
kratowej, po której przesuwa się wózek
rozdzielczy wyposażony we wciągarkę
linową.
System ten może być wykorzystywany
zarówno poziomo - jako normalny dźwig
wieżowy lub żuraw, osiągając w tej konfiguracji wysokość roboczą do 31,7 m.
• Konstrukcję tę można złożyć z boku
ramienia, umożliwiając w ten sposób
zarówno transport maszyny Roto 45.21
MCTJ po drodze, jak i jej pełne użycie w
roli podnośnika teleskopowego.

KubEł Do bEToNu

śwIAT
MERlo

INNA PLANETA!

INTERNET
Pozwólcie się porwać w świat
Merlo również w Internecie,
na stronie www.merlo.com.

SERwIS MERlo
Nikt lepiej od nas nie zna
wymogów
i
oczekiwań
użytkowników podnośników
teleskopowych i nasi klienci o tym wiedzą. Wiedzą,
iż gdziekolwiek używają
maszyny produkcji Merlo,
mogą skorzystać z pomocy
wysoko
wykwalifikowanych techników.
globAlNA obEcNośĆ
ponad 600 partnerów sprzedaży na całym świecie wnosi
wartości, jakie dać mogą tylko doświadczenie i nowatorskie
technologie. Wybór Merlo oznacza codzienne odkrywanie zalet zaawansowanej technologii oraz niezawodność bezpiecznej i komfortowej maszyny, od której można oczekiwać
maksymalnych osiągów.

MERlo FINANcE
gama spersonalizowanych produktów finansowych, konkurencyjne warunki,
sprawna obsługa i proste
procedury. Cenniejsze dzięki
usługom
stanowiącym
wartość dodaną, takim jak
ubezpieczenie i spersonalizowana dokumentacja kontraktowa.

ZAwSZE oTwARTE DRZwI
Nasze zakłady są otwarte dla
wycieczek z przewodnikiem, dzięki czemu możecie
poznać naszą organizację
produkcyjną i handlową W
ten sposób można poznać
proces produkcyjny, tworzący
rzeczywisty, kompletny cykl,
a nie jedynie zwykły montaż
komponentów.

ROTO

śwIAT MERlo
MERlo pRESS
Czasopismo
przeznaczone dla wszystkich, którzy
pracują w sektorze transportu bliskiego i podnoszenia, bogata w informacje,
historie i interesujące
artykuły techniczne. Aby
otrzymać bezpłatny numer,
wystarczy się zarejestrować
na www.merlo.com.

MERloMobIlITY
Jest to osobisty asystent, który
spełnia wszelkie wymogi mobilnej informacji i umożliwia
zarządzanie w czasie rzeczywistym kilkoma urządzeniami lub
pojazdami 24 h na dobę, 365
dni w roku. Telematyczny
partner pomagający w diagnostyce, logistyce i planowaniu
operacyjnym.
cFRM - cENTRuM KSZTAłcENIA I bADAń DS. MASZYN
Najwyższe kompetencje techniczne oraz najbardziej efektywne
narzędzia dydaktyczne - przyjęte przez instytut INAIL (Krajowy
Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Praca) - dzięki którym
można bezpiecznie nauczyć się obsługi swojej maszyny,
niezależnie od jej typu, marki czy modelu. www.cfrm.it.

ISo 9001:2008
Dzięki stosowaniu surowych procedur zarządzania
każdym zakładowym procesem, nasz System Jakości
daje gwarancję rezultatów,
które pozwoliły zdobyć zaufanie tysięcy klientów na
świecie.

MERlo pRoJEcT
Prawdziwy gejzer pomysłów
i bijące serce najbardziej
zaawansowanych
badań.
To tutaj prowadzone dziś
badania i projekty stają się
technologiami jutra: to maszyny o silnej osobowości,
które robią wrażenie w stanie spoczynku i wzbudzają
entuzjazm, gdy pracują.

pRYMAT TEchNologIcZNY
Nowoczesne linie produkcyjne to najlepsze, co można dziś
spotkać w sektorze przemysłu.
Centra cięcia laserowego, elektrostatyczne lakierowanie
proszkowe, zrobotyzowana obróbka, nowoczesne, automatyczne centra obróbcze: wszystko to składa się na
nieporównywalną wyższość technologiczną.

pRZEDE wSZYSTKIM bEZpIEcZEńSTwo
Testy dynamiczne, testy wywrotności i wytrzymałości konstrukcji, kontrola odporności różnych układów na naprężenia
spowodowane różnymi czynnikami o wartościach wyższych
niż robocze.
To wszystko i o wiele więcej musi przejść podnośnik Panoramic
zanim rozpocznie się jego produkcja seryjna i będzie mógł się
pojawić w zakładach całego świata.

DANE
TECHNICZNE

LICZBY MAJĄ GŁOS
DANE TECHNICZNE I OSIĄGI

50.10 S 38.14 38.16 45.19
38.14 S 38.16 S

45.21

50.16
Mcss

45.19
Mcss

Całkowity ciężar z widłami bez obciążenia (kg)

45.21
Mcss

60.24
Mcss

40.26
Mcss

40.30
Mcss

11800 11900(1) 12100(1) 14650 15050

14750

14950

15050

18750

16050

19200

Maksymalny udźwig (kg)

5000

3800

3800

4500

4500

5000

4500

4500(2)

6000

4000

4000

Wysokość podnoszenia (m)

10,4

13,9

15,7

18,7

20,8

16,4

18,7

20,8(2)

23,9

26

29,5

Maksymalny zasięg ramienia (m)

7,6

11

13

15,8

18

13,4

15,9

18

20,8

22,9

25,5

Wysokość przy maksymalnym udźwigu (m)

9,1

9,7

9,8

10,9

10,6

10,9

11

10,7

12

13,6

19,4

Zasięg ramienia przy maksymalnym udźwigu (m)

4,8

5,5

5,5

7

7,1

6,1

7,6

7,6

7

8,2

10,5

Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg)

4000

2500

2500

3000

2500

3000

3000

2500

3000

1500

1500

Udźwig przy maksymalnym zasięgu ramienia (kg)

2000

1100

700

650

600

1300

900

750

850

150

400

600(3b)

Silnik turbo (marka/cylindry)

Perkins/4

Deutz/4

Moc silnika Tier 3 (kW/KM)

74,5/101

88/120

Kontynuuj
Iveco/6
129/175

107/145

129/175

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Prędkość na 1. biegu (km/h)

11

11(4)

11(4)

7

7

16

16

16

16

16

16

Prędkość na 2. biegu (km/h)

40

40(5)

40(5)

25

25

40

40

40

40

40

40

240-124

240-108

240-124
160

Zbiornik paliwa (l)

210-108

Instalacja hydrauliczna Load-Sensing
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)
Instalacja elektryczna (V)
Akumulator (Ah)
Stabilizatory pozycjonowane hydraulicznie

107/145

240-115

240-108

130

130

130

160

160

160

160

160

160

160

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

P(6)

P(6)

P(6)

P(6)

P(6)

P

P

P

(7)

(7)

P(6)

P

P(6)

Zawieszenia hydropneumatyczne

P

P

P

-

-

P

P

P

P

P

P

Kabina zgodna z normą FOPS (ISO 3449)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Odchylana do góry kabina

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

System sterująco-kontrolny Merlin

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

P

Sterowanie za pomocą joysticka elektr.

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

Sterowanie za pomocą joysticka elektr.

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

P

Blokada osprzętu Tac-Lock

P(9)

P(8)

P(8)

P(8)

P(8)

P(9)

P(8)

P(8)

P(9)

P(8)

P(8)

Dodatkowe gniazdo hydrauliczne na ramieniu

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Dwie widły uchylne (dł. 1200 mm)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Przekładnia hydrostatyczna

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Zbiornik oleju hydrostatycznego (l)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Rewerser Finger-Touch

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Stały napęd na cztery koła

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Cztery koła skrętne

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Tarczowe hamulce główne

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Automatyczny hamulec postojowy

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

405/70-20

Opony

18-22.5

445/65-22.5 18-22.5

445/65-22.5

Sterowanie radiowe

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Fotel pneumatyczny

p

p

p

p

p

P

P

P

P

P

P

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Cztery reflektory robocze na kabinie (2 P + 2T)

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Klimatyzacja ręczna

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Wycieraczka na szyberdachu

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Ręczne odłączanie akumulatora

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Przednia i górna zasłona przeciwsłoneczna

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Dane odnoszą się do maszyny wyposażonej w widły, działającej na stabilizatorach.
(1) Wersja S. Model podstawowy nie jest wyposażony w zawieszenie i rozwija maksymalną prędkość do 25 km/h; (2) Wersja Tower-Job o maksymalnym udźwigu 800 kg
i wysokości podnoszenia 31,7 m; (3a) ±208° - (3b) ±300° w stosunku do osi wzdłużnej pojazdu; (4) Wersja S. modelu podstawowego, generuje maksymalną prędkość 7 km/h;
(5) Wersja S. modelu podstawowego, generuje maksymalną prędkość 25 km/h; (6) Stabilizacja maszyny może odbywać się w sposób automatyczny;
(7) Wersja S. modelu podstawowego nie jest wyposażona w zawieszenia; (8) Karetka wideł ZM2; (9) Karetka wideł ZM3.
P W standardzi. p Na zamówienie.

Podnośniki teleskopowe Roto przedstawione w niniejszej dokumentacji mogą zostać wyposażone w dodatkowe 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..

MKT MERLO • T 413 PL 0412

415(3a)

Obroty głowicy (stopnie)

MKT MERLO • T 413 PL

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia
Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101
www.merlo.pl - info@merlo.com - www.merlo.com

