PANORAMIC 2832 - PL

Przewaga idei.

P 32.6
P 28.8

DANE TECHNICZNE I OSIAGI
P 32.6 L PLUS

P 32.6 TOP

P 32.6 L

P 32.6 PLUS

P 28.8 L PLUS

P 28.8 TOP

P 28.8 L

P 28.8 PLUS

Pompa zębata - Prędkość 25 km/h
Pompa zębata - Prędkość 40 km/h
Pompa Load-Sensing - Prędkość 40 km/h

KABINA OBNIŻONA - 2 metry
P 32.6 L
P 28.8 L
P 32.6 L PLUS
P 28.8 L PLUS
-

Kabina
• Zgodna z normami ISO 3449 (FOPS) i ISO 3471 (ROPS).
• Elektromechaniczny joystick „4 x 1“ z proporcjonalnym sterowaniem
wysuwaniem/chowaniem ramienia i funkcjami pomocniczymi.
• Kierownica z regulacją wysokości.
• Przednia i górna zasłona przeciwsłoneczna.
Ramię
• Teleskopowe dwusekcyjne z przesuwaniem elementów na regulowanych wodzikach
zabezpieczających przed tarciem.
• Hydrauliczny układ wysuwający, przewody elektryczne ukryte w całości w ramieniu dla
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności.
Karetka wideł
• Hydrauliczne urządzenie do szybkiego zasprzęglania/wysprzęglania systemu Tac-Lock ze
sterowaniem bezpośrednim z kabiny.
• W standardzie hydrauliczny system dwustronnego działania z szybkozłączami do zasilania
narzędzi wyposażonymi w funkcje hydrauliczne.
Widły
• Typu wychylnego: długość 1200 mm; przekrój 130 x 50 mm
• Rozstaw wideł można regulować ręcznie od 450 do 1050 m
Układ skrętny
• Cztery koła skrętne z automatyczną resynchronizacją w przypadku wystąpienia
niewspółosiowości. Wybór z poziomu kabiny trzech trybów działania układu skrętnego.
Silnik
• 4-cylindrowy turbodiesel Deutz o niskiej emisji spalin (Tier 3) z wtryskiem bezpośrednim,
chłodzony wodą, moc 74,9 kW (102 KM) przy 2400 obr/min (97/68/WE).
Napęd
• Przekładnia hydrostatyczna z regulacją elektroniczną.
• Automatyczna i ciągła zmiana prędkości od wartości zerowej do maksymalnej prędkości
poprzez zwykłe naciśnięcie pedału gazu.
• Dwupołożeniowa skrzynia biegów.
• Pedał Inching-Control do regulacji prędkości posuwu niezależnie od obrotów silnika.
• System Finger-Touch do zmiany kierunku jazdy bez odrywania rąk od kierownicy.
• Stały napęd na cztery koła.
• Mosty portalowe, zapewniające większy prześwit nad ziemią.

KABINA STANDARDOWA - 2,15 metra
P 32.6 PLUS
P 28.8 PLUS
P 32.6 TOP
P 28.8 TOP

Układ hamowania
• Tarczowy hamulec główny ze sterowaniem hydraulicznym na 4 kołach, oddziałujący
na wały zdawcze mechanizmów różnicowych.
• Tarczowy hamulec postojowy z automatyczną blokadą i hydraulicznym systemem
odblokowującym, oddziałujący na główny wał napędowy.
Instalacja hydrauliczna
Pompa zębata (modele L, L PLUS i PLUS)
• Maksymalny wydatek roboczy: 100 l/min.
• Maksymalne ciśnienie robocze: 210 bar.
Pompa ze zmienną pojemnością skokową i sterowaniem Load-Sensing (modele TOP)
• Maksymalny wydatek roboczy: 108 l/min.
• Maksymalne ciśnienie robocze: 210 bar.
Instalacja elektryczna
• 12V, akumulator 100 Ah i alternator 90 A.
• Oświetlenie drogowe z ruchomą lampą ostrzegawczą.
• Cztery reflektory robocze na kabinie (dwa przednie i dwa tylne).
• Ręczne odłączanie akumulatora (opcjonalnie automatyczne).
Zasoby i instalacje
• Instalacja hydrauliczna: 85 l
• Olej napędowy: 100 l
• Olej hydrostatyczny: 12 l
• Olej silnikowy: 8,5 l
• Płyn chłodzący: 12 l
Opony
• 405/70-20 (opcjonalnie 405/70LR24).
Główne wyposażenie opcjonalne na zamówienie
• Blokada przedniego i tylnego lub tylko tylnego mechanizmu różnicowego.
• Automatyczne odłączanie akumulatora.
• Klimatyzacja ręczna.
• Wycieraczka na szyberdachu.
• Fotel z zawieszeniem pneumatycznym.
• Zawieszenie hydropneumatyczne BSS na ramieniu.
• Homologacja na ciągnik rolniczy (tylko modele ze standardową kabiną).

Zawieszenia hydropneumatyczne BSS
System zawieszenia BSS wykorzystuje akumulatory gazowe pod ciśnieniem, oddziałujące na siłownik hydrauliczny podnoszący ramię teleskopowe. Akumulatory te
gwarantują skuteczne działanie amortyzacji obciążeń, które przenoszone są na transportowany ładunek podczas czynności roboczych, zapewniając większy komfort
dla operatora oraz umożliwiając rozwinięcie większych prędkości przenoszenia.

1 Hydrauliczny siłownik podnoszący

2 Gazowy tłumik ciśnieniowy

P 28.8

P 32.6

EN 1459/B

PANORAMIC

Ciężar
Całkowity ciężar bez obciążenia (z widłami)
kg
Osiągi
Maksymalny udźwig
kg
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maksymalny zasięg ramienia
m
Wysokość przy maksymalnym udźwigu
m
Zasięg ramienia przy maksymalnym udźwigu
m
Udźwig przy maksymalnej wysokości
kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu ramienia
kg
Silnik o niskiej emisji spalin (Tier 3)
Moc przy 2400 obr/min (97/68/WE)
kW/CV
Prędkość
1. bieg
km/h
2. bieg (automatycznie ograniczana prędkość) km/h

EN 1459/B

P 32.6 L

5960

5960

6040

6040

3200
6400
3400
4,8
1,3
2600
1250
turbo
74,9/102

3200
6400
3400
4,8
1,3
2600
1250
turbo
74,9/102

2800
8200
5300
5
1,5
1200
600
turbo
74,9/102

2800
8200
5300
5
1,5
1200
600
turbo
74,9/102

7
25

15
40

7
25

15
40

(1)

Budowa ramy optymalizuje rozkład obciążeń oraz odporność na
naprężenia.

P 32.6 L PLUS P 28.8 L P 28.8 L PLUS
P 32.6 PLUS
P 28.8 PLUS
P 32.6 TOP
P 28.8 TOP

PANORAMIC

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

P 32.6 TOP
P 28.8 TOP
P 32.6 L PLUS P 28.8 L PLUS
P 32.6 PLUS P 28.8 PLUS
P 32.6 L
P 28.8 L
4220
970
2720
530
3780
385
2000
995(1)
2150/2000(2)
3700
4550
850

4250
1000
2720
530
3780
385
2000
995(1)
2150/2000(2)
3700
4550
850

Wewnętrzna szerokość użytkowa
Wysokość dla wersji L i L PLUS

Larghezza utile interna

Polecenia dla ramienia teleskopowego przekazywane są za pomocą
joysticka z elektryczno-proporcjonalnymi elementami sterującymi.

Nowe modele oferują operatorowi niezakłócone pole widzenia na
strefę roboczą.

Profesjonalni producenci

Finansowanie zakupów

Wybór maszyny Merlo oznacza codzienne
odkrywanie zalet zaawansowanej technologii
oraz niezawodność bezpiecznej i komfortowej
maszyny, oferującej maksymalne osiągi.
Pragnienie zachowania ścisłych relacji z klientami
manifestuje się w usługach serwisowych
Merlo Service, świadczonych w 500 serwisach
technicznych na całym świecie, wnoszących
wartości gwarantowane wyłącznie przez bogate
doświadczenie oraz innowacyjne technologie.

Pobieżność, niedbalstwo i brak poszanowania dla
podstawowych zasad bezpieczeństwa to główne
przyczyny wypadków podczas użytkowania maszyn i
narzędzi, ujawniające brak odpowiedniej procedury
szkoleniowej.
Jednoczesne podnoszenie kwalifikacji i przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa powinno stanowić część
postawy zawodowej każdego z nas, powinno
należeć do bagażu kulturalnego, który należy ciągle
wzbogacać poprzez udział w szkoleniach, dla których
Centrum Badań i Kształcenia Merlo jest stałym,
międzynarodowym punktem odniesienia.

Merlo Finance to gama spersonalizowanych
produktów finansowych, stworzonych w celu
ułatwienia Państwu zakupu naszych maszyn
oraz optymalizacji systemu zarządzania
operacyjnego i finansowego własnej firmy.
Atrakcyjność konkurencyjnych warunków
finansowych, kompetencji administracyjnej oraz
prostych procedur podnosi usługa wsparcia
technicznego, która umożliwia dopasowanie do
osobistych potrzeb każdej propozycji finansowej
i połączenie jej z usługami dodatkowymi, takimi
jak ubezpieczenie oraz spersonalizowana
dokumentacja kontraktowa.

MERLO S.p.A.
Via Nazionale 9
12020 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia
Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 614100
www.merlo.pl - info@merlo.com - www.merlo.com
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Firma MERLO SpA prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego nasze produkty mogą bez wcześniejszego powiadamiania zostać wyposażone w inne parametry, niż te opisane w niniejszej broszurze.

Serwis

