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Ewolucja
idei
Badania naukowe i nowatorskie pomysły to podstawowe cele techników i projektantów firmy Merlo już od 1964 r. roku założenia spółki. Od tamtej chwili zrodziło się wiele ambitnych celów rozwoju, służących zwiększeniu
bezpieczeństwa, komfortu operatora oraz produkcji coraz bardziej niezawodnych i rentownych maszyn.
Dzięki temu dzień po dniu, wybiegająca w przyszłość energia rozwoju naszej firmy popycha nas do tworzenia
najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych. To one umożliwiają nam zwycięstwo w technologicznych
pojedynkach, pokonywanie pozornie niemożliwych do przejścia przeszkód, tworzenie genialnych maszyn i systemów,
zdolnych do transformacji sposobu wykonywania prac.
Bezpieczeństwo, komfort, wysokie osiągi. To na tym koncentrują się poszukiwania Merlo.
Ich wynikiem jest fakt, iż każda z maszyn wiedzie swoisty prym, dzierży hegemonię w zakresie designu, mocy, troski
o człowieka i środowisko. Każdy nowo powstały model stanowi część zwycięskiej drużyny, wygrywającej
niezrównaną energią w przekraczaniu granic, do których w innym wypadku ciężko byłoby dotrzeć.

IDEA
PANORAMIC

Konkurencyjna przewaga

Idea, która zrewolucjonizowała dziedzinę
transportu bliskiego na placu budowy
Nazwa podnośników teleskopowych Panoramic wywodzi się z nieporównywalnej widoczności, jaką charakteryzuje się
stanowisko operatora. Już od 1987 roku - w którym powstał pierwszy na świecie podnośnik z silnikiem bocznym - idea
Panoramic, stworzona przez spółkę Merlo, przeżywa ciągłą ewolucję i pozostaje źródłem inspiracji dla innych producentów.
Zalety tego genialnego rozwiązania są oczywiste i od zawsze stanowią wartość dodaną do wszelkich propozycji firmy
Merlo. Wszystkie elementy wyjątkowego projektu i konstrukcji maszyny wpływają na sukces oraz efektywność jej realizacji,
łączącej w mądry sposób idee, materiały i parametry techniczne. Ustawienie silnika odgrywa zasadniczą rolę, oferując
maksymalną dostępność z poziomu podłoża, a niskie osadzenie przegubowe ramienia teleskopowego podkreśla ideę
totalnej widoczności. Boczne przesuwanie ramienia, korektor nachylenia poprzecznego, stabilizatory hydrauliczne oraz
liczne inne rozwiązania techniczne na wysokim poziomie, definiują nową koncepcję siły działania i oferują bardzo wysoką
rentowność oraz możliwość szerokiego wykorzystania podnośnika do czynności zarezerwowanych zazwyczaj dla
specjalistycznych maszyn. Gama Panoramic ze stabilizatorami hydraulicznymi oferuje szeroki wybór modeli o udźwigu do
4000 kg oraz wysokości roboczej około 17 metrów.
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idEa

PaNoRaMic sERia 38st
Dla zwolenników podnośników teleskopowych, w
których wysokie osiągi oraz
łatwość użycia łączą się ze
sobą bez żadnych kompromisów.

PaNoRaMic sERia 39st
Dla wymagających wysokich
osiągów
oraz
wszechstronności
bez
konieczności rezygnacji z
manewrowości oraz dobrego stosunku ciężaru/mocy
maszyny kompaktowej.

PaNoRaMic sERia 40st
Potężne pojazdy, których
wydajność
podnoszenia
oraz wysokości robocze są
punktem odniesienia na rynku.
Sztuka mariażu technologii i
efektywności pracy.
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zwYcIęSkIe
iNNowacjE

tEcHNologiE NowEj gENERacji

ziNtEgRowaNy systEM
zMIenIajĄcY SPoSóB PracY
Podnośnik teleskopowy Merlo jest łatwo rozpoznawalny dzięki charakteryzującemu go wyjątkowemu wzornictwu.
Potęga konstrukcji ramy wywodzi się z zamkniętego profilu stalowego (70 mm średnicy!), który okala ją pełniąc
podstawową funkcję strukturalną, ochronną i zwiększającą stabilność maszyny, ze względu na znaczne obniżenie jej
środka ciężkości. Atrakcyjność rozwiązań projektowych, które umożliwiły zrównoważenie mas, szerokiego zakresu
wykorzystania osi skrętnych oraz wyjątkowego prześwitu nad ziemią, podnoszą szerokie kąty najazdowe oraz
prędkość drogowa do 40 km/h. Wszystko to pozwala zapewnić nieporównywalną dynamiczność jazdy, także na
bardzo odległych od głównych dróg terenach o dużym nachyleniu.
Podnośniki teleskopowe Panoramic są zatem jednym z najbardziej pewnych i komfortowych systemów do
wykonywania robót, oferujących największą niezawodność, jakość, rentowność i przede wszystkim bezpieczeństwo.
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zwYcIęSkIe Innowacje

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.

Systemy amortyzacji Merlo na ramieniu oraz przednim moście zapewniają
większy komfort i zwiększają
bezpieczeństwo oraz osiągi
maszyny.

Konstrukcja nośna otoczona jest zamkniętym profilem stalowym (70 mm średnicy), pełniącym podstawową funkcję
strukturalną oraz zabezpieczającą przed uderzeniami i
uszkodzeniem.
Ponadto proﬁl ten wpływa na obniżenie środka ciężkości
maszyny, zwiększając w ten sposób jej stabilność.

Wyjątkowy system bocznego przesuwania ramienia umożliwia maksymalną
precyzję jego ustawienia, bez
konieczności wykonywania
dodatkowych
manewrów
maszyną.

Kabina jest najszerszą kabiną
w tej kategorii, a duże przeszklone powierzchnie oferują
prawdziwie
panoramiczną
widoczność stref roboczych i
manewrowych.

Mosty typu „portalowego“
oferują większy prześwit nad
ziemią w stosunku do innych
rozwiązań konstrukcyjnych.
Mosty te zostały zaprojektowane i wykonane przez ﬁrmę
Merlo.

System ciągłego sterowania stabilnością wzdłużną
maszyny odpowiedzialny jest
za automatyczne blokowanie
przeciążających manewrów,
kiedy możliwa jest utrata
stabilności.

Przednie stabilizatory hydrauliczne pracują w trybie
niezależnym.
Ich
działanie
zwiększa
stabilność i bezpieczeństwo
funkcjonowania maszyny.

Korektor nachylenia poprzecznego
z
napędem
hydraulicznym
umożliwia
poziome wyrównanie ramy,
kompensując
poprzeczne
nachylenia terenu.

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

KABINA

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
W IDEALNEJ HARMONII

DOBRZE ZORGANIZOWANE
I KOMFORTOWE ŚRODOWISKO PRACY
Kabina - najszersza w swojej kategorii - charakteryzuje się designem promującym bezpieczeństwo, komfort
prowadzenia oraz dobrą widoczność. Bez względu na kierunek, w którym patrzy operator, widoczność strefy
roboczej jest doskonała, dzięki szerokim i jasnym przeszklonym powierzchniom. Istnieje możliwość otwarcia tylnej i
przedniej szyby, a stalowa konstrukcja kabiny jest zgodna z międzynarodowymi normami ISO 3449 (FOPS Poziom 2:
wytrzymałość na upadek przedmiotów) oraz ISO 3471 (ROPS: wytrzymałość na zgniatanie).
Dostarczane na zamówienie, dodatkowe przednie i tylne reflektory oferują optymalną widoczność również w
warunkach bardzo słabego oświetlenia. Kabina kierowcy usytuowana 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.
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KABINA

Napędem ramienia teleskopowego steruje, w zależności
od wyposażenia, system hydraulicznego sterowania
dźwigniowego (zdjęcie po lewej) lub proporcjonalny joystick
elektromechaniczny (zdjęcie po prawej).
W niektórych modelach na życzenie dostępny jest joystick
elektroniczny.

Impulsowy pedał sterujący Inching-Control umożliwia
kierowanie posuwem milimetrowym maszyny przy zachowaniu wysokich obrotów silnika. Rozwiązanie takie jest przydatne przy wykonywaniu wykopów oraz
szybkim stertowaniu.
Przełącznik wolnej i szybkiej jazdy (dwupołożeniowa skrzynia
biegów) sterowany jest elektrycznie (zdjęcie poniżej).

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

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

KABINA
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Fotel Merlo oferuje optymalny komfort dzięki swoim personalizowanym parametrom
technicznym (wyposażony jest
we wszystkie regulacje) oraz
dzięki wyposażeniu siedziska
i oparcia w elastyczne wsporniki. Na zamówienie dostępna
jest wersja z zawieszeniem
pneumatycznym.

Nachylenie
kierownicy
można regulować w 16-stopniowej skali, dostosowując ją
w ten sposób do warunków
jazdy.

Praktyczny
podłokietnik
z prawej strony - zintegrowany z boczną tablicą
przyrządów - sprzyja zajęciu
dogodnej pozycji podczas
pracy.

Na
tablicy
przyrządów
wyświetlane są poszczególne
parametry robocze. Znajduje
się na niej również świetlny
i akustyczny sygnalizator
stabilności maszyny.
Po lewej stronie rozdzielnica
tablica 40 ST.
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kabiNa

Przednia i tylna szyba
są uchylne, co umożliwia
naturalną wentylację kabiny
kierowcy.

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

lampę
ostrzegawczą
można obrócić w dół, aby
łatwiej było dostać się do
miejsc o mniejszej wysokości.
Zespół skraplający klimatyzatora, dostępny na zamówienie, umieszczony jest w
funkcjonalnym spojlerze, który nie wpływa na zmianę
gabarytów maszyny.

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

RAMIĘ
TELESKOPOWE

WARTOŚĆ DODANA PROSTOTY

TERAZ WSZYSTKO JEST BLIŻEJ
Ramię teleskopowe jest najbardziej charakterystycznym elementem każdego z podnośników. Projektanci Merlo
postanowili, że będzie on masywny i wytrzymały, aby lepiej sprostać wysokim wymogom dotyczącym udźwigu i
zasięgu. Charakteryzuje się on też dużą sztywnością przy maksymalnym wysunięciu, co eliminuje zjawisko wyginania,
znanego jako „efekt wędki". Z tego powodu ramię teleskopowe Merlo jest punktem odniesienia na rynku.
Segmenty, z których zbudowane jest ramię składają się z dwóch wysokoodpornych blach stalowych w kształcie
litery U, zespawanych ze sobą wzdłużnie w pobliżu osi obojętnej. Ruchy poszczególnych segmentów wykonywane
są równocześnie i stopniowo, a steruje nimi system hydrauliczny umieszczony w ramieniu. W ten sposób
zabezpieczenie przed ewentualnymi uderzeniami i uszkodzeniami - do których niestety może zawsze dojść na placu
budowy - jest maksymalne. Przesuwanie elementów 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

Szeroki zakres zastosowania maszyn
Panoramic wzbogacony jest przez liczny
osprzęt, który umożliwia ich wykorzystanie do różnych czynności, od podnoszenia materiałów i osób po przenoszenie
materiałów na palecie, do robót ziemnych. karetka wideł wyposażona
jest w hydrauliczny system blokujący
tac-lock, oferując w ten sposób
dużą konkurencyjność w stosunku do
klasycznych urządzeń z blokadą ręczną.

Wystarczy
kilka
sekund,
aby
podłączyć żądany osprzęt do karetki
wideł.
zasprzęglaniem
i
wysprzęglaniem osprzętu można
sterować bezpośrednio z kabiny, natomiast wyposażone w szybkozłącza
podłączenia hydrauliczne przyspieszają
wykonanie tej czynności, aby zapewnić
jak najszybszą gotowość maszyny do
pracy. W końcowej części ramienia
umieszczone jest gniazdo do wyboru

funkcji elektrycznych, którymi ewentualnie dysponuje stosowany osprzęt
oraz wyposażony w szybkozłącza (1)
rozdzielacz hydrauliczny dwustronnego działania, do zasilania osprzętu
napędzanego hydraulicznie.
Wygodny chyłomierz wahadłowy (2), widoczny stale przez operatora, umożliwia
stałe obserwowanie kąta nachylenia ramienia.

1
urządzenie wysuwające
ramię oraz podzespoły hydrauliczne i elektryczne znajdują
się w całości we wnętrzu
ramienia, co zapewnia ich
maksymalne zabezpieczenie i
niezawodność.

2

Na
ramieniu
teleskopowym można na życzenie
zamontować dwa dodatkowe reﬂektory robocze,
które ułatwiają wykonywanie
robót w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia.

bss (booM susPENsioN systEM) – zawiEszENiE RaMiENia tElEskoPowEgo
System BSS (Boom Suspension System), który na życzenie można
zamontować w niektórych modelach,
charakteryzuje się prostą i niezawodną
technologią,
oferującą
skuteczne
działanie amortyzacyjne obciążeń przenoszonych na ładunek podczas poszczególnych faz transportu.
układ hydrauliczny wyposażony w
pneumatyczne amortyzatory nacisku nadzoruje działaniem systemu
i umożliwia odczuwalne zmniejszenie
wstrząsów ramienia teleskopowego
podczas jazdy z dużą prędkością lub
jazdy terenowej.
Operator dysponuje przełącznikiem,
za pomocą którego może wyłączyć
działanie zawieszenia (ramię teleskopowe pracuje wtedy w trybie tradycyjnym)
lub aktywować automatyczny system
amortyzacji.

Boczne PrzeSunIęcIe
RaMiENia
wYjĄtkowa PrecYzja

nIezrównana dowolnoŚĆ
zaStoSowaŃ
Stabilność pojazdu oraz precyzja i delikatność w przenoszeniu ładunków to parametry niezbędne do oceny
bezpieczeństwa i wydajności produkcyjnej wszystkich podnośników teleskopowych. W celu dostarczenia
technologicznej odpowiedzi na te wymogi Centrum Badań Merlo opracowało genialny system przesuwu bocznego,
który wbudowany jest we wszystkie przenośniki Panoramic wyposażone w stabilizatory czołowe.
Jego efektywne działanie polega na bocznym przesuwaniu ramy i ramienia teleskopowego względem osi wzdłużnej
maszyny. Manewr ten, którym operator może sterować z wielką precyzją, zapewnia maksymalną stabilność oraz
pełne zachowanie wykresów obciążenia w całej strefie roboczej, niezależnie od szerokości przesunięcia bocznego.
W przypadku innych, popularnych na rynku systemów, takich jak dodanie wideł do głowicy ramienia przenośnika
hydraulicznego, zagrożenie utraty stabilności jest realne, tym większe im większy jest ciężar ładunku i im większe jest
jego przesunięcie boczne.
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Dzięki przenośnikowi bocznemu opatentowanemu przez Merlo, całe rama - w
tym ramię teleskopowe - może zostać
przesunięte bocznie względem osi
wzdłużnej maszyny, za pomocą specjalnego przełącznika znajdującego się w kabinie.
Wykonanie manewru jest możliwe dzięki
wyjątkowemu systemowi sprzęgającemu
przedni most z ramą. Architektura konstrukcyjna przekształca zatem most w
punkt podparcia, na którym wykonywany

Boczne PrzeSunIęcIe raMIenIa
jest ruch przesunięcia. ogromna precyzja
i oszczędność czasu. Operator nie musi
bowiem wykonywać wyszukanych manewrów pozycjonowania, ani tradycyjnych ciągłych przemieszczeń maszyny,
niezbędnych do uzyskania żądanej pozycji.
Szerokość przesunięcia zależy od modelu Panoramic oraz długości ramienia teleskopowego. W najlepszych modelach
osiąga ona nawet 435 milimetrów. Zastosowanie przenośnika nie ogranicza w

koREktoR NacHylENia PoPRzEczNEgo
System korekcji nachylenia poprzecznego wbudowany jest w ramę.
Skuteczność
urządzenia
wynika z jego wyrafinowanej prostoty,
uzyskanej dzięki wykorzystaniu do
manewrów korekcji działania dwóch
siłowników hydraulicznych, łączących
ramę z przednim mostem. Umieszczenie siłownika hydraulicznego na każdej
półośce umożliwia uzyskanie idealnie
symetrycznego nachylenia w lewo i
w prawo. Ponadto, w przeciwieństwie
do innych powszechnie stosowanych rozwiązań, wybór Merlo zapewnia
także
równomierne
rozłożenie
sił oddziałujących na przedni most
napędowy, który poddawany jest w ten
sposób równomiernemu obciążeniu na
całej długości. Kiedy maszyna znajduje
się na pochylonym poprzecznie terenie,
operator może sterować nachyleniem
bocznym ramy, stosując korekcję do
10% na każdą stronę.

żadnym stopniu parametrów podnoszenia, zapewnia wręcz pełną zgodność z
wykresami obciążenia, bez względu
na rozmiar przesunięcia, wysunięcia i
podniesienia ramienia. W połączeniu z
korektorem nachylenia poprzecznego
oraz działaniem stabilizatorów umożliwia
ono ponadto uzyskanie dokładniejszej
konfiguracji roboczej, zapewniającej
najlepszą stabilność i wydajność pracy
podnośnika teleskopowego.

STABILIZATORY
PEWNOŚĆ CIĄGŁEGO
STĄPANIA PO ZIEMI

STABILNOŚĆ ZAPEWNIANA
W STANDARDZIE
Dwa stabilizatory sterowane hydraulicznie, zamontowane na przednim moście napędowym, zapewniają niezbędną
stabilność i wydajność pracy na nierównych lub nachylonych powierzchniach.
Operator może ustawić stabilizatory na ziemi w zależności od ukształtowania lub nachylenia powierzchni podparcia,
uzyskując kompensację nachylenia poprzecznego i możliwość użycia maszyny do wykonywania robót z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.
Działaniem stabilizatorów można sterować przy użyciu dwóch niezależnych dźwigni, które dają operatorowi
możliwość dowolnego ustawienia.
Stabilizatory podnośników Panoramic mieszczą się w obrysie maszyny zarówno w pozycji spoczynkowej, jak i na
ziemi. Jest to jedna z podstawowych zalet, pozwalająca na wykonywanie prac w ciasnych i przyległych miejscach - w
których przestrzeń niezbędna do stabilizacji podnośnika nie przekracza szerokości maszyny - przy równoczesnych
zachowaniu słynnego już poziomu bezpieczeństwa maszyn Merlo.
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Stabilizatory

Technicy Merlo zdecydowali, aby zamontować stabilizatory na przednim moście napędowym, zamiast na
ramie. Wybór ten oferuje większą wszechstronność
podczas pozycjonowania maszyny, a przede wszystkim
pozwala uzyskać większy zakres korekcji nachylenia
poprzecznego.

Działanie stabilizatorów
odbywa się niezależnie
od korektora nachylenia
poprzecznego.
Oba
rodzaje
korekcji
można jednak zsumować
w celu zwiększenia jej
zakresu (do 24%).

Stabilizatory podnośników
Panoramic mieszczą się w
obrysie maszyny zarówno w
pozycji spoczynkowej, jak i
na ziemi.

Działaniem
stabilizatorów
można sterować przy użyciu
dwóch
niezależnych
dźwigni, które dają operatorowi możliwość dowolnego ustawienia.

SILNIK BOCZNY
CAŁKOWITA
DOSTĘPNOŚĆ

Szybka odpowiedź
na zapotrzebowanie na moc
Gama Panoramic charakteryzuje się czterocylindrowymi silnikami turbo, o emisji spalin zgodnej z normą Tier 3 i mocy
do 74,9 kW (102 KM). Wybory techniczne koncentrowały się wokół zastosowania zespołów napędowych
zapewniających pełne wykorzystanie dostępnego momentu napędowego w całej gamie zastosowań, oraz szybkiej
odpowiedzi na zapotrzebowanie na moc - wymogów niezbędnych w przypadku maszyn, które powinny dysponować
dużą siłą w bardzo różnych warunkach. Silnik umieszczony jest z prawej strony ramy. Dzięki temu dostęp do niego
jest ułatwiony i możliwe jest bezpieczne wykonanie konserwacji. Czynności konserwacyjne można bowiem
wykonywać bezpośrednio z poziomu podłoża, 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 umożliwia uzyskanie bardzo wysokich osiągów oraz dużą możliwość
regulacji przy pełnej mocy i maksymalnej prędkości 40 km/h w najlepszych modelach.
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silNik boczNy

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

Stały napęd na cztery
koła umożliwia pokonanie
każdego rodzaju terenu.

iNstalacja HydRauliczNa
Wysokowydajne modele wyposażone
są w hydrauliczną pompę tłokowoosiową ze sterowaniem load-Sensing (1). Pompa ta umożliwia zmianę
natężenia przepływu oleju hydraulicznego, dopasowując ją automatycznie do
wymogów aktywowanych funkcji.
Jest to skuteczny element przy
obciążającym i ciągłym wykorzystaniu

maszyny, gdyż umożliwia dysponowanie
dużą mocą i szybkością w odpowiedzi
na zadane polecenia.
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 kompo-

nentów są niewątpliwe.
Podnośniki Panoramic serii 39ST
dysponują natomiast zębatą pompą
hydrauliczną (2).
W tym przypadku natężenie przepływu
oleju hydraulicznego zmienia się w
zależności od obrotów silnika, którymi
sterować można bezpośrednio za
pomocą pedału gazu.

2

1

PrzekładnIa HYdroStatYczna
Przekładnia
hydrostatyczna
dysponująca własnym, niezależnym
układem
hydraulicznym,
dzięki
swojemu silnemu efektowi hamowania
dynamicznego zmniejsza zużycie hamulców.
Strumień oleju, doprowadzonego pod
ciśnienie przez pompę hydrauliczną,
przesyłany jest do silnika hydrostatycznego, gdzie zamieniany jest na energię
mechaniczną. Za pomocą skrzyni
biegów, a następnie wału napędowego,
energia ta przenoszona jest na koła.
Prędkość posuwu zmienia się w
zależności od nacisku na pedał gazu.
W standardzie montowana jest dwustopniowa skrzynia biegów.
Doskonałe
połączenie
ze
stałym
napędem na cztery koła zapewnia
optymalną jezdność i trzymanie się
drogi, także w najbardziej krytycznych
warunkach.
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Most napędowy
Wał napędowy
Silnik hydrostatyczny
Zmiany prędkości
Przewody hydrauliczne
Pompa hydrostatyczna
Silnik Diesel

MOSTY PORTALOWE
NIEPRZEJEZDNE TRASY?
TAK, POPROSZĘ!

BEZPIECZEŃSTWO
PRZY POKONYWANIU KAŻDEJ NAWIERZCHNI
Mosty zaprojektowane i wykonane przez firmę Merlo, zostały zwymiarowane w taki sposób, aby sprostać ciężkim warunkom terenowym, a stały napęd na cztery koła umożliwia łatwe pokonanie nawet najbardziej wymagających powierzchni. Charakterystyczny dla tych mostów design 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 tradycyjnych
mostów, z tą dodatkową korzyścią, że środek ciężkości pozostaje nisko.
Swobodne drgania tylnego mostu umożliwiają przystosowanie pojazdu do nierówności drogi także w ekstremalnie terenowych warunkach, oferując w ten sposób doskonałą jezdność wszystkich opon. W ten sposób wyeliminowane zostało
ślizganie się kół oraz zapewnione zostało przyleganie do terenu nawet na bardzo dużych nachyleniach.
Na zamówienie dostępna jest 100% blokada mechanizmu różnicowego (zarówno mechanizmu tylnego jak i przedniego,
lub tylko tylnego), pozwalająca wydobyć podnośnik z przeszkody nawet na najtrudniejszym terenie.
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Mosty PoRtalowE

Mosty portalowe Merlo
wykonywane są z reduktorem zębatym stożkowym
zapewniają duży prześwit nad
ziemią. układ kinematyczny
zmniejsza hałas oraz kołysanie
wzdłużne podczas hamowania
i przyśpieszania, usprawniając
jazdę na zakręcie oraz przejazdy z obciążeniem.

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

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

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 główny wał napędowy.

* Wartości średnie, zmieniające się w zależności od zastosowanych opon.
Parametry projektowe podnośników Turbofarmer umożliwiają pokonanie
terenu o nachyleniu ponad 100% . Niemniej, typ terenu oraz wynikająca z
niego przyczepność kół warunkują ich osiągi.

HaMowanIe na czterY koła

eaS - aktYwne zawIeSzenIa elektronIczne, kolejne nowatorSkIe rozwIĄzanIe SYGnowane Przez Merlo
Technologia eaS (electronic active Suspension), zastosowana w najlepszych
modelach maszyn Turbofarmer, stanowi
ukierunkowaną i wiarygodną odpowiedź
na konieczność zapewnienia jak najlepszego przechyłu maszyny i odpowiedniego
komfortu podczas ciągłego ruchu po wyboistych nawierzchniach.
Zawieszenie
to,
zamontowane
na
moście przednim, pracuje dzięki równomiernie i w sposób wyważony wbudowanemu
układowi
hydraulicznemu
zapewniającemu efektywne tłumienie,
którego praca jest sterowana elektrycznie.
Pionowy skok zawieszenia jest ustawiany
automatycznie i w sposób ciągły, w
zależności od rodzaju terenu. Jest to układ
samonastawny i pracuje z taką samą
sprawnością bez względu na obciążenie i
bez konieczności kontroli przez operatora jego działania. Jest to też zawieszenie
aktywne, gwarantujące sprawne wyrównanie przechyłu, które podczas przejeżdżania

przez przeszkodę oddaje pochłoniętą
energię hydrauliczną. Korekcja jest proporcjonalna do prędkości jazdy i do
wagi przewożonego ładunku. Dzięki

temu można maksymalnie wykorzystać
osiągi maszyny, co zapewnia komfort
operatora i bezpieczne przewożenie
ładunku.

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

OSPRZĘT
MERLO

SIŁA WIELOFUNKCYJNOŚCI

WIELE MASZYN
W JEDNEJ
Osprzęt produkcji Merlo to najlepszy sposób na podkreślenie wielofunkcyjności podnośników teleskopowych
Panoramic. 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 Panoramic oferują sprawność, rentowność oraz znaczne
obniżenie kosztów. Wystarczy kilka sekund, aby podłączyć odpowiednie wyposażenie do karetki wideł i efektywnie
oraz szybko odpowiedzieć na ciągłe wymogi w zakresie podnoszenia, transportu, załadunku i rozładunku oraz precyzyjnego przemieszczania. Wielofunkcyjne systemy Merlo, natychmiast gotowe do pracy w nieskończonej ilości
różnych zastosowań, oferują najbardziej zaawansowane możliwości uzyskania wydajnej pracy, komfortu, a przede
wszystkim bezpieczeństwa podczas codziennych czynności.
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oSPrzęt Merlo

Żuraw z wcIĄGarkĄ lInowĄ

wYSIęGnIk dźwIGowY

Hak na karetce wIdeł

wcIĄGarka lInowa

wIdłY

łYŻka do Prac
zIeMnYcH z / Bez zęBów

MiEszalNik bEtoNu

sPEcjalistyczNy
PojeMnIk na ceGłY - koSz

kuBeł do Betonu

cHwytak z RotoREM

koSz, PlatForMa roBocza rozkładana

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.
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ŚwIat Merlo
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.

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.

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.

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.
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.

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.

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.

DANE
TECHNICZNE
LICZBY MAJĄ GŁOS

DANE TECHNICZNE I OSIĄGI

P 39.10

P 38.12

P 38.13

P 38.14

P 40.16

P 40.17

Podstawowy Podstawowy Podstawowy Podstawowy Podstawowy Podstawowy
Plus
Plus
Plus

Model Plus
Całkowity ciężar z widłami bez obciążenia (kg)

8350

8550

8650

9050

10250

10350

Maksymalny udźwig (kg)

3900

3800

3800

3800

4000

4000

Wysokość podnoszenia (m)

10,3

11,6

12,6

13,6

15,6

16,7

Maksymalny zasięg ramię (m)

6,9

7,6

8,6

9,1

11,4

12,5
8,1

Wysokość przy maksymalnym udźwigu (m)

8,1

9,2

11

8

7

Zasięg ramienia przy maksymalnym udźwigu (m)

1,3

2,6

3

3,3

3,7

4

3000

3500

3500

2500

2000

2500

Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg)
Udźwig przy maksymalnym zasięgu ramienia (kg)

1000

1000

800

900

600

500

Boczne przesunięcie ramienia (mm)

±265

±330

±340

±345

±410

±435

±10

±10

±10

±10

±10

±10

Silnik turbo (marka/cylindry)

Wyrównywanie poziomu ramą (%)

Deutz/4

Perkins/4

Perkins/4

Perkins/4

Perkins/4

Perkins/4

Moc silnika Tier 3 (kW/KM)

74,9/102

74,5/101(1)

74,5/101(1)

74,5/101(1)

74,5/101

74,5/101

Prędkość na 1. biegu (km/h)

7

14(1)

14(1)

14(1)

16

16

Prędkość na 2. biegu (km/h)

25

40(1)

40(1)

40(1)

40

40

Zawieszenie hydropneumatyczne EAS(2)

p

p

p

p

p

p

Zawieszenie hydropneumatyczne BSS(2)

p

p

p

-

-

-

150

150

150

150

150

150

Zbiornik paliwa (l)
Hydrauliczna pompa zębata (bar-l/min)
Hydrauliczna pompa Load-Sensing (bar-l/min)

210-102

-

-

-

-

-

-

210-108

210-108

210-108

210-115

210-115
140

Zbiornik oleju hydraulicznego (l)

105

105

105

105

140

Instalacja elektryczna (V)

12

12

12

12

12

12

Akumulator (Ah)

100

100

100

100

100

100

Kabina wg FOPS (ISO 3449) i ROPS (ISO 3471)

P

P

P

P

P

P

Hydrauliczne sterowanie dźwigniowe

-

P

P

P

P

P

Sterowanie za pomocą joysticka elektromechanicznego

P

p

p

p

p

p

Sterowanie za pomocą joysticka elektronicznego

-

p

p

p

p

p

Blokada osprzętu Tac-Lock

P

P

P

P

P

P

Dodatkowe gniazdo hydrauliczne na ramieniu

P

P

P

P

P

P

Przekładnia hydrostatyczna

P

P

P

P

P

P

Dźwignia zmiany kierunku ruchu Finger-Touch

P

P

P

P

P

P

Impulsowa kontrola posuwu Inching-Control

P

P

P

P

P

P

Stały napęd na cztery koła

P

P

P

P

P

P

Automatyczny hamulec postojowy

P

P

P

P

P

P

Ręczne odłączanie akumulatora

P

P

P

P

P

P

405/70-24

405/70-20

405/70-20

405/70-20

405/70-24

405/70-24

Reflektory robocze na kabinie (2 P + 2T)

p

p

p

p

p

p

Blokada mechanizmu różnicowego (P + T lub tylko T)

p

p

p

p

p

p

Ręczna klimatyzacja

p

p

p

p

p

p

Opony

(1) Wersja Plus. W wersji Podstawowej prędkość wynosi 7-25 km/h; (2) Zawieszenia EAS i BSS nie mogą być dostarczone razem.
P W standardzie. p Na zamówienie.
Podnośniki teleskopowe Panoramic przedstawione w niniejszej dokumentacji mogą zostać wyposażone w dodatkowe lub specjalne osprzęty, 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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