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OSPRZĘT
Przewaga bezkonkurencyjnej różnorodności.
Zaufani producenci.

Osprzęt: wiele maszyn w jednej!
Bardzo szeroki zakres unikalnego oprzyrządowania Merlo nadaje nowego znaczenia terminowi „wszechstronność” w branży ładowarek
teleskopowych. Dla wszystkich modeli maszyn Panoramic, Roto, Turbofarmer lub Multifarmer dostępnych jest bardzo wiele nowatorskich
narzędzi, dzięki którym maksymalnie wykorzystywany jest potencjał maszyn, zwiększony jest zakres ich zastosowań i optymalne wykorzystanie
we wszystkich sektorach, od budownictwa po rolnictwo, od recyklingu odpadów do przemysłu. Wyposażone w tego typu osprzęt ładowarki
teleskopowe Merlo zapewniają wydajność, opłacalność i znaczne oszczędności, oferując jednocześnie szeroką gamę zastosowań, co w
przypadku innych marek wymaga wykorzystywania całego szeregu specjalistycznych maszyn. Możliwości i wydajność osprzętu Merlo, wraz
z ich pełną kompatybilnością z maszynami, jest wynikiem zintegrowania procesu projektowania i produkcji, który w całości odbywa się w
fabryce Merlo. W centrum systemu znajduje się karetka Merlo, która umożliwia łączenie ogromnej ilością różnego osprzętu z wysięgnikiem
teleskopowym maszyny. Wszystkie narzędzia w ramach osprzętu Merlo można w łatwy sposób dołączyć do karetki za pomocą wyjątkowego
systemu szybkozłączy „Tac-Lock”, który w porównaniu z tradycyjnym systemem ręcznych złączy jest znacznie bardziej przyjazny w użytkowaniu.
Przyłączenie osprzętu zajmuje zaledwie kilka sekund, dzięki czemu w mgnieniu oka można dostosować maszynę do zmieniających się potrzeb
w zakresie podnoszenia, prowadzenia wykopów, transportu, załadowywania/wyładowywania i wykonywania precyzyjnych ruchów. W prospekcie
zaprezentowane zostały pochodzące z całego świata przykłady wielu zastosowań maszyn, co jest możliwe dzięki dołączeniu do nich różnego
rodzaju narzędzi, które w niektórych przypadkach zostały zaprojektowane do wykonywania tego jednego rodzaju zadań.
Ostrzeżenie: Wymogi krajowych regulacji dotyczących szkoleń, uprawnień operatorów maszyn i Certyfikaty mogą różnić się od siebie i niektóre pokazane przykładowe osprzęty mogą
być niedostępne w pewnych krajach. Przed podłączeniem osprzętu może zajść potrzeba wcześniejszego „uzbrojenia” maszyny w dodatkowe wyposażenie opcjonalne a w niektórych
przypadkach, może nie być możliwości dołożenia dodatkowego wyposażenia do modeli maszyn już dostarczonych. Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tym zakresie, należy zawsze
skontaktować się z dealerem Merlo !

Widły

WIDŁY
Widły z krokodylem

Szpikulce do słomy, składane

Szpikulce do słomy z regulowanym oparciem

Szpikulce do słomy z dociskiem

Widły do obornika

CHWYTAKI

Podwójny docisk do kłód drewna

Chwytak do beczek

Chwytak do balotów okrągłych

Chwytak do balotów okragłych, ofoliowanych

Chwytak wieloramienny typu polip

Chwytak z obrotem 360 stopni

Chwytak z obrotem 360 stopni do rur betonowych

Chwytak do sprasowanych kostek makulatury

Chwytak do kół wielkogabarytowych

Zestaw do zbioru oliwek

ŁYŻKI

Łyżka do prac ziemnych

Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka 4 x 1

Łyżka 4 x 1 o dużej pojemności do zboża

Łyżko - krokodyl

Łyżka do buraków

Łyżka z krokodylem do śmieci

Łyżka do trocin

Łyżka z wyładunkiem od dołu

BETONU

Kastra na beton

Mieszalnik do betonu

Pojemnik na cegły

HAKI

Hak zakładany na widły

Hak montowany do karetki wideł

Żurawik

Żurawik teleskopowy

Żurawik typu kratownica

Żurawik typu kratownica z wciągarką

Żurawik typu mini - wieżowego

Wciągarka montowana do karetki wideł

Żurawik z wciągarką w zestawie z koszem

Hak z wciągarką w zestawie z koszem

Chwytak do transportu ciętego marmuru

Wciągarka linowa na teleskopie

Multifarmer wciągarka i kotwica

Kosz stały

PLATFORMY
Platforma z rotacją

Platforma rozkładana z rotacją

Platforma z rotacją i możliwością otwarcia przodu

Platforma na dodatkowym ramieniu
obrotowym typu SPACE

Platforma typu SPACE wersja do pracy w tunelach

Przyssawka do paneli / szyb

Platforma z uchwytem do transportu konstrukcji
tunelowych

Uchwyt do transportu konstrukcji tunelowych

Platforma z dodatkową kratą ochronną nad głową

Kontrukcja wieżowa specjalnie izolowana

OSPRZĘTY SPECJALNE

Chwytak do transportu łodzi

Zamiatarka

Dyskowa kosiarka do gałęzi

Osprzęt do drążenia otworów w lodzie

Zestaw wiertniczy

Płyta wibrująca do kostki brukowej i chodników

Pługi do śniegu

Pług na stalowym dystansie

Młot hydrauliczny

Wysięgnik teleskopowy. Malowanie proszkowe.

Marka Merlo to synonim innowacji i zaawansowanej technologii w branży ładowarek teleskopowych, a działalność Grupy Merlo na przestrzeni lat
odznacza się pomysłowością, wytrwałością i pasją. Wartości te leżą u podstaw całej Grupy i stanowią fundament dla sukcesu nowych produktów,
a także są źródłem wielu międzynarodowych nagród zdobytych przez firmę.
Prace nad złożonymi projektami, począwszy od samego pomysłu do jego realizacji, od projektu technicznego do sprzedaży, oznaczają możliwość
zaproponowania innowacyjnych rozwiązań, które staną się prekursorami nowych trendów i zastosowań na najbardziej konkurencyjnych rynkach.
Jest to postawa zapewniająca sukces, która przejawia się w integracji procesu produkcyjnego wykorzystującego najnowocześniejsze systemy
konstrukcyjne, automatyzację procesów produkcyjnych, zintegrowane systemy elektroniczne, zrobotyzowaną obróbkę i wiele, wiele innych
rozwiązań.
Nasze pragnienie utrzymania coraz bliższych kontaktów z klientami przejawia się w organizowaniu kursów szkoleniowych i dokształcających,
usługach serwisowych i wzajemnym zaufaniu, które łączy nas z naszymi dealerami na całym świecie.
Owocem tych wszystkich działań są kompaktowe i zwrotne maszyny zapewniające bezkonkurencyjny poziom wygody obsługi, wydajności i
bezpieczeństwa.
To właśnie stanowi siłę Grupy Merlo.

Zaufani producenci.
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 - www.merlo.com - info@merlo.com

MARKETING MERLO T 382 PL 0712

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 w prospekcie maszyny mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

Grupa Merlo siła idei.

