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GRUPA MERLO

Marka Merlo jednoznacznie kojarzy się z zaawansowaną technologią konstrukcji ładowarek teleskopowych i instalacji 
przemysłowych, a od 1964 roku historię firmy tworzą nowe idee oraz wytrwałość i pasja w ich realizacji.
Dzięki tym cechom mogła powstać grupa przemysłowa, która opracowała szereg bardzo udanych produktów, wielokrotnie 
nagradzanych w międzynarodowych konkursach.
Dostarczanie kompleksowych rozwiązań, od koncepcji do końcowego produktu, od projektu do sprzedaży, oznacza w 
konsekwencji umiejętność wprowadzania innowacji oraz przewidywania potrzeb i przyszłych trendów na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku.
W dążeniu do osiągnięcia coraz bardziej ambitnych celów, technologia Merlo stała się siłą napędową programu rozwoju, 
który jest w stanie przekroczyć granice wytyczone przez konwencjonalne rozwiązania. Bezpieczeństwo, komfort i wydajność 
to dla nas kluczowe pojęcia.
Dlatego też, każda z wyprodukowanych u nas maszyn bije wszelkie rekordy, jeśli chodzi o konstrukcję i moc, a także 
o respektowanie potrzeb końcowego użytkownika i wymagań środowiska naturalnego.
Takie, doskonale sprawdzające się podejście zostało zademonstrowane na wiele różnych sposobów takich, jak m.in: 
zintegrowany proces produkcji, zastosowanie nowoczesnych metod konstrukcyjnych, automatyzacja procesów, zintegrowane 
rewolucyjne systemy elektroniczne i zautomatyzowane procesy obróbki.
Chęć utrzymywania coraz ściślejszych kontaktów z klientami znajduje odzwierciedlenie w kontynuacji naszego programu 
szkolenia personelu i kursów dokształcających oraz w jakości naszej sieci serwisowej, a także relacji wzajemnego zaufania, 
jakie zbudowaliśmy z pomocą naszych dealerów. W rezultacie możemy zaoferować gamę kompaktowych i zwrotnych maszyn, 
które są niezwykle wydajne i komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne. W tym tkwi siła grupy Merlo.

Bezpieczeństwo, 
wygoda 

i maksymalna 
wydajność

GRUPA 
MERLO

W czołówce 
rozwiązań 

technologicznych
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LIDER INNOWACJI

Dla wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych zarówno tych, które zajmują się uprawą roślin, jak i tych gdzie prowadzona jest hodowla 
zwierząt, a także dla ferm drobiu, ogrodników i sadowników oraz komunalnych przedsiębiorstw utrzymania terenów zielonych oraz 
wielu, wielu innych, Merlo przygotowała serię kompaktowych ładowarek teleskopowych. Są to bardzo wszechstronne maszyny, 
uzupełnione o całą gamę przystawek, zaprojektowane do pracy z maksymalną wydajnością i efektywnością. Średnio licząc, ładowarki 
teleskopowe Merlo są użytkowane przez ponad tysiąc godzin rocznie, a ich uniwersalne cechy konstrukcyjne sprawiają, że maszyny te są 
praktyczne, wszechstronne i łatwe w obsłudze. Zostały wyposażone w wysięgniki, które można przedłużyć do wysokości 6 metrów 
(P 25.6 i P 32.6) i 8 metrów (P 28.8). Ich udźwig wynosi 3200 kg. Koszt inwestycji w kompaktowe modele Merlo szybciej się zwraca. 
Szacuje się, że od 50% do 80% lepiej, niż w przypadku konwencjonalnego ciągnika wyposażonego w sztywny ładowacz czołowy.

Kompaktowe wymiary: wysokości trzech standardowych modeli to: 1,92 m (P 25.6) i 2,15 m (P 28.8-P 32.6).
Wersje typu Low Profile: 1,77 m (P 25.6) i 2 m (P 28.8-P 32.6).
Osprzęt: dedykowany osprzęt, aby ułatwić prace i zwiększyć wydajność.
Stanowisko operatora: bardzo komfortowa kabina o szerokości wewnętrznej 995 mm.
Szeroko otwierane drzwi umożliwiają łatwy dostęp i są bardziej wygodne dla operatora.
Wysięgniki 6,4 i 8,2 metra. Ładowacze czołowe są wyjątkowe pod względem wysokości, 
 prędkości i wydajności pracy (podwójny udźwig i podwójna wysokość).
Elektronicznie sterowana przekładnia hydrostatyczna: prosta, praktyczna i intuicyjna (P 28.8-P 32.6).
 Przekładnia hydrostatyczna: manewrowanie z milimetrową dokładnością.
Maks. prędkość: 40 kilometrów na godzinę, zaczep holowniczy, hamowanie na wszystkie 
  4 koła,  hamulce do obsługi przyczepy.
Średnie roczne użytkowanie: ponad 1000 godzin. Oszczędność i większa wydajność.

Dziesięć powodów, 
dla których 

warto zakupić 
kompaktową 

ładowarkę 
teleskopową Merlo

  ROZWIĄZANIA
KOMPAKTOWE

Skoncentrowana 
moc
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Elektronicznie sterowana przekładnia hydrostatyczna: prosta, praktyczna i intuicyjna (P 28.8-P 32.6).
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RACJONALNIE ZAPROJEKTOWANE ŚRODOWISKO PRACY6 | 7

Kompaktowa seria jest wyposażona w kabinę podobną do tej, którą 
zastosowano w większej, mocniejszej ładowarce teleskopowej Merlo. Dostęp 
do kabiny jest łatwy dzięki możliwości szerokiego otwierania drzwi oraz 
pozostawionej pustej przestrzeni pomiędzy fotelem kierowcy i kierownicą. 
Boczny słupek został przesunięty do tyłu, aby ułatwić wejście do kabiny 
osobom o bardzie masywnej budowie ciała. Szerokość wewnętrzna kabiny 
wynosi 995 mm i to jest najlepszy wynik w tej klasie. Stanowisko kierowcy 
zostało zaprojektowane zgodnie z najlepszymi zasadami ergonomii 
i posiada logiczny układ umożliwiający łatwe i precyzyjne sterowanie.

Kabina spełnia międzynarodowe standardy, jeśli chodzi o zabezpieczenie 
 przed spadającymi przedmiotami (FOPS) i w przypadku przewrócenia (ROPS).
Wersja L Low Profile z obniżoną kabiną do wielu zastosowań.
Przestronne stanowisko kierowcy z możliwością swobodnego poruszania się.
4,3 m² powierzchni szyby sprawia, że manewrowanie jest łatwiejsze
Przezroczysty dach kabiny umożliwia obserwację podnoszonych ładunków.
Sterowanie za pomocą przełącznika kierunku jazdy «do przodu/do tyłu»   
 umieszczonego na kolumnie kierownicy (opcja) i obsługiwanego jednym   
 palcem pozwala operatorowi trzymać obie ręce na kierownicy, 
 dla maksymalnego bezpieczeństwa.
Pełen zestaw starannie zaprojektowanych przyrządów analogowych i cyfrowych.
Tłumiące hałas silnika panele poprawiają komfort pracy operatora.
Układ klimatyzacji (opcja): zaprojektowany, aby stworzyć idealne warunki 
 do wykonywania pracy.

Więcej miejsca dzięki najszerszej na rynku kabinie

Gdzie komfort, cicha praca i lepsza widoczność są standardem

Dostęp do stanowiska kierowcy jest prosty 
i wygodny, dzięki optymalnej odległości 
pomiędzy kołem kierownicy i fotelem, 
jak również szeroko otwieranym drzwiom, 
które składają się z dwóch elementów 
z możliwością odchylenia do 180°.

KABINA





MOC KTÓREJ POTRZEBUJESZ8 | 9

Zespół projektowy Merlo wybrał zaawansowane technologicznie silniki 
wysokoprężne, najnowocześniejsze przekładnie hydrostatyczne oraz suche 
hamulce tarczowe w celu zmniejszenia zużycia energii. Elektroniczne 
zarządzanie silnikiem i przekładnią optymalizuje wydajność przy 
minimalnym zużyciu energii. Niezależne testy(1) potwierdziły 
oszczędności w zużyciu paliwa, w wysokości tysięcy litrów rocznie, 
a także siłę pociągową ładowarek P 28.8 i P 32.6 wynoszącą prawie 
5000 kg. Jest to wartość, która zapewnia wyjątkową wydajność przy 
przenoszeniu materiałów i pracach transportowych.

P 32.6 i P 28.8: Kubota V3800  Tier 4 Interim 74,5kW/101KM.
Elektroniczne zarządzanie silnikiem/przekładnią: znakomite przyspieszenie,   
 dzięki zatrzymanemu startowi i stopniowemu przepływowi płynu. Optymalizuje   
 czasy pracy i oszczędności.
Utrzymanie: łatwy dostęp do podzespołów silnika.
Pompy zębate: P 25.6/L 84 litry/min; P 28.8 i P 32.6 L Plus/Plus 91l/min. Korzystny   
 wskaźnik kosztów/korzyści.
Pompa Load Sensing z czujnikiem obciążenia: w P 28.8 Top i P 32.6 Top 
 z wydajnością 108 l/min. 
P 25.6/L: prędkość 36 km/h, zaczep holowniczy, hamulce do obsługi przyczepy. 
P 32.6 i P 28.8: 2-biegowa mechaniczna skrzynia biegów, 40 km/h. 
Sterowanie przełącznikami «wstecz/do przodu» na kolumnie kierownicy (opcja):   
 precyzyjne manewry, płynna i stopniowa zmiana biegów. 
Hamulce suche tarczowe: maksymalna skuteczność hamowania, w celu   
 minimalnych strat energii.

Technologia Merlo pomaga w zwiększeniu 
produktywności

Wysoka wydajność, niskie zużycie paliwa i gwarantowane 
mniejsze koszty

1) P25.6: Kubota V3307 DI 3,4 l, 
55kW/75KM. Maks. mom. obr. 265Nm 
przy 1400 obr./min.

2) P28.8 i P32.6: Kubota V3800  
Tier 4 Interim  74,5kW/101KM. Maks. 
mom. obr. 325Nm przy 1500 obr./min.

SILNIK 
I PRZEKŁADNIA

PORÓWNANIE Z KONKURENCJĄ

MERLO KONKURENCJA  1 KONKURENCJA  2

Litry na 
godzinę 7,7 10,6 12,77

Różnica 
w litrach +2,9 +5,07

Użytkowanie 
w skali roku:
1000 godzin

+2900 
litres

+5070 
litres

Koszt: 
1,449 Euro/litr(2)

+4202,1 
Euros

+ 7346,43  
Euros

(1) TESTY PRZEPROWADZONE PRZEZ LYCÉE AMPÈRE - VENDÔME - FRANCJA

(2) 1,449 euro za litr. Wartość podana przez ADAC 
 (German Automobile Club), w lutym 2013 r.

P 25.6:
1 - Oś
2 - Mechanizm różnicowy
3 - Silnik hydrostatyczny
4 - Wał napędowy
5 - Silnik wysokoprężny
6 - Pompa hydrostatyczna
7 - Przewody hydrauliczne

Zespół projektowy Merlo wybrał zaawansowane technologicznie silniki 
wysokoprężne, najnowocześniejsze przekładnie hydrostatyczne oraz suche 
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TERAZ WSZYSTKO JEST DUŻO BLIŻEJ10 | 11 

Projektanci Merlo opracowali teleskopowy wysięgnik, który jest wytrzymały, 
a jednocześnie lekki i kompaktowy i który stał się wzorcowym ze względu na 
swoją konstrukcję, udźwig i szybkość działania. Wysięgnik został zbudowany 
z selekcjonowanej stali, ze spoinami wzdłuż neutralnej osi zginania, co sprawia, 
że wysięgnik pozostaje wyprostowany nawet przy pełnym wydłużeniu i we 
wszystkich warunkach obciążenia. Przewody i kable elektryczne umieszczono 
wewnątrz wysięgnika, więc jego zarys zewnętrzny jest prosty, bez zbędnych 
elementów. Karetka wideł typu ZM2 pozwala na korzystanie 
z wszystkich przystawek Merlo. Hydrauliczna blokada urządzenia odbywa 
się z kabiny, a hydrauliczne i elektryczne połączenia są typu quick-fit.

Stal wysokiej jakości: konstrukcja wytrzymała i lekka. Możliwość większego obciążenia.
Dwu częściowy wysięgnik na P 25.6 i P 32.6. Maks. wysokość podnoszenia 6,4 metrów w P 32.6.
Trzy częściowy wysięgnik: model P 28.8. 
Podzespoły hydrauliczne/elektryczne: zabezpieczone, aby zapewnić niezawodność.
Karetka wideł typu ZM2 pozwala na korzystanie z wszystkich osprzętów Merlo. 
Tac-Lock: blokowanie przystawek z fotela kabniny to większa wygoda dla operatora.
Połączenia hydrauliczne/elektryczne: zasilanie osprzętów dla maksymalnej 
 wszechstronności..
Joystick: proste i intuicyjne sterowanie wysięgnikiem za pomocą joysticka.
System zapobiegający przewróceniu: automatyczna blokada potencjalnie   
 niebezpiecznych ruchów maszyny.

Na teleskopowym wysięgniku Merlo można polegać. 
To synonim niezawodności, trwałości i bezpieczeństwa

Dzięki Merlo, możecie Państwo podnieść więcej i z większą precyzją

Ładowarka jest wyposażona 
w system blokady hydraulicznej 
Tac-Lock, który pozwala na 
szybką wymianę przystawki z 
kabiny, dla maksymalnej wygody 
operatora.

WYSIĘGNIK





BEZPIECZNY W KAŻDYM TERENIE12 | 13

Merlo projektuje i produkuje większość podzespołów stosowanych w 
produkcji swoich ładowarek. Osie są integralną częścią każdej konstrukcji i 
zostały zaprojektowane oraz zwymiarowane tak, by mogły odpowiednio 
działać także w maszynach innych grup. Maszyny kompaktowe zostały 
wyposażone w dwa różne typy osi: Model P25.6 jest wyposażony w oś ze 
zwolnicami planetarnymi, co zapewnia niski środek ciężkości podczas, gdy 
P28.8 i P32.6 są wyposażone w osie portalowe, uzyskując w ten sposób 
większy prześwit dla lepszej obsługi i wszechstronności. Obie osie są 
wyposażone w suche hamulce tarczowe, automatyczny hamulec 
postojowy i blokadę mechanizmu różnicowego (opcja).  

Osie: zaprojektowane, jako integralna część produktu dla uzyskania    
 maksymalnej wydajności.
Osie Merlo: w pełni zintegrowane z produktem, dla uzyskania większej   
 funkcjonalności i najwyższej jakości.
P 25.6: zwolnice planetarne, pozwalają na niski środek ciężkości.
P 28.8 i P 32.6: oś portalowa, prześwit 385 mm. Bardziej wszechstronna.
Włączony na stałe napęd na cztery koła: maksymalna przyczepność 
 w każdych warunkach.
Wszystkie koła hamowane: wspomaganie hamowania na wszystkie cztery koła  
 dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
Hamulec postojowy: aktywowany automatycznie, gdy silnik jest wyłączony lub  
 w kabinie sterowania, w razie potrzeby.
Blokady mechanizmu różnicowego (opcja) dla lepszej przyczepności 
 w trudnym terenie.
 

Wzrost wydajności dzięki funkcjom, które są 
praktyczne, skuteczne i bezpieczne

Wysokiej klasy osie Merlo - zwrotność dzięki konstrukcji

OSIE

Trzy tryby skrętu oraz doskonały 
promień skrętu sprawiają, że 
maszyna jest bardzo zwrotna i 
łatwa w obsłudze, bez względu 
na warunki terenowe.

PRZEDNIE KOŁA SKRĘTNE

WSZYSTKIE KOŁA SKRĘTNE

JAZDA KRABEM





ŻADNYCH PROBLEMÓW NA DRODZE14 | 15

Zdolność do ciągnięcia narzędzi rolniczych i przyczep sprawia, że 
ładowarka teleskopowa Merlo to naprawdę uniwersalna maszyna.
Testy praktyczne wykazały, że siła uciągu zaczepu rolniczego na pierwszym 
biegu wynosi prawie 5000 kg, a to oznacza, że maszyna może ciągnąć 
przyczepy o masie do 19 ton, ruszając z miejsca w niespotykany sposób 
dzięki zatrzymanemu startowi i gładkiemu, stopniowemu przyspieszaniu.
Na drugim biegu, hydrostatyczna skrzynia biegów pozwala na maksymalną 
prędkość 40 km/h, co pozwala na redukcję czasu transportu drogowego 
przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu 
pracy operatora. 

P 25.6, P 28.8 i P 32.6: homologowane jako maszyny robocze, a zaczepy   
 holownicze homologowane do użytku w rolnictwie. Maksymalna    
 wszechstronność w pełnej zgodności z obowiązującymi normami.
Opcjonalne dwa hydrauliczne łączniki serwisowe do zasilania taranów   
 hydraulicznych przyczepy. Większa wszechstronność i wydajność.
7-pinowe gniazdo elektryczne do oświetlenia przyczepy.
P 25.6, P 28.8 i P 32.6: opcjonalny zaczep holowniczy typu «C» do lekkiego   
 ciągnięcia, do 5 ton (wersja ciągnika rolniczego), do zastosowań w    
 gospodarstwie rolnym. Maksymalna funkcjonalność i wszechstronność.
P 28.8 i P 32.6: opcjonalne zaczepy holownicze typu «D2» i «D3» do przyczep,  
 do 19 ton. Maksymalna wydajność i całkowite bezpieczeństwo.
P.28.8 i P32.6: zaczepy holownicze z regulacją wysokości.
 Funkcjonalność i wszechstronność.

Holowanie - pierwszy krok w kierunku 
prawdziwej wszechstronności

Merlo może pomóc Państwa � rmie w osiągnięciu nowych celów

P 28.8 i P 32.6 mogą być wyposażone 
w zaczepy typu “C”, “D2” i “D3” (dla 
ciężkich przyczep wyposażonych w 
hydrauliczny lub pneumatyczny 
układ hamulcowy). P 25.6 może być 
wyposażona w zaczep typu “C”.

HOLOWANIE



OSPRZĘT



 WIDŁY

DOŚWIADCZENIE MERLO DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI16 | 17

Podczas opracowywania swoich produktów Merlo stosuje proste, ale skuteczne wytyczne. Od koncepcji projektu do jego 
realizacji, każdy etap procesu zostaje ukończony na miejscu, w Grupie Merlo.
Ta prosta «zasada» odnosi sie także do naszych osprzętów.  Korzystając z bogatego doświadczenia, inżynierowie Merlo 
opracowali szereg osprzętów, różnych typów i o różnym udźwigu. Modele P 28.8 i P 32.6 zostały wyposażone w karetkę 
typu ZM2 i dlatego mogą wykorzystywać te same osprzęty, które są przeznaczone dla naszych modeli ładowarek 
teleskopowych z wyższej serii. Natomiast ładowarka P 25.6 korzysta z osprzętów dedykowanych dla konkretnie tego 
modelu. Taki standard pozwala na dostęp do osprzętów przetestowanych i wymiennych, zaprojektowanych z myślą o 
ułatwieniu i usprawnieniu pracy użytkownika. Kompaktowe modele Merlo to prawdziwie profesjonalne maszyny, które 
poszerzyły szeroki zakres produktów Merlo.

Od idei do realizacji - wielofunkcyjna
ładowarka teleskopowa  

Zwiększenie efektywności i produktywności 
z wymiennymi przystawkami Merlo  

OSPRZĘT

SZPIKULCE 3-ZĘBOWE  
DO BEL SIANA - SKŁADANE

WIDŁO KROKODYL DO 
OBORNIKA 

CHWYTAK DO BEL 
OKRĄGŁYCH - PODWÓJNY

CHWYTAK DO OWIJANYCH 
BEL OKRĄGŁYCH

ŻURAWIK CHWYTAK OBROTOWY 360° 

ŁYŻKO KROKODYL DO 
OBORNIKA

ę



6 SIOSTRZANYCH SPÓŁEK

PONAD 600 DEALERÓW
NA PONAD  50 RYNKACH

Sydney
2013

RESIDENT 
REGIONAL 
DIRECTOR 

MERLO NA ŚWIECIE
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Doskonałe produkty wsparte doskonałą obsługą
W naszym coraz bardziej zglobalizowanym i dynamicznie zmieniającym się świecie, 
Merlo inwestuje 10% swoich obrotów w prace nad rozwojem produktu, co jak 
wierzymy jest kluczem do zwiększenia udziału w rynku międzynarodowym. Na 
przestrzeni lat marka Merlo stawała się synonimem doskonałości i zaawansowanej 
technologii. Pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikowanej jakości został 
podjęty w 2008 roku, kiedy nasz system produkcyjny dostosowaliśmy do wymagań 
normy ISO 9001. W tym samym czasie opracowaliśmy podstawowe założenia 
polityki naszej firmy, która zawsze stawia Klienta na pierwszym miejscu, 
wprowadzając inwestycje mające na celu obsługę klientów w zakresie finansowania, 
serwisu, szkolenia oraz dostarczania części i wsparcia telematycznego np. zdalnej 
diagnostyki za pomocą projektu Merlo Mobility.

Nowy zautomatyzowany serwis części z dostawą w 24 godziny
W ramach tych inwestycji pojawił się nowy magazyn części, który zajmuje 
powierzchnię 7000 m2. Jego kubatura równa 10 000 m³, wystarczy do 
utrzymywania zapasów w ilości 20 000 sztuk rożnych części. Ponadto obiekt ten 
jest w stanie automatycznie odpowiedzieć na 94% zamówień składanych każdego 
dnia, przy średnim czasie kupowania wynoszącym 30 sekund dla każdej linii. 
Celem jest dostarczenie pilnych zamówień w ciągu 24 godzin oraz realizacja 
zamówień na części magazynowane w ciągu jednego tygodnia przy obsłudze 
najwyższej jakości.Skupienie całej uwagi na kliencie jest wyzwaniem, które podjęła 
firma Merlo i któremu będzie starała się sprostać, gwarantując takie produkty, 
usługi i logistykę, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów i pomóc im osiągnąć 
sukces w coraz bardziej dynamicznym i konkurencyjnym świecie.

W zglobalizowanym świecie, Merlo zawsze 
stawia swoich klientów na pierwszym miejscu!

Korzyści wynikające z bycia klientem Merlo, innowacyjne produkty 
i usługi dostosowane do potrzeb

MERLO 
NA ŚWIECIE

Zautomatyzowany magazyn części 2011 2014

Kubatura magazynu 1000 m3 10.000 m3 

Wykorzystana powierzchnia 100% 85%

Zapas części w % 50% 86%

Zapas linii w % 65% 94%

Czas kupowania 90” 30”

Liczba części 8000 17000



DANE P 25.6 / L P 28.8 Plus / 
L Plus P 28.8 Top P 32.6 Plus /

 L Plus P 32.6 Top

Masa bez obciążenia, z widłami (kg) 4750 6400 6400 6150 6150

Maksymalne obciążenie (kg) 2500 2800 2800 3200 3200

Maksymalna wysokość podnoszenia (m) 5,9 8,2 8,2 6,4 6,4

Maksymalny zasięg (m) 3,3 5,3 5,3 3,4 3,4

Wys. podnoszenia przy maks. obciążeniu (m) 4,7 6 6 5,3 5,3

Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m) 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3

Obciążenie przy maks. wysokości podnoszenia (kg) 1750 1500 1500 2600 2600

Obciążenie przy maks. zasięgu (kg) 1000 600 600 1250 1250

Silnik turbo (prod./cylindry) Kubota/4* Kubota/4 Kubota/4 Kubota/4 Kubota/4

Moc silnika zgodnie z normą Tier 4 Interim (kW/KM) 55/75* 74,5/101 74,5/101 74,5/101 74,5/101

Maksymalna prędkość (km/h) 36 40 40 40 40

Hydropneumatyczny system zawieszenia wysięgnika (BSS) - p p p p

Pojemność zbiornika paliwa (l) 70 100 100 100 100

Hydrauliczna pompa zębata (bar - l/min) 210/80 210-91 - 210-91 -

Pompa Load-Sensing z czujnikiem obciążenia (bar - l/min) - - 210-108 - 210-108

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (l) 70 85 85 85 85

Zabezpieczenie kabiny FOPS (ISO 3449) i ROPS (ISO 3471) P P P P P

Elektromechaniczny joystick ze zmianą kierunku jazdy p P P P P

Blokada osprzętu typu Tac-Lock P P P P P

Pomocniczy układ hydrauliczny wysięgnika P P P P P

Widły pływające 2 szt. (długość: 1200 mm) P P P P P

Przekładnia hydrostatyczna P P P P P

Dotykowe sterowanie przełącznikiem kierunku 
jazdy “do przodu/do tyłu”

P P P P P

Pedał impulsowy do precyzyjnego sterowania P P P P P

Stały napęd na cztery koła P P P P P

Wszystkie koła skrętne P P P P P

Automatyczny hamulec postojowy P P P P P

Światła robocze na kabinie (2 przednie + 2 tylne) p P P P P

Standardowe opony 12-16.5 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20

Skrzynia biegów z przełączaniem w trakcie jazdy - p p p p

Homologacja ciągnika rolniczego p p p p p

*Moc silnika zgodnie z normą Tier 3 na model P 25.6.
P Standard. p Opcja.

RYNKI EUROPEJSKIE P 25.6 P 28.8 P 32.6

HOMOLOGACJA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Mechaniczne hamowanie przyczepy (kg) 5000 5000 5000

Stopniowe hamowanie hydrauliczne przyczepy (kg) - - -

Hamowanie mieszane i automatyczne hamowanie hydrauliczne 
przyczepy (kg)

6000(1)

12000(2) 21000 21000

Hamowanie mieszane i automatyczne hamowanie pneumatyczne 
przyczepy (kg) - 21000 21000

(1) Dolny punkt mocowania. (2) Górny punkt mocowania.
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DANE 
TECHNICZNE

WYMIARY P 25.6 P 25.6 L

A (mm) 3900 3900
B (mm) 835 835
C (mm) 2450 2450
D (mm) 615 615
E (mm) 3480 3480
F (mm) 270 270
H (mm) 1800 1800
M (mm) 995 995
P (mm) 1920  1770
R (mm) 3370 3370
S (mm) 4200 4200
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WYMIARY P 28.8 Plus / Top P 28.8 L Plus 

A (mm) 4260 4260
B (mm) 1000 1000
C (mm) 2720 2720
D (mm) 530 530
E (mm) 3780 3780
F (mm) 385 385
H (mm) 2000 2000
M (mm) 995 995
P (mm) 2150 2000
R (mm) 3700 3700
S (mm) 4550 4550

WYMIARY P 32.6 Plus / Top P 32.6 L Plus 

A (mm) 4220 4220
B (mm) 970 970
C (mm) 2720 2720
D (mm) 530 530
E (mm) 3780 3780
F (mm) 385 385
H (mm) 2000 2000
M (mm) 995 995
P (mm) 2150 2000
R (mm) 3700 3700
S (mm) 4550 4550
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MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia 

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com

MERLO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Warszawska 109  05-092 Łomianki 

Tel. / Fax +48 22 751 20 22

www.merlo.com - info@pl.merlo.com

MKT MERLO  •  V 473 PL 0214

Ładowarki teleskopowe przedstawione w niniejszym dokumencie mogą być wyposażone w akcesoria opcjonalne lub specjalne, które nie stanowią części standardowego zestawu, ale które są dostępne na 
życzenie. W niektórych państwach określone modele lub osprzęty mogą być niedostępne ze względu na ograniczenia lub przepisy rynkowe. Dane techniczne i inne informacje były aktualne w momencie 

drukowania; jednak, zgodnie z polityką firmy w zakresie nieustannego doskonalenia technicznego, zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania naszych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Lokalny 
przedstawiciel firmy Merlo z przyjemnością przekaże Państwu najnowsze informacje na temat wszystkich naszych produktów i usług.


