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Het grondgebied van Merlo in San Defendente di Cervasca (Cuneo)
beslaat een oppervlakte van 300 000 m2, waarvan 220 000 m2 bebouwd is
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Hoofdzetel Merlo S.p.A.
Eindmontagelijnen
Montagelijnen onderdelen en cabines
Vervaardiging technopolymeren
Automatisch magazijn en verzendingscentrum
Verzendingscentrum van machines en onderdelen
Laatste kwaliteitscontrole
Technologisch centrum
Staalcentrum en structurele montagelijnen
3M onderdelen
CFRM (opleidings- en onderzoekscentrum)
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Het merk Merlo is altijd al synoniem geweest voor vergevorderde technologie op het vlak van
verreikers. Merlo werd opgericht in 1964; al vanaf dan is het merk gekenmerkt door zijn ervaring
op basis van vastberadenheid en passie. De ontwikkeling van complexe producten van idee tot
resultaat of concept tot verkoop, vergt anticipatie op noden en mogelijke veranderingen op de
concurrentiële markt. Dankzij onze inspanningen zijn we in staat compacte en makkelijk te besturen
verreikers te produceren die ongeëvenaard zijn qua prestaties, comfort, efficiëntie en veiligheid.
Op Agritechnica 2013 heeft Merlo drie belangrijke prijzen gewonnen die de technologische en
innovatieve superioriteit van onze producten aantonen:
tTurbofarmer 42.7 Hybrid : Gouden medaille voor innovatie op Agritechnica.
tTurbofarmer II : Machine van het jaar 2014 in de categorie besturing en logistiek
tMultifarmer : geselecteerd als «ijkpunt» voor de landbouw
Nieuwe modulaire Medium Duty en Compact Turbofarmer naam Machine van het jaar 2015
op de SIMA in Parijs.

N° 1 op vlak van technologie en veiligheid

De Groep Merlo
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220.000 m2 bebouwd

t54 robots

geïnvesteerd in R & D

t8 % van de winst

t600 vertegenwoordigers wereldwijd

t90 % exportgericht

waarvan

tOppervlakte van 300.000 m2

t> 1100 Werknemers

DE GROEP MERLO

Vermogen, stevigheid en comfort.
De technologie en ervaring van
Merlo ten dienste van bedrijven

Drie modellen:
t1$4t1$4t1$4

Een nieuw gamma speciaal voor
landbouw

Standaard Tac-Lock

Hoekcorrectie van de giek

ÎMotor Tier 4 Interim 156PK
Î Tot 7,5 ton

Î-18% verbruik met EPD - Eco Power Drive

Î
Î

ÎM CDC dynamische ladingcontrole

en FOPS niveau II*

ÎCabine conform met normen ROPS

ÎDe grootste cabine in zijn categorie
ÎCabine op vering, uniek en gepatenteerd

* Norm EN ISO 3449/2008, beschermingsniveau II (hoogste beschermingsniveau dat de norm voorziet, gelijk aan de val
van een voorwerp van 227 kg van op 5,22 m hoogte)

+ Prestaties

+ Efficiëntie

+ Veelzijdigheid

+ Veiligheid

+ Comfort

In 1996 lanceerden wij als eerste een gamma verreikers bestemd voor de landbouw. Met onze 50
jaar ervaring stellen we nu de nieuwe generatie voor.

Een gamma krachtige en veelzijdige verreikers

Recordcijfers
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veelzijdig en veilig

156 PK voor betere prestaties

tMotor Tier 4 Interim

ton

tDrie modellen van 5,5 tot 7,5

tKlasse 9 meter



hoekcorrectie,

t Livellering van de giek

t Vering op cabine CS

t EPD -18% verbruik

VOORDELEN

Verreikers CS Merlo:
stevig en productief

HET NIEUWE GAMMA
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Nieuwe technologieën voor nieuwe toepassingen

Panoramic CS Tier 4 Interim, innovatiever en betere prestaties
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Hydrostatische transmissie
Merlo transmissie: nauwkeurig
en efficiënt zonder gelijke

A. Radiator Intercooler
B. Radiator motorvloeistof
C. Radiator hydraulische olie
D. Radiator hydrostatische olie

omgekeerd, en daarna normaal

Bij temperaturen onder 40° werkt de ventilator eerst 30’’

VENTILATOR FAN DRIVE E RADIATOREN

C

D

B
A

Het gamma Panoramic CS is uitgerust met een motor Tier 4 Interim met roetfilter; 115 kW/156 PK, 4.1 liter met 2400
tpm, koppel 609 Nm met 1600 tpm.
Merlo verreikers zijn uitgerust met hydrostatische tranmissie om meer precisie en veiligheid te verkijgen met de actieve
remmen.Alle versies zijn uitgerust met EPD (Eco Power Drive) om de thermische motor elektronisch te besturen
en zo jaarlijks 18% te besparen op het verbruik.
Op de Panoramic CS zit het « Fan Drive » systeem, dat de draairichting van de ventilator kan veranderen
om af te wisselen tussen blazen en zuigen.

Betere technologie voor betere productiviteit

Nieuwe motor Tier 4 Interim
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toerental motor

tElektronische besturing

voor altijd schone radiatoren

tStandaard Fan Drive

minder verbruik

tStandaard EPD: 18%

Merlo met twee versnellingen

tHydrostatische transmissie

in zijn categorie

PK de krachtigste

tMotor Tier 4 Interim 115 kW/156

Gemengde cyclus (l/h)
CVTronic+EPD
Traditionele technologie

100%

Technologie Merlo CVTronic + EPD

Minder verbruik

MOTOREN EN TRANSMISSIE
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1. Merlo CDC - dynamische ladingcontrole. Veiligheidsnormen ruimschoots
binnen EN15000
2. Nieuwe joystick met omkeerschakelaar (ook op stuur): ergonomisch
en makkelijk bruikbaar
3. Dashboard met digitaal display
4. Inching-Controle: verhoogde gevoeligheid voor precisieverplaatsingen
5. Handschoenkastje

De grootste cabine binnen de categorie

Hydropneumatische geveerde
cabine te activeren door de
bediener.
Binnen zijn soort als enige
beschikbaar op de markt.

BSS hydropneumatische vering van de giek
(opt). Activeerbaar door de bediener,
versnelt verplaatsingen, beschermt
de lading en verhoogt de productiviteit.
Deactiveert bij snelheden <3 km/h.

Pneumatische zetel voor
beter comfort.

Met zijn 1010 mm is de cabine de grootste binnen zijn categorie, uniek met zijn
standaard hydropneumatische vering.
Makkelijke toegang dankzij een ruime deur van 770 mm, met klapraampje voor betere
natuurlijke ventilatie.
De naam Panoramic is afkomstig van de uitstekende zichbaarheid vanuit de cabine,
sinds verreikers ontworpen worden met motor op de zijkant. Hier is Merlo zeer trots op.
De airconditioning zorgt voor een constante ideale temperatuur
van 22° aan de binnenkant.

De enige ter wereld met standaard vering

“CS” geveerde cabine

10 | 11

COMFORTSTOENAME

Snelheid [km/h]

Evident comfort

CS

en

maximaal comfort

tSterke prestaties

ter bescherming van de lading

tGiek met vering BSS

tPneumatische zetel

activeerbaar

tSysteem door de bediener

vering op de cabine

tDe enige met standaard

geïntegreerd in project

tGeveerde cabine

Vering op zetel [ad]

Geveerde
cabine

Vaste
cabine

CABINE

Joystick met automatische
versnelling: sterkere
prestaties en hoger comfort

1 activeert die functie, en die werkt als volgt:

Via de toerentalregelaar van de motor 2 kan de bediener het toerental van de motor instellen dat hij
minimaal wil hebben. Dit is zeer nuttig wanneer een lading gelost wordt en wanneer er accessoires
op de giek gekoppeld worden waar een constante olietoevoer voor nodig is.
Wanneer de automatische versnelling van de joystick geactiveerd is, stelt de regelaar het maximale
toerental van de motor in om het verbruik nog verder te verminderen.

TOERENTALREGELAAR VAN DE MOTOR

DJoystick volledig ingedrukt met 2 of meer opdrachten: maximaal toerental van de motor

en nauwkeurige bewegingen van de giek

DJoystick volledig ingedrukt: toerental van de motor op 80% van het maximale toerental voor snelle

van de motor (stijging in verhouding)

DJoystick ingedrukt (niet volledig): hoe verder de joystick ingedrukt wordt, hoe hoger het toerental

Selector

Dankzij deze oplossing zijn Merlo verreikers productiever door indien nodig automatisch het toerental
van de motor te verhogen om zo de bewegingen van de giek te versnellen.

JOYSTICK MET AUTOMATISCHE VERSNELLING

Dankzij het Merlosysteem EPD kan het toerental van de thermische motor vrij bepaald worden, los
van het gaspedaal en de verplaatsingssnelheid.
Om Merlo verreikers nog productiever te laten zijn, heeft EPD controle over nog twee functies:
de joystick met automatische versnelling en toerentalregelaar van de motor.

Sterkere prestaties en minder verbruik

Elektronische besturing toerental motor
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1

van de motor regelen:
betere prestaties en lager
verbruik

t Standaard toerental

automatische besturing
van de snelheid van de giek

t Max. productiviteit dankzij

automatische versnelling

t Standaard joystick met

2

JOYSTICK MET AUTOMATISCHE VERSNELLING

Veiligheid is belangrijk!

Sensor op het vorkenbord

EN15000

EN

1500

*

Geldig voor accessoires die geproduceerd zijn binnen
de gebouwen van Merlo en een M CDC-sensor hebben

geen invloed op toegankelijkheid

tBescherming ROPS en FOPS,

tKleurendisplay in de cabine

accessoireherkenning*

tAutomatische

aan de norm

tVeiligheid voldoet ruim



Sensor op de accessoire

Automatische accessoireherkenning

Voor de Merlo Groep is veiligheid een absolute waarde, en op basis daarvan is het systeem M CDC
uitgevonden. Het doel van dit systeem is om elke bediener toe te laten om volkomen veilig te
werken en daarbij het maximum te halen uit de verreiker en de gebruikte accessoire.
Dankzij Merlo CDC kunnen de Panoramic CS Tier 4 Interim automatisch de aangekoppelde
accessoire herkennen en hun eigenschappen kalibreren op basis van specifieke laaddiagrammen.
De bediener kan altijd het dynamisch evenwicht van de machine controleren, dankzij een lichtje op
het scherm of op de deurframe vooraan.
Bij bewegingen die de stabiliteit van de verreiker in gevaar brengen, zal de M CDC tussenkomen
door de giek te blokkeren en verergerende bewegingen te blokkeren.

Standaard veiligheid voor iedereen

Merlo dynamische ladingcontrole

MERLO CDC

EN
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Verplaatsing van de giek:
snel en nauwkeurig




cilinders met Load Sensing distributeur en Flow-sharing
heeft volgende voordelen:
tMeerdere zeer nauwkeurige bewegingen
tEnergiebesparing / lager verbruik
tVerminderd gebruik van onderdelen

Î De nieuwe standaardpomp van 176 l/min met variabele

Merlo produceert de gieken voor verreikers in eigen gebouwen en heeft unieke technologieën
ontwikkeld om ze sterk en licht te maken, ze te beschermen tegen onopzettelijke schokken en om
klanten de mogelijkheid te bieden de lading zo nauwkeurig mogelijk te positioneren.
DPlaten van de giek gelast op de neutrale as van de plooi van de giek.
DCassette: verplaatsingssysteem met bescherming aan de binnenkant van de giek, makkelijk
bereikbaar voor onderhoud. Gepatenteerde oplossing.
DTac-Lock: hydraulisch blokkagesysteem van de accessoire vanuit de cabine.
DLivellering: systeem voor hoekcorrectie, geïntegreerd in het chassis; zo kan de bediener
oneffenheden in het terrein corrigeren om volkomen veilig te werken.

Een originele en efficiënte giek; een echte pionier

Precisie en technologie van Merlo
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beschermd binnenin de giek

besturing van drie bewegingen tegelijk

tFlow-Sharing: distributeur voor

systeem van accessoires vanuit de cabine

tTac-Lock: hydraulisch blokkeer-

chassis op oneffen terrein

tLivellering: hoekcorrectie van het

goed

tUitschuifsysteem en onderdelen zitten

onderhoud

tCassette vlot bereikbaar voor

licht, maar zeer stevig (voorkomt plooien)

tStructuur giek

GIEK

Assen ontworpen en gebouwd
door Merlo.Veelzijdig, stevig
en ontworpen voor alle situaties

70038*&-#&4563*/(
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DRIE STUURTYPES MET AUTOMATISCHE HERSYNCHRONISATIE BIJ EINDE SLAG

Droge schrijfremmen

1

Handmatige
selectieknop
voor handrem

De assen van onze Panoramic CS verreikers zijn bedacht, ontworpen en geproduceerd in onze eigen
gebouwen. Ze zijn gemaakt uit gietijzer, hebben stevige epicycloïdale reductoren, zijn uitstekend te
besturen en hebben een buitengewone bodemvrijheid.
Al onze verreikers van de familie Panoramic CS zijn uitgerust met 4 droge schijfremmen die zorgen voor
opvallend minder wrijving en dus minder verbruik in vergelijking met olieschijven. Daarnaast wordt de
handrem automatisch geactiveerd bij het stilleggen van de motor. De bediener kan hem ook zelf
activeren terwijl de motor draait 1 bij stilstaande werken, bv. op een helling. Er is 450 mm bodemvrijheid
(banden 500/70-24) om alle obstakels vlot te passeren.

Zeer multifunctioneel, efficiënt en duurzaam

Stevige en efficiënte assen en remmen
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ASSALI E FRENI

geproduceerd bij Merlo

uitschakelen van de motor

t Automatische handrem bij het

minder wrijving en lager verbruik

t Droge schijfremmen voor

t Drie stuurtypes

beste waarde in zijn categorie

t 450 mm bodemvrijheid

(Panoramic)

en

t Assen bedacht, ontworpen

450 mm
bodemvrijheid.
Banden
(500/70-24)

Assen en remmen

RESIDENT
REGIONAL
DIRECTOR

Landen waar Merlo marktleider is

6 FILIALEN
MEER DAN 50 LANDEN
MEER DAN 600 VERDELERS

WERELD VAN MERLO

Sydney
2013

Is het nieuw systeem dat
binnen Merlo Group
ontworpen en gecreëerd
is waarmee machines
beheerd worden: er is real
time GPS radiolocalisatie,
overzicht over werk en
gebruik, defecten
waarnemen en beheren,
diefstalalarmen en
bestellingen verzenden
via het internet.

MOVIMATICA
MERLO
INFOMOBILITY

Binnen het CFRM (Merlo
Trainings- en
onderzoekscentrum) vinden
veiligheidstrainingen en
opleiding voor
machinegebruik plaats. Het
CFRM biedt trainingslessen
aan voor bedieners van
personenwerkkooien,
heftrucks, verreikers, kranen en
machines voor grondwerken,
land- en bosbouwmachines,
sneeuwploegen en
stadsreinigingsmachines.

TRAININGSCENTRUM
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DE WERELD
VAN MERLO
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Het nieuw magazijn voor wisselstukken
beslaat een oppervlakte van 7000 m²,
met 10 000 m³ opslagruimte en plaats voor
20 000 referentiecodes. Het beheert
automatisch 90% van de dagelijkse
bestellingen, met een gemiddelde
leveringstijd van 30’’ per bestelling.
Per bestellijn ligt de ‘first fill’ boven de 99%,
met leveringstijden onder 24 uur voor
dringende bestellingen.

NIEUWE DIENST ONDERDELEN

Van uitstekende producten naar uitstekende diensten. In 2008 heeft Merlo zijn productieproces aangepast aan het
kwaliteitscontrolesysteem ISO 9001. Dat productieproces wordt steeds verder ontwikkeld en verbeterd.
Tegelijkertijd hebben we de basis gelegd om de klant op de eerste plaats te zetten, door investeringen te doen die gericht zijn
op diensten als financiën, assistentie, opleiding, wisselstukken en telematische ondersteuning zoals diagnose vanop afstand,
dankzij het project Merlo Mobility.

In een geglobaliseerde wereld komt de klant eerst!

EEN EIGEN WERELD

MESTVORK MET GRIJPER

HAKEN / HEFMASTEN

STROVORK

SCHEPBAK

KLEM VOOR VERPAKTE
RONDE BALEN

RONDE BALENKLEM

WERKPLATFORM

MULTIFUNCTIONELE BAK
MET GRIJPER

De evolutie van Merloproducten is simpel en efficiënt: van idee tot
ontwikkeling wordt alles bestudeerd, ontworpen en geproduceerd in de
fabrieken van de Groep. De ingenieurs hebben dankzij hun jarenlange ervaring
al een grote waaier accessoires ontworpen, variërend in type en laadcapaciteit.
De multifunctionele Merlo-systemen kunnen onmiddellijk op verschillende
manieren toegepast worden en maken gebruik van de meest geavanceerde
technologie om zo efficiënt, comfortabel , en vooral veilig mogelijk te werken
voor alledaags werk.

Meer efficiëntie en productiviteit
dankzij Merlo

Multitoepasbaarheid: van idee
naar uitvoering
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2000 kg
2500 kg

0

0,6 m

1

3000 kg

P

0,6 m

1
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3500 kg
4500 kg

P 55.9 CS MET VORKEN
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A

C

E

3000 kg

B

5500 kg

N

2000 kg
2500 kg

DIESEL

4000 kg
5000 kg

OLIO IDRAULIC
O
HUILE HYDRAULIQU E
HYDRAULIC OI
L
ACEITE IDRAULI C O

3500 kg

TECHNISCHE
GEGEVENS

2500 kg

M

4500 kg
5500 kg
6500 kg

1$41$41$4

6000 kg

EN 1459/B

NJOHFN
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GEGEVENS EN ACCESSOIRES

7500 kg
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0,6 m

