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MULTIFARMER 40.9CS
Tractorul telescopic unic și inimitabil

Merlo a fost prima companie de pe piață care a tradus conceptul de tractor telescopic în
realitate și l-a patentat: Multifarmer. 
Este o adevărată încrucișare, care combină caracteristicile unui manipulator tradițional
agricol cu   cele ale unui tractor, cu rezultate cu adevărat interesante. 
Astfel s-a născut o gamă care oferă vehicule de înaltă performanță, toate echipate cu un
cârlig în trei puncte și decolare a puterii mecanice în spate.
Modelele multifarmer reprezintă soluția revoluționară Merlo pentru efectuarea tuturor
operațiunilor în cadrul unei ferme, manipulare, ridicare, transport de încărcături și
echipamente de operare cu performanțe la nivel înalt în operațiunile tipice ale tractoarelor
tradiționale ( remorcare și lucrare). 
Multifarmerele sunt, de asemenea, echipate cu sistemul anti-basculant M CDC (Dynamic
Load Control) și motoare gestionate de sistemul EPD, care permite reducerea consumului
de motorină.
 

PUNCTE DE FORȚĂ

MULTIFARMER 40.9CS

PERFORMANŢĂ

CONFORT
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PERFORMANŢĂ
Totul la îndemână
 
Precizie exclusivă:
Garanție de precizie maximă în mișcări, datorită transmisiei hidrostatice, care asigură variații
milimetrice în mișcările mașinii și în poziționarea sarcinii.
 
Compact și Light:
Manipulatoarele telescopice Merlo sunt compacte și ușoare pentru a reduce spațiile de manevră și
impactul asupra solului. Aceste caracteristici garantează siguranță, manevrare ușoară, productivitate
și consum redus.
 
Cea mai largă gamă de atașamente personalizate:
acest model este compatibil cu gama largă de atașamente concepute special pentru manipulatoarele
Merlo. Instrumentele sunt ușor de înlocuit, datorită sistemului exclusiv Tac-Lock pentru blocarea
hidraulică a sculelor.
 
Vizibilitate:
Manipulatoarele telescopice Merlo sunt concepute pentru a oferi cea mai bună vizibilitate pe piață,
garantând astfel operații mai rapide și mai sigure.
 
Nivelarea cadrului:
Sistemul de corecție a înclinării integrat în cadru este disponibil standard pe acest model, care permite
operatorului să corecteze panta terenului pentru a lucra în siguranță totală. Pe versanți, operatorul
poate corecta înclinația laterală de 8%, acest lucru permite scoaterea perpendiculară a brațului
telescopic pentru a lucra în condiții de siguranță maximă.
 
Decolare multifarmerică:
Multifarmerele sunt echipate standard cu PTO mecanic care, în combinație cu cârligul în trei puncte,
permite �xarea de dispozitive montate și remorcate.
 
Cârlig în trei puncte: pisica III
Acest model este echipat standard cu cârlig în trei puncte din categoria III cu o capacitate de ridicare
de 7000 kg.
 

 CERERE DE INFORMATIE

 DESCĂRCAȚI BROȘURI

 GĂSIȚI UN DEALER

SIGURANȚĂ

EFICIENŢĂ

https://www.merlo.com/ITA/ita/contatti
https://www.merlo.com/Apps/WebObjects/Merlo.woa/wa/viewFile?id=26729&countryCode=ITA&lang=ita
https://www.merlo.com/ITA/ita/concessionari-merlo
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CEA MAI MARE CABINĂ DIN CATEGORIA SA

CABINĂ MOTOARE ȘI TRANSMISII NUMĂR DE AXE BRAȚ TELESCOPIC
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Noua cabină a fost creată pentru a garanta clienților noștri un nivel record de confort. Cu cei 1010 m,
este cel mai larg din categorie, 
dar și confortul acustic și termic au fost tratate în detaliu. În plus, este sub presiune pentru a preveni
intrarea prafului în habitaclu.
 
Aer condiționat:
Sistemul de aer condiționat este complet nou și a fost dezvoltat în conformitate cu standardele auto,
reducând la jumătate timpul de încălzire și răcire, pentru a garanta temperatura optimă în toate
condițiile. Noua cabină Merlo poate atinge acum o temperatură internă de 22 ° cu o condiție externă
de 43 ° și radiații solare complete și o temperatură de 26 ° cu o condiție externă de -15 ° și absența
radiațiilor solare. Duza de aspirație este amplasată pe partea laterală a cabinei, departe de sursele
potențiale de praf și murdărie. În interior există 8 ori�cii de ventilare, dintre care trei sunt dedicate
dezghețului parbrizului, pentru un confort climatic optim. 
 
ROPS / FOPS:
Cabina Merlo este FOPS - Nivel II - și certi�cat ROPS. Acest lucru garantează un nivel de siguranță
maxim pentru operator.
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Presurizare 
Noua cabină modulară este sub presiune (conform ISO 10263-3).

Vizibilitate
Stivuitoarele telescopice Merlo sunt cunoscute în întreaga lume pentru vizibilitatea lor extraordinară,
datorită suprafeței de sticlă de 4,3 m  și a 
acoperișului mare.
 

Inversorul volanului: controlul inversorului volanului : intuitiv și „la îndemână”, crește siguranța și 
agilitatea manevrării, menținând totodată controlul complet al volanului.
 

Ușă de deschidere de 180 °: ușă de deschidere de 180 ° cu fereastră superioară independentă:
schimb de aer, vizibilitate și contact direct cu cei care lucrează afară sunt garantate fără
compromisuri.
 

2

Sarcina maximă (kg) 4000

Înălțime de ridicare (m) 8.8

Masa totală neîncărcată fără furci (kg) 9150

Anvelope standard 500/70-r24

Lățime (mm) 2350

Înălțime (mm) 2510

SPECIFICATII TEHNICE
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Lungime (mm) 5490

Nivelarea șasiului (%) + / - 8

Motor FPT NEF45

Deplasare / cilindri 4500/4

Puterea motorului (kW / HP) 125/170

Emisie standard Etapa IV, SCR + DOC

EPD Top

Viteza maximă (km / h) 40

Pompă hidraulică LS + FS

Presiune de funcționare (l / min - bar) 150 - 210

FOPS și cabină ROPS

Cabina suspendată DA

PTO DA

relaţii CVT

Priză cu 3 puncte DA

 ÎNCHIDE TOTUL

ECHIPAMENTELE DISPONIBILE
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SCARICA LA NOSTRA BROCHURE

Scopri la gamma prodotti Merlo

https://www.merlo.com/ITA/Apps/WebObjects/Merlo.woa/1/wa/viewFile?id=23901&lang=ita
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LE TECNOLOGIE MERLO

PRESTAZIONI

COMFORT

SICUREZZA

EFFICIENZA

GAMMA PRODOTTI

TELESCOPICI COMPATTI

TELESCOPICI MEDIA CAPACITÀ

TELESCOPICI ALTA CAPACITÀ

TELESCOPICI STABILIZZATI

BETONIERE AUTOCARICANTI

TRATTORI TELESCOPICI

TRATTORE PORTA ATTREZZI

TRATTORE MUNICIPALE

CINGO

ATTREZZATURE

FORCHE

BENNE

FORCHE E PINZE

GANCI

TROVA IL RIVENDITORE PIÙ VICINO A TE
Vai al dealer locator

CONTATTI
Contattaci per qualsiasi richiesta di chiarimento!

https://www.merlo.com/Apps/WebObjects/Merlo.woa/wa/viewBlock?id=16756&countryCode=ITA&lang=ita
https://www.merlo.com/ITA/ita/le-tecnologie-merlo
https://www.merlo.com/ITA/ita/le-tecnologie-merlo
https://www.merlo.com/ITA/ita/le-tecnologie-merlo
https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/telescopici-compatti
https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/telescopici-media-capacita
https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/telescopici-alta-capacita
https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/telescopici-stabilizzati
https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/betoniere-autocaricanti
https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/trattori-telescopici
https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/trattori-forestali
https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/trattori-municipali
https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/cingo
https://www.merlo.com/ITA/ita/attrezzature/forche
https://www.merlo.com/ITA/ita/attrezzature/benne
https://www.merlo.com/ITA/ita/attrezzature/forche-e-pinze
https://www.merlo.com/Apps/WebObjects/Merlo.woa/wa/viewProds?id=20209&countryCode=ITA&lang=ita
https://www.merlo.com/ITA/ita/concessionari-merlo
https://www.merlo.com/ITA/ita/contatti


29.07.2020 Multifarmer 40.9 CS | Trattore Telescopico | Merlo S.p.A.

https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/trattori-telescopici/multifarmer-40.9/multifarmer-40.9cs 9/10

SPECIALS

AZIENDA

CHI SIAMO

IL GRUPPO MERLO NEL MONDO

LE INNOVAZIONI MERLO NELLA STORIA

RICONOSCIMENTI

LA NOSTRA STORIA

CERTIFICAZIONI

FONDI FESR

LAVORA CON NOI

ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO MERLO

TROVA IL CONCESSIONARIO

ACCESAȚI LOCALIZATORUL DE DISTRIBUITORI

ÎNSCRIEȚI-VĂ LA NEWSLETTER-UL NOSTRU

NOME* COGNOME*

 E-MAIL*

Pentru a rămâne la curent cu noutățile grupului Merlo.

© 2019 MERLO SpA Industrie metalurgică cu acționar unic 
Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca (CN) - Italia 

Număr TVA / Cod �scal 03078670043 - Înregistrare CCIAA din Cuneo 
nr. REA CN-260677, capital social 15.000.000,00 € int. Vers

Accept pentru prelucrarea datelor mele personale pe baza Politicii
noastre de con�dențialitate
 
 

ABONATI-VA

https://www.merlo.com/ITA/ita/attrezzature/speciali
https://www.merlo.com/ITA/ita/l-azienda/chi-siamo
https://www.merlo.com/ITA/ita/l-azienda/il-gruppo-merlo-nel-mondo
https://www.merlo.com/ITA/ita/l-azienda/le-innovazioni-merlo-nella-storia
https://www.merlo.com/ITA/ita/l-azienda/riconoscimenti
https://www.merlo.com/ITA/ita/l-azienda/la-nostra-storia
https://www.merlo.com/ITA/ita/certificazioni-merlo-group
https://www.merlo.com/ITA/Apps/WebObjects/Merlo.woa/1/wa/viewTabs?wosid=2swUHuVTIfDWBGksoHxbqM&id=23929&showDraft=Y&lang=ita&lang=ita
https://www.merlo.com/ITA/ita/lavora-con-noi
https://www.merlo.com/ITA/ita/concessionari-merlo
https://www.linkedin.com/company/merlo-group/
https://www.youtube.com/channel/UCKg1-k4H0K3sTQejkpMIPxw
https://www.merlo.com/ita/privacy-policy
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POLITICA DE PRIVATIE - POLITICA COOKIE

VINO ÎNAPOI LA ETAJ  

https://www.merlo.com/ita/privacy-policy
https://www.merlo.com/ita/privacy-policy
https://www.merlo.com/ita/privacy-policy
https://www.masterstudio.com/

