
29.07.2020 Panoramic 27.6 Plus | THL | Merlo SpA

https://www.merlo.com/ITA/ita/prodotti/telescopici-compatti/panoramic-27.6/panoramic-27.6-plus 1/10

PANORAMIC 27.6 PLUS
Întotdeauna primul din clasă

P27.6 reprezintă, în cadrul familiei "Telescopic Compact", modelul cu cele mai mici
dimensiuni. 
Aceste dimensiuni, combinate cu manevrabilitatea ridicată, exprimă o manevrabilitate
maximă în manipularea materialelor, chiar și în spații mici.
Dotat cu cabina exclusivă Merlo, apreciată deja pe modelele segmentelor superioare,
asigură cea mai largă și confortabilă poziție de conducere disponibilă pe piață.
Suprafața mare vitrată, nivelul de izolare fonică și o locuință exclusivă vă permit să lucrați
la maximul abilităților dvs., reducând oboseala și garantând siguranță maximă. 
 
P27.6 atinge o viteză maximă de 40 km / h, ceea ce vă permite să reduceți drastic timpul
de transfer și, în plus, transmisia nu necesită schimbări de viteză. 
 
Acest stivuitor telescopic poate � omologat ca un tractor agricol, asigurând versatilitatea
maximă și versatilitatea de utilizare. 
 
 

PUNCTE DE FORȚĂ

PANORAMIC 27.6 PLUS

PERFORMANŢĂ
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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 ușor:
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.
 
Vizibilitate:
Manipulatoarele telescopice Merlo sunt concepute pentru a oferi cea mai bună vizibilitate pe piață,
garantând astfel operații mai rapide și mai sigure.

 CERERE DE INFORMATIE

 DESCĂRCAȚI BROȘURI

 GĂSIȚI UN DEALER

CONFORT

EFICIENŢĂ

SIGURANȚĂ
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CEA MAI MARE CABINĂ DIN CATEGORIA SA

CABINĂ MOTOARE ȘI TRANSMISII NUMĂR DE AXE BRAȚ TELESCOPIC
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Cabina este proiectată pentru a garanta clienților noștri un nivel record de confort.
Cu 1010 mm, este cea mai largă din categorie, dar și confortul acustic și termic au fost tratate în
detaliu.
În plus, sistemul de amortizare hidropneumatică cu frecvență scăzută permite reducerea drastică a
vibrațiilor din habitaclu și scaunul șoferului.
 
Climatizare:
Sistemul de aer condiționat este complet nou și a fost dezvoltat conform standardelor auto, reducând
la jumătate timpul de încălzire și răcire, pentru a garanta temperatura optimă în toate condițiile.
Cabina Merlo poate atinge o temperatură internă optimă chiar și în condiții meteorologice extreme.
Duza de aspirație este amplasată pe partea laterală a cabinei, departe de sursele potențiale de praf și
murdărie, pentru a maximiza longevitatea �ltrelor. 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 certi�cată FOPS - nivelul II - și ROPS. Acest lucru asigură un nivel ridicat de
siguranță pentru operator.
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Presurizare:
Cabina Merlo de ultimă generație integrează un sistem de presurizare conform ISO 10263-3.

Vizibilitate:
telescoapele Merlo sunt cunoscute în întreaga lume pentru vizibilitatea lor extraordinară, datorită
suprafeței mari de sticlă de 4,3 m² și designului exclusiv al acoperișului.
 

Inversorul volanului: inversorul intuitiv și „la îndemână” al volanului crește siguranța și
manevrabilitatea, menținând totodată controlul complet al volanului.
 

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

Sarcina maximă (kg) 2700

Înălțime de ridicare (m) 5.9

Masa totală neîncărcată fără furci (kg) 4850

Anvelope standard 12-16,5 "

Lățime (mm) 1860

Înălțime (mm) 1960

Lungime (mm) 3910

SPECIFICATII TEHNICE
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Traducerea laterală a brațului -

Nivelarea șasiului (%) -

Motor KOHLER

Deplasare / cilindri 2500/4

Puterea motorului (kW / HP) 55.4 / 75.1

Emisie standard Etapa V, DOC + DPF

EPD -

Viteza maximă (km / h) 40

Pompă hidraulică Gears

Presiune de funcționare (l / min - bar) 95 - 210

FOPS și cabină ROPS

Cabina suspendată -

PTO -

relaţii 1

 ÎNCHIDE TOTUL

ECHIPAMENTELE DISPONIBILE
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DESCĂRCAȚI BROȘURA NOASTRĂ
Descoperiți gama de produse Merlo
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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

GĂSIȚI DEALERUL CEL MAI APROAPE DE DVS.

Vai al dealer locator

CONTATTI

Contattaci per qualsiasi richiesta di chiarimento!
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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

VAI AL DEALER LOCATOR

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

NUME* NUME DE FAMILIE*

 E-MAIL*

Per restare aggiornato sulle novità del Merlo Group.
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POLITICA DE PRIVATIE - POLITICA COOKIE

VINO ÎNAPOI LA ETAJ  
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