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TURBOFARMER 30,9 - 115 G
Cea mai bună alegere pe teren.

TF30.9 fac parte din seria COMPACT, premiată ca Mașină a anului 2015 pentru
conținuturile sale tehnologice înalte și inovatoare și sursa de inspirație pentru dezvoltarea
gamelor Merlo.
Caracteristic modelelor din această gamă este capacitatea de 3000 kg.
Merlo este singurul producător de stivuitoare telescopice, capabil să ofere o soluție
compactă cu o înălțime de ridicare de nouă metri.
Punctul forte al gamei Turbofarmer este oferta largă de produse, care vă permite să
alegeți dintre numeroase versiuni cu conținut tehnologic exclusiv, cum ar � suspendarea
brațului BSS, pentru a satisface diferite nevoi operaționale.
Brațele telescopice din această gamă sunt disponibile și în versiunea „Pro�l scăzut”, care
permite reducerea înălțimii mașinii „-10cm”, fără a compromite dimensiunile cabinei.

PUNCTE DE FORȚĂ

TURBOFARMER 30,9 - 115 G

PERFORMANŢĂ

CONFORT

SIGURANȚĂ
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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.
 
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

EFICIENŢĂ
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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 cei 1010 m, este cel mai larg 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 în interiorul habitaclului și în scaunul șoferului.
 
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. 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.
Acest model este disponibil și într-o versiune „Pro�l scăzut” redus, cu o reducere a înălțimii până la
2020 mm. Această versiune menține confortul excepțional al cabinei Merlo intact, deoarece înălțimea
internă rămâne aceeași, variază doar punctul de �xare. pe cadru.
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ROPS / FOPS:
Cabina Merlo este certi�cată FOPS - nivelul II - și ROPS. Acest lucru asigură un nivel ridicat de
siguranță pentru operator.
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 m  și designului exclusiv al acoperișului.
 

Ușa 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.

2

Sarcina maximă (kg) 3000

Înălțime de ridicare (m) 8.6

Masa totală neîncărcată fără furci (kg) 6700

Anvelope standard 400 / 70-20 "

Lățime (mm) 2100

Înălțime (mm) 2120 (2020 L)

Lungime (mm) 4330

SPECIFICATII TEHNICE
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Traducerea laterală a brațului -

Nivelarea șasiului (%) -

Motor Deutz TCD3.6

Deplasare / cilindri 3600/4

Puterea motorului (kW / HP) 85/115

Emisie standard Etapa IV, SCR + DOC

EPD DA

Viteza maximă (km / h) 40

Pompă hidraulică Angrenaj

Presiune de funcționare (l / min - bar) 98 - 210

FOPS și cabină ROPS

Cabina suspendată -

PTO -

relaţii 2

 ÎNCHIDE TOTUL

ECHIPAMENTELE DISPONIBILE
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DESCĂRCAȚI BROȘURA NOASTRĂ
Descoperiți gama de produse Merlo
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TEHNOLOGII MERLO

PERFORMANŢĂ

CONFORT

SIGURANȚĂ

EFICIENŢĂ

LINIE DE PRODUSE

COMPACT TELESCOPIC

CAPACITATE MEDIE TELESCOPICĂ

TELESCOPIC DE MARE CAPACITATE

TELESCOPIC STABILIZAT

MALAXOARE DE BETON CU AUTOÎNCĂRCARE

TRACTOARE TELESCOPICE

INSTRUMENTE DE TRANSPORTARE A TRACTORULUI

TRACTOR MUNICIPAL

CINGO

ECHIPAMENT

FURCI

CUPE

FURCI ȘI CLEȘTE

HOOKS

GĂSIȚI DEALERUL CEL MAI APROAPE DE DVS.

Accesați localizatorul dealer-ului

CONTACTE

Contactați-ne pentru orice solicitare de clari�care!
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SPECIALE

COMPANIE

CINE SUNTEM NOI

GRUPUL MERLO DIN LUME

INOVAȚII MERLO ÎN ISTORIE

RECUNOASTERI

ISTORIA NOASTRA

CERTIFICĂRI

FONDURI FEDR

LUCREAZA CU NOI

DEVENIȚI PARTE A GRUPULUI MERLO

GĂSIȚI DEALERUL

ACCESAȚI LOCALIZATORUL DE DISTRIBUITORI

ÎNSCRIEȚI-VĂ LA NEWSLETTER-UL NOSTRU

NUME* NUME DE FAMILIE*

 E-MAIL*

Pentru a rămâne la curent cu noutățile grupului Merlo.
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