
ROTO

ROTO - NL

BOUWEN MET VERTROUWEN.





ONUITPUTTELIJKE
ENERGIE
Onderzoek en technologische vernieuwing zijn al altijd de stokpaardjes geweest van de technici en ingenieurs van 

Merlo. Het is daaruit dat ze de motivatie putten om almaar verder te gaan op de weg van de ontwikkeling van ma-

chines waarmee zelfs de obstakels die onoverkomelijk lijken, overwonnen kunnen worden.

De kracht van de Merlo-technologie ligt juist in dat vermogen om geavanceerde machines te maken die de manier 

van werken op zich gewoon veranderen. Veiligheid, comfort, prestaties: alles is tot in de puntjes uitgedacht en 

afgewerkt om die doelstellingen te halen. Precies daarom vestigt elke machine weer een nieuw record, is elke ma-

chine top qua design, vermogen en aandacht voor de mens en het milieu.

Elk nieuw model dat wordt uitgebracht, behoort automatisch tot het winnende team van machines met onuitputtelijke 

energie, die in staat zijn om limieten te overschrijden waar andere moeilijk aan komen.

Dat is het resultaat van 100% Italiaanse makelij, van 100% Merlo makelij.

ROTO



EEN NIEUWE BENADERING
VAN PRODUCTIVITEIT EN VEILIGHEID IN ACTIE

Wanneer de klassieke hefsystemen tegen hun werklimieten aan zitten, wordt het tijd om over te schakelen naar een 

nieuw type van machine: de verreiker met roterende bovenwagen Roto.

Veiligheid, efficiëntie en gemakkelijke handelbaarheid zijn de typerende en onwankelbare kenmerken van het on-

twerp, dat is voortgevloeid uit het voortdurende onderzoek en de jarenlange ervaring bij Merlo. De Roto’s werden 

ontworpen als de belichaming van een nieuw concept van kracht in actie en ze kunnen met succes de moeilijkste 

verhandeling- en hefopdrachten uitvoeren, met extra troeven dankzij hun uitstekende kwaliteiten als geavanceerde 

alle-terrein-machines. In één enkele machine van dit type vinden we een verreiker, een lichte mobiele kraan en een 

hoogwerker voor personen verenigd. Drie in één dus, plus ongeëvenaarde mobiliteit op de weg en buitengewone 

prestaties op de werf, met lasten die kunnen gaan tot 5 ton en hefhoogten van meer dan 30 meter, naar gelang van 

het model. Het Roto-gamma is opgedeeld in drie families, elk met een goede rentabiliteit en een verrassende veelzi-

jdigheid voor activiteiten die doorgaans met gespecialiseerde of grotere machines uitgevoerd moeten worden.

HET ROTO CONCEPT
EEN HELE WERELD
HELEMAAL ROND



ROTO HET ROTO CONCEPT

ROTO MCSS SERIE
Voor wie de polyvalentie van 
het elektronische beheer van 
de stabiliteitscontrole van de 
machine en de continue rotatie 
van de bovenwagen wil. 
Het summum van technologie 
en veelzijdigheid in gebruik.

ROTO 600 SERIE
Voor wie de voorkeur geeft 
aan een meer traditionele 
machine, met een bovenwa-
gen die tot 600 graden kan 
draaien en een exclusief au-
tomatisch stabiliseersysteem. 
Hier worden prestaties en 
veiligheid compromisloos met 
elkaar verenigd.

ROTO 400 SERIE
Het voordeel van de bo-
venwagen die 415 graden kan 
draaien op snelle en wendba-
re machines van compacte 
afmetingen.

HET ROTO GAMMA

ROTO 45.21
ROTO 45.19

ROTO 40.26 MCSS

ROTO 45.19 MCSS

ROTO 38.14 / ROTO 38.14 S

ROTO 38.16 / ROTO 38.16 S

ROTO MCSS SERIE
ROTO 600 SERIE
ROTO 400 SERIE
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HET GEÏNTEGREERDE VERHANDEL-
EN HEFSYSTEEM    

De conceptuele en constructieve opbouw van het Roto-systeem haalt zijn kracht uit een robuust zelfaandrijvend 

chassis – uitgerust met hydraulische stabilisatoren om de werkstabiliteit ervan nog te vergroten – met daarop de ro-

terende bovenwagen met de bestuurderscabine en de uitschuifbare giek.

De robuustheid van het chassis, de functionaliteit van de besturingsassen, de buitengewone baanvastheid, de grote 

invalshoeken en een rijsnelheid op de weg tot 40 km/u waarborgen een onvergelijkbare rijdynamiek. Gehavend, 

omgewoeld terrein met sneeuw of modder kan in alle veiligheid betreden worden. Steile hellingen vormen geen 

probleem dankzij de precieze balans van de massa’s en het lage zwaartepunt.

Enkel door het maximum te eisen van de Roto verreikers zal men dag na dag ontdekken dat het hier gaat om een 

veilig en comfortabel werksysteem waaraan de hoogste scores toegekend kunnen worden aangaande betrouw-

baarheid, kwaliteit, rentabiliteit en vooral veiligheid.

WINNENDE
VERNIEUWINGEN
VEILIGHEID, COMFORT, PRESTATIES



ROTO WINNENDE VERNIEUWINGEN

De direct op de roterende 
bovenwagen gemonte-
erde werklichten zorgen 
voor een betere verlichting 
van de werkzone, ongeacht 
wat de rotatiehoek is.

Het continu roteren van 
de bovenwagen van de 
MCSS modellen is moge-
lijk dankzij de revolutionaire 
elektrohydraulische draaikop-
peling, een exclusiviteit van 
Merlo.

Het vorkenbord vooraan 
maakt het snel vervangen van 
de accessoires mogelijk, met 
bediening vanuit de cabine. 
Een hydraulische verdeler 
met dubbele werking en 
snelle aansluitkoppelingen 
is standaard beschikbaar 
voor uitrustingen met hydrau-
lische functies.

De hydropneumatische 
ophangingen zijn een tech-
nisch hoogstaande uitrusting 
om maximum rijcomfort en 
volmaakt werkvermogen te 
garanderen, ook op banden.

De tot 18 graden naar bo-
ven kantelbare cabine op 
bepaalde modellen verbetert 
het zicht op de werkzone in 
de hoogte.

De structuur van de ma-
chine is omgeven door een 
volstalen ronde gordel 
die vanuit een structureel 
oogpunt en voor wat be-
treft de bescherming tegen 
schokken en schade een 
fundamentele rol vervult.

De assen zijn helemaal ont-
worpen en gefabriceerd in 
de fabriek van Merlo voor 
exclusief gebruik op de ver-
reikers.

Vier hydraulische stabili-
satoren die onafhankelijk be-
diend kunnen worden, garan-
deren de correcte en stabiele 
opstelling van de machine op 
het terrein.

Het telescoopmechanisme 
van de elementen van de te-
lescopische giek bevindt zich 
binnenin de arm voor ma-
ximum bescherming en uit-
stekende betrouwbaarheid.
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NOOIT EERDER WAS WERKEN
ZO AANGENAAM

De constructieve architectuur van de cabine geeft absolute voorrang aan rijcomfort en –veiligheid.

De modern ontworpen cabine is de ruimste in haar categorie. De structuur is gemaakt van staal en conform met de 

internationale normen FOPS (ISO 3449) betreffende de bestandheid tegen vallende voorwerpen.

De cabine is gemonteerd op speciale veerkrachtige dragers die de trillingen beperken en zo het comfort voor de bes-

tuurder vergroten. Om diezelfde reden zijn de mechanische en hydraulische bedienings- en controlegroepen 

rechtstreeks op het chassis geplaatst en worden alle belangrijkste bedieningen elektrisch bestuurd.

Dankzij de grote voorruit die tot heel laag komt en de mooie achterruit – die allebei open kunnen – is het zicht op de 

werkzone altijd uitstekend, ongeacht in welke richting de bediener kijkt. Dankzij het glazen dak met beschermrooster 

en de naar omhoog kantelende cabine geldt dat prima zicht ook in de hoogte op de hoogperformante modellen.

DE CABINE
MEER RUIMTE VOOR
ERGONOMIE EN DESIGN



ROTO DE CABINE

Op de MCSS Roto bevindt de multifunctionele elektronische 
joystick zich op de verstelbare armsteun (afbeelding links). Hij 
kan geassocieerd worden met een tweede joystick op de linker 
armleuning van de bestuurderszetel. 
Op de Roto 600 en 400 reeks werkt de bediening met de mul-
tifunctionele joystick elektroproportioneel (onder).

Met de elektrische Finger-Touch bediening is het mogelijk 
om de rijrichting om te keren zonder de handen van het stuur 
te halen.
De keuzeknop voor de trage of de snelle versnelling is 
elektrisch, met een bediening met knoppen op de Roto MCSS 
(rechts) of met een kantelschakelaar op de Roto 600 en 400 
reeks (onder).



DE CABINE ROTO

De nieuwe bestuurdersze-
tel van Merlo biedt maxi-
mum comfort dankzij zijn 
aan de bestuurder aange-
paste prestaties (hij beschikt 
over alle afstellingsmoge-
lijkheden) en zijn zitting en 
rugleuning met ergonomi-
sche steunpunten. 
De luchtgeveerde versie 
is verkrijgbaar als optie (of 
standaard op bepaalde mo-
dellen).

De toegang tot de cabine 
wordt gemakkelijker ge-
maakt door degelijke zel-
freinigende opstaptreden en 
door de effen vloer zonder 
obstakels. De deur is verde-
eld in twee delen, die allebei 
180° kunnen opendraaien.

De standaard MCSS model-
len zijn uitgerust met digi-
tale instrumenten en waar-
schuwingsignalen. 
Op de Roto 600 en 400 
reeksen is het instrumenten-
bord van het analoge type.

Op de Roto 40.26 en 40.25 
MCSS verbetert de tot 18 
graden omhoog kantelba-
re cabine het zicht op de 
werkzone in de hoogte.



ROTO DE CABINE

Het stuur is tot 16 graden 
verstelbaar om aan de wen-
sen van de bestuurder aan-
gepast te kunnen worden.

Het zwaailicht kan neer-
geklapt worden om ervoor 
te zorgen dat de machine 
minder plaats in de hoogte 
inneemt.

Er zijn tal van opbergruimten 
beschikbaar op meerdere 
plaatsen in de cabine.

Het zonnescherm met twee 
standen (in optie) verbetert 
het comfort, zelfs in volle zon.

De bedieningen van de 
stabilisatoren en van de 
hydropneumatische ophan-
gingen zijn samengebracht 
op het zijdelingse instrumen-
tenbord.



TECHNOLOGIE
MET EEN GENERATIE VOORSPRONG

Dankzij het systeem Merlin (= Merlo Local Interactive Network), dat kenmerkend is voor de MCSS versies, hebben wij 

een nieuwe manier om – via computerbesturing – alle werkingsparameters van de machine te beheren.

Het technologische hart van het systeem is een computer die in real time de inkomende en uitgaande gegevens van 

de verschillende werkingsgroepen van de verreiker opvraagt en verwerkt. De belangrijkste werkomstandigheden en 

de nodige gegevens worden eenvoudig en onmiddellijk continu op het scherm weergegeven.

Het Merlin-systeem draagt ook bij aan het beheer van de beveiligingen door zich te configureren als een soepel en 

efficiënt diagnose-instrument dat geavanceerd en van op afstand werkt.

Het werkt, in optie, als een diefstalbeveiliging met immobilisatie om nog meer veiligheid te garanderen.

HET SYSTEEM
MERLIN
BEDIENING MET ÉÉN VINGER



ROTO HET SYSTEEM MERLIN

Een exclusief kenmerk van het syste-
em Merlin is de mogelijkheid om in real 
time op het scherm, zowel digitaal als 
grafi sch, de stand en de verplaatsing 
van het zwaartepunt van de machine 
tijdens de werkfasen te laten zien. 
Het systeem staat ook in voor het 
volgen van de afstand van de last tot 
de grond, van de reikwijdte te reke-
nen vanaf het centrale punt van de 
machine en van het gewicht van de 
verplaatste last. 
De bediener kan vooraf de werkzo-
ne bepalen door heel eenvoudig 
de limieten voor het draaien van 
de bovenwagen, het heffen en het 
uitschuiven van de giek vast te leg-
gen. De visualisering van de stand 
van het zwaartepunt houdt rekening 
met de stabiliteitsgrenzen van de 
machine in functie van de stabilise-
erconfi guratie aan de grond en van 
de stand van de last. 
Op die manier wordt de bediener 
constant geïnformeerd over het na-
deren van de werklimieten. Daar-
door slaagt hij er met gemak in om 
de prestaties van de verreiker optimaal te benutten. Het systeem 
werkt effi ciënt met elk type van uitrusting dat op het vorkenbord vooraan gemonteerd wordt (vorken, lieren, jibs, haken en 
werkkooien).

1 – Stand van het zwaartepunt in verhouding tot de werkzone; 2 – Indicators van de stabiliteit over de lengteas en in de dwarsrichting; 
3 – Stabiliteitstoestand van de machine; 4 – Beperking van de werkzone geactiveerd/gedeactiveerd; 
5 – Afstand van de last tot het middelpunt van de bovenwagen; 6 – Hoogte vanaf de grond tot aan de last; 
7 – Gewicht van de verplaatste last; 8 – Gebruikte uitrusting.

WERKMENU - DE STAND VAN HET ZWAARTEPUNT TONEN

Met behulp van de beheersoftware kunnen 
meerdere interactieve schermpagina’s ge-
selecteerd worden die op een eenvoudige 
en intuïtieve manier toegang verschaffen tot 
de vele functies van het systeem.

1 - Hoofdmenu
Toont continu de belangrijkste parameters 
van de machine, maakt het programmeren 
van de gewenste waarden voor omgevin-
gstemperatuur en het bedienen van de 
hulpvoorzieningen mogelijk.

2 - Keuzemenu uitrustingen
Hier kunnen de parameters van de belan-
grijkste voorzieningen voorgeselecteerd 
worden.

3 - Algemeen controlemenu
De diagnose van de verschillende inge-
schakelde systemen toont op een over-
zichtelijk scherm de werkingstaat van elk 
van de gecontroleerde elementen.

4 - Onderhoudsmenu
Dit is een echte “zwarte doos” waarin de 
gegevens opgeslagen worden die van de 

verschillende systemen afkomstig zijn en die 
de bediener herinnert aan de data voor het 
onderhoud.

5 - Check-up menu
Met een eenvoudige druk op een knop 
ontvangt de bediener in real time de gege-
vens betreffende de werkingstaat van de 
voorzieningen.

6 - Menu schermregeling
Maakt het mogelijk om de parameters van 
de schermafbeeldingen in te stellen in fun-
ctie van de lichtsterkte van de omgeving.
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grafi sch, de stand en de verplaatsing 
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de prestaties van de verreiker optimaal te benutten. Het systeem 
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DE ONBEPERKTE
VEELZIJDIGHEID

De roterende bovenwagen, die kenmerkend is voor de Roto verreikers, biedt maximale rotatiehoeken die verschillen 

naar gelang van de modellen. Op de Roto MCSS reeks draait de bovenwagen continu, terwijl de rotatie op de Roto 

600 reeks 600 graden en op de Roto 400 reeks 415 graden bedraagt.

De continue rotatie van de MCSS reeks, die de prestaties van de machine verbetert en de verhandelingen versnelt 

omdat het niet nodig is om telkens naar het vertrekpunt van de draaibeweging terug te keren, wordt gerealiseerd 

dankzij de revolutionaire elektrohydraulische draaikoppeling van Merlo. De overbrenging van alle nodige signalen en 

bedieningen voor de werking gebeurt via één enkel elektronisch kanaal dat ongevoelig is voor de hoek waarin de 

zender of de ontvanger staan, dit om de vele elektrische verbindingen overbodig te maken en de beperkingen van de 

klassieke glijdende contactsystemen te vermijden: de betrouwbaarheid en de ondoordringbaarheid zijn absoluut, de 

ruimte die wordt ingenomen is minimaal. Twee microprocessors, één op de bovenwagen en de andere op het chas-

sis, zetten de elektrische signalen om in gecodeerde pulsen en omgekeerd.

DE ROTERENDE
BOVENWAGEN
360° WENDBAARHEID



ROTO DE ROTERENDE BOVENWAGEN

Onder de vele voorzieningen 
in optie die de productiviteit 
en de veelzijdigheid van de 
verreikers nog verbeteren, 
moet zeker vermeld wor-
den: de aanwezigheid van 
een buitencamera met een 
scherm in de cabine.

Een elektrisch stopcontact 
van 220 V, uitgerust met een 
differentieelschakelaar en een 
lucht- of waterbuis met 
snelkoppeling die – in optie 
– op de bovenwagen gemon-
teerd kunnen worden, maken 
de voeding van eventuele vo-
orzieningen op de hoogwer-
ker mogelijk.

De bediener heeft een uit-
stekend zicht op de zone 
achter de machine, wat 
onontbeerlijk is bij het rote-
ren van de bovenwagen en 
bij manoeuvres op de werf.
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De hydraulische doorvoer omvat ook een speciale sectie van 
roestvrij staal die dient om het warm water dat de dieselmotor 
voortbrengt, te laten circuleren voor de verwarming van de 
cabine. Het is dus niet nodig om een hulpverwarming in de 
cabine te voorzien.

1 – Hydraulische doorvoer; 2 – Lijn voor gecodeerde transmissie; 
3 – Microprocessor en verbinding met de bedieningen in de cabine; 
4 – Microprocessor en verbinding met de bedieningen van het ver-
mogen en van de controle op het chassis.



ALLES IS NU
DICHTERBIJ

De uitschuifbare giek is het kenmerkende element van elk type verreiker. Voor het werk waarvoor hij bedoeld is, moet 

hij zeer robuust en resistent zijn – om aan de behoeften van het lasten heffen en uitschuiven van de giek te kunnen 

voldoen – en ook zeer recht zijn, zelfs op zijn maximale lengte, om het doorbuigen als een vishengel te vermijden. 

In dat verband zijn de technici van Merlo erin geslaagd om een telescopische giek te fabriceren die als referentie op 

de markt geldt. De giekelementen bestaan uit twee hoogresistente stalen platen in een U-vorm, die dichtbij de neu-

trale as in de lengterichting aan elkaar gelast zijn. Het uitschuiven van de diverse elementen wordt bestuurd door een 

hydraulisch systeem dat helemaal in de giek zelf ingebouwd is, zodat het beschermd is tegen schokken en schade, 

die op een werf altijd kunnen voorkomen. 

Het over elkaar glijden is mogelijk dankzij speciale verstelbare glijblokken met weinig wrijving, die gemaakt zijn van 

technopolymeren van een nieuwe generatie, eveneens een exclusief product van Merlo.

DE UITSCHUIFBARE
GIEK
ZIJN EENVOUD IS GENIAAL



ROTO DE UITSCHUIFBARE GIEK

De uitschuifvoorziening en 
de hydraulische en elektri-
sche elementen bevinden 
zich binnen in de giek om 
maximale bescherming en 
betrouwbaarheid te garan-
deren.

De multifunctionele digitale afstandsbe-
diening in optie maakt het mogelijk om 
van op afstand en met maximale pre-
cisie de machine onder controle te 
houden en veilig te werken, zelfs in de 
ruwste omstandigheden.
Deze recente innoverende technolo-
gie van Merlo is gecertifi ceerd door de 
belangrijkste Europese organismen en 
maakt het proportioneel controleren van 
de functies van de machine mogelijk.
Het transmissiesysteem via radiogolven 
is gebaseerd op het nieuwe concept 
van Frequency Hopping (verspringen 
van frequentie) dat toelaat om een gro-
te immuniteit tegenover de parasieten 
te verkrijgen en dus maximaal veilige 
transmissies mogelijk maakt.
De afstandsbediening van Merlo werkt 
in twee richtingen want ze zendt 
instructies naar de machine, maar 
ontvangt ook gegevens over de wer-
komstandigheden van de machine (mo-

tor aan, brandstofpeil, stabiliteit, overlast 
of niet, enzovoort). Ze vervult dus een 

doorgedreven diagnosefunctie van op 
afstand en in real time.

DE AFSTANDSBEDIENING VAN MERLO

De veelzijdigheid van de Roto wordt nog 
des te groter dankzij de ontelbare uitru-
stingen die het effi ciënt gebruik van deze 
machine voor tal van verschillende acti-
viteiten mogelijk maken, van het heffen 
van materialen en personen tot het on-
derhoud aan bruggen en viaducten, van 
het verhandelen van reddingsloepen tot 
het plaatsen van tunnelelementen of het 
bekleden van burgerlijke en industriële 
gebouwen.

Enkele seconden volstaan om ze op het 
vorkenbord (1) te monteren.
Het aanpikken en blokkeren van de 
uitrusting wordt rechtstreeks vanuit 
de cabine bediend, terwijl de hydrau-
lische koppelingen de handelingen ver-
snellen om de machine onmiddellijk ope-
rationeel te maken.
Het vorkenbord met het hydraulische 
blokkeersysteem Tac-Lock (2) biedt een 
formidabel concurrentievoordeel tege-

nover de klassieke voorzieningen met 
manuele aankoppeling.
Op de kop van de giek zit een bedie-
ningstekker voor het selecteren van de 
elektrische functies op de uitrusting die 
in gebruik is. 
Een hydraulische verdeler met dub-
bele werking en met snelkoppelingen is 
standaard beschikbaar op de telescopi-
sche giek voor de voeding van hydrauli-
sche uitrustingen (3).
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STABILITEIT WORDT
STANDAARD GELEVERD

Vier hydraulische stabilisatoren leveren voor elke Roto de stabiliteit die nodig is op elk type van terrein.

De bediener kan de stabiliteit aan de grond regelen in functie van de configuratie en de helling van het terrein zodat 

het werken met de machine in optimaal veilige omstandigheden kan gebeuren.

De modellen van de MCSS reeks in het bijzonder kunnen met de rug tegen een ophoging of tegen muren of in zeer 

smalle straatjes opgesteld worden, zelfs met de stabilisatoren gedeeltelijk uitgeschoven. Op die modellen wordt het 

veilig werken verzekerd, ongeacht de configuratie aan de grond, door de werkopstelling die afhankelijk is van de 

vorm van het stabiliteitsvlak. Op alle Roto’s wordt het vlakstellen vergemakkelijkt door het simultaan bedienen van de 

twee stabilisatoren aan elke kant van de machine, waardoor de hellingen in dwarsrichting en over de lengteas afzon-

derlijk veranderd worden. Op de Roto 600 reeks kunnen de vier stabilisatorvoeten in de juiste stand geplaatst worden 

door een geschikte functie te selecteren. Wanneer de stabilisatoren ingetrokken zijn, blijven ze altijd binnen de afme-

tingen van de machine.

DE STABILISATOREN
DE VEILIGHEID VAN ALTIJD MET 
BEIDE VOETEN OP DE GROND STAAN



ROTO DE STABILISATOREN

Stabilisatoren met “boekstand” op de Roto 400 reeks.
Stabilisatoren die gecombineerd uitschuiven en geplaatst 
worden op de Roto 600 reeks. 
Het systeem voor automatisch stabiliseren en vlakstellen, een 
Merlo exclusiviteit, vergemakkelijkt de opstelhandelingen en 
garandeert tegelijk de maximale veiligheid.

Stabilisatoren die onafhan-
kelijk van elkaar uitschui-
ven en geplaatst worden 
op de Roto MCSS reeks. 
Het gebruik van bijkomende 
stempels wordt voorzien om 
te kunnen werken in zones 
met een bijzonder lage dra-
agkracht.

Op de verreikers uit de Roto MCSS reeks 
meet en controleert het continue stabi-
liteitscontrolesysteem (MCSS = Merlin 
Continuous Slew Safety) constant de 
krachten die op elk van de vier stabilisa-
torvoeten inwerken wanneer de machine 
op stabilisatoren werkt.
Met behulp van die waarden berekent 
het systeem automatisch de stand van 
het zwaartepunt ten opzichte van de dra-

agpunten en beslist het, in functie van 
het zwaartepunt op dat ogenblik, of de 
stabiliteit ja dan nee gewaarborgd is. In 
het tweede geval blokkeert het alle bewe-
gingen die de situatie nog erger zouden 
maken. Het rekenalgoritme is geldig, on-
geacht de geometrie van het steunplan 
aan de grond. Op die manier kan de be-
diener de stabilisatoren plaatsen volgens 
zijn werkbehoeften en toch de zekerheid 

hebben dat de laadgrafiek automatisch en 
dynamisch aan de gemaakte keuze aan-
gepast zal worden. 
De stabiliteitscontrole van de machine werkt 
automatisch en continu. Dat biedt de be-
diener de vrijheid om zich te concentreren 
op de werkfasen want dankzij de dynamiek 
van de last in functie van de stand van het 
zwaartepunt kan er in alle omstandigheden 
volkomen veilig gewerkt worden.

MCSS = CONTINUE STABILITEITSCONTROLE

Het is dankzij het MCSS systeem mogelijk om de machine met een steunvlak met een ongewone vorm toch te gebruiken. 
Ongeacht de vorm van het stabiliteitvlak creëert het systeem op een dynamische manier een virtuele werkzone waarbinnen de 
werkbaarheid en het gebruik van de laadgrafiek voor de maximum haalbare last in deze configuratie gegarandeerd wordt, on-
geacht welke uitrusting gebruikt wordt (dit werkt zelfs met werkkooien!).
Met de stabilisatoren helemaal uitgeschoven (A) is de werkzone compleet werkbaar tijdens het roteren van de bovenwagen. 
De werkzone wordt automatisch door de boordcomputer beperkt wanneer de vorm van het steunvlak volgens de behoeften 
geconfigureerd is, bijvoorbeeld met één stabilisator maar gedeeltelijk uitgeschoven (B).
We hebben een limietsituatie wanneer één stabilisator de grond niet raakt, bijvoorbeeld door een grondverzakking binnen het 
steunvlak (C). Maar geen nood: zelfs in dat geval wordt de werkzone automatisch ingeperkt.

A B C



MEER EFFICIËNTIE
OP DE WERF

Het Roto gamma wordt gekenmerkt door turbomotoren, met vier en zes cilinders en een uitstoot die in overeenstemming 

is met Tier 3, die de volle benutting van het beschikbare koppel op het hele werkgamma verzekeren. Een snelle reactie 

op de vraag om vermogen is immers een onmisbare vereiste voor machines die onder alle omstandigheden over kracht 

moeten beschikken. In alle modellen is de aandrijving (het voortstuwingsmechanisme) op de rechterkant van het chassis 

geplaatst om gemakkelijk toegankelijk te zijn en veilig onderhoud mogelijk te maken.

Op die manier kan de bediener van aan de voet van de machine met alle mechanische en hydraulische organen binnen 

handbereik werken. In dat verband houdt de firma Merlo de absolute primeur van de eerste te zijn die deze oplossing 

heeft voorzien en die ze continu heeft bijgeschaafd. 

De transmissie is hydrostatisch met een hydraulische pomp en motor met aszuigers, een systeem dat op de hoogs-

taande modellen een zeer hoog rendement en een grote mogelijkheid om bij te regelen biedt op vol vermogen en bij een 

maximumsnelheid van 40 km/u (niet op alle modellen).

DE MOTOR
VERMOGEN 
AAN HET WERK



ROTO DE MOTOR

De hydrostatische transmissie heeft 
haar eigen onafhankelijk hydraulisch 
circuit en dankzij haar sterk dynamisch 
remeffect beperkt ze het gebruik van 
de remmen tot een absoluut mini-
mum. Het oliedebiet wordt onder druk 
van een hydraulische pomp naar de 
hydrostatische motor gestuwd en in me-
chanische energie omgezet.
Via de versnellingsbak en vervolgens de 
overbrengingsas wordt die energie door-
gegeven naar de wielen.
De beweegsnelheid is verschillend naar 
gelang van de druk die op het gaspeda-
al uitgeoefend wordt, zonder dat daarbij 
naar een andere versnelling geschakeld 
moet worden, zoals dat in een klassiek 
mechanisch systeem wel het geval is. 
Het geslaagde huwelijk met een perma-
nente integrale tractie garandeert een 
uitstekende tractie en baanvastheid, 
ook in kritieke situaties.

1 – As
2 – Reservoir van de hydraulische olie
3 – Overbrengingsas 
4 – Hydraulische motor
5 – Radiators 
6 – Dieselmotor 
7 – Hydraulische pomp
8 – Leidingen 

Alle modellen zijn uitgerust met een 
hydraulische Load-Sensing pomp. Die 
maakt het mogelijk om het oliedebiet te 
veranderen door het automatisch aan te 
passen aan de vraag voor de handelin-
gen die uitgevoerd worden.
Dat is een succesfactor bij het zware en 
continue gebruik omdat de bestuurder 
zo kan rekenen op vermogen en reac-
tiesnelheid bij zijn bedieningen, wanneer 

de pomp dient voor de gelijktijdige voe-
ding van meerdere voorzieningen.
Aangezien het debiet van de hydrauli-
sche olie altijd gelijk is aan 
wat de stand van de bedieningshendel 
vereist, kan er geen twijfel bestaan 
over de voordelen in termen van ver-
laagd olieverbruik en een langere le-
vensduur van de onderdelen.

HET HYDRAULISCH SYSTEEM

De permanente integrale 
tractie maakt het mogelijk 
om met succes elk type ter-
rein te overwinnen.

De pittige motor en de effi -
ciëntie van de hydrostatische 
transmissie bieden rijstabi-
liteit en veiligheid, zelfs op 
steile hellingen

DE HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

1 – As
2 – Reservoir van de hydraulische olie
3 – Overbrengingsas 
4 – Hydraulische motor
5 – Radiators 
6 – Dieselmotor 
7 – Hydraulische pomp
8 – Leidingen 

DE HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

de pomp dient voor de gelijktijdige voe-

Aangezien het debiet van de hydrauli-

wat de stand van de bedieningshendel 

over de voordelen in termen van ver-
laagd olieverbruik en een langere le-
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EXCLUSIEVE ROBUUSTHEID
EN BETROUWBAARHEID

De assen, die door Merlo ontworpen en gefabriceerd zijn, vergroten nog het rijplezier en de stabiliteit van de machine 

op alle terreinen. Met afmetingen die voor zwaar werk bedoeld zijn, worden ze gekenmerkt door een design die hun 

lengteas naar omhoog verplaatst ten opzichte van de horizontale wielas. Op die manier krijgt de machine met gelijke 

banden een betere baanvastheid dan wat klassieke assen kunnen bieden.

Dankzij de vier wielen die altijd in tractie zijn, kunnen de meest kritieke situaties gezwind opgelost worden.

De achteras kan vrij schommelen: zo kunnen alle oneffenheden zelfs op het ruwste terrein gevolgd worden, terwijl 

tegelijk een sterke motoriek op alle banden geboden wordt. Op die manier kunnen de wielen niet meer slippen en is 

de grip ook op steile hellingen gewaarborgd. Indien nodig maakt het 100% blokkeren van de sperdifferentieel achte-

raan (in optie) het mogelijk om de machine uit elk lastig parket, zelfs modder, te bevrijden.

DE ASSEN MET 
PORTAALCONSTRUCTIE
ELK TERREIN DOMINEREN



De assen met portaalconstructie, die gemaakt zijn met een 
reductor van het type kroonwiel/kroon, verzekeren een grote 
baanvastheid. 
De bewegingstructuur die de Merlo-technici ontwikkeld heb-
ben, schroeft het lawaai terug en vermindert het stampen bij 
het remmen en het versnellen, terwijl ze tegelijk de besturing in 
bochten en bij het rijden met een last verbetert.

De vier wielen zijn bestuurbaar met 
hydraulische stuurbekrachtiging. 
Er zijn drie selecteerbare sturende typen:
• Op de voorwielen voor rijden op de 
weg (Fig. A).
• Op de vier wielen om een kleine 
draaicirkel te hebben  (Fig. B).
• In krabbesturing om de machine 
zijdelings te verplaatsen zonder de uitlijning 
over de lengteas te verliezen (Fig. C).

DRIE STUURWIJZEN

A

ROTO DE ASSEN MET PORTAALCONSTRUCTIE

De aanleg voor alle-terrein 
werken wordt opgewaar-
deerd door bijzonder hoge 
inval-, uitval- en kru-
inhoeken voor de categorie.

De alle-terrein prestaties wor-
den opgewaardeerd door de 
verrassende mogelijkheid 
om de assen te laten 
schommelen.

De hoofdremmen zijn schijfremmen met een zwevende ci-
linder met bekrachtigde hydraulische bediening. 
Het remsysteem is gesplitst om maximum werkveiligheid te 
hebben. De parkeerrem, met gestuurde of automatische 
blokkering bij het afzetten van de dieselmotor, is een onafhan-
kelijke schijfrem die inwerkt op de hoofdtransmissieas.

DE REMMEN

ROTO

* Gemiddelde waarden, variërend in functie van de verschillende model-
len en van de confi guratie van de ophangingen.

B C

ASSEN MET PORTAALCONSTRUCTIE



COMFORT EN VEILIGHEID
IN PERFECTE HARMONIE

Een efficiënt antwoord op de vraag om buitengewoon comfortabel te kunnen werken met de verreikers, ook op de 

moeilijkste terreinen, wordt geboden door vernieuwende hydropneumatische ophangingen die zich kunnen vlakstel-

len. Deze technologie – een exclusiviteit van Merlo – verzekert een doeltreffende schokdemping met eender welke 

last op de machine en zonder dat de bediener zich daar moet om bekommeren. Natuurlijk geldt ook hier weer dat dit 

op eender welk terrein en bij eender welke rijsnelheid feilloos geregeld wordt.

De ophangingen, die werken dankzij een harmonieus huwelijk van hydraulica en elektronica, zijn een actief systeem 

dat de prestaties van de verreikers helpt optimaliseren door veiligheid en comfort zonder weerga te bieden voor de 

bediener en de vervoerde last.

DE HYDROPNEUMATISCHE
OPHANGINGEN
STABILITEIT OP ALLE TERREINEN



ROTO DE HYDROPNEUMATISCHE OPHANGINGEN

Met de bedieningen kunnen 
alle mogelijke werksituaties 
aangepakt en tot een goed 
einde gebracht worden.

De ophangingen kunnen 
in de gewenste stand ge-
blokkeerd worden om de 
nodige stabiliteit en veili-
gheid te waarborgen bij de 
hefoperaties op banden.

De automatische modus is 
ideaal voor het rijden in alle-
terrein-situaties en voor snelle 
verplaatsingen op de weg. 
Uiteraard behoudt de ma-
chine daarbij altijd haar uit-
stekende dynamiek, ook bij 
een snelheid van 40 km/u.

Met de ophangingen in 
de manuele modus is het 
mogelijk om continu zowel 
de dwarskanteling tot ±9° 
(±16%) als de kanteling over 
de lengteas tot ±5° (±9%) te 
veranderen.



DE TELEMATICAPARTNER
OM ALLES ONDER CONTROLE TE HEBBEN

MerloMobility informatiseert, beheert en lokaliseert de vloot firmavoertuigen dankzij een eenvoudig, energiezuinig en 

volledig door (of voor) de klant te personaliseren systeem. Dankzij dit systeem is het mogelijk om meerdere machines 

of voertuigen in real time via GPS te lokaliseren, de meest betekenisvolle parameters ervan te controleren, de alarm-

signalen te ontvangen en te beheren en ook instructies voor het beheer van de gebeurtenissen te verzenden. Als 

middel om de gegevens over te brengen gebruikt MerloMobility het draadloze netwerk van Gsm/Gprs/Umts en het 

internet. De toegang tot het systeem en zijn gebruik gebeurt via het Web: het is dus niet nodig om complexe software 

te installeren aangezien alle functies via een gemeenschappelijke browser beheerd kunnen worden vanaf een gewone 

of een handcomputer. Op die manier weet de eigenaar waar de machines zich bevinden, wie ermee aan het werken 

is en in welke werksituatie ze zich bevinden. Bovendien reageert MerloMobility bij diefstal of bij een poging om het 

systeem te kraken als een diefstalbeveiliging. Hiermee toont de Merlo Groep zich nog maar eens de kampioen van de 

vernieuwing en het onderzoek op technologisch vlak.

MERLOMOBILITY
DE INFOMOBILITEIT
VAN DE MERLO GROEP



LOGISTIEK
Het voertuig lokaliseren / 
Locatie van de vloot / Ma-
chines die niet aan het wer-
ken zijn / Werkuren van de 
machine / De vloot in kaart 
gebracht / Werkzones / 
Gegevens over het bran-
dstofverbruik / De snelheid 
op de snelheidsmeter

DIAGNOSTIEK
Temperaturen van de mo-
tor / Oliedruk in de motor 
/ Efficiëntie van de machi-
ne / Onderhoudsgegevens 
/ Laadgrafieken / De on-
derhoudsbeurten beheren 
/ Gebruiksrapporten / De 
gebeurtenissen traceren

DIEFSTALBEVEILIGING
Periodes die de machines werken / Bescherming tegen verke-
erd (ongeoorloofd) gebruik / Alarm voor machine in beweging 
/ Alarm voor slepen van de machine / Motorblok / De bestuur-
deridentificatie / Opsporen en melden van inbraak of kraak / 
Melding van machine in beweging

WERKBEHEER
Activiteiten programmeren / 
De reis plannen / Interesse-
punten personaliseren / Rou-
tes optimaliseren / Associatie 
voertuig-bestuurder / Stati-
stieken / Te personaliseren 
grafieken en rapporten / Ge-
gevens exporteren in Excel

ROTO MERLOMOBILITY

De trajecten controleren
Met behulp van een behoorlijk gedetaille-
erde weergave op een kaart is het mogelijk 
om de locatie van het voertuig te contro-
leren en na te gaan welke verplaatsingen 
die machine in een gegeven periode heeft 
gemaakt.
Alarmen en gebeurtenissen beheren
Als het voertuig verkeerde manoeuvres 
heeft uitgevoerd of zich in verboden zones 
bevindt, wordt via het web, e-mail of SMS 
een alarm verstuurd naar de geregistreer-
de gebruiker.
Betere beheerscontrole
Alle belangrijke gegevens betreffende het 

voertuig, die in de database opgenomen 
worden, zullen gemakkelijk geraadpleegd 
kunnen worden via de website met behulp 
van automatische of gepersonaliseerde 
zoeksleutels. De gegevens zullen in Excel 
geëxporteerd kunnen worden.
Competitief
Dankzij het interne ‘onderzoek en 
ontwikkeling’ kan een product met een hoge 
kwaliteitsstandaard aangeboden worden.
Vernieuwende technologie
Het systeem is al in de machines van de 
Merlo Groep ingebouwd en is perfect com-
patibel met de modellen van het gamma.
Polyvalent

Alle functies zijn in één uniek systeem 
geïntegreerd.
Tijdoptimalisatie
Met dit systeem kunnen de reizen en acti-
viteiten gepland, gecontroleerd en gepro-
grammeerd worden.
Gegarandeerde brandstofbesparin-
gen
Het meer rationeel gebruiken van het ma-
chinepark helpt om de reizen en verplaat-
singen te optimaliseren.
Lagere onderhoudskosten
Werkingsfouten worden gemeld en kun-
nen preventief gecontroleerd en van op 
afstand geanalyseerd worden.

MERLOMOBILITY – ALLE VOORDELEN

Dankzij de MerloMobility kunnen logistieke, diagnose- en 
onderhoudsgegevens rechtstreeks uit het CAN BUS syste-
em van het voertuig terug opgevraagd worden.
Voor de Merlo-machines die het MCSS of Merlin systeem ge-
bruiken, is MerloMobility het enige systeem dat die signalen 
kan lezen.

INTERFACE CAN BUS



OP DE HOOGTE
VAN DE HOGE VERWACHTINGEN

Het meesterschap van de Roto verreikers voor diverse werfwerkzaamheden komt in niets anders beter tot uiting dan 

in de Merlo hefsystemen voor personen en materiaal met hun formidabele gebruiksmogelijkheden. Ze bieden voor 

elke werksituatie de juiste oplossing. Het zoveelste bewijs dat Merlo de primus in technologische vernieuwing is.

Het aanbod is enorm, gaande van het Space systeem – het summum van technologische expressie van een werk-

platform met telescopische giek en autonome hef- en draaimogelijkheden – tot één van de vele andere hefvoorzienin-

gen met een werkkooi voor personen. 

De prestaties en de gebruiksveiligheid zijn maar enkele van de troeven van een technologie die het mogelijk maakt 

om te werken zonder de klassieke stellingen, waardoor veel tijd en mankracht uitgespaard kan worden. Getuige 

daarvan is het engagement om een geavanceerde technologie aan te bieden die het resultaat is van continu onde-

rzoek en doorlopende vernieuwingen, onderbouwd met de garantie van veertig jaar ervaring.

HET SPACE-SYSTEEM
EN WERKPLATFORMS
VEILIGHEID IN DE HOOGTE



Met het Space systeem kan 
gewerkt worden tot op een 
negatieve hoogte van meer 
dan 9 meter onder het ni-
veau waarop de machine 
staat.

Van een aantal Merlo 
werkplatforms kan de nutti-
ge breedte veranderd wor-
den dankzij het gepatente-
erde uitschuifsysteem, dat 
ook gebruikt kan worden 
als het platform al op zijn 
werkhoogte staat.

Het hydraulisch roteren 
rond de verticale as van 
tal van Merlo werkplatforms 
maakt het ook mogelijk om 
met de machine in een hoek 
te werken.

Door het draaien van de 
dragende arm van het Space 
systeem zijn moeilijke punten 
evengoed bereikbaar.

In eender welk type ho-
ogwerker bedient de ope-
rator alle bewegingen va-
nuit de werkkooi.

ROTO HET SPACE-SYSTEEM EN WERKPLATFORMS

Het Space systeem kan 
rechtstreeks op de Roto 
verreiker vervoerd worden.



ZOVEEL MACHINES
IN ÉÉN 

De vele verschillende uitrustingen van Merlo zijn de troeven die het concept van veelzijdigheid van de Roto verreikers 

tot op ongekende en ongeëvenaarde hoogte verheven hebben.

Voor alle modellen kan de gebruiker beschikken over ontelbare werkuitrustingen die de veelzijdigheid van de ma-

chines en de mogelijkheid om ze op alle terreinen te gebruiken uitbreiden. 

De buitengewone kenmerken en uitstekende prestaties van de Merlo uitrustingen zijn de vrucht van een geïntegree-

rde ontwerpfase en een exclusief fabricageproces. Vandaar ook dat de Roto’s met die uitrustingen efficiëntie, renta-

biliteit en een aanzienlijke kostenverlaging kunnen garanderen. In enkele seconden kan de gewenste uitrusting op het 

vorkenbord gemonteerd worden en kan snel en efficiënt op een ander precisiewerk op het vlak van heffen, vervoeren, 

laden, lossen of verhandelen overgeschakeld worden. Om die multifunctionele systemen van Merlo te typeren, die 

onmiddellijk voor oneindig veel verschillende aanwendingen ingezet kunnen worden, zijn woorden als polyvalent, 

kwaliteit, rentabiliteit en vooral veiligheid de meest aangewezen terminologie.

DE UITRUSTINGEN
VAN MERLO
DE KRACHT VAN VEELZIJDIGHEID



ROTO DE UITRUSTINGEN

De Roto 45.21 – versie MCTJ voegt aan 
de gewone functies van een verreiker 
met roterende bovenwagen nog het ge-
bruik als torenkraan toe.
Het systeem Tower-Jib, dat aan het 
uiteinde van de telescopische giek be-
vestigd wordt, bestaat uit een buizen-
structuur waarover een rijdende plaat 
verplaatst kan worden waaraan een ka-
bellier bevestigd is. 
De Tower-Jib kan zowel horizontaal ge-
bruikt worden, zoals een normale to-
renkraan, of als jib (extra hefarm) waar-
mee dan een werkhoogte 
van 31,7 meter bereikt kan worden.

• De structuur kan gemakkelijk tegen de 
zijkant van de giek opgevouwen worden, 
waardoor de Roto 45.21 MCTJ dan zo-
wel op de weg kan rijden en als verreiker 
gebruikt kan worden.

ROTO 45.21 MCTJ. OF WAT EEN WERFKRAAN VOLGENS MERLO MOET ZIJN...

BETONMIXER

LIER

BETONKUBEL

GALG

JIB MET LIER

HAAK OP VORKENBORD

KLEM MET ROTORSPACE SYSTEEM + GEWELFPLAATSER



DE WERELD
VAN MERLO
EEN UNIVERSUM!

Laat u ook op het internet 
begeesteren door de Merlo 
wereld op www.merlo.com.

INTERNET

Niemand kent beter dan wij de 
eisen en verwachtingen van 
de gebruikers van een verrei-
ker en dat weten onze klanten. 
Ze weten ook dat ze kunnen 
beschikken over hoogopge-
leid technisch personeel 
overal waar er een Merlo ma-
chine aan het werk is.

MERLO SERVICE

Een gamma fi nanciële producten op maat, concurrentiële 
economische voorwaarden, administratieve effi ciëntie 
en eenvoudige procedures worden nog extra opgewaardeerd 
door diensten met een toegevoegde waarde, zoals de verzeke-
ring en de gepersonaliseerde contractuele documentatie.

MERLO FINANCE

Meer dan 600 verkooppartners over de hele wereld bie-
den dezelfde waarden die enkel de ervaring en de vernieuwende 
technologieën van Merlo kunnen waarborgen. 
Kiezen voor Merlo betekent de technologische voordelen en de 
betrouwbaarheid ontdekken van machines waar het maximum 
van gevraagd mag worden.

WERELDWIJD VERTEGENWOORDIGD

Onze fabrieken staan open 
voor geleide bezoeken die 
u laten meestappen in onze 
productie en commerciële or-
ganisatie. 
Zo kunt u zelf een echt geïnte-
greerd productieproces, met 
een volledige cyclus en niet 
gewoonweg het assembleren 
van onderdelen, ontdekken.

OPEN DEUREN



ROTO DE WERELD VAN MERLO

Het is de persoonlijke assi-
stent die alle oproepen be-
antwoordt over info-mobility 
en die het mogelijk maakt om 
meerdere machines of voer-
tuigen 24u/24, 365 dagen 
per jaar, in real time te behe-
ren. Het is de telepartner voor 
de diagnostiek, logistiek en 
werkplanning.

MERLOMOBILITY

Het magazine gewijd aan al 
wie actief is op het gebied van 
producten verhandelen en hef-
fen, boordevol informatie 
en met veel interessante 
verhalen en artikels met 
een technisch karakter. 
Om het gratis te ontvangen, 
volstaat het dat u zich inschrijft 
op www.merlo.com.

MERLO NEWS

Dankzij de toepassing van 
nauwgezette beheersproce-
dures in elk ondernemerspro-
ces verzekert ons Quality 
System de klant van de resul-
tatengarantie, waarmee we al 
het vertrouwen van duizen-
den klanten van over de hele 
wereld hebben gewonnen.

ISO 9001:2008

De beste technische bekwaamheden en de effi ciëntste didac-
tische instrumenten – geattesteerd door het INAIL (Natio-
naal instituut voor de verzekering tegen de ongelukken 
op de baan) – om de eigen machine in alle veiligheid te leren 
beheren, ongeacht het type, merk of model. www.cfrm.it.

CFRM – CENTRUM VOOR OPLEIDING EN ONDERZOEK MACHINES

De moderne productiesi-
tes zijn het hedendaagse 
neusje van de zalm op het 
industriële vlak. Centra voor 
het versnijden van platen met 
lasers, poederverf, assembla-
gerobots, geautomatiseerde 
werkcentra: alles draagt bij 
aan de niet te evenaren su-
perioriteit.

TECHNOLOGIE
Een echte denktank met een hart dat klopt voor het meest 
geavanceerde onderzoek. 
Het is hier dat het onderzoek en de plannen van vanda-
ag de technologie van morgen worden: machines met een 
sterke persoonlijkheid, die zelfs in stilstand al indrukwekkend 
zijn en die iedereen begeesteren als ze in actie treden.

MERLO PROJECT

Gecontroleerde crashes, te-
sten van de structurele we-
erstand en van de oorzaken 
van kantelingen, controles op 
de verschillende installaties bij 
gebruik: een Roto moet al die 
testfasen doorlopen voordat 
de machine in serie geprodu-
ceerd zal worden en op wer-
ven in actie zal mogen komen.

VEILIGHEID VOOR ALLES
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KENMERKEN EN PRESTATIES 50.10 S 38.14
38.14 S

38.16
38.16 S

45.19 45.21  50.16 
MCSS

45.19 
MCSS

45.21 
MCSS

60.24 
MCSS

40.26 
MCSS

40.30
MCSS

Totale massa, leeg met vorken (kg) 11800 11900(1) 12100(1) 14650 15050 14750 14950 15050 18750 16050 19200

Maximale last (kg) 5000 3800 3800 4500 4500 5000 4500 4500(2) 6000 4000 4000

Hefhoogte (m) 10,4 13,9 15,7 18,7 20,8 16,4 18,7 20,8(2) 23,9 26 29,5

Maximale reikwijdte (m) 7,6 11 13 15,8 18 13,4 15,9 18 20,8 22,9 25,5

Hefhoogte met maximale last (m) 9,1 9,7 9,8 10,9 10,6 10,9 11 10,7 12 13,6 19,4

Reikwijdte met maximale last (m) 4,8 5,5 5,5 7 7,1 6,1 7,6 7,6 7 8,2 10,5

Last op maximale hoogte (kg) 4000 2500 2500 3000 2500 3000 3000 2500 3000 1500 1500

Last op maximale reikwijdte (kg) 2000 1100 700 650 600 1300 900 750 850 150 400

Roteren van de bovenwagen (graden)   415(3)    600(3) Continu

Turbomotor (merk/cilinders) Perkins/4 Deutz/4 Iveco/6

Vermogen van de motor Tier 3 (kW/pk) 74,5/101 88/120 107/145 129/175 107/145 129/175

Brandstofreservoir (l) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Snelheid in 1ste versnelling (km/u) 11   11(4)   11(4) 7 7 16 16 16 16 16 16

Snelheid in 2de versnelling (km/u) 40   40(5)   40(5) 25 25 40 40 40 40 40 40

Hydr. Load-Sensing systeem (bar - l/min) 210-108 240-115 240-108 240-124 240-108 240-124

Hydraulische oliereservoir (l) 130 130 130 160 160 160 160 160 160 160 160

Elektrisch systeem (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Batterij (Ah) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Stabilisatoren met hydr. positionering    P(6)    P(6)    P(6)    P(6)    P(6) P P P    P(6) P    P(6)

Hydropneumatische ophangingen P    P(7)    P(7)
- - P P P P P P

Cabine volgens de normen FOPS (ISO 3449) P P P P P P P P P P P

Naar boven kantelende cabine - - - - - - - - P P P

Bediening- en controlesysteem Merlin - - - - - P P P P P P

Bedieningen met elektromechanische joystick P P P P P - - - - - -

Bedieningen met elektronische joystick - - - - - P P P P P P

Tac-Lock blokkering van de uitrustingen    P(9)    P(8)    P(8)    P(8)    P(8)    P(9)    P(8)    P(8)    P(9)    P(8)    P(8)

Hydraulische hulpaansluiting op de giek P P P P P P P P P P P

Twee zwevende vorken (lengte 1200 mm) P P P P P P P P P P P

Hydrostatische transmissie P P P P P P P P P P P

Reservoir van de hydrostatische olie (l) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Finger-Touch omkering rijrichting P P P P P P P P P P P

Permanente integrale tractie P P P P P P P P P P P

Besturing op de vier wielen P P P P P P P P P P P

Hoofdschijfrem P P P P P P P P P P P

Automatische parkeerrem P P P P P P P P P P P

Banden 405/70-20 18-22.5 445/65-22.5 18-22.5 445/65-22.5

Afstandsbediening p p p p p p p p p p p

Luchtverende zetel p p p p p P P P P P P

Sperdifferentieel achteraan p p p p p p p p p p p

Vier werklichten op de cabine (2 V + 2 A) p p p p p p p p p p p

Manuele airco p p p p p p p p p p p

Dakruitenwisser p p p p p p p p p p p

Manuele batterijsleutel p p p p p p p p p p p

Zonneblind vooraan en boven p p p p p p p p p p p

De prestaties hebben betrekking op een machine die uitgerust is met vorken, op stabilisatoren.
(1) Versie S. Het gewicht van het basismodel is 350 kg lager; (2) Versie Tower-Jib met een maximale last van 800 kg en een hefhoogte van 31,7 m; 

(3) ±208° / ±300° ten opzichte van de lengteas van de machine; (4) Versie S. Het basismodel heeft een maximumsnelheid van 7 km/u; 
(5) Versie S. Het basismodel heeft een maximumsnelheid van 25 km/u; (6) De stabiliseeringrepen kunnen in de automatische modus uitgevoerd worden;

(7) Versie S. Het basismodel heeft geen ophangingen; (8) Vorkenbord vooraan ZM2; (9)  Vorkenbord vooraan ZM3. 
P Standaard. p In optie.

De Roto verreikers die in deze documentatie afgebeeld staan, kunnen voor een deel uitgerust zijn met optionele of speciale voorzieningen die geen deel uitmaken 
van de standaarduitrusting en die in optie bijgeleverd werden. In bepaalde landen zijn niet alle modellen of uitrustingen verkrijgbaar, mogelijk vanwege wettelijke beschikkingen of verplichtingen. 

De technische gegevens en de informatie werden geüpdatet op het moment dat de brochure gedrukt werd, onder voorbehoud van actualisatie en wijzigingen die nodig zijn op grond van de technologische evolutie. 
Voor bijkomende inlichtingen over de modellen en over de precieze uitrusting kunt u zich wenden tot de concessiehouders van Merlo
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Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia 

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101
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MERLO IMPORT BENELUX

S.A. TESTCENTRUM DE LILLE N.V. 

Hulstsestraat 2 - B-8860 Lendelede

Tel. +32(0)56 738080 - Fax +32(0)56 705650
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