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SKUPINA MERLO 

Značka Merlo je od samého zrodu synonymem pokročilých technologií na poli teleskopických nakladačů a pracovních 
plošin. Již od roku 1964 se její historie vyznačuje novými myšlenkami, houževnatostí a nadšením. 
Právě tyto vlastnosti tvoří základní kámen celé skupiny Merlo, jíž se podařilo vytvořit vysoce úspěšný sortiment výrobků 
oceněný řadou mezinárodních cen.
Řízení komplexních projektů od počáteční myšlenky až po konečný produkt vyžaduje schopnost navrhovat inovativní řešení 
a umění předjímat potřeby a budoucí trendy stále soutěživějšího trhu. 
V rámci dosahování stále ambicióznějších cílů se technologie Merlo staly hnací silou vývoje schopnou překračovat běžná, 
konvenční pojetí. Klíčovými pojmy jsou bezpečnost, pohodlí a maximální výkon. 
Každý vytvořený stroj představuje náskok oproti konkurenci co do konstrukce, výkonu a respektu vůči člověku a životnímu 
prostředí. 
Tento přístup se projevuje i ve výrobních procesech, moderních metodách montáže, zautomatizování výrobních činností, 
revolučních integrovaných elektronických systémech, robotickém obrábění a v mnohém dalším. 
Rozhodnutí udržovat stále užší vazbu s našimi zákazníky se odráží v probíhajícím programu školení a opakovacích kurzů, v 
kvalitě naší servisní sítě i ve vztahu oboustranné důvěry, který se nám podařilo vybudovat s našimi prodejci. 
Výsledkem toho všeho je řada kompaktních a dobře ovladatelných strojů nabízející nepřekonatelné vlastnosti, pohodlí, 
výkon a především bezpečnost. 
V tom spočívá síla skupiny Merlo.

Bezpečnost, 
pohodlí 

a maximální 
výkon

SKUPINA 
MERLO

Průlomové 
technologie
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ŚPIČKA V INOVACÍCH 

Řada teleskopických nakladačů „Compact“ je určena pro všechny typy zemědělské činnosti, pěstování polních plodin, živočišnou výrobu, 
chov drůbeže, zahradnictví, pěstování ovoce, stejně jako pro údržbu obecních zelených ploch či spoustu jiných činností. Jedná se o 
vysoce všestranné stroje doplněné pro ještě větší výkonnost a efektivnost celou řadou adaptérů. Díky svému provedení, které z nich činí 
praktické, univerzální a jednoduše ovladatelné stroje, jsou teleskopické nakladače Merlo průměrně využívány více než tisíc provozních 
hodin ročně. Disponují rameny vysunutelnými do výšky 6 (P25.6 a P32.6) a 8 (P28.8) metrů a mají nosnost až 3 200 kg. Modely „Compact“ 
Vám nabízejí rychlejší návrat Vaší původní investice, neboť prokazují několikanásobně rychlejší návratnost než klasické traktory vybavené 
pevným čelním nakladačem. Teleskopické nakladače Merlo se podílejí na zvýšení ziskovosti, hospodárnosti a konkurenčnosti Vaší firmy. 

Deset dobrých 
důvodů, 

proč si vybrat 
teleskopický 

nakladač Merlo 
Compact 

KONCEPT 
COMPACT

Koncentrovaná 
síla
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 Kompaktní rozměry: výška tří standardních modelů 1,92 m (P25.6) a 2,15 m (P28.8, P32.6).
 Snížené verze: výška 1,77 m (P25.6) a 2 m (P28.8, P32.6) - nejnižší ve své třídě.
 Adaptéry: příslušenství zjednodušující práci a zvyšující Vaši výkonnost.
 Pracovní místo řidiče: vnitřní šířka kabiny 995 mm nabízí prvotřídní pohodlí.
 Široce otevíratelné dveře: zajišťují jednoduchý přístup a lepší uživatelský komfort. 
  Ramena 6,4 a 8,2 metrů: převyšují čelní nakladače co do výšky, rychlosti i výkonnosti   
 (dvojnásobná nosnost a výška). 
 Elektronicky řízený hydrostatický pohon: jednoduchý, praktický a intuitivní  (P28.8, P32.6).
 Hydrostatický pohon: manévrování s milimetrovou přesností.
 Max. rychlost: 40 km/hod, tažný závěs, brždění všech čtyřech kol, brzdy pro přívěs.
 Průměrné roční užití stroje: více než 1000 provozních hodin. 
 Úspory a větší produktivita. 

Ramena 6,4 a 8,2 metrů: převyšují čelní nakladače co do výšky, rychlosti i výkonnosti   

Elektronicky řízený hydrostatický pohon: jednoduchý, praktický a intuitivní  (P28.8, P32.6).

Dvojnásobná nosnost
při dvojnásobné výšce
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ÚČELNĚ NAVRŽENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ6 | 7

Řada Compact je vybavena obdobnou kabinou, jakou využívají větší a silnější 
teleskopické nakladače Merlo. Nástup do kabiny je pohodlný díky široce se 
otevírajícím dveřím a velkému prostoru mezi sedadlem obsluhy a volantem. 
Boční sloupek je posunutý směrem dozadu, díky čemuž se do kabiny snadno 
dostanou i uživatelé s větší tělesnou konstitucí. Vnitřní šířka kabiny činí 995 
mm a je největší ve své třídě. Pracovní prostor v kabině byl navržen 
v souladu s nejmodernějšími ergonomickými principy a je logicky 
rozvržen tak, aby poskytoval jednoduché a přesné ovládání stroje. 

Rám kabiny odpovídá mezinárodním standardům FOPS a ROPS.
Snížené L verze pro rozmanité použití.
Velký pracovní prostor poskytující mnoho místa pro pohyby těla.
4,3 m² prosklených ploch: zjednodušení manévrování a snížení stresu.
Prosklená střecha kabiny: maximální viditelnost na zvedaný náklad.
Možnost duálního ovládání směru jízdy: na joysticku standart 
 (u P25.6 -volitelné) a volič směru jízdy   vpřed/vzad umístěný na sloupku 
 volantu (volitelné): ovládání „Finger-Touch“ prováděné pouze prsty 
 umožňuje obsluze držet volant oběma rukama a přispívá tak k maximální 
 bezpečnosti. 
Analogové i digitální přístroje poskytující kompletní informace.
Zvukově izolující čalounění: tlumí hluk motoru a zvyšuje 
 uživatelský komfort
Klimatizace (volitelná výbava): navržená pro dosahování ideální teploty.
Dveře s úhlem otevírání 180°, s horním samostatně otevíratelným okénkem.

Více prostoru díky nejširší kabině na trhu 

Tam, kde se pohodlí, tichý provoz a výjimečná viditelnost 
stávají standardem  

Rychlý a jednoduchý přístup k sedadlu 
obsluhy díky optimální vzdálenosti 
mezi sedadlem a volantem a díky 
širokým dveřím skládajícím se ze dvou 
částí, z nichž každá může být otevřena 
v úhlu 180 °. 

KABINA
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Konstruktéři Merlo zvolili pro snížení spotřeby energie technologicky vyspělé 
naftové motory, pokrokové hydrostatické pohony a nápravy vybavené suchými 
kotoučovými brzdami. Elektronické řízení motoru a pohonu optimalizuje 
jejich výkon a zároveň minimalizuje spotřebu pohonných hmot. 
Nezávislé testy (1) potvrdily výraznou roční úsporu ve spotřebě 
pohonných hmot. Tažná síla modelů P28.8 a P32.6, zajišťuje 
výjimečné výkony při dopravě a tažení přívěsů. 

Elektronicky řízený motor a pohon: vynikající zrychlení z klidového stavu,   
 plynulá akcelerace. Optimalizace pracovních časů a úspora energií. 
P28.8 a P32.6: motor Tier IV Interim, systém Common-Rail s elektronickým   
 řízením, DOC a filtr pevných částic s aktivní regenerací. Optimalizace   
 pracovních časů a úspora energií.  
Údržba: jednoduchý přístup k součástem motoru.
Zubová čerpadla: P 25.6/L  kapacita 84 l/min; P 28.8 a P 32.6 L Plus/Plus   
 kapacita 107 l/min. Výhodný poměr náklady/výnosy. 
Čerpadlo Load-Sensing: P 28.8 Top a P 32.6 Top -  kapacita 117 l/min.  
 Nejmodernější provedení.
P 25.6/L: max. rychlost 36 km/hod, tažný závěs (volitelný):  výkonost a bezpečnost.
P 32.6 a P 28.8: dvourychlostní mechanická převodovka, 40 km/hod. 
Duální přepínání směru jízdy: na joysticku (standart) na sloupku volantu 
 (volitelné): přesnost manévrování, hladká změna směru jízdy. Jednoduché a 
 praktické.  
Suché kotoučové brzdy: maximální brzdná účinnost.

Technologie Merlo ve službách Vaší produktivity

Vysoký výkon, snížená spotřeba pohonných hmot a zaručená 
úspora nákladů  

1) P25.6: Kubota V3307 DI 3,4 l, 
55kW/75hp. Max. krouticí moment 
265 Nm při 1400 ot/min.

2) P28.8 a P32.6: Kubota V3800 Tier 4 
Interim 74,5kW/101hp. Max. krouticí 
moment 325 Nm při 1500 ot/min.

MOTOR & 
POHON

SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ 

MERLO STROJ 1 STROJ 2

Litry / hod 7.7 10.6 12.77

Rozdíl v litrech +2.9 +5.07

Roční využití:  
1000 provozních 
hodin

+2.900 
litrů

+5.070 
litrů

Cena: 
1,4 Euro/l(2)

+3.480
Euro

+ 6.084 
Euro

(1) TESTY PROVEDENY V LYCÉE AMPÈRE - VENDÔME - FRANCE
(2) 1.449 Eur/l, údaj ADAC (Německý automobilový klub), únor 2013.

P 25.6:

1 - náprava
2 - diferenciál
3 - hydromotor
4 - hnací hřídel
5 - motor
6 - hydrostatické čerpadlo
7 - hydraulické vedení

Konstruktéři Merlo zvolili pro snížení spotřeby energie technologicky vyspělé 
naftové motory, pokrokové hydrostatické pohony a nápravy vybavené suchými 
kotoučovými brzdami. Elektronické řízení motoru a pohonu optimalizuje 

Elektronicky řízený motor a pohon: vynikající zrychlení z klidového stavu,   
 plynulá akcelerace. Optimalizace pracovních časů a úspora energií. 

P28.8 a P32.6: motor Tier IV Interim, systém Common-Rail s elektronickým   
 řízením, DOC a filtr pevných částic s aktivní regenerací. Optimalizace   

Zubová čerpadla: P 25.6/L  kapacita 84 l/min; P 28.8 a P 32.6 L Plus/Plus   

Čerpadlo Load-Sensing: P 28.8 Top a P 32.6 Top -  kapacita 117 l/min.  

P 25.6:

1 - náprava
2 - diferenciál
3 - hydromotor
4 - hnací hřídel
5 - motor
6 - hydrostatické čerpadlo
7 - hydraulické vedení 1
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Konstruktéři Merlo vytvořili robustní, nicméně kompaktní a lehké teleskopické 
rameno, které se stalo svým pojetím měřítkem kvality co do nosnosti a 
rychlosti pohybů. Rameno je vyrobeno ze švédské konstrukční oceli a je 
svařované podél neutrální osy ohýbání, což mu umožňuje zůstat v rovině, 
i když je zatížené a vysunuté na doraz. Hadice a elektrická kabeláž jsou vedeny 
vnitřkem ramene. Rameno si tak zachovává hladký vnější profil bez výstupků.  
Na nosič typu ZM2 mohou být připojeny veškeré adaptéry Merlo. 
Zajištění adaptérů je prováděno z kabiny, hydraulická i elektrická 
propojení jsou řešena rychlospojkami. 

Kvalitní ocel: ocel konstrukčního typu, pevná a lehká. Větší užitečné zatížení.
Rameno s dvěma sekcemi u modelů P 25.6 a P 32.6. 
 Maximální výška u P 32.6: 6,4 m, nejvyšší ve své třídě.
Rameno s třemi sekcemi: model P 28.8. Mechanismus vysunutí ramene se 
 skládá z hydraulického válce pro první sekci a ocelového lana pro další sekci/
 sekce. Rameno zůstává lehké, optimalizace zvedací kapacity a užitečného zatížení. 
Hydraulická/elektrická vedení: chráněná uvnitř ramene, zaručují větší spolehlivost.
Nosič ZM2: vyměnitelnost adaptérů Merlo. Mnohostranné použití.
Tac-Lock: výměna adaptérů z kabiny řidiče -  zvýšený uživatelský komfort.
Hydraulické/elektrické vývody: dodávka hydraulického oleje a elektřiny k 
 adaptéru - maximální mnohostrannost.
Joystick: jednoduché a intuitivní ovládání.
Systém ochrany proti překlopení: automatické zablokování potenciálně   
 nebezpečných pohybů.

Na teleskopické rameno Merlo, synonymum 
životnosti a bezpečnosti, se můžete spolehnout

Merlo Vám pomůže zvedat víc a lépe 

Nosič je vybavený 
hydraulickým zajištěním 
typu Tac-Lock, díky němuž 
je možná rychlá výměna 
adaptérů při maximálním 
pohodlí uživatele.

RAMENO





JISTOTA V JAKÉMKOLI TERÉNU12| 13

Společnost Merlo vyvíjí a vyrábí většinu dílů použitých na svých 
teleskopických nakladačích v rámci vlastní skupiny. 
Nápravy jsou nedílnou součástí každého projektu a jsou navrženy a 
nadimenzovány tak, aby pracovaly v naprostém souladu s ostatními 
hlavními součástmi stroje. Modely Compact využívají dvou rozdílných 
typů náprav: model P25.6 je vybaven nápravou s planetovými redukčními 
převody kol, díky které je sníženo jeho těžiště, zatímco modely P28.8 a 
P32.6 využívají portálové nápravy zvětšující jejich světlost a zvyšující 
jejich ovladatelnost a všestrannost. Oba typy náprav jsou osazeny suchými 
kotoučovými brzdami, automatickou parkovací brzdou a uzávěrkou 
diferenciálu (volitelná výbava).  

Nápravy: navrženy a zabudovány do výrobku tak, aby poskytovaly maximální výkon.
Nápravy Merlo: lepší začlenění do výrobku pro větší funkčnost a vyšší kvalitu.
P 25.6: planetové redukční převody snižující těžiště.
P 28.8 a P 32.6: portálové nápravy, světlost 385 mm. Větší všestrannost.
Tři režimy řízení kol: řízení předních kol, řízení všech kol a krabí chod – usnadňují 
 ovladatelnost, zvyšují efektivitu a výkonnost.
Stálý pohon všech čtyř kol: maximální záběr za jakýchkoli podmínek.
Brždění všech kol: brždění přes servobrzdu na všech čtyřech kolech - maximální 
 bezpečnost.
Parkovací brzda: automatické zajištění při vypnutí motoru, v případě potřeby 
 ruční zajištění z kabiny.
Uzávěrka diferenciálu (volitelná výbava) pro lepší záběr v obtížném terénu.

Zvyšte svou produktivitu pomocí praktických, 
účinných a bezpečných řešení  

Přesně ovladatelné robustní nápravy Merlo

NÁPRAVY

ŘÍZENÍ PŘEDNÍCH KOL

ŘÍZENÍ VŠECH KOL

KRABÍ CHOD Tři režimy řízení a malý 
poloměr otáčení činí stroj 
vysoce ovladatelným a 
použitelným v jakýchkoli 
terénních podmínkách. 





SILNICE – ŽÁDNÝ PROBLÉM14 | 15

Tažení zemědělských přívěsů představuje jednu z prací, jež činí z teleskopického 
nakladače víceúčelový a mnohostranně využitelný stroj zapadající do konceptu 
celkové univerzálnosti - trumfu výrobků Merlo. Praktické testy ukázaly, že tažná síla v 
závěsu u modelu P 28.8 při zařazeném prvním převodovém stupni činí téměř 5 000 
kg, což je hodnota, která dovoluje táhnout přívěsy o hmotnosti až 19 tun. To vše s 
hladkým rozjezdem a plynulým zrychlováním. Při druhém převodovém stupni se 
stroj může díky hydrostatické převodovce pohybovat rychlostí až 40 km/hod, čímž 
minimalizuje čas nutný k přejezdu a maximalizuje bezpečnost a uživatelský komfort. 

P 25.6: tažný závěs pro použití na vnitropodnikových komunikacích.
P 28.8 a P 32.6: tažné závěsy homologované pro použití na veřejných   
 komunikacích a pro pracovní stroj (volitelné). Maximální všestrannost plně v   
 souladu s příslušnými standardy.
K dispozici dva hydraulické vývody určené pro přívod oleje k hydraulickým 
 válcům přívěsu. Větší všestrannost a výkon.  
Sedmipólová zadní elektrická zásuvka pro připojení světel přívěsu.
P 25.6, P 28.8 a P 32.6: volitelný tažný závěs typu “C” vhodný pro tažení lehčích 
 přívěsů do 1,5 t.  Maximální praktičnost a všestrannost.
P 28.8 a P 32.6: volitelný tažný závěs vhodný pro zemědělské 
 přívěsy o hmotnosti až 19 tun. Maximální výkon, naprostá bezpečnost. (verze 
 zemědělský traktor)
P 28.8 a P 32.6: i vzduchové brzdy pro přívěs.  Možnost výběru, 
 bezpečnost a mnohostranné použití. 
P 28.8 a P32.6: výškově nastavitelné tažné závěsy. Praktičnost a všestrannost.

Tažení přívěsu – první krok 
k opravdové mnohostrannosti

Stroje Merlo dotáhnou Vaši � rmu k novým cílům

Model P25.6 může být vybaven 
základním závěsem, zatímco 
modely P28.8 a P32.6 mohou být 
vybaveny tažnými závěsy 
vhodnými pro těžké přívěsy se 
vzduchovými brzdami.

TAŽENÍ 
PŘÍVĚSU



ADAPTÉRY
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Při vývoji svých výrobků Merlo uplatňuje jednoduché, avšak efektivní principy. Vše od návrhu až po finální výrobek je 
vyprojektováno a zrealizováno ve výrobních závodech skupiny Merlo.
Toto jednoduché pravidlo platí i pro adaptéry.   
Konstruktéři společnosti se opřeli o dosavadní dlouholetou zkušenost a vyvinuli širokou škálu adaptérů mnoha 
typů i nosností. Modely P 28.8 a P 32.6 jsou vybaveny nosičem ZM2, a mohou tedy využívat stejná příslušenství jako vyšší 
řady teleskopických nakladačů, zatímco model P 25.6 používá adaptéry vlastní. 
Tento standard Vám dovoluje vybrat si vhodný adaptér, testovaný, vyměnitelný a navržený z cílem usnadnit a zrychlit Vaši 
práci. Modely Compact jsou opravdové profesionální stroje rozšiřující pestrou paletu výrobků Merlo. 

Od myšlenky všestrannosti k její realizaci  

Větší efektivnost a produktivita s vyměnitelnými 
adaptéry Merlo 

ADAPTÉRY

VIDLE NA BALÍKY 
- 3 SKLÁPĚCÍ HROTY

VIDLE NA HNŮJ/SLÁMU 
S DRAPÁKEM

KLEŠTĚ NA KULATÉ 
BALÍKY – 2 KS

KLEŠTĚ NA BALENÉ KULATÉ 
BALÍKY

JEŘÁBOVÉ RAMENO OTOČNÝ DRAPÁK 
NA DŘEVO 360° 

MULTIFUNKČNÍ LOPATA 
S DRAPÁKEM

PALETIZAČNÍ VIDLE



RESIDENT 
REGIONAL 
DIRECTOR 

Sydney
2013

6 POBOČEK

PŘES 600 PRODEJCŮ
PŘES  50 TRHŮ

SVĚT MERLO
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Od výjimečných výrobků k výjimečným službám.
V současném stále více globalizovaném a dynamicky se rozvíjejícím světě 
investuje společnost Merlo 10 % svého obratu do výzkumu a vývoje, neboť věří, že 
právně v něm spočívá klíč ke zvýšení podílu na mezinárodních trzích. 
Značka Merlo se postupně stala synonymem vynikající kvality a pokročilých 
technologií. V roce 2008, kdy byl výrobní proces přizpůsoben požadavkům normy 
ISO 9001, byl učiněn první krok k certifikované kvalitě. Současně byly položeny 
základy naši firemní politiky kladoucí zákazníka vždy na první místo, spočívající v 
investicích zaměřených na služby zákazníkům typu financování, servis, školení, 
poskytování náhradních dílů a vzdálená podpora (diagnostika na dálku s Merlo 
Mobility project). 

Nový zautomatizovaný sklad náhradních dílů s dodáním do 24 hodin.
V těchto investicích je zahrnut i nový zautomatizovaný sklad náhradních dílů 
nacházející se na ploše o rozloze 7 000 m2. Objem skladu je 10 000 m³ a počet zde 
řízených položek se pohybuje kolem 20 000. Zařízení je schopno automaticky 
vyřídit 94% denních objednávek, přičemž průměrný čas vyskladnění činí 30 vteřin. 
Cílem je vyřízení spěšných objednávek do 24 hodin a objednávek na sklad do 
jednoho týdne, obojí při zachování co nejvyšší kvality služby. Zaměření na 
zákazníka je výzvou, kterou si společnost Merlo stanovilo za vlastní a nad kterou se 
rozhodlo zvítězit zajištěním vysoké kvality výrobků, služeb i logistiky. Kvality 
zaměřené na uspokojení potřeb zákazníků a podporu jejich úspěchu ve stále 
dynamičtějším a konkurenčním světě. 

V globalizovaném světě klade 
Merlo zákazníka vždy na první místo!

Privilegium zákazníků společnosti Merlo: inovativní výrobky 
a služby na míru

SVĚT
MERLO

ZAUTOMATIZOVANÝ SKLAD 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2011 2014

Objem skladu 1000 m3 10.000 m3 

Využitá kapacita 100% 85%

Procento uskladněných položek 50% 86%

Procento vyřízených objednávek 65% 94%

Čas vyskladnění 90” 30”

Počet položek 8.000 17.000



TECHNICKÉ ÚDAJE P 25.6 / L P 28.8 Plus
L Plus P 28.8 Top P 32.6 Plus

L Plus P 32.6 Top

Hmotnost bez nákladu, s paletizačními vidlemi (kg) 4750 6400 6400 6150 6150

Maximální nosnost (kg) 2500 2800 2800 3200 3200

Maximální zdvih (m) 5,9 8,2 8,2 6,4 6,4

Maximální vysunutí ramene (m) 3,3 5,3 5,3 3,4 3,4

Výška zdvihu při maximálním zatížení (m) 4,7 6 6 5,3 5,3

Vysunutí ramene při maximálním zatížení (m) 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3

Nosnost při maximálním zdvihu (kg) 1750 1500 1500 2600 2600

Nosnost při maximálním vysunutí (kg) 1000 600 600 1250 1250

Turbo motor (značka/počet válců) Kubota/4* Kubota/4 Kubota/4 Kubota/4 Kubota/4

Výkon motoru Tier 4 Interim (kW/hp) 55/75* 74,5/101 74,5/101 74,5/101 74,5/101

Maximální rychlost (km/h) 36 40 40 40 40

Hydro-pneumatické odpružení ramene (BSS) - p p p p

Objem palivové nádrže (l) 70 100 100 100 100

Hydraulické zubové čerpadlo (bar - l/min) 210-84 210-107 - 210-107 -

Hydraulické čerpadlo Load-Sensing (bar - l/min) - - 210-117 - 210-117

Objem nádrže hydraulického oleje (l) 70 85 85 85 85

Kabina FOPS (ISO 3449) a ROPS (ISO 3471) P P P P P

Elektromechanický joystick p P P P P

Připojování adaptérů Tac-Lock P P P P P

Hydraulický okruh na rameni P P P P P

Dvě plovoucí vidle (délka: 1200 mm) P P P P P

Hydrostatický pohon P P P P P

Přepínač směru jízdy Finger-Touch P P P P P

Ovládání pojezdu Inching P P P P P

Stálý pohon na všechna čtyři kola P P P P P

Řízení všech kol P P P P P

Automatická parkovací brzda P P P P P

Pracovní světla na kabině (2 čelní + 2 zadní) p P P P P

Standardní pneumatiky 12-16.5 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20

Řazení pod zatížením Shift-on-the-Go - p p p p

Homologace zemědělský traktor - p p p p

* Turbo motor Tier 3 B.
P Standardní výbava. p Volitelná výbava.
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TECHNICKÉ
ÚDAJE

ROZMĚRY P 25.6 P 25.6 L

A (mm) 3900 3900
B (mm) 835 835
C (mm) 2450 2450
D (mm) 615 615
E (mm) 3480 3480
F (mm) 270 270
H (mm) 1800 1800
M (mm) 995 995
P (mm) 1920  1770
R (mm) 3370 3370
S (mm) 4200 4200

RAMIC
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P32.6PANO
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ROZMĚRY P 28.8 Plus / Top P 28.8 L Plus 

A (mm) 4260 4260
B (mm) 1000 1000
C (mm) 2720 2720
D (mm) 530 530
E (mm) 3780 3780
F (mm) 385 385
H (mm) 2000 2000
M (mm) 995 995
P (mm) 2150 2000
R (mm) 3700 3700
S (mm) 4550 4550

ROZMĚRY P 32.6 Plus / Top P 32.6 L Plus 

A (mm) 4220 4220
B (mm) 970 970
C (mm) 2720 2720
D (mm) 530 530
E (mm) 3780 3780
F (mm) 385 385
H (mm) 2000 2000
M (mm) 995 995
P (mm) 2150 2000
R (mm) 3700 3700
S (mm) 4550 4550
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MKT MERLO  •  V 473 CZ 0314

Teleskopické nakladače vyfocené v této brožuře mohou být vybaveny speciálními doplňky nebo doplňky na přání, které nejsou součástí standardní výbavy a jsou dostupné pouze na vyžádání. 
V některých zemích nemusí být v důsledku omezení nebo regulací v rámci lokálního trhu všechny modely a doplňky dostupné.

Uvedené technické údaje a další informace jsou platné v době vydání této brožury. V rámci neustálého zlepšování si vyhrazujeme právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. 
Vašemu prodejci Merlo bude potěšením poskytnout Vám nejnovější informace týkající se našich výrobků i služeb. 

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia 

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com

CIME, s.r.o.

K Silu 1426 - 393 01 Pelhřimov

Tel: 565 323 148, Mob: 737 260 073

IČO: 60850671, DIČ: CZ60850671

www.cime.cz - cime@cime.cz


