SERIEX
0917 NL

WERKTUIGENDRAGER
SERIE X

Werktuigendrager Serie X
Voor allen die nood hebben aan een veelzijdige machine die niet bang is van hard werk, eenvoudig is in
gebruik en met verrassende prestaties. Deze machine leent zich bij uitstek voor bosbouw.
De prachtige uitrusting, het exclusieve 360° zicht en de ongelooflijke manoeuvreerbaarheid maken an
de SERIE X het perfecte gereedschap voor professionals die zonder compromis op kwaliteit het perfecte
resultaat nastreven. Het compacte formaat verbetert het gebruik in beperkte ruimtes:
aHydraulische koppeling voor en achter*
aHydraulische PTO vooraan
a6-cilindermotoren met vermogens tot 260 kW (350 pk) * Tier IV Final
aHydrostatische transmissie met elektronische besturing en maximumsnelheid van 36 km/u
aPermanente integrale tractie en vierwielbesturing met drie modi
aCabine ROPS / FOPS
aHydraulisch systeem met Load-Sensing-pomp
* Apparatuur en prestaties kunnen per model verschillen. Sommige accessoires kunnen optioneel zijn.
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Hydraulische lier
of koppel Cat. 2

De achterkant van het chassis
kan worden uitgerust met
een op afstand bedienbare
hydraulische lier.
Belasting 7,5 tot 12 ton,
afhankelijk van het model.

Vier besturingsmodi

Omnidirectionele vierwielssturing met hydraulische servoondersteuning. De bestuurder kan vier besturingsmodi
kiezen (op de voorwielen, op alle vier de wielen, krab, op de
achterwielen).

Voorwielen

Achterwielen

Vier wielen

Krabsturing
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Technische gegevens
MODELLEN

MM 200 X

MM 250 X

MM 350 X

7800

7800

9200

Tier IV Final (verminderde uitstoot)

Deutz 6.1
Common rail

Deutz 6.1
Common rail

Deutz 7.8
Common rail

Vermogen (kW/CV) - Cilnders (n)

147/200 - 6

183/250 - 6

260/350 - 6

Maximumsnelheid (km/u)

40

40

36

Omkeerbare koellucht fans

P

P

P

Hydrostatische overbrenging

P

P

P

Benzinetank

260 l

260 l

275 l

Koelvloeistof tank

32 l

32 l

32 l

Motorolie reservoir

16 l

16 l

18 l

AD-blue reservoir

32 l

32 l

50 l

Load Sensing Pomp

Load Sensing Pomp

Load Sensing Pomp

75 Ah - 24 V

75 Ah - 24 V

75 Ah - 24 V

Permanente vierwielaandrijving

P

P

P

Vierwielbesturing

p

p

p

Met olie gevulde schijfremmen

P

P

P

Zelfremmende parkeerrem

P

P

P

ROPS / FOPS-cabine met airconditioner

P

P

P

Grammer stoel met vering

P

P

P

Grammer stoel Actimo XXL

p

p

p

Anti-schok, gehomologeerde v ensters

P

P

P

Acht werklichten op de cabine

P

P

P

Proportionele joystickbediening

P

P

P

Fronthefinrichting (4200 kg)

P

P

P

Starre achter-koppeling (3500 kg)

P

P

p

Blad voraan met VSS-standaard

p

p

p

300 l/min - 420 bar

350 l/min - 420 bar

500 l/min - 420 bar

Twee hydraulische aansluitingen achteraan

p

p

p

Achterlier met afstandsbediening

p

-

p

Blocage oscillation essieu arriere

p

-

-

Blocage différentiels vant/ arriere (100%)

P

P

P

24 V elektrisch systeem

P

P

P

500/70-28 Nokian

500/70-28 Nokian

600/55-26.5 Nokian

Kit biologische olie

p

p

p

Brandbeschermingskit

p

p

p

Massa (kg)

Hydraulisch systeem
Elektrisch systeem

Hydraulische PDF

Banden
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Afmetingen

P

F

Volledige uitrusting

Camera achteraan

Electronica

Nieuwe Joystick

Tier IV Final

Hydraulische PDF

A

M

H

AFMETINGEN

MM200X

MM250X

MM350X

A (mm)

5050

5050

5650

F (mm)

530

530

530

H (mm)

2400 - 2550*

M (mm)

1200**

P (mm)

3000

3000

3050

* Nokian Forest Rider 600/60 R28 banden
**Bruikbare binnenruimte
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Technologische voordelen
De staalconstructie is het onverwoestbare kader waarop een hoogtechnologisch systeem gebouwd
wordt. Het versterkte chassis verhoogt de stijfheid en sterkte door haar uitzonderlijk anti-torsie ontwerp.
Het resultaat is een gamma van efficiënte en robuuste machines geschikt voor e meest veeleisende
toepassingen. De bediening van de apparatuur dmv hydraulica biedt talloze voordelen tav de concurrentie
die mechanische overbrengingen gebruiken.
De gereedschappen kunnen gebruikt worden in posities die de maximale hoek van de cardan-as
overschrijdt. Er zijn geen mechanische onderdelen onderhevig aan breuken en er zijn geen gevolgen voor
de kinematische keten. Bovendien kan de bestuurder de draairichting van de apparatuur omkeren met
behulp van een eenvoudige elektrohydraulische bediening in de cabine.
aInnovatief antitorsiechassis met uiterst eﬃciënte afscherming
aEen verrassende bodemvrijheid om extreem oﬀroad te rijden
aLaag zwaartepunt voor betere stabiliteit
aEen breed scala aan apparatuur

360° zicht
Vermogen

Toegankelijk

Gewichtsverdeling
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Beste zitpositie
voor chauﬀeur
Veelzijdig

Merlo werktuigendrager: zoveel machines in één
Tal van hydraulisch bediende aanbouwmogelijkheden laten toe om efficiënt ter werken in de wegen- of
bosbouw of aan spoorwegen. Brandstrips kunnen gelegd worden,
aandachtsgebieden voor hoogspanningsleidingen en gaspijpleidingen, systemen voor de sanering van
rotsachtige gebieden, scheurstammen om plantenwortels na het snijden te elimineren, hakselaar voor
hout voor biomassa, voorbereiding van bodem, onderhoud van wegbermen, snoeien van bomen,...
Alle aanbouwmogelijkheden kunnen uitgerust worden met snelle, hydraulische koppeling.
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TRE EMME

RANGE
PROFESSIONAL
READY

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
DE LILLE N.V. - (MERLO IMPORT BENELUX)
Hulstsestraat 2 - B-8860 Lendelede
Tel. +32 (0) 56 738080 - Fax +32 (0) 56 705650
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