• Maatalous • Rakentaminen • Teollisuus • Louhokset ja kaivokset
• Ympäristö • Kiinteistönhuolto • Metsätalous • Logistiikka

Italialaiset kurottajat monipuolisiin töihin kattavalla lisälaitevalikoimalla jo vuodesta 1964.

COMPACT
Compact-malliston kurottajat sopivat ominaisuuksiensa puolesta niin maatalouteen kuin rakentamiseen. Kompakti koko
on etu ahtaissa tiloissa työskennellessä. Kattava lisävarustevalikoima on suunniteltu maksimoimaan koneiden tuottavuus
ja tehokkuus ja ne myös mahdollistavat monipuoliset työtilanteet. Merlo Compact mahdollistaa investointien nopeamman
tuoton ja parantaa kannattavuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä.
Malli		
Nostokyky (kg) Nostokorkeus (m)
P 27.6		2700			6,1
P 27.6 Plus
2700			
6,1
P 27.6 Top
2700			
6,1
TF 30.9-115 G
3000			
8.6
TF 30.9-115 L
3000			
8.6
TF 30.9 G		3000			8.6
TF 33.7-115
3300			6.6
TF 33.7-115 L
3300			
6.6
TF 33.7 G		3300			6.6

Teho (kW/hv)
37/50
55/75
55/75
85/115
85/115
55/75
85/115
85/115
55/75

PANORAMIC
Panoramic kurottajat ovat suunniteltu rakentamiseen ja teollisuuteen ja ne tarjoavat ainutlaatuisia teknisiä ominaisuuksia. Panoramic-malliston kurottajat voidaan varustaa maatuilla suorituskyvyn parantamiseksi ja innovatiivisella Merlo
CDC (Dynamic Load Control) -turvajärjestelmällä.
Laajaan Panoramic-mallistoon kuuluu helppokäyttöiset ja tehokkaat kurottajat niin ahtaisiin työtiloihin kuin suuriin rakennustyömaihin. Se onkin täydellinen mallisto turvalliseen työskentelyyn kun tarvitaan suorituskykyä ja luotettavuutta.
Panoramic-mallistossa on yhteensä 18 mallia: nostokykyä 3000 kilosta 12000 kiloon ja nostokorkeudet 10 metristä jopa
18 metriin asti. Katso mallit www.rotator.fi

www.rotator.fi

TURBOFARMER&MULTIFARMER
Uusi moduulirakenteinen Turbofarmer-mallisto tarjoaa 6 mallia ja yli 20 erilaista versiota. Näiden kurottajien kuormannostokyky on 3,3-5 tonnia ja puomin pituus 7-11 metriä. Kaikissa malleissa on Tier 4 Interim -moottori (115/140/170
hv) sekä 2-nopeuksinen hydrostaattinen vaihteisto. Tiettyjen mallien alustoihin on rakennettu järjestelmä, jolla käyttäjä
voi kompensoida maan kaltevuuden ja siten työskennellä turvallisesti. Käyttäjä voi siirtää puomia sivusuunnassa ja siten
mukavasti ja nopeasti asettaa kuorman tarkasti oikeaan kohtaan.
Kurottajille ominaisten käsittely-, kuljetus- ja huoltotöiden lisäksi uudet Turbofarmerit soveltuvat aina 21 tonniin asti tyyppihyväksytyn vetokoukun sekä pneumaattisen tai hydraulisen perävaunun jarrujärjestelmän ansiosta mainiosti myös vetotehtäviin. Malleihin on saatavana mekaaninen voiman ulosotto, jolla voidaan käyttää esimerkiksi rehuvaunua, pyöröpaalainta, kylvökonetta tai kasvinsuojeluruiskua.

Multifarmer on innovaatio, joka yhdistää perinteisen maataloustraktorin ja traktorin ominaisuuksia tehokkaasti. Saa-

tavilla on kolmen eri mallin valikoima korkean suorituskyvyn omaavia kurottajia monipuolisiin maatalouden töihin kuten
kuormien käsittelyyn, nostoon ja kuormien kuljetukseen. Niissä on myös loistavat ajo-ominaisuudet esimerkiksi hinaukseen ja maanmuokkaukseen.

ROTO
Ympäripyörivä Roto-kurottaja mahdollistaa 360 asteen työskentelyn. Malliston kurottajien käyttökorkeudet ovat 16-35
metriä ja ne nostavat 4 tonnista jopa 7 tonniin. Merlon Roto-mallisto on alansa edelläkävijä niin suorituskyvyssä kuin
turvallisuudessa. Niissä on erinomainen näkyvyys ja luokkansa suurin ohjaamo. Ne ovat helppokäyttöisiä ja Merlon patentoitu EPD-järjestelmä (Eco Power Drive) säästää energiaa jolloin saadaan pienempi polttoaineenkulutus.

Kerromme mielellämme lisää ratkaisuistamme niin maatalouteen, rakentamiseen, teollisuuteen kuin kiinteistönhuoltoon
liittyen sekä maan kattavista jälkipalveluistamme. Yhteistyöllä
kanssamme saat käyttöösi alan parhaat koneet ja luotettavan
palvelun, myös vuokraten. Tarjoamme kilpailukykyäsi parantavat
kokonaistaloudelliset palveluratkaisut nopeasti ja joustavasti.
Ota yhteyttä!

Ylivieska

Katso lisää www.rotator.fi

Kokkola

Kurottajamyynti
Jorma Puhakka 040 556 2774
jorma.puhakka@rotator.fi

Suonenjoki
Jyväskylä

Jarno Kohtamäki 050 4710 977
jarno.kohtamaki@rotator.fi
Vuokraus
www.rotarent.fi
Katso lähin Merlo maatalousmalliston jälleenmyyjäsi www.rotator.fi

Lieto
Ahvenanmaa

