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Kun traktorin ja teleskooppikurottajan 
parhaat puolet yhdistyvät...
Traktoriksi rekisteröitävä kurottaja kantaa nimeä Multifarmer. Tässä mallistossa yhdistyy traktorin ja 
teleskooppikurottajan parhaat ominaisuudet. Kurottajissa on vakiona 3-piste nostolaite, mekaaninen voiman 
ulosotto, rungon kallistus sekä kattavasti hydrauliikan pikaliittimiä. Uusi mallisto soveltuu myös pneumaatti-
sen tai hydraulisen jarrujärjestelmän ansiosta raskaisiin vetotehtäviin.  

Multifarmer -mallisto sisältää kaksi eri kokoluokkaa ja kahdeksan eri versiota

Nostokapasiteetti 3400kg Nostokapasiteetti 4000kg
Nostokorkeus 7-9m  Nostokorkeus 7-9m
Moottori Deutz TCD3.6  Moottori FPT NEF45
4 sylinteriä / 3.6 litraa  4 sylinteriä / 4.5 litraa
100/136 kW/HP  125/170 kW/HP
Stage IV, SCR+DOC  Stage IV, SCR+DOC
40 km/h   40 km/h

MULTIFARMER



Tehoa ja voimaa 
kompaktissa koossa…
Compact -mallisto sisältää kolme eri kokoluokkaa polttomoottorilla varustetuissa 
kurottajissa. Myös Compact -mallisto on rekisteröitävissä traktoriksi.

COMPACT - P27.6 PLUS

Merlon pienin polttomoottorilla varustettu kurottaja P27.6 PLUS nostaa 2700kg:n taakkoja ja puomin 
nostokorkeus riittää aina kuuteen metriin saakka. Tällä pienellä ja ketterällä työkoneella pääset ahtaisiin 
tiloihin ja siksi kone onkin suosittu esim. navetan sisällä työskentelyssä, konttien lastauksissa/puruissa ja 
yleiskoneena maatiloilla.

Kaikki Merlon kurottajat ovat vakiona nelivetoisia, hydrostaattisella voimansiirrolla ja kolmella eri 
ohjaustavalla (etupyöräohjaus, nelipyöräohjaus ja rapuohjaus) varustettuja. Lisäksi, mallista riippuen, 
optiona saatavilla CVTronic vaihteisto, jossa kone vaihtaa vaihdetta automaattisesti kadottamatta vääntöä 
missään vaiheessa. 

Seuraavissa Compact kokoluokan koneissa nostoteho kasvaa aina 3300kg:n saakka ja nostokorkeus 9m:n 
saakka. Lisäksi näissä koneissa on valittavana eri vaihtoehtoja moottoreiden tehoissa sekä hydrauliikassa.

COMPACT - TF33.7 ja TF30.9



Vihreää voimaa!
Vuonna 2019 lanseerattu e-Worker 
on 100% sähköllä toimiva kurottaja.

Merlon ensimmäinen sähkökurottaja näki päivänvalonsa vuonna 2019 Agri Technica -messuilla 
Hannoverissa. Kurottajaa on saatavilla kahtena eri versiona; e-Worker 25.5-90 – nelivetoisena ja 
e-Worker 25.5-60 – etuvetoisena. Nostokapasiteettia siis 2500kg ja nostokorkeutta viisi metriä.

Sähkökurottajat soveltuvat erinomaisesti maatiloille suljettuihin ympäristöihin kuten talleihin ja 
varastoihin.

”E-Worker suunniteltiin vähentämään päästöjä ja meluhaittaa sekä lisäämään 
kustannustehokkuutta ja tuottavuutta ahtaissa tiloissa.” 
-Massimo Biei, Merlo S.p.A.

E-worker

Runsaasti vaihtoehtoja räätälöitynä sinulle

TURBOFARMER

Merlon medium -luokan maatalouskurottajia edustaa Turbofarmer mallisto.

Uusi moduulirakenteinen Turbofarmer -mallisto tarjoaa 6 kokoluokkaa ja yli 20 erilaista versiota. Näiden 
kurottajien kuormannostokyky on 3,3-5 tonnia ja puomin pituus 7-11 metriä. Kaikissa malleissa on stage 4 
-luokan moottori (115/140/170 hv) sekä 2-nopeuksinen hydrostaattinen vaihteisto. 

Osaan tämän kokoluokan malleista on saatavilla myös rungon kallistus kompensoimaan maan kaltevuutta 
sekä mekaaninen voiman ulosotto, jolla voidaan käyttää esimerkiksi pyöröpaalainta, kylvökonetta tai vaikkapa 
rehuvaunua. Lisäksi kurottajamarkkinoilla ainutlaatuinen, puomin sivusiirto, helpottaa ja nopeuttaa taakkojen 
asettamista sivusuunnassa paikoilleen. 

Uusi mallisto soveltuu myös tyyppihyväksytyn vetokoukun sekä pneumaattisen tai hydraulisen jarrujärjestel-
män ansiosta myös vetotehtäviin aina 21 tonnia painaviin lasteihin saakka. Myös Turbofarmer -mallisto on 
rekisteröitävissä traktoriksi.



Raskaan sarjan työkoneet maatalouteen
Heavy -mallisto, joissa nostokyky hurjat 7200kg-12000kg, siirtelee jo isompaakin taakkaa vaivattomasti 
ja nostokorkeuttakin saadaan näihin koneisiin jopa 18 metriä!

MULTIFARMER

Merlo on yksi maailman johtavia kurottajavalmistajia sekä ehdoton teknologiajohtaja markkinoilla. Merlon 
tehtaalta Italiasta lähtee noin 5000-6000 kurottajaa vuosittain niin maatalouteen kuin rakennusteollisuuteen. 
Jo kymmenet  tuhannet tyytyväiset asiakkaat luottavat Merlon laatuun maatalouskoneena ja siitä syystä Merlo 
onkin markkinajohtaja monessa maassa ympäri maailman.

MERLO NUMEROINA:
Perustettu  vuonna 1964   
Työntekijöitä 1400 henkilöä   
Liikevaihto yli 400 miljoonaa euroa (2019) 
Vienti yli 90%

Liikevaihdosta 8% tuotekehitykseen
Tehdasalue 300 000 m2
Yli 600 jälleenmyyjää kautta maailman

Merlolta myös kattava valikoima 
erilaisia lisälaitteita maatalouden 
eri tarpeisiin.



Suonenjoki

Jyväskylä

Ahvenanmaa

Ylivieska

Lieto

Kokkola

Vuonna 1954 perustettu Rotator on yksi kokeneimmista ja 
vakiintuneimmista koneiden maahantuonti- ja jälkipalvelu-
yrityksistä Suomessa. Vuonna 2018 Rotatorin liikevaihto 
oli 85,4M € ja henkilökuntaa noin 150. Rotator on 
toiminut Merlon maahantuojana jo vuodesta 1995 ja tänä 
päivänä Merlon huoltopalvelut kattaa jo koko maan.

Kerromme mielellämme lisää Merlon maatalouskurottajista
sekä lisälaitteista. Ota rohkeasti yhteyttä! 

MERLO MYYNTI
  
Jorma Puhakka, 040 5562 774
jorma.puhakka@rotator.fi

www.rotator.fi


