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Werktuigendrager Serie MC
Lichtgewicht erktuigendrager ntworpen voor veelzijdigheid in gemeentelijke toepassingen: wegen, lichte 
bosbouw, sneeuwruimen,... Een machine die is ontworpen voor de 4 seizoenen!

aCabine aan de linkerkant met hoge zichtbaarheid in gebruik
aDuurzaam chassis en onderbepantsering.
a4-cilindermotor met een vermogen van 100 kW (135 pk) Tier IV Final
aVier aansluitmogelijkheden
aPermanente vierwielaandrijving met vierwielaandrijving en drie modi
aDynamische stabiliteitscontrole
aStandaard cabine voor ROPS / FOPS met goedgekeurde, schokbestendige doorkijk
aHoogrendementsradiatoren met omkeerbare ventilator
aVerschillende opties beschikbaar (3-punts hefinrichting, lier vooraan, mechanische frontaftakas)
aBrandbeveiligingsset
aOrganische oliekit
aVoorverwarmingssysteem water
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Werktuigendrager Serie MC Cabine
aHoge zitpositi e
aGrammer zetel
aGoed 360° zicht
aGemakkelijke toegang
aRuisonderdrukking
aROPS en FOPS-gecerti fi ceerd

Vier besturingsmodi
Omnidirecti onele vierwielssturing met hydraulische servo-
ondersteuning. De bestuurder kan vier besturingsmodi 
kiezen (op de voorwielen, op alle vier de wielen, krab, op de 
achterwielen).

Sur les roues AV

Sur les quatre roues

Sur les roues AR

En crabe
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Technische gegevens
MM135MC

Tier IV Final
(verminderde uitstoot)

Deutz 4 cilinder turbo diesel common rail intercooler, 100 kW / 135 pk,
2300 tpm, 3,6 liter cilinderinhoud, Tier IV Final, waterkoeling,
elektronische snelheidsregeling, gemonteerd op silentblock.

Inversie van de luchtstroom om het stof op radiator te verwijderen
 (ventilatoraandrijving)

Vermogen (kW/CV) - Cilinders (n) 100/135 - 4

MCVTronic overbrenging Vloeiende en progressieve versnelling van 0 tot 40 km/u, 
zonder onderbreking van het koppel

Assen
Assen voor en achter, met geïntegreerde reductors en cilinders.

  Stijve s vooraan, achteras met vrije oscillatie

Handrem Negatief type, hydraulisch bediend, als uitgang
van het differentieel van de as vooraan

Chassis Dik gelast plaatwerk, holle elementstructuur
zonder torsie

Inhoud tank 150 l

Reservoir hydraulische olie 180 l met koeling

AD-blue reservoir 18 l

Hydraulisch systeem 1 Load Sensing-pomp voor extra bedieningselementen. Trainingsdruk: 230 
bar. Ingaande en uitgaande filters. Fan Drive-serie

Elektrisch systeem Batterijen = 12VDC x 100 Ah (975 CCA) - Alternator = 95 A

Standaard banden MITAS 500/70-24

Werktuigendrager vooraan

Hydraulisch hefapparaat, selecteerbaar volgens D.E / S.E., vast met Cat. 2, 
hefkracht 4200 kg.

Uitgerust met twee + twee hydraulische pluggen. Hefhoogte: 1200 mm.
Variabel debiet: 45 l / min

Aftakas (PTO)
Hydraulisch met pomp met variabel debiet in gesloten circuit.

Maximaal debiet: 150 l / min.
Drukventielen: 350 bar.

Apparatuur en  
optionele uitrusting

Automatische koppeling Cat. 2, met 70 kW (95PK) aftakking
Hydraulisch remmen van de aanhangwagen 10 t. Blokkering oscillatie 

achteras.



5

H

M

A

B C D

F

P

A (mm) 5518 F (mm) 460

B (mm) 725 H (mm) 2400

C (mm) 2800 M (mm) 1010*

D (mm) 1560 P (mm) 3070

Technische gegevens

* Largeur intérieure utile

Afmetingen

Veelzijdigheid

AFMETINGEN MM135MC
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Technologische voordelen

Front linkage verbinding:
• Cat. 2
• 120 pk mechanische krachtafnemer
• Hydraulische plug

De staalconstructi e is het onverwoestbare kader waarop een hoogtechnologisch systeem gebouwd wordt. 
Het versterkte chassis verhoogt de sti jfh eid en de sterkte door een uitzonderlijk anti -torsie ontwerp. 
Het resultaat is een gamma van effi  ciënte en robuuste machines geschikt voor alle applicati es, vooral in 
de meest veeleisende. De bediening van de apparatuur dmv hydraulica biedt talloze voordelen tav de 
concurrenti e die mechanische overbrengingen gebruiken. 

De gebruikte gereedschappen kunnen gebruikt worden in positi es die de maximale hoek van de cardan-as 
overschrijdt. Er zijn geen mechanische onderdelen onderhevig aan breuken en er zijn geen gevolgen voor 
de kinemati sche keten.  Bovendien kan de bestuurder de draairichti ng van de apparatuur omkeren met 
behulp van een eenvoudige elektrohydraulische bediening in de cabine.

aInnovati ef anti torsiechassis met uiterst effi  ciënte afscherming
aEen verrassende bodemvrijheid om extreem off road te rijden
aLaag zwaartepunt voor betere stabiliteit
aEen breed scala aan apparatuur

4 connecti es

Verbinding rechterkant:
• Boomvoorrang
• Gereedschapskist (zonder giek)

Aansluiti ngen 
vooraan:
• Lier
• Kraan
• Bak

Hefi nrichti ng achteraan:
• 3-punts hefi nrichti ng
• Hydraulische aft ak
• Hydraulische PTO
• Haak
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Technologische voordelen

Hydrostati sche overbrenging Merlo CVTronic
De Merlo conti nu variabele transmissie maakt gebruik van twee hydrostati sche motoren die in staat 
zijn om twee werkingsmodi aan te nemen:
• Maximaal koppel voor lagere snelheden • Maximale effi  ciënti e voor hoge snelheden
De voordelen ten aanzien van een klassieke overbrenging:
a Gecombineerd elektronisch beheer van dieselmotor, hydrostati sche transmissie en conti nu    
 variabele transmissie voor maximale vloeibaarheid en precisie 
 van bewegingen.
a Meer koppel bij laag toerental.
a Niet schakelen: meer comfort en lineair rijden
a De machine beweegt gestaag op de geselecteerde snelheid,  
 ongeacht de bedrijfsomstandigheden.
a Zodra de gewenste snelheid is bereikt,
     daalt  het motortoerental, wat een
 aanzienlijke brandstofb esparing 
 oplevert.

Aansluiti ngen 
vooraan:
• Lier
• Kraan
• Bak
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