
MERLIN

OBJEM

6,2 m3
HMOTNOSŤ

10–15 t
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Univerzálny

MERLIN je doma v komunálnej sfére, na cestách a stavbách, 
skonštruovaný na montáž podvozkov s celkovou hmotnosťou 
10 -15 ton.

Patentovaný hydrostatický systém pojazdu a náhonu ponúka 
jednoduchú a komfortnú obsluhu spojenú s nízkou spotrebou 
a vysokým výkonom.

Možnosť kombinácie rôznych podvozkov, výbavy a vodných 
nádrží zabezpečuje, že je MERLIN agilný stroj s vysokým 
výkonom na požiadanie.

Ťažná stredová kefa s kanálovým systémom 
a nastaviteľnou kontrolou prítlaku.

Súčasné obojstranné zametanie s vysokotlakým čistením. Krátke sacie hadice sú ľahko vymeniteľné, nízko 
nákladové a jednoducho čistiace.

ROBUSTNÝ A SPOĽAHLIVÝ:
SCARAB MERLIN

OBJEM

6,2 m3
HMOTNOSŤ

10–15 t



Vypúšťací žľab a zadné dvere s trojitým závesom pre efektívne tesnenie, Zásobník vyrobený kompletne 
z nehrdzavejúcej ocele.

Hydraulický systém je z veľkej väčšiny vedený v oceľových trubkách, 
zamedzuje vzniku porúch na bežných hadiciach

Telo ventilátora je umiestnené s cieľom dodať efektívny prietok 
vzduchu pre vysoký sací výkon a zníženie spotreby. Priestor 
ventilátora je ľahko čistiteľný a prístupný.

Filter nečistôt pracujúci cez sklopný rošt s vlnitým povrchom, ktorý 
zdvojnásobuje filtračnú plochu a s jednoduchým a spoľahlivým 
sklápaním pri čistení.
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Výkonný a spoľahlivý sací systém

Scarab MERLIN



Scarab CANbus kontrolný systém je revolučná cesta, akou sú naše zametače ovládané 
a kontrolované.

Intuitívne ovládače a ergonomicky umiestnený monitor ponúka vysokú úroveň informácií 
a spätnej väzby pre obsluhu aj servis. Grafické zobrazenie zametacej konfigurácie a stav 
systémov vozidla spolu so servisnými informáciami a intervalmi údržby.

Monitorovanie dodáva možnosť preventívneho zásahu v prípade problémov a dosiahnutie 
optimálneho výkonu stroja.

Scarab CANbus spolu s univerzálnymi konektormi pre pripojenie na GPS a telematic systém 
zabezpečí detailné monitorovanie pohybu, funkcií a vyťaženosti stroja.
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VÝKON A KONTROLA
Jednoduchý a spoľahlivý

Ovládanie a kontrola

Jednomotorový koncept a patentovaná 
hydrostatická prevodovka

Pohon celého stroja len s motorom auta ponúka veľa výhod:

• Zníženie spotreby o 30%

• Zvýšenie nosnosti a lepšie rozdelenie hmotnosti

• Nízka hlučnosť a polovičné emisie

• Polovičné náklady na údržbu a čas servisu

Hydrostatický prevod

Patentovaná hydrostatická prevodovka je umiestnená v 
podvozku vždy špeciálne podľa typu podvozku a konkrétnej 
aplikácie. Hydrostatický prevod spolu s ovládaním joystikom 
na pojazd dopredu a dozadu umožňuje používanie jediného 
pedálu, znižuje únavu a dáva možnosť obsluhe sa plne 
koncentrovať na zametanie.

OBJEM

6,2 m3
HMOTNOSŤ

10–15 t



ŠTANDARD
MERLIN špecifikácia

Hmotnosť a rozmery

Šírka zametania
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Podpora zameraná na zákazníka

Veríme, že prvotriedny produkt si zaslúži prvotriednu podporu. Naša reputácia je pre nás to 
najdôležitejšie. Je nám cťou ponúknuť zákazníkom nasledovnú podporu:

• Medzinárodnú dílerskú sieť

• Fast-Track expresnú dodávku náhradných dielov

• Long-Term predĺženú záruku

• Technické školenia

• Balíky podpory produktu

• On-line manuály

• Full-Operator – inštrukčná podpora 
 operátorov

Merlin môže byť montovaný na podvozky s celkovou hmotnosťou 10t do 15 t, napr. Mercedes, DAF, Iveco, MAN, VOLVO, Renault. Presnú špecifikáciu vyžiadajte u predajcu.

Typické zaťaženie 10 ton – 4000 kg / 15 ton 8250 kg

Typické rozmery

Celková dĺžka 5640 - 6000 mm

Rázvor 3300 mm

Celková šírka 2220 mm

Celková výška (sklopený a vyklopený zásobník) 2970 mm/4500 mm

Objemy

Rozmer zásobníka Celkový 6,2 m3, čistý 5,5 m3

Objem nádrže na vodu 900 až 1250 l

A Šírka sacej dýzy.......................................... 740 mm

B Sacia dýza a kefa........................................ 1135 mm

C Dýza, bočná a stredová kefa................... 2075 mm

D Simultánne obojstranné zametanie..... 3200 mm

C

B
A

A

A
B

B

C

D

C



DOPLNKOVÁ VÝBAVA
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Voda
Vysokotlakové/vysokoobjemové príslušenstvo s pištoľou a samonavíjacou hadicou
Rameno s vysokotlakovým zariadením
Doplnkové zníženie prašnosti pre saciu dýzu – vodná rampa pred saním
Doplnkové zníženie prašnosti pre saciu hadicu – 4 doplnkové trysky na vrchu sania
Zväčšenie vodných nádrží
Komplet na chemický postrek pre použitie na zložité čistiace operácie
Hydrant kit, 3m hadice s priemerom 50 mm pre dopĺňanie vody
Simultánny vysokotlakový postrek a zametanie 
Kefy
Dvojité zametanie – ďalšia bočná kefa s vysávačom na široké obojstranné zametanie
Simultánne dvojité zametanie – bočné kefy a stredová kefa pracujúce súčasne
Doplnkové bočné kefy montované pred štandardné bočné kefy
Nastaviteľná kontrola prítlaku pre bočné a stredovú kefu
Sací systém
Sacia hadica montovaná v zadnej časti
Sacia hadica montovaná na otočnom ramene
Ďalšie príslušenstvo
CCTV kamera na bočné zametanie a vzadu
Centrálne mazanie – automatické alebo manuálne
Alternatívne osvetlenie, majáky a označenie
Hasiaci prístroj

*ostatné príslušenstvo a špecifické požiadavky sú dostupné na požiadanie

OBJEM

6,2 m3
HMOTNOSŤ

10–15 t


