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Nye teleskoplæssere
fra Merlo

For 20 år siden blev den
første TurboFarmer teleskoplæsser produceret til landbruget. Nu lanceres den nye
generation af Turbofarmere.
Det er ikke blot en fornyelse,
men en helt ny serie der introduceres.
Løftehøjden bliver syv og 10
meter, løftekapacitet på henholdsvis 3.800 kg og 4.200 kg
og motorkraften fra 122 til 156
hk.
Merlo har brugt de mange
års erfaring kombineret med
kundernes feedback, til at udvikle den nye serie af TurboFarmer. TF 42.7 TT, der har en
løftekapacitet på 4,2 ton fra 0
til 7 meter, hvilket gør den til
den bedste teleskoplæsser i
denne størrelse.

sammen med hydrostaten, der
gør det muligt at sænke motoromdrejninger og bevare hastigheden. Foruden at reducere
brændstofforbruget med op til
18 procent, giver det en bedre
dynamisk nedbremsning af
maskinen.
- På de kommende dyrskuer
rundt om i landet, vil vi præsenterer de nye TurboFarmer
modeller. De nye TurboFarmer imødekommer de efterspurgte krav om mere kraft og
de nye modeller klarer både
krævende opgaver i marken
og læsning. Så nu kan man
spare en traktor og have én
og samme maskine til opgaverne på gården og i marken,
siger Lars Vad, fra Brdr. Holst
Sørensen A/S, Obbekær, som
er importør af Merlo-programmet.

Er på dyrskuerne
Modellerne introduceres med
Eco Power Drive (EPD), som
standard. EPD kontrollerer
den elektroniske motorstyring

Nu kan man spare en traktor og have én og samme maskine til opgaverne på gården og i marken med de nye Merlo teleskoplæssere, siger Lars Vad, fra Brdr. Holst Sørensen A/S, Obbekær.

OM UDDANNELSEN
Hvis du er til kridhvide skjorter og rene negle – ja så er
det nok spild af tid at læse videre.
Er du derimod ikke bange for at få olie på hænderne, elsker
at rode med mekanik og motorer – og har det fint med
frisk luft, ja så vil denne uddannelse helt sikkert være
noget for dig.

UDDANNELSE MED MULIGHEDER
Uddannelsen som landbrugsmaskinmekaniker betegnes
som en af de mest vidtfavnende i metalfagene.
Uddannelsen er meget alsidig, og landbrugsmaskinmekanikerne kan andet end lige skifte dele på maskiner.
Under uddannelsen gennemgår eleverne et meget alsidigt
forløb med et højt fagligt indhold, og får mulighed for
at arbejde meget selvstændigt. Som færdiguddannet
landbrugsmaskinmekaniker har man mange muligheder for
job, ikke bare i Danmark – men i hele verden.

PRAKTIKPLADSER OG FORLØB

k

ddannelsen.d

.mekanikeru
Se mere www

Uddannelsen varer 4 år.
1. Grundforløb på ½ år
2. Efterfølgende forløb på 3 ½ år
3. Skoleforløb på 7 skoleperioder af 5 uger i hovedforløbet
4. Mulighed for 4 ugers erhvervsrettet tilbygning
I grundforløbet er der specielle færdigheder, der skal
opnås, og dette foregår på Teknisk Skole, men det kan være
nødvendigt at tage hele eller dele af grundforløbet på
Erhvervsskolerne i Aars.
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