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Vi ansvarar för hela produkten, från ritbord till 
färdig truck. Vi använder endast kända 
komponenter från erkända tillverkare. Allt för 
att ha kontroll över kvalitet och tillgång till 
komponenter och reservdelar. 

Våra elektriska gaffeltruckar är byggda med 
största fokus på förarkomfort, ergonomi och 
prestanda. En Merlinum gaffeltruck ska vara 
det naturliga valet för både föraren och 
ägaren.
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FRÅN MERLINUM 6-10 T
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ECO, NORMAL, 
POWER MODE

PRESTANDA OCH LJUDNIVÅ

Trucken har innerkugghjulspumpar för 
att hålla låg ljudnivå och minimera 
vibrationer. 

För så låg energiförbrukning som 
möjligt och beroende på hur arbets-
dagen är planerad kan föraren själv 
välja i vilken hastighet trucken ska 
framföras. 
Eco:            15-17 km/h 
Normal:     19 km/h 
Power:       25 km/h 
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VINNARE 
Förare
Ägare
Miljö

MERLINUM

En eltruck från Merlinum sparar pengar. 

Förutom att Total Cost of Ownership är betydligt lägre än för konventionella 
dieseltruckar förekommer heller inga skadliga emissioner. En eltruck är bättre 
för både miljö och förare. 

Mindre vibrationer, lägre ljudnivå, bättre energieffektivitet och lägre “running 
costs.” 

Servicekostnader beräknas vara 60% av kostnaden jämfört med dieseltruck. En 
eltruck har dessutom 40% längre livslängd än motsvarande dieseltruck.
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Elektrifiering av truckflottan - En investering som lönar sig
Redan efter andra verksamhetsåret är en elektrisk gaffeltruck mer kostnadseffektiv 
än motsvarande dieseltruck.

    Servicekostnad per år 40% lägre 

    Livslängd är 40% längre 

Utöver lägre servicekostnader och längre livslängd på maskinen försvinner behovet 
av fossilt bränsle.

ÄGARENS FÖRDELAR

Kostnad

Tid
1 ÅR 5 ÅR3 ÅR 6 ÅR2 ÅR 7 ÅR4 ÅR1 ÅR

Eltruck

Dieseltruck

Lithium-jon - Framtidens batteri är redan här 

Redan vid korta pauser kan ett lithiumbatteri korttidsladdas och därmed uppnå 80% 
av dess batterikapacitet vilket innebär att man slipper batteribyten.

100%

50%

6:00 7:00

Lithium-jon batteri Blybatteri Batteribyte vid val av blybatteri

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

Tid

Rast

30 min. mellanladdning

10 min.
mellanladdning

10 min.
mellanladdning

Skift 2 Skift 3

Batteribyte vid
blybatteri

Batteribyte vid
blybatteri

Rast Rast

30 min. mellanladdning 30 min. mellanladdning

Skift 1
Ström 
förbrukning



MERLINUM 

Vår Truck har skapats  
med kunden i fokus. Vvi har 
genom åren utvecklat och 
tagit fram de lösningar som 
underlättar och förbättra det 
dagliga användandet.

Merlinum Forklift
har skapats med kunden i
fokus. Vi har genom åren 
utvecklat och tagit fram de 
lösningar som underlättar 
och förbättrar det dagliga 
användandet.
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HYTT

Merlinum 
har en rymlig hytt 
med låg frontpanel 
och stora glasrutor 
för optimal sikt. 
Inredningen i 
hytten är robust 
och tålig. 

Det finns en 
generös ställbar 
spakpanel för bästa 
möjliga ergonomi 
samt justerbara 
pedaler som 
standard.
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För att föraren ska kunna 
transportera så mycket 
utrustning och hjälpmedel 
som möjligt med 
trucken är den utrustad 
med stora  
förvaringsutrymmen. 

Det finns en unik låda under 
förarstolen för saker man 
behöver ha nära till hands. 
Flera pappershållare är 
standard i hytten. 
Alla förvaringsskåp är 
utrustade med belysning 
som standard.

Option brett insteg ovan.

FÖRVARING

Trucken har ett stort insteg rakt framför förastolen för att föraren snabbt och lätt 
ska kunna ta sig in och ur maskinen. Det finns ett långt och robust instegshandtag 
på utsidan av hytten till hjälp för föraren. Instegen är utrustade med belysning som 
standard.
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BATTERIBYTE & SERVICE

Enkel lossning för 

snabbare batteribyte 

samt gaffelfickor 

nedsänkta i ramen för 

att få ner 

batteriet för bästa sikt.

Batterioptioner

Blybatteri                                           1240-1550 Ah

Högpresterande blybatteri         1320-1725 Ah

Lithium-jon                                       824-1500   Ah

Samtliga truckmodeller kan 
utrustas med antingen bly- 
eller lithium-jon batteri 
beroende på vilken typ av 
verksamhet och klimat 
trucken skall framföras i.
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Trucken har en tippbar hytt för

enklare åtkomst av komponenterna för 

snabbare service, vilket håller ner 

kostnaden för kunden. 

  Smörjningsnipplar till hjulnav på 
  styrhjul är standard. 

  Reservdelar finns alltid hemma på
  lager för snabb leverans.   

ÅTKOMST
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KOMFORT

-

Som standard har Merlinum elektriskt ställbara 
pedaler i hytten. det gör att föraren enkelt kan 
ställa in den bästa vinkeln för fötterna. 
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Samtliga reglage är ergonomiskt utformade och kan utrustas med joystick  eller 
vippreglage. Som komplement till traditionell rattstyrning �nns spakstyrning eller 
miniratt som tillval. 

Förarplatsen kan utrustas med mekanisk eller 
luft�ädrad stol. 



BELYSNING

Trucken har som standard LED-belysning och 
arbetsljus riktade mot styrhjul. 
Alla förvaringsskåp är  belysta. Trucken kan 
även utrustas med bluespot och 
instegsbelysning tillsammans med en hel rad 
övriga belysningsoptioner.
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DISPLAY

       Vår pekskärm med ett enkelt 
      gränssnitt och stora ikoner kan 
      beställas som både 10,1” eller
      som extra stor. (15,6”) 
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TEKNISK INFORMATION

Merlinum Forklift är specialister på att utrusta trucken helt enligt kundens önskemål. 

Användandet kan se helt olika ut för olika kunder vilket gör att vi har ett brett program med 

optioner. 

Då säkerhet är högsta prioritet hos både Merlinum samt våra kunder är trucken redan som 

standard utrustad med bla LED-strålkastare

För ytterligare förstärkt säkerhet kan trucken utrustas med exempelvis blue-spot, riktade 

strålkastare och automatisk hastighetsreducering beroende på om man kör inne eller ute.
 

OPTIONER 
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Prestanda

Hastighet F/R

Lyfthastighet (UL)

Lyfthastighet (ML)
Sänkhastighet (UL)

Sänkhastighet (ML)
*(UL) utan last. / *(ML) med last.

km/h

m/s

m/s

m/s

m/s

25

0,41

0,41

0,4

0,4

Maskinbredd

Däcktyp

Pneumatiska

Massiva

Singelmontage Dubbelmontage

1700-1800 mm

1700-1800 mm

2000-2200 mm

2000-2200 mm
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Nedan följer ett urval av olika optioner som kan väljas till Merlinums gaffeltruckar

OPTIONER
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Trucken kan konfigureras lågbyggd 
(2450 mm) eller extra 
lågbyggd (2200 mm) vilket innebär att 
man kan lasta i och ur en container, 
vidare kan trucken även byggas med 
högre markfrigång.
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Anteckningar
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KONTAKT
 

info@merlinum.se
merlinumforklift.se

Försäljning Sverige                            

Teknik/Hydraulik/Utveckling                     

Mjukvara/Styrsystem                                   

Försäljning/Service/Teknik/Ledning        

Försäljning/Service/Ledning                      

Försäljning Export/Ledning                       

Utveckling                                                      

Administration                                              
 

Checka filmen

0725855611 

0725855630 

0725855608

0725855602

0725855601

0725855603

0725855607

0727163088


