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In Italie startte in 1964 Amilcare en Natalina Merlo een bedrijf waarin men machines voor 

ruwterrein gingen maken. Al direct vanaf de oprichting werd groot gedacht en werd in 

S.Defendente di Cervasca ten zuiden van Turijn een nieuwe fabriek gebouwd. 

  

De eerste machines waren dumpers en kleine betonwagens. De machines waren erg succesvol 

en de productie groeide gestaag. 

In 1981 werd het idee geboren om ook een telehandler te bouwen en daarmee werd Merlo nog 

bekender en ook internationaal geprezen. Op dit moment is Merlo een van de toonaangevende 

verreiker fabrikanten van de wereld. 
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In 1987 kwam Merlo met een nieuw ontwerp, de motor aan de zijkant tussen de wielen 

gemonteerd en de telescoop arm in het midden die zover kon zakken dat de chauffeur voldoende 

uitzicht heeft.  

  

In 1991 kwam Merlo met een telehandler waabij de telescooparm op een draaikruis staat en 

daarmee het bereik 360 graden is zonder de machine te verplaatsen. 

In 1996 ging Merlo machines bouwen die ook in de landbouw gebruik konden worden. In eerste 

instantie alleen als verreiker maar al snle kwamen er modellen met een hefinrichting en aftakas 

voor aandrijving van machines en werktuigen. Inmiddels heeft men modellen die gehomologeerd 

zijn als volwaardig trekker. 

  

In 2000 bracht Merlo de Multifarmer, deze machine heeft de telescooparm zoals alle telehandlers 

maar is verder uitgerust als een volwaardige trekker. Hierdoor is de machine op veel bedrijven 

breed inzetbaar en Merlo weet steeds meer klanten te overtuigen om een Multifarmer te kopen. 

In 2002 werd de Cingo op de markt gebrcht, een serie kleine machines die veelzijdig ingezet 

kunnen worden bij grondverzet in tuinen en bij bouwwerken. Zeker voor gebruik op ruw 

heuvelachtig terrein en waar een grote machine niet gebruikt kan worden. 
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In 2004 laat Merlo zien hoever hun techniek reikt, de verreikers worden uitgerust met een systeem 

B.B.S. (Boom Suspension System) dat de bewegingen van de telescoop kan dempen en daarbij 

een E.A.S. (Electronic Active Suspension) waarmee de veiligheid van het werken met een 

dergelijke machine is toegenomen. 

In 2005 start Merlo met een vestiging in Australie. 

In 2008 kom Merlo met een GPS systeem waarmee de juiste plaats eenvoudiger te bereiken is. 

In 2009 brengt Merlo een verbeterde Multifarmer op de markt. 
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In 2010 komt de Eco Power Drive waarmee alle functies van de machine electronisch 

gecontroleerd worden en daarmee wordt bespaard het brandstofverbruik en het geluid dat de 

machine maakt. In 2011 komt een Dynamic Load Control system waarmee de machine veel 

stabiler wordt. 

In 2012 brengt Merlo vernieuwde versie van de Multifarmer en de Turbofarmer. 

In 2013 wordt de productie fors uitgebreid en brengt Merlo een nieuwe telehandler Hydrid op de 

Agritechnica. ( zie : www.merlo.com ) 

 

http://www.merlo.com/


MERLO Machines 2016 KR Pagina 5 
 

 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 6 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 7 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 8 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 9 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 10 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 11 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 12 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 13 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 14 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 15 
 

 

 



MERLO Machines 2016 KR Pagina 16 
 

 

 


