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Pochodzi ona z typoszeregu maszyn 
stworzonych do trudnych zadań, typo-
wo rolniczych. Silnikiem, który ją napę-
dza, jest jednostka Deutz TCD o pojem-
ności 3,6 l. Moc maksymalna tego moto-
ru to 122 KM. Silnik spełnia normę czy-
stości spalin Euro III B, w czym pomaga 
katalizator spalin. – Maszyna jest wypo-
sażona w silnik, który spełnia surowe nor-
my czystości spalin bez konieczności mon-
towania kłopotliwego filtra cząstek sta-
łych, przymusu zastosowania układu do-
zującego płyn AdBlue i katalizatora selek-
tywnej redukcji katalitycznej (SCR) – mówi 
Wojciech Mańkiewicz z Manitou Pol-
ska. Duża uchylna pokrywa silnikowa 
i umieszczenie elementów serwisowych, 
jak wlewy, spusty oraz filtry z brzegu po-
zwala na łatwe dojście do nich podczas 
przeglądów serwisowych.

Stworzona 
do ciężkiej pracy

O przystosowaniu ładowarki do pracy 
w ciężkich rolniczych warunkach świad-
czy nie tylko stosunkowo duża moc sil-
nika, ale również jego osprzęt. Silnik 
współgra z bardzo wydajnymi chłodni-

cami. Są one przygo-
towane do odbioru 
dużej ilości ciepła tak-
że w okresie letnim, 
podczas pracy w upa-
łach, jak i w zimie. Po-
nadto układ chłodze-
nia został wyposażo-
ny w wentylator du-
żej średnicy, z możli-
wością odwróconego 
ciągu (tzw. wentyla-
tor zwrotny). Służy on 
głównie do oczysz-
czania kratek wloto-
wych powietrza chło-
dzącego. Podczas pra-
cy przy np. zielonkach 
czy słomie, jak i w ma-
gazynach resztki ro-
ślinne oraz kurz mogą przylgnąć do wlo-
tów powietrza chłodzącego i uniemoż-
liwić sprawne działanie układu chłodze-
nia. Producent pomyślał także o wrażli-
wych na ciepło elementach i podzespo-
łach elektronicznego sterowania łado-
warką. Dlatego umieścił je w strefie dzia-
łania  powietrza z wentylatora, tuż przy 
chłodnicach.

Zasysanie zimnego powietrza do 
schładzania m.in. silnika odbywa się od 
góry, co zapobiega zaciąganiu kurzu, 
a powietrze opływa wzdłużnie całą ko-
morę silnikową i wychodzi z tyłu. Nie jest 
ono kierowane w dół, aby nie powodo-
wać wznoszenia pyłu i kurzu. Producent 
dostosował do trudnych warunków także 
układ zasilania powietrzem. W jego po-

Ładowarka 
teleskopowa 
Manitou MLT 
735 Elite

Mieliśmy możliwość zapoznania się z ładowarką 
teleskopową Manitou MLT 735 PS. Na polu naszego 
redakcyjnego testu pojawiła się maszyna 
w najbogatszej wersji – Elite.

Testowana ładowarka była wyposażona w silnik Deutz TCD 3,6 
o pojemności 3,6 l i mocy maksymalnej 122 KM. Producent zapro-
jektował duży pakiet chłodnic. Wentylator ma funkcję wydmuchi-
wania zanieczyszczeń osadzających się na kratkach wlotowych.

Obejrzyj film 
na YouTube
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