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MECALAC LANCEERT
COMPACTE MCL-WIELLADERS

Mecalac zet met de compacte MCL-wielladers een flinke verbreding van het productaanbod in.
Dit keer gaat de fabrikant niet verder de niche in: geen zwenkversie en niet elektrisch, maar
wel degelijke Mecalacs van eigen fabricaat waarin we toch wat eigen unieke kenmerken
vinden. De eerste modellen staan waarschijnlijk al op AgroTechniek en GroenTechniek Holland.

‘WANNEER JE BENT
OPGESTAPT, BLIJKT DE WIELLADER
EENVOUDIG EN TOEGANKELIJK
IN DE BEDIENING’
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Daar sta je dan bij Ahlmann Nederland in Ammerzoden bij de eerste exemplaren van de nieuwe
Mecalac MCL-compactladers, die net binnen zijn
en die Mecalac officieel op de Bauma zal lanceren.
Zoals we van Mecalac verwachten, zijn ze fraai
vormgegeven, maar daar alleen win je de oorlog
niet mee. Ja, het is inderdaad een nieuwe serie
state-of-the-art compacte wielladers, maar dat
deze machines - zoals we van Mecalac gewend
zijn - gericht zijn op een nichemark en opvallend
anders dan andere zijn, kunnen we niet zeggen.

MECALAC-DNA
Het geheel ziet er zoals verwacht doordacht uit,
met een degelijk knik/pendelpunt, een robuust
laadframe met een flink bereik en een goed toegankelijk motorcompartiment met een vertrouwde Perkins-Stage V-driecilinderdiesel. Je
ziet duidelijk dat ze uit de voormalige Ahlmann-fabriek in het Duitse Büdelsdorf komen en
niet ‘ergens’ zijn gekocht om ook zo’n serie te
hebben. Wanneer je bent opgestapt, blijkt de
wiellader, zoals het bij zo’n machine hoort, een-
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Het robuuste knikpendel van de MCL 8 met de aandrijfas
eronder

voudig en toegankelijk in de bediening. Toch zie
je hier wel wat Mecalac-DNA in terug. De MCL’s
zijn uitgerust met Mecalacs hydrostatische aandrijving, M-Drive. Je kunt zowel het motortoerental als de rijsnelheid proportioneel instellen
met draaiknoppen op het zijpaneel. Heel welkom
is de drukknop achter op de joystick, waarmee je
de olieopbrengst van de derde aansluiting kunt
fixeren. Als je bijvoorbeeld gaat bezemen, stel je
zo de gewenste rijsnelheid en het motortoerental in. Met het scrolwieltje op de bedieningshendel ga je naar het optimale toerental en fixeert
dat, evenals dus de geleverde hydrauliekopbrengst met de drukknop achter op de hendel.
Iedereen snapt hoe handig dit is. Daarmee hebben we toch een unieke Mecalac-kenmerk voor
dit segment gevonden.

‘HEEL WELKOM IS DE
DRUKKNOP ACHTER OP DE
JOYSTICK, WAARMEE JE DE
OLIEOPBRENGST VAN DE DERDE
AANSLUITING KUNT FIXEREN’
ZES MODELLEN
De Mecalac MCL-serie omvat zes modellen, allemaal uitgerust met een Perkins-Stage V-driecilinderdiesel. Het kleinste model, de 1,7-tons MCL
2, heeft als enige wielmotoren. Deze is uitgerust
met een 18 kW (25 pk) sterke Perkins. Met zijn
breedte van 1,10 meter, een maximale hefhoogte van 2,75 meter en een hefvermogen van
een ton is het de lichtste en compactste in de
serie. De MCL 4 heeft dezelfde krachtbron, maar
is met zijn breedte van 1,10 meter en mechani-

sche assen een slag groter en met een eigengewicht van 2,4 ton een slag zwaarder. Deze heeft
een hefvermogen van 1650 kilo en een hydrauliekopbrengst van 30 liter per minuut. Deze MCL
4 heeft een top van 20 km/u. De MCL 6 heeft dezelfde afmetingen en nagenoeg hetzelfde hefvermogen als de MCL 4, maar is met zijn 36 kW
(59 pk) Perkins en een hydrauliekopbrengst van
60 liter per minuut duidelijk een slag sterker. De
MCL 6 is in 30 km/u-variant leverbaar. De 2,85
ton zware MCL 8, ook met een 36 kW (59 pk)
Perkins en een hydrauliekopbrengst van 60 liter
per minuut, is het topmodel. Dat staat op bredere assen en is buitenwerks 1,33 meter breed.
Het hefbereik is met net boven de drie meter het
hoogst en het hefvermogen bedraagt 1880 kilo.
Al deze modellen hebben het hoge hefframe.
Voor infrawerk wordt ook met regelmaat gekozen voor een lager hefframe, met als gevolg
daarvan een hoger hefvermogen. Deze variant
levert Mecalac voor de MCL 4 en MCL 6 in de
vorm van de MCL 4+ en MCL 6+. Deze tillen toch
circa 250 kilo meer dan de varianten met een
hoog hefframe en je hebt bovendien een net iets
beter zicht op het werk. Vanuit die optiek zou de
MCL 4+ wel eens het topmodel voor onze sector
kunnen worden.

De giek van de MCL 8 met drie meter hoog bereik en
omgekeerde cilinder om beschadigingen te voorkomen.

De Perkins-driecilinder is bij de MCL 4, MCL 6 en
MCL 8 goed toegankelijk dwars achterin geplaatst.

‘MECALAC WIL EEN
COMPLETE AANBIEDER ZIJN
IN HET MARKTSEGMENT VAN
DE COMPACTE WIELLADERS’
VOORAL VERBREDING
Mecalac geeft duidelijk aan dat de lancering van
de zes compacte MCL-wielladers een belangrijke
strategische zet is om een complete aanbieder te
zijn in het marktsegment van de compacte wielladers, dat volgens de fabrikant internationaal
nog steeds sterk groeit. Mecalac kiest bewust
voor zelf fabriceren en stapt dus in met deze basismodellen met voor klanten de wetenschap dat
ze echte Mecalacs kopen die in de voormalige
Ahlmann-fabriek worden gebouwd en worden
verkocht via het vertrouwde Mecalac-netwerk. Ze
‘helemaal anders maken’ zou bovendien een
kostprijsverhoging opleveren. Van ons mag Mecalac toch nog wel een zwenkversie en elektrische varianten ontwikkelen. Het feit dat zich al
twee merken hebben gemeld om ze in eigen
kleuren op de markt te gaan brengen, geeft aan
dat Mecalac toch echt iets neerzet.

Twee draaiknoppen voor het instellen van het motortoerental en de rijsnelheid. Achter op de joystick zit
een drukknop om de olieopbrengst van het derde
ventiel te vergrendelen.

De MCL 2 is het compactste model. Deze heeft als
enige wielmotoren en de Perkins ligt hier wel in
lengterichting.
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