100–130 KM

ŁADOWARKI TELESKOPOWE LINII MF TH
MF TH.6030, MF TH.6534,
MF TH.7030, MF TH.7035, MF TH.7038, MF TH.8043
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Każda osoba nabywająca dzisiaj ładowarkę teleskopową
MF oczekuje zgodności z najnowszymi normami
dotyczącymi działania i ochrony środowiska. Oczekuje
kombinacji najlepszych nowoczesnych technologii oraz
komfortu, prostoty, niezawodności i wysokiej jakości
w wykonywaniu codziennych operacji w gospodarstwie.
Nasi inżynierowie mają rolnictwo we krwi i w głowie.
Chętnie opracowują nowe rozwiązania skomplikowanych
wyzwań dzisiejszego rolnictwa i rolnictwa przyszłości.
Niezawodność jest częścią naszego DNA. Angażujemy się
w nieustanne dostarczanie najwyższej jakości. Każdy komponent
nowej linii MF TH został starannie zaprojektowany, skonfigurowany
i przekazany do najlepszych producentów, a następnie
zmontowany przy zastosowaniu najnowszych technologii produkcji.

FROM MASSEY FERGUSON
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Nowa generacja rolniczych
ładowarek teleskopowych
Jesteśmy marką globalną. Jesteśmy Massey Ferguson. Angażujemy
się w rolnictwo od ponad 170 lat. Nowa linia MF TH to ładowarki
teleskopowe, które uosabiają pełne znaczenie tego zapewnienia.
To ładowarki teleskopowe, które stanowią syntezę całej naszej wiedzy na temat rolnictwa.
Ponieważ rozumiemy potrzeby Twojego gospodarstwa, oferujemy ładowarkę teleskopową
przeznaczoną specjalnie dla rolnictwa. Jest ona wspierana przez prawdziwą sieć
dealerów produktów rolniczych, gotowych pomagać Ci w najbardziej wymagających
operacjach, takich jak transport bel, karmienie zwierząt czy czyszczenie stodół.
We wszystkim, co zobaczysz, oraz wszystkim, czego dotkniesz, poczujesz wysoką jakość.
Na masce i na kole kierownicy ujrzysz logotyp marki, której możesz zaufać. Już wkrótce
zaprzęgniesz swoją maszynę do ciężkiej pracy i po raz pierwszy zasiądziesz za sterami maszyny
nowej linii MF TH. Jeszcze nie wiesz, jak będzie, ale czujesz, ze ta nowa ładowarka teleskopowa
Cię nie zawiedzie i zaoferuje naprawdę wysoki poziom wydajności we wszystkich operacjach.

Ważny element Twojego dnia roboczego
Nasze nowe ładowarki teleskopowe zostały zbudowane z myślą o ciężkiej
pracy. Gdy tylko potrzebujesz szybkiego i kompaktowego rozwiązania do wielu
zastosowań, linia MF TH zawsze gotowa jest dać z siebie wszystko.
•
•
•
•

•

Zbieraj sianokiszonkę, przewoź bele i palety z nawozem, załaduj paszę i usuń obornik
Z ładowarką teleskopową MF może współpracować szeroki wachlarz
osprzętu, w tym kolce do bel, chwytaki do bel, widły do palet oraz łyżki
Wydajny, precyzyjny układ hydrauliczny umożliwia łatwe podnoszenie dużych ciężarów
Częstym wyzwaniem jest praca w ciasnej przestrzeni między budynkami.
Ładowarki teleskopowe MF TH są bardzo zwrotne i umożliwiają wybór jednego
z trzech trybów pracy układu kierowniczego oraz wybór opcjonalnej kompaktowej
maszyny TH.6030 i MF TH.7030. Sięgnij po uniwersalność, której potrzebujesz —
razem z widocznością we wszystkich kierunkach oraz precyzyjną kontrolą
Minimalne wymogi w zakresie serwisu oznaczają niemal zerowy czas przestoju!

ŁADOWARKI TELESKOPOWE LINII MF TH
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Wybierz maksymalną wydajność
zależnie od indywidualnych potrzeb!

LINIA

MF TH

Nowe modele MF TH gwarantują bezproblemową,
wydajną obsługę wszelkich zadań i zapewniają
rolnikom optymalną dostępność oraz zwrotność.
Ta nowa rodzina ładowarek zapewnia większą
wysokość podnoszenia, zasięg oraz możliwość
podnoszenia cięższych ładunków w porównaniu
do poprzedniej linii. Po zastosowaniu
odpowiednich narzędzi modele MF TH mogą
uzyskać niezrównaną wydajność w szeregu
zastosowań w obrębie gospodarstwa.

3t

6,0 m

MF TH.6030
Półkompaktowe wymiary 2,1 x 2,1 m
gwarantują łatwy dostęp do
najciaśniejszych miejsc, moc 100 KM
przekłada się na optymalne proporcje
mocy do masy, a przepływ 100 l/min
gwarantuje łatwą i skuteczną pracę
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3t

6,75 m

3,4 t

6,5 m

3,5 t

3,8 t

7,0 m

7,0 m

4,3 t

7,50 m

MF TH.7030

MF TH.6534

MF TH.7035

MF TH.7038

MF TH.8043

Półkompaktowe wymiary 2,1 x 2,1 m
gwarantują łatwy dostęp do
najciaśniejszych miejsc, moc 100 KM
przekłada się na optymalne proporcje
mocy do masy, a przepływ 100 l/min
gwarantuje łatwą i skuteczną pracę

Większa moc silnika i wyższy
przepływ oleju w najbardziej
wymagających zastosowaniach
obsługi i transportu, 130 KM
mocy i 190 l/min przepływu oleju
w lżejszych pełnych cyklach roboczych

Odpowiednia równowaga z myślą
o najbardziej wymagających
zastosowaniach

Większa moc silnika i wyższy
przepływ oleju w najbardziej
wymagających zastosowaniach
obsługi i transportu, 130 KM
mocy i 190 l/min przepływu oleju
w lżejszych pełnych cyklach roboczych

Większy udźwig, doskonała
wydajność hydrauliczna w
połączeniu ze zoptymalizowaną
przekładnią hydrostatyczną
i kabina, która zapewnia
doskonałą widoczność.

www.masseyferguson.pl
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Podnoszenie poprzeczki
Ładowarki Massey Ferguson serii
TH (Tier 4 Final) są teraz dodatkowo
zmodernizowane o szereg nowych
funkcji, których celem jest dalsze
zwiększenie produktywności,
łatwości obsługi i wydajności.
Radzą sobie świetnie zarówno w operacjach ładowania, oferując duży przepływ hydrauliczny,
jak również podczas transportu drogowego z prędkością do 40 km/h. Każda ładowarka
teleskopowa oferuje imponujące możliwości bez względu na to, czy przewozisz bele,
czy przerzucasz paszę. Ta nowa linia zapewnia także doskonałą i bezkonkurencyjną
widoczność dzięki nowej kabinie i nowej stylistyce maski silnika, które sprawiają, że operator
może dokładnie i całkowicie bezpiecznie obserwować wykonywane operacje.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
01

Dostępna pełna oferta narzędzi roboczych
do wszystkich zadań — szczegóły na str. 24

02

Szybkozłącza hydrauliczne
umożliwiają szybką, wydajną i łatwą wymianę osprzętu dzięki nowej instalacji elektrycznej
w wysięgniku, która obsługuje 4. i 5. funkcję elektryczną (opcja) — szczegóły na str. 16–17

03

Inteligentne i wydajne układy hydrauliczne
Wszystkie modele są standardowo wyposażone w blok zaworów z funkcją
wykrywania obciążenia. Jednocześnie można wykonywać wiele funkcji. Teraz
przepływ o zmiennym wydatku do 190 l/min — szczegóły na str. 16–17

04

Bezkonkurencyjny udźwig
dzięki bardzo wytrzymałemu wysięgnikowi — 4300 kg na wysokość do 7,5 m

05

Efektywna automatyczna amortyzacja wysięgnika i operacji składania
Zapewniający maksymalny komfort podczas transportu układ amortyzacji wysięgnika jest
dostępny opcjonalnie we wszystkich modelach. Amortyzacja składania wysięgnika jest
dostępna standardowo we wszystkich modelach. Zapewnia operatorowi większy komfort,
umożliwiając płynne składanie wysięgnika przy mniejszej i kontrolowanej prędkości.

06

Bezkonkurencyjny komfort i widoczność
Kabina maszyn MF TH jest wyposażona w najlepsze funkcje komfortu i elementy
sterowania oraz oferuje widoczność we wszystkich kierunkach dzięki zaokrąglonemu
profilowi w modelach MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 i MF TH.8043
oraz nowej stylistyce obniżonej maski silnika — szczegóły na str. 14–15.

07

Nowe mocne i ekonomiczne silniki
Teraz moc do 130 KM gwarantująca większą produktywność i wydajność. Bezobsługowy
układ oczyszczania spalin bez filtra DPF — przyjazna konstrukcja silnika przekładająca
się na mniejszą liczbę przestojów i niższe koszty eksploatacji. Łatwy dostęp do punktów
codziennej obsługi oraz opcjonalnie układ automatycznej zmiany kierunku obrotów
wentylatora zapewniający większą niezawodność i wytrzymałość — szczegóły na str. 18

08

Trzy tryby pracy układu kierowniczego
gwarantujące optymalną zwrotność w każdych warunkach pracy — szczegóły na str. 12–13

09

Czteroprędkościowa (2 mechaniczne x 2 hydrauliczne) przekładnia hydrostatyczna
oferuje prostotę obsługi, płynne działanie i najlepszą w klasie precyzję (modele MF TH.6030
i MF TH.7030 są wyposażone w przekładnię 2-prędkościową) — szczegóły na str. 19

10

Automatyczny hamulec postojowy
zwiększa bezpieczeństwo i produktywność
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Maksymalna wysokość
podnoszenia

Maks. udźwig

MF TH.6030

6,0 m

3000 kg

100 l/min

100 KM

Hydrostatyczna

MF TH.7030

6,75 m

3000 kg

100 l/min

100 KM

Hydrostatyczna

MF TH.6534

6,5 m

3400 kg

190 l/min

130 KM

Hydrostatyczna

MF TH.7035

7,0 m

3500 kg

100 l/min

100 KM

Hydrostatyczna

MF TH.7038

7,0 m

3800 kg

190 l/min

130 KM

Hydrostatyczna

MF TH.8043

7,5 m

4300 kg

190 l/min

130 KM

Hydrostatyczna

Modele

Przepływ oleju Moc maksymalna

Przekładnia

08
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Linia rozpoczyna się od kompaktowej ładowarki teleskopowej MF TH.6030. Jeśli szukasz
bardziej kompaktowej maszyny, która również radzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami,
idealnym wyborem są modele MF TH.6030 oraz MF TH.7030. Ich kompaktowe
wymiary, dwa położenia kabiny i doskonała zwrotność gwarantują bezkonkurencyjną
wydajność w takich ciasnych przestrzeniach, jak wąskie stodoły czy fermy drobiu.

Aby zapewnić płynniejszą pracę
wysięgnika podczas składania,
wszystkie modele MF TH
są wyposażone w specjalny
system amortyzacji.

Nie daj się zwieść ich wymiarom. Te ładowarki teleskopowe oferują niesamowity udźwig
oraz dodatkową korzyść w postaci mniejszych wymiarów niż ich więksi konkurenci.
Imponujący udźwig do 3 ton w kompaktowym formacie oraz możliwość wyboru
wysokości wynoszącej 6,00 m lub 6,75 m sprawiają, że maszyny te radzą sobie
wyśmienicie z wszystkimi zadaniami wykonywanymi w gospodarstwie.
Doskonała zwrotność gwarantuje
bezproblemową obsługę
i maksymalną produktywność.
Przestronna i komfortowa
kabina z joystickiem z w pełni
proporcjonalnym działaniem
zapewnia płynną obsługę.

Dwa położenia kabiny oferują
maksymalną wszechstronność
dzięki niskiemu położeniu do obsługi
ładunku w ciasnych przestrzeniach
między budynkami. Doskonałe
do operacji wykonywanych
w ciasnych miejscach. Kompaktowe
wymiary oznaczają, że te modele
mogą być używane w bardzo
ograniczonych przestrzeniach bez
utraty widoczności ani zwrotności.

11
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MF TH.6030 i MF TH.7030 —
Kompaktowe wymiary, bezkonkurencyjna
zwrotność, niedościgniony komfort operatora
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Maksymalna produktywność,
zwinność i zwrotność
Każdy model nowej linii ładowarek teleskopowych Massey Ferguson jest niezwykle
imponujący. Dzięki silnikowi o mocy do 130 KM każda z tych maszyn ma moc i wytrzymałość
umożliwiającą obsługę nawet najtrudniejszych zadań wtedy, kiedy tego najbardziej
potrzebujesz. Linia MF TH obejmuje maszyny o wysokiej wydajności, które wkrótce
okażą się niezastąpione w Twoim gospodarstwie. Szybkość, zwinność i wytrzymałość to
zaledwie kilka najważniejszych cech, dzięki którym stanowią one idealnego uniwersalnego
współpracownika podczas wykonywania wszelkiego rodzaju operacji rolniczych.
Modele MF TH gwarantują bezproblemową, wydajną obsługę wszelkich zadań
i zapewniają rolnikom optymalną dostępność oraz niezbędną zwrotność. Ta linia maszyn
zapewnia również większą wysokość podnoszenia, zasięg oraz możliwość podnoszenia
cięższych ładunków. Po zastosowaniu odpowiednich narzędzi modele MF TH mogą
uzyskać zdumiewającą wydajność w szeregu zastosowań w obrębie gospodarstwa.
Radzą sobie świetnie zarówno w operacjach ładowania, oferując duży przepływ
hydrauliczny, jak również podczas transportu drogowego z prędkością do 40 km/h*.
Każda ładowarka teleskopowa MF oferuje imponujące możliwości bez względu na to,
czy przewozisz bele, czy przerzucasz paszę. Ta nowa linia zapewnia także doskonałą
i bezkonkurencyjną widoczność dzięki nowej kabinie, która sprawia, że operator
może dokładnie i całkowicie bezpiecznie obserwować wykonywane operacje.

*W zależności od przepisów prawa kraju przeznaczenia. W Polsce — 40 km/h.

Konstrukcja wysięgnika i podwozia
Nowa, smukła, krótsza rama gwarantuje stabilność i zwrotność wtedy, kiedy tego najbardziej
potrzebujesz, jak również wytrzymałość podczas najbardziej wymagających operacji rolniczych.
Niżej położony punkt obrotu wysięgnika zapewnia niczym nieograniczaną widoczność
dookoła całej maszyny, co pozwala na bezpieczne i produktywne wykonywanie operacji.
Opcjonalnie dostępna jest amortyzacja wysięgnika, która znacznie zwiększa komfort operatora,
na przykład podczas transportu dużej naczepy ze słomą po drodze z prędkością 40 km/h*.

13
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Funkcje układu kierowniczego
Wszystkie modele wyposażono w trzy tryby pracy układu kierowniczego: tylko przednia oś
skrętna, dwie osie skrętne oraz tzw. „psi chód”. Wszystko po to, aby zagwarantować optymalną
zwrotność w każdych warunkach pracy. Przejście z jednego trybu do drugiego jest niezwykle
proste. Aby wybrać i aktywować tryb, wystarczy nacisnąć przełącznik w kabinie.

Tryb kierowania:
przednia oś skrętna

Tryb kierowania:
dwie osie skrętne —
minimalna średnica
zawracania

Tryb kierowania: „psi chód” —
efektywne napełnianie i równanie
oraz praca przy ścianach,
w ograniczonych przestrzeniach.

www.masseyferguson.pl
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Kabina operatora — produktywna, wydajna i komfortowa

Kabiny Massey Ferguson są znane ze swojej doskonałości. Linia MF TH kontynuuje tę
tradycję. Ciężko na to pracowaliśmy, dlatego możesz usiąść i korzystać z zalet przez cały
dzień, w bardzo produktywnym środowisku łączącym komfort i ciszę z łatwą obsługą i wysoką
jakością. Wiemy, że wydajniejszy operator zapewnia większe zyski swojej firmie.
Nowa, zakrzywiona konstrukcja kabiny, nowy niższy profil maski silnika oraz nisko położony punkt
obrotu wysięgnika zapewnia niedoścignioną widoczność dookoła całej maszyny, a zwłaszcza z tyłu
kabiny podczas pracy w ciasnych i wąskich przestrzeniach. Niczym nieograniczony widok na narzędzia
zamontowane z przodu zapewnia bezpieczne i precyzyjne operacje ładowania i rozładowywania,
dzięki czemu bele oraz palety można łatwiej i bezpieczniej ustawiać na wyższej wysokości roboczej.

Intuicyjne sterowanie dzięki
wielofunkcyjnemu joystickowi
Nowy wielofunkcyjny joystick jest optymalnie
usytuowany, co umożliwia wydajną, szybką
i prostą obsługę oraz maksymalną produktywność.
Cyfrowy wyświetlacz zainstalowany w desce
rozdzielczej przedstawia cenne informacje, takie
jak maksymalna prędkość oraz przepływ układu
hydraulicznego, liczba godzin pracy, obroty silnika
lub prędkość pojazdu, kąt nachylenia wysięgnika,
a także umożliwia zarządzanie prędkością oraz
dodatkowymi układami hydraulicznymi.
Joystick naturalnie pasuje do dłoni i jest wyposażony
we wszystkie główne elementy sterowania niezbędne
do obsługi wysięgnika i narzędzi roboczych.

Reflektory robocze LED
Większa widoczność w każdych warunkach z opcjonalnymi
światłami drogowymi i roboczymi z diodami LED

01 & 02 Ustawienia wyświetlacza deski rozdzielczej
03	Wysięgnik rozłożony/złożony
04	3. funkcja
05	Amortyzacja wysięgnika
06	Opcjonalny wybór trybu jazdy do przodu
lub do tyłu oraz położenia neutralnego
Tryb Eco dostępny w standardzie
Operator może włączyć nowy tryb ECO za pomocą
jednego przełącznika dostępnego w kabinie.
Aby ograniczyć zużycie paliwa, wprowadzono
zarządzanie przepływem oleju oraz obrotami silnika.

02
01

06
03

04
05
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Obszar operatora zapewniający
większy komfort pracy
Doskonałe środowisko operatora obejmuje przestronne wnętrze kabiny z doskonałą
widocznością w każdym kierunku oraz ograniczony poziom hałasu. Konstrukcja
kabiny jest niesamowicie ergonomiczna. Elementy sterowania i wskaźniki są łatwe
w obsłudze oraz zaprojektowane tak, aby ułatwić zarządzanie aplikacjami.
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Potężny i inteligentny układ hydrauliczny

Wydajnie i spójnie działający układ hydrauliczny ma
krytyczne znaczenie dla codziennej wydajności ładowarki
teleskopowej. Wszystkie modele wyposażono w rozdzielacz
zarządzający obciążeniem układu hydraulicznego.
Dzięki rozdzielaczowi wszystkie funkcje działają w sposób
elektrohydrauliczny i proporcjonalny. Jest on wysoce
precyzyjny i łatwy w obsłudze, a ponadto pozwala
operatorowi jednocześnie korzystać z trzech funkcji,
zwiększając produktywność i skracając przestoje.
Optymalny przepływ hydrauliczny jest gwarantowany w pełnym
zakresie: 100 /min w modelach MF TH.6030, MF TH.7030
i MF TH.7035 oraz najlepszy na rynku przepływ 190 l/min
w modelach MF TH.6534, MF TH.7038 i MF TH.8043.
Pompa o zmiennym wydatku dostarczająca 190 litrów oleju na
minutę w modelach MF TH.6534, MF TH.7038 i MF TH.8043
oferuje niezrównane możliwości i wydajność nawet przy niskich
obrotach silnika. Oznacza to, że można pracować przy znacznie
niższej prędkości obrotowej i oszczędzać w ten sposób
paliwo oraz oczekiwać znacznie krótszych cykli roboczych.
Pompa o zmiennym wydatku dostarcza olej tylko wtedy, gdy
występuje zapotrzebowanie na moc hydrauliczną. Zapobiega to
niepotrzebnemu rozgrzewaniu oleju oraz spadkom mocy. Gdy
to konieczne, pełny przepływ oleju jest natychmiast dostępny.

INTELIGENTNY TRANSPORT
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Oferowany standardowo system SHS
(inteligentny system transportowy)
Za pomocą nowego menu wyświetlacza operator może
ustawić maksymalny dostępny przepływ hydrauliczny.
Dzięki możliwości regulacji przepływu maszyna
może pracować płynniej i bardziej precyzyjnie.

Zintegrowane szybozłączki
dekompresyjne są wygodnie
umieszczone na głowicy
wysięgnika i gwarantują szybkie,
efektywne oraz łatwe zaczepianie
i odczepianie osprzętu.

Podłączanie i odłączanie jest
proste dzięki blokowi złączy
dekompresyjnych. W przypadku
bardziej wymagającego osprzętu,
takiego jak rozdrabniacze słomy
i łyżki zasypowe, maszynę
można wyposażyć w instalację
elektryczną obsługującą czwartą
i piątą funkcję wysięgnika.

Pompa o zmiennym wydatku
w modelach MF TH.6534,
MF TH.7038 i MF TH.8043
oferuje najlepsze w klasie
natężenie przepływu oleju
wynoszące 190 l/min.

FROM MASSEY FERGUSON

Dzięki 4 elektrohydraulicznym wyjściom hydraulicznym
z funkcją wykrywania obciążenia elementy sterowania
wysięgnikiem o bogatej specyfikacji umożliwiają
operatorowi wysoce precyzyjne korzystanie z 3. funkcji
hydraulicznej. Olej płynie dokładnie tam, gdzie chce
tego operator, a nie tam, gdzie prowadzi najprostsza
droga. Dostępna jako wyposażenie dodatkowe
amortyzacja wysięgnika zapewnia wyjątkowy komfort
podczas transportu. Jej aktywacja odbywa się
automatycznie i jest powiązana z prędkością maszyny.

www.masseyferguson.pl
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Inteligentne generowanie efektywnej mocy
Przemyślany projekt i konstrukcja sprawiają, że wraz
z ładowarką teleskopową linii MF TH otrzymujesz najlepsze
funkcje. Mocne i wydajne silniki, doskonałe przekładnie
i precyzyjne układy hydrauliczne gwarantują, że ta maszyna
będzie z Tobą idealnie współpracować w wielu zadaniach,
które musisz szybko wykonać w gospodarstwie.
Maszyny MF TH wyposażono w nowy 3,6-litrowy
czterocylindrowy silnik Doosan Tier 4, który wykorzystuje
technologię do zapewnienia bezkompromisowego
rozwiązania przyjaznemu środowisku Ten silnik
zapewnia moc 100 KM w modelach MF TH.6030,
MF TH.7030 i MF TH.7035 oraz 130 KM w modelach
MF TH.6534, MF TH.7038 i MF TH.8043.
Automatyczna zmiana kierunku obrotów wentylatora
Sprawdzona funkcja wykorzystywana w poprzedniej
generacji ładowarek teleskopowych MF jest teraz
dostępna z opcją automatycznego działania, tak aby
utrzymywać czystość silnika i zapewnić maksymalną
sprawność. Umożliwia regulację prędkości w zależności
od temperatury powietrza lub pracę z wstępnie ustawioną
prędkością oraz w trybie automatycznym wybieranym
za pomocą przycisku na desce rozdzielczej.

Każdy z tych modeli wyposażono w potężny i wydajny
silnik zapewniający mnóstwo momentu obrotowego
w zastosowaniach wymagających większej trakcji i siły.
Większa i ulepszona konstrukcja układu chłodzenia silnika
zapewnia stale wysoką wydajność podczas wymagających
prac w miejscach o ograniczonych wymiarach. Silnik
zamontowano wzdłużnie, co nie tylko zapewnia miejsce
na ustawienie wysięgnika w sposób nieograniczający
widoczności w kabinie, ale również umożliwia dostęp do
komory silnika w celu łatwego i prostego prowadzenia
prac serwisowych oraz konserwacyjnych.

Tryb Eco dostępny w standardzie
Operator może włączyć nowy tryb ECO za pomocą
jednego przełącznika dostępnego w kabinie.
Aby ograniczyć zużycie paliwa, wprowadzono
zarządzanie przepływem oleju oraz obrotami silnika.
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NAJWAŻNIEJSZE
CECHY SILNIKA
•

Bezobsługowy system kontroli emisji spalin i silnik o wysokiej wydajności

•

Moc i wydajność w trybie ECO

•

Niskie koszty eksploatacji dzięki bezobsługowym układom
oczyszczania spalin, które oszczędzają czas i pieniądze

•

Silnik jest ustawiony równolegle do wysięgnika, co zapewnia idealny dostęp
serwisowy do komory silnika oraz lepszą widoczność z prawej strony

•

Proste technologie sprawiają, że dzień pracy
staje się jeszcze bardziej produktywny

•

Opcjonalny układ automatycznej zmiany kierunku obrotów
wentylatora zapewnia wygodne czyszczenie układu
chłodzenia oraz optymalną produktywność

FROM MASSEY FERGUSON

Nowy sposób instalacji silnika oraz
konstrukcja kosza sprawiają, że
silnik znajduje się niżej i zapewnia
lepszą widoczność z prawej strony.
Nowa, wzmocniona maska i lepszy
dostęp do silnika — modele MF TH
są również wyposażone w nową
klamkę otwierającą maskę silnika.

www.masseyferguson.pl
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Dwustopniowa hydrostatyczna przekładnia zapewnia
prostotę i płynność działania oraz wysoką moc i duże
możliwości. Umożliwia jazdę z prędkością do 40 km/h*
przy wykorzystaniu dwóch biegów mechanicznych
w dwóch hydraulicznych zakresach prędkości, co
pozwala wybrać prędkość najbardziej pasującą
do danego zastosowania i zapewnia fantastyczną
wydajność podczas transportu drogowego.

FROM MASSEY FERGUSON

Płynne działanie zapewniane
przez przekładnię
hydrostatyczną
Maszynę wyposażono również w łatwą w konfiguracji
funkcję prędkości pełzającej, która przydaje się
w operacjach wymagających niskiej prędkości przy
wyższych obrotach silnika. Ta funkcja zapewnia
większą precyzję i kontrolę przy takich operacjach,
jak zbieranie, rozrzucanie sianokiszonki oraz słomy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

PRZEKŁADNI
•

Przekładnia hydrostatyczna gwarantuje bardzo precyzyjną i płynną kontrolę

•

Wyjątkowa, 4-prędkościowa przekładnia
zapewnia wysoką moc i wydajność

•

Dobierz najlepsze przełożenie, aby ergonomicznie kontrolować maszynę

•

Maksymalną prędkość można ustawić dzięki trybowi pełzającemu.
Nadaje się idealnie do rozrzucania sianokiszonki.

*W zależności od przepisów prawa kraju przeznaczenia. W Polsce — 40 km/h.

www.masseyferguson.pl
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Łatwe serwisowanie
Otwieranie maski z boku daje szeroki, otwarty
dostęp do silnika, filtra powietrza, układu
chłodzenia i klimatyzacji oraz umożliwia szybkie
wykonywanie prac serwisowych w obrębie
wszystkich najważniejszych punktów.

Mniej przestojów —
więcej wykonanej pracy
Szybka, prosta i łatwa konserwacja okresowa dzięki zamontowaniu
silnika w położeniu równoległym do wysięgnika. Serwisowanie jest
niezwykle proste i bezproblemowe dzięki właściwie usytuowanym
punktom serwisowym, co eliminuje stres związany z konserwacją
ładowarki teleskopowej i daje więcej czasu na pracę w polu.

Filtr powietrza można łatwo wymontować
w celu jego sprawdzenia i wyczyszczenia.
W razie potrzeby jako wyposażenie dodatkowe
można wybrać wentylator z automatyczną
zmianą kierunku obrotów. Wystarczy nacisnąć
jeden przełącznik albo skorzystać z funkcji
aktywacji automatycznej, a wentylator
zacznie pracować w przeciwnym kierunku
i wydmuchiwać pyły, słomę oraz inne materiały,
które mogły dostać się do układu chłodzenia.

Stan silnika i chłodnicy można łatwo
sprawdzić, podnosząc maskę z poziomu
podłoża. Wszystkie rutynowo obsługiwane
punkty serwisowania silnika, układu
hydraulicznego i przekładni są rozmieszczone
w przemyślany sposób, który umożliwia
prostą i łatwą konserwację oraz
ograniczenie przestojów do minimum.

Łatwe nalewanie oleju napędowego
i płynu AdBlue® z poziomu ziemi.
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Łączone usługi serwisowe zwiększające zyski oraz
wydajność i produktywność naszych klientów
Witaj w programie MF Serwis — wszystko, czego potrzebujesz, aby
skutecznie wspierać działanie swoich maszyn Massey Ferguson.
Łatwo dostępny i personalizowany program MF Serwis pozwala kontrolować bieżące koszty
eksploatacyjne, budżet i planowanie działalności biznesowej. Gwarantuje, że każda roboczogodzina
maszyny będzie pełna sukcesów, oraz daje swobodę skupienia się w pełni na rolnictwie.
Ten wszechstronny pakiet produktów usługowych sprawia, że posiadanie
i obsługiwanie sprzętu rolniczego MF staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Oferuje opcje finansowania, rozszerzone plany gwarancji i serwisu, rozwiązania telemetryczne,
technologie rolnictwa precyzyjnego i oryginalne części zamienne. Program MF Serwis
to dla klientów centralne miejsce świadczenia wszystkich istniejących i przyszłych usług
serwisowych, gwarantujące utrzymanie ciągłości pracy oraz sprawności sprzętu.

* A by sprawdzić dostępność tego planu w danym regionie, należy skontaktować się z lokalny dealerem Massey Ferguson.
Warunki i zastrzeżenia, które mogą mieć zastosowanie, zależą od danego rynku lub kraju.

Naszym celem jest sprawienie, by Twoje maszyny Massey Ferguson pracowały
sprawnie oraz z najwyższą możliwą wydajnością w całym okresie eksploatacji.

Plan MFCare zapewnia całkowity spokój umysłu
Plan przeglądów i rozszerzonej gwarancji MFCare* to wszechstronny i najlepszy
w branży pakiet zapewniający Twojej maszynie kompleksową opiekę w postaci
przeglądów, napraw i pełnej gwarancji AGCO. Obejmuje następujące podzespoły:
• Silnik i przekładnia
• Elektronika
• Układ hydrauliczny
• Kabina i elementy sterowania
• Układ kierowniczy
• Osie
Regularny serwis w ramach planu MFCare pełni rolę zapobiegawczą. Pozwala
wykrywać usterki na wczesnym etapie zanim staną się problemem, dzięki czemu skraca
czasy przestojów. Ponadto pełna historia serwisowania u dealera z wykorzystaniem
oryginalnych części AGCO Parts zwiększa wartość rezydualną maszyny.

W ramach usług AGCO Finance* możesz dobrać opcje finansowania
dopasowane idealnie do specyfiki prowadzonej działalności
AGCO Finance to jednostka Massey Ferguson oferująca zintegrowane usługi
finansowe dopasowane idealnie do potrzeb Twojego gospodarstwa:
• Leasing
• Wypożyczenie
• Sprzedaż ratalna
• Pełne pakiety serwisowe
• Wynajem długoterminowy

Najlepsze części w branży dostarczane przez AGCO Parts.

www.masseyferguson.pl
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Znajdź dla swojej ładowarki teleskopowej MF TH doskonałe
narzędzia robocze, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby
Oferujemy idealny wybór narzędzi współpracujących z ładowarkami teleskopowymi linii MF TH (zaprojektowanych i wyprodukowanych specjalnie z myślą o linii
MF TH), które stawią czoła wszelkim zastosowaniom: podnoszenie lekkich lub ciężkich ładunków, przenoszenie sianokiszonki, karmienie zwierząt hodowlanych itp.
Łyżka, kopanie i ładowanie
Radź sobie z najtrudniejszymi
zadaniami kopania i przeładunku
materiałów dzięki naszym wytrzymałym
łyżkom kopiącym i przeładunkowym.
Oferują one dobrą widoczność
krawędzi skrawającej oraz doskonałą
siłę zrywania podczas kopania, jak
również łatwiejsze i szybsze napełnianie
łyżki. Są dostępne w różnorodnych
pojemnościach, z zębami i bez zębów.
Łyżka do materiałów lekkich.
Zwiększ produktywność dzięki
lepszemu kątowi otwierania, który
minimalizuje wysypywanie. Wykorzystaj
tę łyżkę do załadunku ziarna na
ciężarówki albo do ładowania nawozu.
Łyżka z chwytakiem
Osprzęt idealny do podnoszenia
i przewożenia ziemi i gleby
z przerostami, gałęziami i innym
zbitym materiałem, który należy
pewnie chwycić na czas transportu.
Widły z chwytakiem
To najprostszy sposób przewożenia
słomy, ściółki i obornika w gospodarstwie oraz w innych obiektach.
Korzystaj z samych wideł użytkowych
lub dodaj chwytak hydrauliczny,
aby zwiększyć moc chwytu.

Widły do palet
Idealne do przewożenia materiałów
zbitych i pakowanych, takich jak
nawóz, nasiona czy pasza dla
zwierząt. Przydają się szczególnie
podczas pracy w ciasnych miejscach.
W ofercie są dostępne widły sztywne
i pływające (z przesuwem bocznym
na ramie wideł sztywnych).
Widły do bel
Umożliwiają efektywny transport
i załadunek bel z poziomu podłoża
na przyczepę lub do podajnika bel.
Chwytak z rurami do
bel ofoliowanych
Oferuje wydajność chwytaka do bel
z zębami, jednak za pomocą dwóch
ramion hydraulicznych w formie
okrągłych rur gwarantujących
bezpieczny chwyt pojedynczych bel.
Chwytak do bel (z zębami)
Transportuj i ładuj nawet do dwóch
bel z poziomu ziemi na przyczepę lub
do podajnika bel. Niezależne ramiona
hydrauliczne, każde z 4 zębami,
gwarantują pewny chwyt.

Udźwig
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Przedstawione ilustracje wyraźnie dowodzą, że każdy model oferuje w swojej klasie bezkonkurencyjny udźwig.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

MF TH.6030 MF TH.6030
Kabina
Kabina
standardowa
obniżona
5712†
4507
4123* 4035** 4123* 4035**
2334* 2250** 2184* 2100**
1671* 1587** 1671* 1587**
348* 264**
348* 264**
2820
2820
1666
2100
4922* 4812**
1329* 1503**
3717* 3875**

MF TH.7030 MF TH.7030
Kabina
Kabina
standardowa
obniżona
6278†
5063
4123* 4035** 4123* 4035**
2334* 2250** 2184* 2100**
1671* 1587** 1671* 1587**
348* 264**
348* 264**
2820
2820
1666
2100
4922* 4812**
1329* 1503**
3717* 3875**

*Opony 24-calowe ** Opony 20-calowe †z widłami do palet

MF TH.6534

MF TH.7035
MF TH.7038

5874
6074
4669
4869
4145
4145
2374
2374
1752
1752
430
430
2870
2870
1895
1895
2300
2300
4805
4970
1161–1631
3714–4192

MF TH.8043

6180
4975
4246
2374
1770
430
2870
1895
2300
4995

www.masseyferguson.pl
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Dane techniczne
Parametry ładowacza (wg normy EN 1459: 1998, Zał. B)

MF TH.6030

MF TH.7030

MF TH.6534

MF TH.7035

MF TH.7038

MF TH.8043

3000
2500
2000
3600
5,8
3,13

3000
2000
2000
3600
6,70
3,9

3400
3400
3000
6200
6,5
3,4

3500
3500
3000
6200
7
4

3800
3800
3000
6200
7
4

4300
2600
3000
7000
7,5
4,1

100

100

190

100

190

190

2
9,7
40
-

2
9,7
40
-

2
2
6
12
18
40

2
2
6
12
18
40

2
2
6
12
18
40

2
2
6
12
18
40

3,4/4
CommonRail
100
430
115

3,4/4
CommonRail
100
430
115

3,4/4
CommonRail
130
500
138

3,4/4
CommonRail
100
430
138

3,4/4
CommonRail
130
500
138

3,4/4
CommonRail
130
500
138

405/70 20
400/70R24

405/70 20
400/70R24

400/80R24
400/80R24
500/70R24
500/70R24
Chłodzone olejem

400/80R24
500/70R24

400/80R24
500/70R24

5200

5600

7130

8040

Maks. udźwig
na poziomie podłoża — kg
na pełnej wysokości podnoszenia — kg
przy ramieniu wysuniętym na 2 m i wysokości 4 m — kg
Siła zrywania — kN
Maksymalna wysokość podnoszenia — m
Zasięg do przodu — wysięgnik wysunięty — m
Układ hydrauliczny
Wysięgnik — wydajność pompy zębatej — l/min
Przekładnia
Typ
Przełożenia mechaniczne
Prędkości hydrauliczne
Prędkość na 1. biegu* — km/h
Prędkość na 2. biegu* — km/h
Prędkość na 3. biegu* — km/h
Prędkość na 4. biegu* — km/h
Silnik
Pojemność / Liczba cylindrów
Wtrysk
Moc wg ISO (KM) przy 2400 obr./min
Maks. moment obrotowy (ISO 14396) (Nm)
Pojemność zbiornika paliwa
Ogumienie
Standardowe
Opcja
Hamulce

Hydrostatyczna

Masy i funkcje
Masa, bez osprzętu — kg

* maszyna w konfiguracji prędkości maksymalnej

6500

7130
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l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

-

-

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

- Niedostępne
l Wyposażenie standardowe
m Opcja

MF TH.8043

l

MF TH.7038

l

MF TH.7035

l

MF TH.6534

MF TH.8043

MF TH.7038

MF TH.7035

MF TH.6534

MF TH.7030
l

MF TH.7030

Automatyczny wyłącznik prądu
Wbudowany wstępny filtr powietrza typu cyklonowego
Kabina
Fotel amortyzowany pneumatycznie
Światła robocze
Głośniki i antena
Obrotowe światło ostrzegawcze i alarm cofania
Wycieraczka okna dachowego
Układ kierowniczy
Trzy tryby kierowania z automatycznym załączaniem
Oś przednia z mechanizmem
różnicowym, blokada przy 45%
Łyżka
Blokada sworzniowa

l

Kontrola jazdy do przodu, do tyłu i położenia
neutralnego za pomocą joysticka
Kontrola jazdy do przodu, do tyłu i położenia
neutralnego: z lewej i joystick
Automatyczna zmiana kierunku obrotów wentylatora
Hydrauliczne zaczepianie osprzętu
Automatyczna amortyzacja wysięgnika
4. i 5. funkcja głowicy wysięgnika
Hamulec przyczepy
Zaczep: hak hydrauliczny / regulacja wysokości
Wyjścia hydrauliczne z tyłu
Klimatyzacja
Fotel o podwyższonym komforcie
Światła robocze na wysięgniku
Światła robocze do kurników
Drogowe światła LED (tylko dla ruchu prawostronnego)
Reflektory robocze LED
Skrzynka narzędziowa:
Osprzęt
Łyżka do kopania
Łyżka do lekkich materiałów
Widły do palet
Kolec do bel
Łyżka chwytakowa
Widły chwytakowe
Chwytak do bel (zęby lub rura)

MF TH.6030

Układ hydrauliczny
Wszystkie funkcje hydrauliczne sterowane
proporcjonalnie i elektrohydraulicznie
Trzecia funkcja wysięgnika z regulacją przepływu
Mechaniczne zaczepianie osprzętu
Amortyzacja składania
Inteligentny system transportowy (SHS)
Przekładnia
Hydrostatyczna (40 km/h)
Pedał z funkcją pełzania
System sterowania prędkością (LCS)
Elektryczny hamulec postojowy
Silnik
Tryb ECO
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Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej sprzedaży.
Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w
niniejszej publikacji były możliwie najdokładniejsze i najbardziej
aktualne. Jednakże mogą wystąpić niedokładności, błędy i
pominięcia, a szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji i
danych technicznych mogą zostać w każdej chwili zmienione,
bez powiadomienia. W związku z tym przed dokonaniem
zakupu należy potwierdzić u dealera lub dystrybutora
Massey Ferguson wszystkie szczegóły specyfikacji.
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne wg wersji

Strona internetowa: www.MasseyFerguson.pl
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
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