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M
assey Ferguson esitteli 
syyskuussa uuden neli-
sylinteristen traktorei-
den mallisarjan. Uuden 

6700 S -sarjan huipulla on markkinoi-
den tehokkain nelisylinterinen trakto-
ri. Lisätehon kanssa Massey Ferguson 
6718 S yltää maagiseen 200 hevosvoi-
man tehoon.

Uutuusmallistoon kuuluu kuusi 
traktoria. Niissä kaikissa on Agco Po-
werin suomalaisvalmisteiset 4,9-litrai-
set moottorit, joista on irrotettu ni-
mellistehoa 120–175 hevosvoimaa. 
Malliston kaikissa traktoreissa on lisä-
teho-ominaisuus, joka tuo ainakin pa-
rikymmentä hevosvoimaa lisää.

Vääntömomentit ovat tasolla 614–
840 newtonmetriä.

Vaihteistoja on 6700 S -sarjaan tar-
jolla kolme, muistakin Massikoista tu-
tut Dyna-4, Dyna-6 ja portaaton Dy-
na-VT. Myös varustetasojen nimet 
Essential, E�cient ja Exclusive ovat 
entuudestaan käytössä.

Nostovoima kasvanut 
11 prosenttia
Massikka on uutuusmalleissa panos-
tanut nostolaitteeseen ja hydrauliik-
kaan. Mallisarjan yläpäässä nostoteho 
on vakuuttavat 9 600 kiloa. Hydraulii-
kan tuoton saa 190 litraksi, ja hydrau-
liikan lohkoja voi tilauskaavakkeeseen 

MF 6718 S
on nelisylinteristen 
tehokunkku

Massey Ferguson 

6718 S on maailman 

ensimmäinen

nelisylinterinen yli 

200-hevosvoimainen

traktori. Se on 

myös maailman 

ketterin traktori siinä 

kokoluokassa.

HELENA ANTTILA-LINDEMAN ja 
MIKKO LINDEMAN, teksti ja kuvat

Massey
Ferguson
6700 S -sarja 
muistuttaa
ulkonäöltään
edeltäjäänsä,
6600-sarjaa.

KONEET JA TEKNIIKKA
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ensiesittely tapahtui helmikuun puo-
livälissä.

Tutustumisen kohteena oli mallis-
ton tehokkain peli, Massey Ferguson 
6718 S portaattomalla Dyna-VT vaih-
teistolla ja E�cient-varustetasolla. 
Koneen veroton listahinta on 111 693 
euroa.

Ensivilkaisulla uutta mallia ei edes 
huomannut uudeksi. Sukunäköä mui-
hin korkeanokkaisiin Ferguihin on to-
della paljon. Mutta miksi muuttaa sel-
laista, joka on jo valmiiksi hyvää? Ai-
nakin tämän raadin silmää traktorin 
ja etenkin konepeiton muotoilu miel-
lyttää kovasti. Positiivinen �ilis jatkuu 
traktorin sisälle asti. Värit ovat koh-
dillaan. Uusi kojelauta istuu kokonai-
suuteen hyvin.

Traktorin koko ei paljasta mootto-
rin voimavaroja. Traktorin suunnitte-
lussa onkin pyritty yhdistämään neli-
sylinterisen traktorin ketteryys kuusi-
sylinterisen traktorin voimaan.

Ketterä kone 
kokoisekseen
Massikan ketteryys teki koeajossan 
vaikutuksen. Pihapyörityksessä trak-
tori kääntyi todella pienessä tilassa. 
Ei ihme, että kyseistä konetta mainos-

tovälin pidentyminen 600 tuntiin. Tä-
mä muutos koskee myös Massey Fer-
guson 7700-sarjan traktoreita.

Näyttää samalta kuin 
MF 6600
Massey Ferguson 6700 S -sarja esitel-
tiin Ranskassa syyskuussa. Suomen 

ruksata jopa kahdeksan.
Beauvaisin tehtaalla Ranskassa ol-

laan ajan hermolla. Massikkaan on tar-
jolla automaattiohjaus ja 12,1-tuumai-
sella näytöllä varustettu C3000-näyttö-
terminaali. Sitä voi käyttää esimerkik-
si Isobus-yhteensopivien työkoneiden 
ohjaamiseen ja osalohkojen hallintaan. 

Tervetullut uudistus on myös huol-

Kattoikkuna tuo 
ohjaamoon va-
loa ja helpottaa 
etukuormain-
työskentelyä. Ohjaamon oikean takakulman 

pystypalkkiin on sijoitettu muun 
muassa valokatkaisijoita.

Tässäkin Mas-
sikassa sykkii 
suomalainen
sydän. Agco 
Powerin suo-
malaisvalmis-
teiset 4,9-litrai-
set moottorit 
ovat Tier 4 Final 
-päästöstan-
dardin mu-
kaisia. Tiukat 
päästörajat
alitetaan käyt-
tämällä SCR:n 
ja hapetuska-
talysaattorin
yhdistelmää.

Maatalousve-
tolaitteella on 
oma säilytys-
paikkansa trak-
torin nokalla.
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Ohjaamoa voisi kuitenkin joilta-
kin osin parantaa. Apumiehen istuin 
on sijoitettu liian ylös. Pitkän apukus-
kin pää ottaa turhan helposti osumaa 
katon kanssa. Sivuttaissuunnassa tun-
nelma on myös tiivis kahden henkilön 
kuormalla. Säilytystilaa ohjekirjoille 
ynnä muulle tavaralle on niukasti, mi-
kä voi ainakin urakointityössä muo-
dostua ongelmaksi.

Ajettavuudeltaan Massikka oli hel-
posti hallittava. Portaatonta vaihteis-
toa oli odotetusti helppo käyttää. Mat-
ka taittui vakaan ja helpon oloisesti jo-
pa viidenkympin nopeudella. Koeajo-
hetkellä vallinnut talvinen ja liukas ke-
li ei tuntunut haittaavan matkantekoa.

Ohjauksesta täytyy kuitenkin an-
taa pieni miinus. Massikkaan tottu-
maton voi yllättyä, miten paljon pie-
nikin ohjausliike vaikuttaa ohjauksen 
keskialueella, kun ajetaan täydellä no-
peudella. Suoraan ajaminen oli aina-
kin aluksi haastavaa. Kyseessä lienee 
ominaisuus, johon Massikalla enem-
män ajavat tottuvat nopeasti.

Yleiskuva Massey Ferguson 6718 
S -traktorista jäi hyvin positiivisek-
si. Tehokas ja ketterä nelisylinterinen 
traktori on moneen työhön sopiva ve-
topeli niin viljelijälle kuin urakoitsijal-
lekin.

”SUORAAN 
AJAMINEN OLI 
AINAKIN ALUKSI 
HAASTAVAA.”

Nostolaite jaksaa nostaa jopa 
9 600 kiloa. Se on yli 11 prosenttia 
enemmän kuin edellisessä 
mallisarjassa.

Joystickin 
keskellä oleva 
suunnanmuu-
tospainike on 
kätevä esimer-
kiksi kuormaus-
töissä.

Jaetun
lannoituksen
edelläkävijä

Kun tuottavuus 
ratkaisee

Kilpailukykyinen
hinta

Isännän asialla Toimitukset
jopa 80km/h

Typpi-rikki 
-lannoitusohjelmat

Belor Agro Oy, Salorankatu 5-7, 24240 Salo
www.beloragro.fi, info@beloragro.fi

Kyllä maa antaa,
 kun käyttää 

Belorin lantaa!

Kattava jälleen-
myyjäverkosto 
isännän asialla! 
www.beloragro.fi

tetaan markkinoiden ketterimpänä 
200-heppaisena.

Melutaso ohjaamossa oli kohtuul-
lisen matala. Uudentyyppinen aktiivi-
jousitus tuntui myös mukavalta. Kat-
toikkuna tuo mukavasti valoa ohjaa-
moon, ja etukuormainkäytössä se on 
muutenkin tarpeellinen. 
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