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Massey Fergusonin asiakkaat odottavat kurottajansa täyttävän 
nykyajan toiminta- ja ympäristöstandardit. Lisäksi he odottavat, 
että traktorissa yhdistyvät uusimmat tekniikat, mukavuus, 
helppokäyttöisyys, luotettavuus ja laatu päivittäisissä tilan töissä. 
Maanviljely ja kaukonäköisyys ovat insinööreillämme verissä. 
He kehittävät innolla ratkaisuja tämän päivän ja huomisen 
monimutkaisiin maanviljelyn haasteisiin. 

Luotettavuus on geeneissämme. Olemme sitoutuneet toimittamaan 
aina mahdollisimman hyvää laatua. Jokainen uuden MF TH 
-sarjan komponentti on suunniteltu, valittu ja osoitettu parhaalle 
alihankkijalle ja koottu viimeisimpiä valmistustekniikoita käyttäen.

Massey Fergusonin 
erinomaisuus 
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Maatalouskurottajien uusi sukupolvi

MF TH -SARJAN KUROTTAJAT

Olemme maailmanlaajuinen brändi. Olemme Massey Ferguson. Olemme keskittyneet 
maanviljelyyn yli 170 vuoden ajan, ja uudessa MF TH -sarjan kurottajassa kiteytyy koko 
tämä tietotaito.

Se on kurottaja, jossa kiteytyy koko maanviljelyosaamisemme. Koska ymmärrämme 
maanviljelyn tarpeet, tarjoamme sinulle erinomaisen maatalouskurottajan ja 
jälleenmyyjäverkon tuen, joiden avulla voit hoitaa vaativimmatkin tehtävät, kuten  
paalien siirron, eläinten ruokkimisen ja navettojen siivoamisen.

Löydät korkean laadun kaikkialla, mihin katsot ja kaikessa, mihin kosket. Konepellissä 
ja ohjauspyörässä on luotettavan tuotemerkin logo. Olet panemassa koneesi töihin ja 
käyttämässä uutta MF TH -sarjan kurottajaa ensimmäistä kertaa. Et tiedä, millaista se 
on, mutta sinulla on tunne, että tämä uusi kurottaja ei petä sinua vaan tarjoaa sinulle 
todella korkeatasoista suorituskykyä kaikissa tehtävissä.

Olennainen osa työpäivääsi
Uudet kurottajamme on tehty ankaraan työskentelyyn. Kun tarvitset nopean ja kompaktin 
ratkaisun useisiin tehtäviin, MF TH -sarjan kurottajalla on tarvittavat ominaisuudet.

• Käytät kouraa rehun ja lannan käsittelyssä, nostat paaleja ja lannoitesäkkejä sekä 
vuoroin hoidat ruokinnan ja puhdistat karjan tiloja.

• MF-kurottajaan on saatavana lukuisia työvälineitä, kuten paalihaarukka, paalipihti, 
trukkihaarukka ja kauha.

• Raskaita nostoja helpottaa tehokas ja tarkka hydrauliikka.
• Ahtaissa rakennuksissa työskentely voi olla haastavaa. MF TH -sarjan kurottajat 

ovat helposti ohjattavissa kolmessa ohjaustilassa, ja lisävarusteena saatavilla on 
MF TH.6030- ja MF TH.7030-puolikompakti kone. Saat tarvitsemaasi joustavuutta 
– mukaan lukien hyvä näkyvyys joka suuntaan ja tarkka ohjaus.

• Huoltoa tarvitaan erittäin vähän, minkä ansiosta seisonta-aika on minimaalinen!



M
ASSEY FERGUSON

05

MF TH -SARJAN KUROTTAJAT



Valitse enimmäiskapasiteettisi yksilöllisten 
tarpeittesi mukaisesti!

06

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

MF TH.6030
2.1 x 2.1 m:n kompaktit mitat, joilla 
pääsee ahtaisiinkin tiloihin. 100 hv 
ja optimaalinen teho-painosuhde. 

Hydrauliikan tuotto 100 l/min tekee 
työskentelystä helppoa ja tarkkaa.

6,0 m 6,75 m

3 t
3 t

Vaivaton ja tehokas uusi MF TH -sarja 
tarjoaa viljelijälle optimaalisen käytettävyyden 
ja ajettavuuden. Uusi tuotesarja tarjoaa lisäksi 
suuremman nostokorkeuden, pidemmän 
ulottuvuuden ja suuremman nostotehon edelliseen 
sarjaan verrattuna. Oikealla työvälineellä 
varustettuna MF TH -sarja saavuttaa verrattoman 
suorituskyvyn laajassa tehtäväkirjossa maatilalla.

MF TH 
-SARJA



MF TH.7030
2.1 x 2.1 m:n kompaktit mitat, joilla 
pääsee ahtaisiinkin tiloihin. 100 hv 
ja optimaalinen teho-painosuhde. 

Hydrauliikan tuotto 100 l/min tekee 
työskentelystä helppoa ja tarkkaa.

MF TH.6534
Enemmän moottoritehoa ja 

suurempi öljyn tuotto vaativimpiin 
käsittely- ja kuljetustehtäviin. 

130 hv ja öljyn tuotto 190 l/min 
lyhentää työsykliä.

MF TH.7035
Sopiva tasapaino vaativimpiin 

käsittelytehtäviin.

MF TH.7038
Enemmän moottoritehoa ja 

suurempi öljyn tuotto vaativimpiin 
käsittely- ja kuljetustehtäviin. 

130 hv ja öljyn tuotto 190 l/min 
lyhentää työsykliä.

MF TH.8043
Enemmän nostokapasiteettia, 

ylivertainen hydrauliikan 
suorituskyky yhdistettynä 

optimoituun hydrostaattiseen 
voimansiirtoon sekä ohjaamo 
erinomaisella näkyvyydellä

6,5 m6,75 m 7,0 m 7,0 m 7,50 m

3,5 t 3,8 t 4,3 t
3,4 t3 t
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Tavoite korkealle
Useat Massey Fergusonin Tier 4 
Final TH -sarjan mallien ominaisuudet 
on nyt päivitetty tuottavuuden, 
helppokäyttöisyyden ja tehokkuuden 
edistämiseksi.

Kaikki kurottajat ovat erittäin tehokkaita niin paalien siirtelyssä kuin rehun jakamisessa ja ne toimivat 
erinomaisesti niin kuormaustehtävissä, joissa tarvitaan suuri hydrauliikan tuotto kuin kuljetuksissa 
40 km/h:n nopeudessa liikenteessä, missä teho ja mukavuus ovat keskeisiä. Uuden malliston ohjaamosta 
on erittäin hyvä näkyvyys uuden ohjaamon ja uuden moottoritilan ansiosta, jotka antavat käyttäjälle 
mahdollisuudet työskennellä esteettömästi ja täysin turvallisesti.

01 Saatavana laaja valikoima työvälineitä  
kaikkiin tehtäviin – lisätietoja sivulla 24

02 Hydrauliikan pikaliittimet  
auttavat vaihtamaan työvälinettä nopeasti, tehokkaasti ja helposti puomin uuden sähkölinjan 
mahdollistamilla 4. ja 5.:llä sähkötoiminnolla (lisävaruste) – lisätietoja sivuilla 16 ja 17

03 Älykäs ja tehokas hydrauliikka.  
Kaikissa malleissa on vakiona kuormantunteva venttiililohko. Voit suorittaa useita toimintoja 
samanaikaisesti. Nyt kuormantunteva CCLS-hydrauliikka jopa 190 l/min – lisätietoa sivuilla 16 ja 17

04 Lyömätöntä nostokykyä kestävästä puomista –  
jopa 7,5 m korkeuteen ja 4 300 kg

05 Tehokas puomin heilahduksen vaimennus ja Cushion Retract -jousitus  
on saatavana lisävarusteena kaikkiin malleihin kuljetusmukavuuden parantamiseksi. Käyttömukavuutta 
parantava Cushion Retract on vakiovaruste kaikissa malleissa ja helpottaa puomin takaisinvetoa 
hallitulla nopeudella.

06 Lyömätöntä mukavuutta ja näkyvyyttä 
MF TH -sarjan ohjaamo on varustettu kätevillä hallintalaitteilla, ja sieltä on hyvä näkyvyys joka suuntaan 
ohjaamon kaarevan muotoilun ja uuden matalan konepeiton ansiosta MF TH.6534, MF TH.7035 ja 
MF TH.7038 ja MF TH.8043 -malleissa – lisätietoa sivuilla 14 ja 15.

07 Uudet tehokkaat ja taloudelliset moottorit  
Nyt jopa 130 hv tuottavuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Huoltovapaa päästöjenhallintajärjestelmä 
ja moottori, joka ei edellytä dieselhiukkassuodatinta, mikä vähentää seisonta-aikaa ja käyttökustannuksia. 
Helppo pääsy päivittäisen kunnossapidon kohteisiin ja käännettävä automaattinen tuulettaja (lisävaruste) 
takaavat luotettavuuden ja kestävyyden– lisätietoja sivulla 18

08 Kolme valittavissa olevaa puoliautomaattista ajotapaa  
parantavat ajettavuutta kaikissa olosuhteissa – lisätietoa sivuilla 12 ja 13

09 Nelivaihteinen (2 mekaanista x 2 hydraulista) hydrostaattinen voimansiirto  
tarjoaa helpon ja sujuvan käytön ja on luokkansa tarkin (MF TH.6030 ja MF TH.7030 ovat saatavana  
vain kaksivaihteisella voimansiirrolla) – lisätietoa sivulla 19

10 Automaattinen seisontajarru  
parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta

HYÖDYT
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Mallit
Suurin 

nostokorkeus
Suurin 

nostoteho
Öljyn tuotto Suurin teho Voimansiirto

MF TH.6030 6,0 m 3 000 kg 100 l/min 100 hp Hydrostaattinen

MF TH.7030 6,75 m 3 000 kg 100 l/min 100 hp Hydrostaattinen

MF TH.6534 6,5 m 3 400 kg 190 l/min 130 hp Hydrostaattinen

MF TH.7035 7,0 m 3 500 kg 100 l/min 100 hp Hydrostaattinen

MF TH.7038 7,0 m 3 800 kg 190 l/min 130 hp Hydrostaattinen

MF TH.8043 7,5 m 4 300 kg 190 l/min 130 hp Hydrostaattinen
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Mallisto alkaa kompaktista MF TH.6030 -kurottajasta. Jos etsit kompaktimpaa 
konetta, joka kykenee silti raskaimpiin tehtäviin, valitse MF TH.6030 tai MF TH.7030. 
Kompakti muotoilu, kaksi ohjaamon asentoa ja erinomainen ohjattavuus ja ajettavuus 
varmistavat verrattoman suorituskyvyn tiukoissa paikoissa, kuten kapeat ladot ja 
siipikarjan rakennukset.

Älä anna koon hämätä, näiden kurottajien nostokyky on valtava, ja lisäksi ne ovat 
ketterämpiä kuin suuremmat vastineensa.

Vaikuttavat nosto-ominaisuudet kompaktissa muodossa kolmeen tonniin saakka 
ja vaihtoehtoina 6,00 ja 6,75 metrin korkeus tekevät niistä täydellisiä moniin 
maatilan tehtäviin.

MF TH.6030 & MF TH.7030 –  
Kompakti koko, erinomainen ohjattavuus, 
lyömätön käyttömukavuus

Kaksi ohjaamon asentoa, 
myös matala asento, 
takaavat monipuolisen käytön 
kuormaustehtävissä ahtaissa 
rakennuksissa. Täydellinen 
työskentelyyn ahtaissa tiloissa. 
Kompakti muotoilu mahdollistaa 
pääsyn tiukkoihin paikkoihin 
ja niistä pois kadottamatta 
näkyvyyttä ja ohjattavuutta.

Erinomainen ohjattavuus 
varmistaa mutkattoman ja 
mahdollisimman tuottavan 
työskentelyn. Tilava ohjaamo 
ja mukava työympäristö sekä 
täysin proportionaalinen joystick 
mahdollistavat sulavan toiminnan.

Kaikissa MF TH -sarjan 
koneissa vaimennettu 
sisäänvetojärjestelmä sujuvoittaa 
puomin vetoa sisään.
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Mahdollisimman hyvä tuottavuus,  
ketteryys ja ajettavuus

Puomin ja rungon rakenne

Uusi kapea kokonaispituudeltaan lyhyempi runko varmistaa vakauden ja erinomaisen 
ohjattavuuden silloin, kun tarvitset sitä eniten, ja kestävyyden raskaimmissa maataloustöissä. 
Matalampi puomin nivelpiste antaa esteettömän näkyvyyden koneen ympärille, mikä tekee 
sen käytöstä turvallisempaa ja tuottavampaa.

Saatavana on valinnainen puomin heilahduksen vaimennus, joka lisää käyttömukavuutta 
vaikkapa suuren paaliperävaunun hinaamisessa 40 km/h:n* nopeudella tieliikenteessä.

Jokainen uuden Massey Ferguson -kurottajasarjan malli on vaikuttava. Jopa 130 hv:n 
moottoriteho varmistaa, että aina kaikilla on raskaimpiinkin tehtäviin tarvittavaa potkua 
ja kestävyyttä. MF TH -sarjan kurottaja on tasainen suorittaja, joka osoittautuu tilalla 
korvaamattomaksi. Nopeus, ketteryys ja vahvuus ovat vain joitakin tärkeimmistä hyödyistä, 
joiden ansiosta se on täydellinen monitoimikaveri kaikkiin viljelytehtäviin.

Vaivaton ja tehokas uusi MF TH -sarja tarjoaa sinulle optimaalisen käytettävyyden ja 
ajettavuuden. Lisäksi uuden tuotemalliston nostokorkeus on suurempi, ulottuvuus on 
parempi ja nosteteho suurempi. Oikealla työvälineellä varustettuna MF TH -sarja saavuttaa 
erinomaisen suorituskyvyn monipuolisissa tehtävissä maatilalla.

Kaikki MF-kurottajat ovat erittäin tehokkaat niin paalien siirtelyssä kuin rehun 
jakamisessakin, ja ne toimivat erinomaisesti sekä kuormaustehtävissä, joissa tarvitaan 
suuri hydrauliikan tuotto, että kuljetuksissa 40 km/h:n nopeudessa liikenteessä, jolloin 
teho ja mukavuus ovat keskeisiä. Lisäksi uusi mallisto tarjoaa olennaisen tärkeän 
ja erinomaisen näkyvyyden uuden ohjaamon ansiosta, joka mahdollistaa käyttäjän 
esteettömän ja täysin turvallisen työskentelyn.

*Riippuu markkinakohtaisesta lainsäädännöstä
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Kaksipyöräohjaus Nelipyöräohjaus
– pienin kääntösäde.

Rapuohjaus 
– tehokkaaseen täyttöön, 

tasaukseen ja työskentelyyn 
seinien lähellä ja 
ahtaissa tiloissa.

Ohjaustoiminnot

Kaikissa malleissa on valittavana kolme ohjaustilaa, kaksipyöräohjaus, nelipyöräohjaus ja rapuohjaus, jotka 
takaavat optimaalisen ohjattavuuden kaikissa tilanteissa. Tilojen vaihtaminen on erittäin helppoa. Valitse tila 
valmiiksi painamalla ohjaamossa olevaa kytkintä, niin tila kytkeytyy päälle.
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Käyttäjän ympäristö – tuottava, tehokas ja mukava

Massey Ferguson -ohjaamot tunnetaan erinomaisina ja MF TH -sarja jatkaa tätä perintöä. 
Olemme nähneet paljon vaivaa sen eteen, että voit viettää pitkiäkin päiviä tuottavassa 
työympäristössä, jossa yhdistyvät mukavuus, hiljaisuus, helppokäyttöisyys ja korkea laatu. 
Tiedämme, että tuottavampi kuljettaja antaa paremman liiketuloksen.

Uusi kaareva ohjaamo, uusi moottoritilan matalampi profiili ja puomin matala nivelpiste varmistavat 
esteettömän näkyvyyden koneen ympärille etenkin ohjaamon takana tiukoissa ja kapeissa tiloissa. 
Esteetön näkymä etutyövälineisiin varmistaa turvallisen ja tarkan lastauksen ja purun, mikä tekee 
paalien tai kuormalavojen asettelusta korkealle helpompaa ja turvallisempaa.

Vakiona ECO-tila 
Käyttäjä voi aktivoida ECO-tilan ohjaamossa 
olevalla painikkeella. Öljyn tuottoa ja moottorin 
käyntinopeutta hallitaan polttoaineenkulutuksen 
hillitsemiseksi.

LED-työvalot 
Parempi näkyvyys kaikissa valaistusolosuhteissa valinnaisilla ajo- ja työ-LED-valoilla 

02

03

0406

05

01

Intuitiiviset hallintalaitteet 
monitoimijoystickin ansiosta 
Uusi monitoimijoystick on lähellä, mikä 
varmistaa tehokkaan, nopean ja helpon käytön ja 
kokonaistuottavuuden. Kojelaudan digitaalinäyttö 
kertoo tärkeät tiedot, kuten hydrauliikan suurin 
nopeus ja tuotto, työtunnit, ajoneuvon nopeus 
tai moottorin käyntinopeus, puomin kulma, 
nopeudenhallinta ja lisähydrauliikka.

Joystick on sijoitettu kätevästi käden ulottuville ja 
siinä on kaikki puomin ja työvälineiden toiminnot.

01 & 02   Kojelaudan näyttöasetukset
03  Puomi ulkona/vedettynä
04  3. toiminto
05  Puomin heilahduksen vaimennus
06  Valinnainen suunnanvaihtaja 
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Mukavuutta huokuva työympäristö

Tilavasta ohjaamosta on erinomainen näkyvyys koneen ympärille ja melutaso sen ohjaamossa 
on matala. Ohjaamo on suunniteltu erittäin ergonomiseksi; hallintalaitteet ja instrumentit ovat 
helppokäyttöisiä ja ne on suunniteltu helpottamaan työtehtäviä.



Tehokas ja älykäs hydrauliikka

Tehokas ja tasainen hydrauliikkajärjestelmä on ratkaisevan 
tärkeää kurottajan päivittäisen tuottavuuden kannalta. 
Kaikissa malleissa on kuormantunteva hydrauliikkaventtiilien 
hallintajärjestelmä.

Kuormantuntevan hydrauliikkajärjestelmän ansiosta kaikki 
toiminnot ovat sähköhydraulisia ja proportionaalisia. Se on 
erittäin tarkka ja helppokäyttöinen ja lisäksi sen avulla voidaan 
käyttää samanaikaisesti kolmea toimintoa, mikä parantaa 
tuottavuutta ja lyhentää seisonta-aikaa.

Koko mallistossa on optimaalinen hydrauliikan tuotto: 100 l/ min 
malleissa MF TH.6030, MF TH.7030 ja MF TH.7035 ja 
markkinoiden paras tuotto 190 l/min malleissa MF TH.6534, 
MF TH.7038 ja MF TH.8043.

Kuormantunteva pumppu, joka tuottaa 190 litraa öljyä 
minuutissa malleissa MF TH.6534, MF TH.7038 ja 
MF TH.8043, tarjoaa erinomaisia toimintamahdollisuuksia 
ja suorituskykyä pienilläkin kierroksilla. Sen ansiosta 
voit työskennellä merkittävästi matalammalla moottorin 
käyntinopeudella, kuluttaa vähemmän polttoainetta ja luottaa 
huomattavasti lyhyempiin työsykleihin. Kuormatunteva pumppu 
syöttää öljyä, vain silloin kun hydrauliikan tehoa tarvitaan. 
Se ehkäisee öljyn tarpeetonta kuumenemista ja tehon häviötä. 
Tarvittaessa koko öljymäärä on käytettävissä välittömästi.
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ÄLYKÄS KÄSITTELYTEKNIIKKA



Neljällä sähköhydraulisella kuormantuntevalla 
hydrauliikkaventtiilillä varustetuilla puomin 
hallintalaitteilla voidaan käyttää yhtä aikaa kolmea 
toimintoa tarkasti. Öljy menee juuri sinne, minne 
käyttäjä haluaa sen menevän, ei sinne, minne on 
helppo mennä. Valinnainen puomin heilahduksen 
vaimennus tekee kaikista kuljetustehtävistä 
uskomattoman mukavaa. Sen aktivointi on 
yhdistetty automaattisesti koneen nopeuteen.

M
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Kiinnitys ja irrotus on 
yksinkertaista liitäntälohkon ja 
sen paineenvapautusjärjestelmän 
ansiosta. Vaativampiin 
työvälineisiin, kuten olkisilppuri 
ja rehukauha, on saatavana 
sähkölinja, joka mahdollistaa 
neljännen ja viidennen toiminnon.

Puomin päähän kiinnitetyt 
integroidut paineen vapauttavat 
pikaliittimet helpottavat, 
nopeuttavat ja tehostavat 
työvälineiden kiinnittämistä 
ja irrottamista.

Mallien MF TH.6534, 
MF TH.7038 ja MF TH.8043 
kuormantunteva pumppu 
pumppaa öljyä 190 l/min, mikä 
on suurin tuotto tässä luokassa.

Vakiona SHS (smart handling system) 
älykäs käsittelyjärjestelmä
Uudesta näytön valikosta voi asettaa 
käytettävissä olevan suurimman hydrauliikan 
tuoton. Säätämällä enimmäistuottoa kone 
voi olla huomattavasti sulavampi ja tarkempi.

ÄLYKÄS KÄSITTELYTEKNIIKKA
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Kustannustehokas ja älykäs tehonlähde

Huolellinen suunnittelu ja valmistus tarkoittavat, että 
saat MF TH -sarjan kurottajassa parhaat ominaisuudet. 
Tehokkaat moottorit, korkean suorituskyvyn voimansiirto 
ja tarkkuushydrauliikka takaavat, että koneesi 
suoriutuu luotettavasti kaikista maatilan töistä, jotka 
tulee saada nopeasti valmiiksi. MF TH -sarjassa on 
uusi 3,6 l nelisylinterinen Tier 4 Final -yhteensopiva 
Doosan-moottori, jonka suoraviivainen teknologia 
toimii ympäristöystävällisesti ilman kompromisseja. 
Mallien MF TH.6030, MF TH.7030 ja MF TH.7035 
moottoreiden teho on 100 hv, ja mallien MF TH.6534, 
MF TH.7038 ja MF TH.8043 moottoreiden teho on 130 hv.

Automaattinen tuulettimen pyörimissuunnan kääntäjä
Hyväksi havaittu edeltävän MF-kurottajasukupolven 
ominaisuus on nyt saatavana automaattisena, mikä 
pitää moottorin puhtaana ja siten mahdollisimman 
tehokkaana. Se tarjoaa nopeudensäätöä ilman 
lämpötilasta riippuen tai työskentelyä valmiiksi asetetulla 
nopeudella, kun automaattitila on valittu kojelaudassa 
sijaitsevalla painikkeella.

Vakiona ECO-tila
Käyttäjä voi aktivoida ECO-tilan ohjaamossa olevalla 
painikkeella. Öljyn tuottoa ja moottorin käyntinopeutta 
hallitaan polttoaineenkulutuksen hillitsemiseksi.

Kaikissa näistä malleista on tehokas ja voimakas moottori, 
joka tuottaa runsaasti vääntöä suurta vetotehoa ja voimaa 
vaativiin tehtäviin. Suurempi ja paranneltu moottorin 
jäähdytysjärjestelmä varmistaa jatkuvasti korkean 
suorituskyvyn vaativissa ja ahtaissa olosuhteissa.  
Moottori on asennettu pitkittäin, mikä antaa riittävästi  
tilaa puomille näkyvyyttä haittaamatta ja helpottaa  
moottorin huoltoa ja korjausta.



• Huoltovapaa päästöjenhallintajärjestelmä, tehokas ja suorituskykyinen moottori.

• Voimakas ja tehokas ECO-tila

• DPF ja EGR ovat moottorissa tarpeettomat, mikä säästää aikaa ja rahaa

• Moottori on asennettu samansuuntaisesti puomin kanssa, mikä helpottaa 
moottoritilan tarkistuksia ja parantaa näkyvyyttä oikealle

• Helppokäyttöinen tekniikka tehostaa työskentelyä

• Valinnaisena automaattinen tuulettajan suunnanvaihtaja, joka helpottaa 
jäähdytyspaketin puhdistusta ja optimoi tuottavuutta

M
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Uusi moottori ja kiinnitysrungon rakenne 
ovat madaltaneet moottorin korkeutta 
ja parantaneet näkyvyyttä oikealle. 
Vahvistetun konepellin ja suuremman 
avautumisen lisäksi MF TH -malleissa on 
uusi konepellin avauskahvajärjestelmä.

MOOTTORIN VAHVUUDET
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Kaksinopeuksinen hydrostaattinen vaihteisto tarjoaa 
helppokäyttöisyyttä ja sulavaa toimintaa sekä tehoa 
ja suorituskykyä. Se kykenee jopa 40 km/h:n* 
nopeuteen kahdella mekaanisella vaihteella ja kahdella 
hydraulisella nopeusalueella, jotka mahdollistavat 
parhaan nopeuden valitsemisen tehtävään ja antaa 
erinomaista suorituskykyä tiekuljetuksiin.

Lisäksi siinä on helposti määritettävä ryömintätoiminto 
tehtäviin, joissa tarvitaan pientä nopeutta suurilla 
moottorin käyntinopeuksilla. Ominaisuus mahdollistaa 
paremman tarkkuuden ja hallinnan mm. lakaisussa, 
rehunjakelussa ja kuivikkeen levityksessä.

M
ASSEY FERGUSON

21

Sulava käyttö hydrostaattisella 
voimansiirrolla

• Hydrostaattinen voimansiirto mahdollistaa koneen käytön erittäin 
tarkasti ja sujuvasti

• Ainutlaatuinen nelivaihteinen voimansiirto tarjoaa korkeita tehoja 
ja suorituskykyä

• Valitse koneen ergonomiseen hallintaan parhaat välityssuhteet

• Maksiminopeus voidaan asettaa ryömintätilan ansiosta.  
Täydellinen rehun levitykseen

VOIMANSIIRRON  
VAHVUUDET

*Riippuu markkinakohtaisesta lainsäädännöstä



Helppoa 
huollettavuutta
Vähemmän seisonta-aikaa – 
enemmän sujuvaa työskentelyä

Nopea, suoraviivainen ja helppo rutiinihuolto rinnakkaisen asennuksen ansiosta. 
Hyvin sijoiteltujen huoltopisteiden ansiosta kurottajan huoltaminen on yksinkertaista 
ja nopeaa, joten peltotöihin jää enemmän aikaa.

22

Ilmansuodattimen irrottaminen tarkistamista 
ja puhdistusta varten on helppoa. 
Lisävarusteena on saatavana automaattinen 
kääntyvä tuuletin. Painamalla katkaisinta tai 
asettamalla automaattisen aktivoinnin tuuletin 
vaihtaa pyörimissuuntaa ja puhaltaa ulos 
pölyn, oljet ja muut roskat, jotka saattavat 
joutua jäähdytyspakettiin.

Konepellin aukaisu sivulta tarjoaa helpon 
pääsyn moottoriin, ilmansuodattimen, 
jäähdytysjärjestelmään ja 
ilmastointijärjestelmään, mikä nopeuttaa 
kaikkien päähuoltokohteiden huoltamista.
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Konepelti on helppo nostaa auki maan  
tasalta moottorin ja jäähdytysjärjestelmän 
tarkistusta varten. Kaikki moottorin, 
hydrauliikan ja voimansiirron huoltopisteet  
on sijoiteltu kätevästi nopeaa ja yksinkertaista 
kunnossapitoa varten, mikä minimoi 
seisonta-ajan.

Diesel- ja AdBlue®-säiliön täyttäminen 
maan tasalta on helppoa.
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Helppoa 
huollettavuutta
Vähemmän seisonta-aikaa – 
enemmän sujuvaa työskentelyä

Nopea, suoraviivainen ja helppo rutiinihuolto rinnakkaisen asennuksen ansiosta. 
Hyvin sijoiteltujen huoltopisteiden ansiosta kurottajan huoltaminen on yksinkertaista 
ja nopeaa, joten peltotöihin jää enemmän aikaa.

Asiakkaidemme liiketulosta ja tehokkuutta lisäävä palveluyhdistelmä 

MF Services tarjoaa kaiken, mitä Massey Ferguson -koneen toiminnan tuki tarvitsee. 

Kätevä ja mukautettava MF Services auttaa pitämään käyttökustannukset kurissa ja budjetoimaan 
ja suunnittelemaan liiketoimintaa paremmin – sen ansiosta jokainen koneen käyttötunti on sujuva 
ja voit keskittyä maanviljelyn ydinliiketoimintaan.

Kattava palvelupaketti tekee MF-maatalouskoneiden omistajuudesta ja käytöstä helpompaa 
kuin koskaan.

MF Services kattaa rahoituksen, laajennetut takuut ja huollot, telematiikan, tarkkuusviljelytekniikat 
ja alkuperäiset varaosat ja pitää liiketoimintasi oikeassa kurssissa ja koneesi kunnossa. 

Tavoitteenamme on varmistaa, että Massey Ferguson -koneesi toimii mahdollisimman 
tehokkaasti koko käyttöikänsä.

MFCare tarjoaa täydellistä mielenrauhaa
MFCare on kattava alan johtava laaja huolto- ja takuupaketti*, joka tarjoaa kokonaisvaltaista 
ylläpitoa koneellesi ja sisältää määräaikaishuollot, korjaukset ja täyden AGCOn myöntämän 
takuun, joka kattaa seuraavat komponentit:

• Moottori ja voimansiirto
• Hydrauliikka
• Ohjaus

• Sähköosat
• Ohjaamo ja ohjaimet
• Akselit

MFCare -sopimuksen määräaikaishuolto tarjoaa ehkäisevää huoltoa, jossa vikoihin tartutaan, 
ennen kuin niistä tulee ongelmia, mikä lyhentää seisonta-aikaa. Täydellinen huoltokirja ja 
alkuperäisten AGCO Parts -varaosien käyttäminen lisäävät koneen jälleenmyyntiarvoa.

AGCO Finance* järjestää yrityksellesi sopivan rahoituksen
AGCO Finance on Massey Fergusonin integroitu rahoituspalvelu, joka tarjoaa maatiloille 
räätälöityjä palveluja, kuten:

• Leasing
• Osamaksu
• Vuokraus

• Laina
• Täydet huoltopaketit

AGCO Parts – alan parhaat varaosat.

* Voit tiedustella saatavuutta alueellasi lähimmältä Massey Ferguson -jälleenmyyjältä.  
Ehdot voivat vaihdella talousalueittain tai maittain.
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Tarjoamme täydellisen valikoiman työvälineitä MF TH -kurottajiin (valmistettu nimenomaan MF TH -sarjaa varten), jotta selviät kaikenlaisista tehtävistä:  
kevyiden ja raskaiden kuormien nostaminen, rehun siirtäminen, karjan ruokinta jne. 

Kauha, kaivaminen ja lastaus
Jämäkät kaivuu- ja kuormauskauhamme 
hoitavat vaativimmatkin kaivuu- ja 
materiaalinkäsittelytehtävät. Ne tarjoavat 
hyvän näkyvyyden kaivuukohtaan, 
erinomaisen murtovoiman kaivamiseen 
ja helpomman ja nopeamman kauhan 
täytön. Saatavana erilaisilla tilavuuksilla ja 
hampailla tai ilman.

Kauha, suuri tilavuus
Suurempi ylöskääntökulma minimoi 
materiaalin läikkymisen, mikä 
tehostaa tuottavuutta. Sen avulla viljaa 
voidaan lastata kuorma-autoihin tai 
jakaa lannoitetta.

Pihtikauha
Täydellinen työväline nostamaan ja 
käsittelemään maa-ainesta, jossa on 
kasvijätettä, oksia tai muuta raskasta 
materiaalia ja josta on saatava pitävä 
ote kuljetuksen ajaksi.

Pihtihaarukka
Työvälineellä on helppo käsitellä 
irtoheinää, kuivikkeita ja lantaa maatilalla 
ja muissa tiloissa. Haarukkaa voi käyttää 
erikseen tai yhdessä hydraulisen kouran 
kanssa, joka antaa lisää tartuntavoimaa. 

Trukkihaarukka
Mainio kookkaiden tai säkitettyjen 
materiaalien, kuten lannoite, siemenet 
tai eläintenrehu, käsittelyyn. Erityisen 
kätevä, työskenneltäessä ahtaissa 
tiloissa. Valittavana jäykkä tai kelluva 
haarukka (jäykässä haarukan kehikossa 
sivuttaissiirto).

Paalihaarukka
Sen avulla voi kuljettaa ja lastata 
pyöreitä paaleja maasta perävaunuun 
tai apevaunuun. 

Paalipihti putkilla
Yhtä suorituskykyinen kuin piikeillä 
varustettu paalihaarukka, mutta 
kahdella pyöreiden putkien muotoisella 
hydraulisilla pihdeillä yksittäisten paalien 
ote on pitävä.

Paalipihti piikeillä
Kuljeta ja lastaa jopa kaksi pyöreää 
paalia maasta perävaunuun tai 
apevaunuun. Itsenäisten hydraulisten 
nelipiikkisten varsien ote on pitävä.

Täydelliset tarvikkeet MF TH -kurottajaan 
kaikkiin tehtäviin
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Nostoteho
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MF TH.6030

Näistä nostotehokaavioista näkyy selvästi, että kaikkien mallien nostokyky on erinomainen omassa luokassaan.

MF TH.6030
Vakio-

ohjaamo

MF TH.6030
Matala 

ohjaamo

MF TH.7030
Vakio-

ohjaamo

MF TH.7030
Matala 

ohjaamo

MF TH.6534 MF TH.7035
MF TH.7038

MF TH.8043

A mm 5712† 6278† 5874 6074 6180
B mm 4507 5063 4669 4869 4975
C mm 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4145 4145 4246
D mm 2334* 2250** 2184* 2100** 2334* 2250** 2184* 2100** 2374 2374 2374
E mm 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1752 1752 1770
F mm 348* 264** 348* 264** 348* 264** 348* 264** 430 430 430
G mm 2820 2820 2820 2820 2870 2870 2870
H mm 1666 1666 1895 1895 1895
I mm 2100 2100 2300 2300 2300
J mm (4922–4812) (4922–4812) 4805 4970 4995
K mm 1329* 1503** 1329* 1503** 1161 - 1631
L mm 3717* 3875** 3717* 3875** 3714 - 4192

*24” renkaat  ** 20” renkaat  †trukkipiikeillä
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26 Tekniset vakio-
ominaisuudet

Kuormausteho (standardi EN 1459: 1998 liite B) MF TH.6030 MF TH.7030 MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH.8043

Suurin nostoteho 

maan tasolla kg 3 000 3 000 3 400 3 500 3 800 4 300
täydessä nostokorkeudessa kg 2 500 2 000 3 400 3 500 3 800 2 600

puomin pituus 2 m 4 m korkeudella kg 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Murtovoima kN 3 600 3 600 6 200 6 200 6 200 7 000

Suurin nostokorkeus m 5,8 6,70 6,5 7 7 7,5
Ulottuvuus eteen – puomi ulkona m 3,13 3,9 3,4 4 4 4,1

Hydrauliikkajärjestelmä
Puomi – hammaspyöräpumpun tuotto l/min 100 100 190 100 190 190

Voimansiirto
Tyyppi Hydrostaattinen

Mekaanisia vaihteita - - 2 2 2 2
Hydraulisia vaihteita nopeuksia 2 2 2 2 2 2

1. vaihteen nopeus* km/h 9,7 9,7 6 6 6 6
2. vaihteen nopeus* km/h 40 40 12 12 12 12
3. vaihteen nopeus* km/h - - 18 18 18 18
4. vaihteen nopeus* km/h - - 40 40 40 40

Moottori
Tilavuus / sylinterien määrä / l 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4

Ruiskutus Yhteispaine Yhteispaine Yhteispaine Yhteispaine Yhteispaine Yhteispaine
ISO hv, 2 400 r/min 100 100 130 100 130 130

Suurin vääntö (ISO 14396) Nm 430 430 500 430 500 500
Polttoainesäiliön tilavuus 115 115 138 138 138 138

Renkaat
Vakio 405/70 20 405/70 20 400/80R24 400/80R24 400/80R24 400/80R24 

Lisävaruste 400/70R24 400/70R24 500/70R24 500/70R24 500/70R24 500/70R24
Jarrut Öljykylpyinen

Painot ja tilavuudet

Paino ilman työvälinettä kg 5200 5600 6500 7130 7130 8040

* koneella, johon on määritetty enimmäisnopeus
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Hydrauliikka
Kaikki hydrauliikkatoiminnot proportionaalisia  

ja sähköhydraulisia
l l l l l l

Puomin 3. toiminto virtauksen säädöllä l l l l l l

Työvälineen mekaaninen kiinnitys l l l l l l

Pehmennetty sisäänveto l l l l l l

Smart Handling System (SHS) l l l l l l

Voimansiirto
Hydrostaattinen (40 km/h) l l l l l l

Hivutuspoljin l l l l l l

Nopeudenhallintajärjestelmä l l l l l l

Sähköinen pysäköintijarru l l l l l l

Moottori
ECO-tila l l l l l l

Automaattinen päävirtakatkaisija l l l l l l

Integroitu ilman sykloniesisuodatin l l l l l l

Ohjaamo
Ilmajousitettu istuin l l l l l l

Työvalot l l l l l l

Kaiuttimet ja antenni l l l l l l

Pyörivä varoitusvalo ja peruutusmerkkiääni l l l l l l

Kattoikkunan pyyhin l l l l l l

Ohjaus
Kolme ohjaustilaa automaattisella suoristuksella l l l l l l

Etuakseli ja tasauspyörästö @ 45 % rajoitettu luisto - - l l l l

Kauha
Kauhan tuki l l l l l l
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Eteen/vapaa/taakse suunnanvaihtaja joystickissa m m m m m m

Eteen/vapaa/taakse valinta: Vasen & Joystick m m m m m m

Automaattinen kääntyvä tuuletin m m l m l l

Hydraulinen työvälineen kiinnitys m m m m m m

Automaattinen puomin heilahduksen vaimennus m m m m m m

Puomin pään 4. ja 5. toiminto m m m m m m

Perävaunun jarru m m m m m m

Vetokoukku: Hydraulinen vetokoukku /  
kork.sääd. vetohaarukka

m m m m m m

Hydrauliikkaventtiili takana m m m m m m

Ilmastointi m m m m m m

Erittäin mukava istuin m m m m m m

Puomin työvalot m m m m m m

Kanalan työvalot m m m m m m

LED-ajovalot (vain oikeanpuoleiseen liikenteeseen) m m m m m m

LED-työvalot m m m m m m

Työkalupakki m m m m m m

Työvälineet 
Kaivuukauha m m m m m m

Kevytmateriaalikauha m m m m m m

Trukkihaarukka m m m m m m

Paalipiikki m m m m m m

Pihtikauha m m m m m m

Pihtihaarukka m m m m m m

Paalipihti (hampaat tai putki) m m m m m m

 – Ei saatavana
l Vakiovaruste
m Lisävaruste

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme,  
että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset 
ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, 
epätarkkuuksia ja puutteita ja ominaisuuksia voidaan 
muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki 
spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja 
vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen 
kauppasopimuksen allekirjoitusta.

Vakio- ja lisävarustelu malleittain
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