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04 MF M -sarja: 

Lieriöniittokoneet
Massey Fergusonin M-sarjan lieriöniittokoneet on suunniteltu hankalimpiin olosuhteisiin. Niillä voidaan korjata laadukasta rehua edullisesti 
kaikissa olosuhteissa. Tarkka niittojälki ja suurikokoinen lieriö muodostavat erittäin hyvän karhon. Paksuja kasvustoja voidaan niittää suuria määriä nopeasti 
ilman tukkiutumisen tai vahingoittumisen riskiä. Massey Ferguson -lieriöniittokoneet ovat saatavina niin eteen kuin taakse asennettavina versioina.

Tärkeimmät 
ominaisuudet ja edut
• Yksinkertainen, kestävä ja luotettava

• Suuri lieriön pinta-ala mahdollistaa matalan pintapaineen ja hellävaraisen niiton

• Voimansiirron suurikokoinen putkipalkkirakenne varmistaa koneen pitkän käyttöiän

• Erinomainen karhon muodostus lieriöiden parikäytön ja suuren rumpuvälin ansiosta

Niittolieriö  
MF M -sarjan niittokoneiden keskiössä on niittolieriö. 
Massey Ferguson -niittolieriöt on suunniteltu tuottamaan 
täydellinen niittotulos kaikissa olosuhteissa. Nämä koneet 
ovat erittäin helppohuoltoisia. Lieriöt on kiinnitetty 
paikoilleen viidestä kohdasta pulttiliitoksin hitsaamisen 
sijasta. Pyörivät liukujalakset liukuvat helposti epätasaisen 
maan yli kulumisen ja rehun kontaminaation ehkäisemiseksi. 
Liukujalaksen vaihto käy helposti ja nopeasti. 
Kaikissa Massey Ferguson -lieriöniittokoneissa on vakiona 
terien pikavaihtoteräjärjestelmä ja kartiohammaspyörät 
pyörivät koko koneen käyttöiän kestävässä öljyhauteessa, 
mikä varmistaa sulavan huoltovapaan toiminnan.  

01. Kuusikulmainen käyttöakseli

02. Tukeva valettu laakeripesä

03. Tasaisesti pyörivä kartiohammaspyörä

04. Kestävät rullalaakerit

05. Liukulevy

06. Vaihdettava liukujalas

Taakse asennettava, 
sivukiinnitteinen 
lieriöniittokone
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Eteen kiinnitettävä kääntyvällä niittoyksiköllä
Eteen kiinnitettävä MF M 304 FP-V -niittokone ja sen kääntyvä niittoyksikkö sopivat 
erinomaisesti takaniittokoneiden tai noukinvaunun pariksi. Nivelripustus mahdollistaa jopa 
+/- 5°:n poikittaiskallistuksen niittämisen nopeuttamiseksi epätasaisessa maastossa. 

Takaniittokone, keskikannatuksella
MF M 304 TL -niittokoneen keskiripustus on suunniteltu siten, että niittoyksikköä vedetään 
sen painopisteen kohdalta. Keskiripustus mahdollistaa +/- 13°:n poikittaiskallistuksen. 
Niittoyksikköä nostetaan ja lasketaan yksitoimisella hydrauliikkasylinterillä. Kevennyspainetta 
hallitaan Massey Ferguson TurboLift -järjestelmällä. Hydraulijärjestelmässä on säädettävä 
paineakku, jolla säädellään teräpalkin painetta, minkä ansiosta niittokone voidaan helposti 
säätää vaihteleviin olosuhteisiin.

Säädettävä karhon leveys
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06 MF DM Farmer -sarja:

Lautasniittokoneet
MF DM 164, MF DM 205, MF DM 246 ja MF DM 287 tarjoavat kestävän ja taloudellisen ratkaisun pienelle ja keskikokoiselle 
tilalle laadusta ja viimeistelystä tinkimättä. Nämä niittokoneet sopivat hyvin pienille traktoreille tai pienempiin niittotarpeisiin 
mutta sisältävät lukuisia ominaisuuksia, joita yleensä tavataan suuremmissa ja kalliimmissa koneissa.

MF DM 164, MF DM 205, MF DM 246 ja  
MF DM 287 -mallit sisältävät: 
• Nivelakseli vapaakytkimellä, joka siirtää tehoa kiilahihnan välityksellä 

traktorilta teräpalkille.

• Jokaisessa niittolautasessa on murtosokkasuoja, joka ehkäisee vahingot jos 
leikkuupää osuu esteeseen. Sokan vaihtaminen pellolla on helppoa.

• Matala profiili sopii hyvin suurille satomäärille ja yhdessä vakiona olevan 
kivisuojan ja suuren karkaistun jalaksen kanssa varmistaa pitkän käyttöiän.

• Rakennettu toimimaan vaikeimmissa olosuhteissa.

• Siisti leikkuujälki ja suuri niittoteho ilman rehun tai maa-aineksen kertymistä 
palkkiin – kuohkea karho ja puhdas rehu.
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Tärkeimmät ominaisuudet ja edut
• Sopii useisiin niittokohteisiin

• Sopii pienempiin traktoreihin

• Pieni tehontarve

• Jousikeventeinen teräpalkki – pieni maapaine, hellävarainen nurmen pinnalle

Kevyt – suuri työteho
Massey Ferguson -hammasrataspalkilla varustetut 
lautasniittokoneet on suunniteltu kestämään ja mahdollistavat 
pienet käyttökustannukset. Kevyt rakenne maksimoi 
työsaavutuksen, kun suuremmat niittoleveydet ovat 
mahdollisia pienemmilläkin traktoreilla. Yksinkertainen, vähän 
huoltoa vaativa rakenne varmistaa, että keskeytyksiä sattuu 
mahdollisimman harvoin. 

Tarkkaa niittoa – vaikeissakin olosuhteissa 
Tarkasti työstetty teräpalkki ja elliptiset lautaset, pyörivät 
karhotuslautaset ja kestävät siirtorummut varmistavat, että 
niittojälki on siisti ja niittoteho hyvä vaikeissakin olosuhteissa. 

Teräpalkin keskeiset ominaisuudet
Kestävä ja helppo huoltaa. Pultatun teräpalkin kaikki osat on 
asennettu pohjalevyyn, ja siinä on helposti irrotettava kansi. 

• Varustettu kestämään kuormitus vankan rakenteen ja 
laadukkaiden materiaalien avulla

• Massey Ferguson -terät leikkaavat äärimmäisen tarkasti 

• Laadukkaat rullalaakerit varmistavat hammasrattaiden tasaisen 
voimansiirron ja pitkän käyttöajan 

• Koko teräpalkin täydellinen tiivistys

Sivuripustus: mahdollistaa niiton 
mäkisessä maastossa 

Iskuja absorboiva kiilahihnaveto

Kiinteä laakerin asennus – luotettava käytössä

Kestävä teräpalkki öljyhauteessa
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08 MF DM Professional -sarja:

Lautasniittokoneet ja -murskaimet 

Urakoitsijoille, suurille 
maatiloille ja suurille 
niittoaloille suunniteltu 
Professional-sarja 
tarjoaa useita hienoja 
ominaisuuksia, jotka 
parantavat suorituskykyä 
ja pienentävät 
käyttökustannuksia.

Täydellisen leikkuun salaisuus

Kompakti kartiovälitys
Järjestelmän sydän on suuri kuusikulmainen akseli ja järeä kulmavaihde 
kunkin niittolautasen alla. Se välittää voiman tasaisesti kaikille niittolautasille 
lieventäen vääntökuormitusta. Komponenttien kuluminen on huomattavasti 
vähäisempää verrattuna perinteiseen hammasratasvaihteiseen teräpalkkiin. 
Komponentit on tukevan mutta joustavan rakenteen sisään. Massey Ferguson 
-lautasniittokoneet ja kompakti kartiovälitys ovat kestäviä ja vaativat vähän 
traktoritehoa, mikä mahdollistaa suuren työtehon ja pienet käyttökustannukset. 

Teräpalkin ergonomia
Teräpalkin ergonomia määrittää rehun laadun. Massey Ferguson -insinöörit 
ovat kehittäneet täydellisen virtaviivaisen teräpalkin, jonka alapinnan profiili on 
juuri optimaalinen. Sen ansiosta vaikeissakaan olosuhteissa rehun joukkoon ei 
päädy maa-ainesta. Maa erottuu siististi rehusta, ja se virtaa teräpalkin alle. 
Massey Ferguson -teräpalkin avulla voit jatkaa töitä silloinkin, kun muiden on 
täytynyt jo luovuttaa tai kun muut eivät ole vielä voineet edes aloittaa niittoa. 

Terien päällekkäisyys
Täydellisen leikkuujäljen takeena on pitkällä palkin etureunassa sijaitsevien 
niittolautasten reilu päällekkäisyys. Massey Ferguson -niittokoneissa 
on suuret niittolautaset, jotka erityisen muotonsa ansiosta kykenevät 
käsittelemään suuria rehumääriä - tärkeä seikka varsinkin raskasta laonnutta 
kasvustoa niitettäessä. Massey Ferguson -niittokone takaa siistin leikkuujäljen! 

Virtaviivainen teräpalkki (alapuoli)

Limitys: suuri päällekkäisyys, lautasen sijainti palkin etureunassa

Teräpalkin poikkileikkaus

134 mm
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Kompaktin kartiovälityksen ominaisuudet
Kaikki on suunniteltu koneen luotettavuutta ja pieniä 
käyttökustannuksia silmälläpitäen

Teräpalkin suunnitteluun on käytetty runsaasti insinööritaitoa 
ja -kokemusta. Esimerkiksi kuusikulmaiseen pääkäyttöakseliin 
on suunniteltu murtokohta, jossa tehonsyöttö traktorilta 
teräpalkille katkeaa, mikäli ilmenee äkillinen raskas 
ylikuorma, ehkäisten kalliita ja aikaa vieviä korjauksia. 
Kiinnipultattavat jalakset ja pikavaihdettavat terät lyhentävät 
huoltoseisakkeita. Koko koneen käyttöiän kestävä teräpalkin 
öljy mahdollistaa teräpalkin minimaalisen huollontarpeen 
ja varmistaa voitelun kaikissa olosuhteissa.

Aksiaalinen tai parikäyttö – mikä tahansa 
on mahdollista
Kompaktin pulteilla kiinnitetyn kartiovälityksen ansiosta 
teräpalkin leikkuutapaa voi vaihtaa niittotarpeen mukaan 
vuosien jälkeenkin.

Teräpalkin leikkuutavan voi vaihtaa aksiaalisesta parikäyttöön  
helposti kääntämällä kartiovälitys toiseen asentoon –  
lisäkomponentteja ei tarvita. 

Massey Ferguson -niittokone on helposti sovitettavissa muuttuviin 
olosuhteisiin. Mitä ikinä tapahtuukin, niittotekniikka on kunnossa.

PikavaihtoterätVirtaviivainen teräpalkki (alapuoli)

Kuusikulmainen akseli 
tehokkaaseen voimansiirtoon

ParikäyttöPultattu rakenne

Aksiaalikäyttö

Jokainen viljelijä tietää, että 
niittokoneeseen osuvat vieraat esineet 
voivat aiheuttaa suuria vahinkoja.

Massey Ferguson estää sellaisten 
vahinkojen syntymisen driveGUARD®-
ylikuormasuojausjärjestelmällä, joka 
on alan edistyksellisempiä.

Parempi suoja kuin koskaan
Kun vierasesine jumiutuu 
niittolautasten väliin, 
driveGUARD® katkaisee vedon 
suunnitellussa murtopisteessä.

Voimansiirto keskeytyy ja 
niittolautanen pyörii vapaasti.

Mikään ei ole sen 
kustannustehokkaampaa
driveGUARD® tarjoaa 
asiakkaalle äärimmäisen 
kustannustehokkaan ja luotettavan 
suojan, koska vain suojana 
toimiva ylikuormituslautanen on 
vaihdettava uuteen tarvittaessa.
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10 MF DM -lautasniittokoneet: 

Taakse kiinnitettävä lautasniittokone

MF DM 255 P, MF DM 306 P & MF DM 357 P 
MF Professional -sarjan lautasniittokoneiden 
teräpalkissa yksittäiset kompaktit kulmavaihteet 
siirtävät voiman niittolautasille äärimmäisen sulavasti. 
Tämä ratkaisu vähentää kulumista tavalliseen 
hammasratasvoimansiirtoon verrattuna ja varmistaa 
teräpalkin pidemmän ja luotettavamman käyttöiän. 
Kiilamainen palkki mahdollistaa matalan 
leikkuukorkeuden ja suurikokoiset lautaset varmistavat 
suuren limityksen, näin niittojälki on siisti kasvilajista ja 
satotasosta riippumatta.

Modulaarinen rakenne nopeuttaa ja helpottaa 
huoltamista pellolla.

Poikittaisjousitus ja hyvin kontrolloitu nostomekanismi 
mahdollistaa kompaktin ja matalan kuljetusasennon. 
Professional-sarjan niittokoneissa on vakiona terien 
pikavaihtojärjestelmä, joka parantaa työn tehokkuutta. 

Lisävarusteena MF DM 255 P -niittokoneeseen on 
jälkiasennettavissa telamurskain (RC) tai piikkimurskain (KC). 
MF DM 306 P -malliin voidaan jälkiasentaa piikkimurskain. 

Tukeva runkorakenne takaa pitkän käyttöiän ja parantaa 
koneen käyttöturvallisuutta.

Nostolaitesovitteinen takaniittokone sivukannatuksella
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MF DM 408 TL & MF DM 459 TL 
• Nostolaitesovitteinen takaniittokone keskikokoisille traktoreille

• Hydropneumaattinen kevennys

• Helppo käsitellä

Hydropneumaattinen kevennys – TurboLift-järjestelmä
Portaaton kevennyspaineen säätö ajon aikana pelto-
olosuhteiden mukaan.

• Kelluva leikkuu

• Patentoitu liukuohjain

• Säädettävissä erilaisiin olosuhteisiin

• Parempi leikkuulaatu

• Pienempi keskirungon, kannatinvarren ja traktorin 
nostolaitteen kuormitus

• Hellävarainen nurmen pinnalle

• Vähäisempi rehun kontaminaatio

• Tarkka teräpalkin tuenta

• Erittäin hyvä kevennyspaineen säätö

Keskirunko on niittokoneen selkäranka
Kannatinvarsi kannattelee ja ohjaa niittoyksikköä. Se on 
valmistettu korkealaatuisesta vääntymättömästä teräksestä ja 
suunniteltu äärimmäisen suureen kuormitukseen.

MF DM -lautasniittokoneet: 

Nostolaitekiinnitteinen takaniittokone keskikannatuksella
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MF DM -lautasniittokoneet: 

Nostolaitesovitteinen. Keskikannatus, pystyasentoon nouseva

MF DM 265 TL-V (KC or RC), MF DM 316 TL-V (KC tai RC), 
MF DM 367 TL-V (KC or RC) 
• Takaniittokone keskikannatuksella, pystyasentoon nouseva

• Hydropneumaattinen kevennys

• SafetySwing-suojausjärjestelmä

• UUSI järeä Global-teräpalkki

• Matalaprofiilinen hammasrataspalkki

Keskikannatus, pystyasentoon nouseva.
MF DM TL-V -niittokoneet voidaan nostaa pystyasentoon kuljetuksen ajaksi koneen 
painopisteen kohdalle, jolloin traktorin ja niittokoneen paino jakautuu erinomaisesti. 
Kuljetusasennossa niittokoneen leveys on alle 3 metriä ja korkeus alle 4 metriä, 
joten kone on helppo kuljettaa tiellä.

Hydropneumaattinen kevennysjärjestelmä.
TurboLift-järjestelmä portaattomaan kevennyspaineensäätöön. Sopeutuu erilaisiin 
pelto-olosuhteisiin ja eliminoi nurmen pinnan vahingoittumisen.

SafetySwing-suojausjärjestelmä.
Estää vahingon esteeseen osuttaessa kääntymällä taakse ja ylös. 
Palaa työasentoon omalla painolla automaattisesti. Lisäksi MF TL-V-niittokoneissa 
on joka puolella muovisuojat, jotka suojaavat pieniltä vahingoilta, ja hydraulisesti 
käännettävä päätysuoja, joka vähentää korkeutta kuljetusasennossa. SafetySwing

Matalaprofiilinen lieriöhammaspyöräteräpalkki

Helppo murskaimen säätö

Kompaktit kuljetusmitat
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Hinattava, keskikannatuksella

MF DM 306 TR & MF DM 357 HS TR
• Monipuolinen hinattava niittokone

• Keskikiinnitteinen vetoaisa

Helppo ohjata ja erittäin ketterä
MF DM 306 TR- ja MF DM 357 HS TR -niittokoneet ovat hinattavia, ja niissä on 
keskikiinnitteinen vetoaisa. Koneiden ominaispiirteitä ovat helppo hallittavuus ja 
erinomainen ketteryys. Niittokone voidaan kääntää traktorin takana sekä vasemmalle 
että oikealle. Sen tarjoama hyöty etenkin laonneen rehun niittämisessä ja rinteissä 
niitettäessä on suuri.  

Mukailee maanpinnan muotoja erittäin hyvin
Teräpalkki on asennettu tukirungon uloimpiin kohtiin. Niittokoneen suunnikkaistuennan 
ansiosta niittokone ei riko nurmen pintaa vaan tuottaa laadukasta ja puhdasta rehua. 

Murskain – parempaa rehua nopeammin
MF DM 306 TR- ja MF DM 357 HS TR -niittokoneisiin voidaan asentaa piikki- tai 
kumitelamurskain. Murskaimen avulla voit tuottaa laadukasta rehua nopeammin, koska 
esikuivatus tehostuu. 

Erityisesti hinattaviin malleihin kehitetty kevennysjärjestelmä minimoi maapaineen 
käännöksistä riippumatta.

Helppokäyttöinen
Niittokorkeus voidaan säätää portaattomasti 3,5–7,0 cm. Sen ansiosta voit reagoida 
muuttuviin työskentelyolosuhteisiin helposti. Lisäksi voit säätää niittokoneen 
kevennyspaineen olosuhteisiin täysin sopivaksi. Niittokoneen suuren nostokorkeuden 
ansiosta kääntyminen päisteessä on helppoa, eikä ylitettävälle karholle koidu vahinkoa.

Käännettävissä vasemmalle ja oikealle
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MF DM 254 FP & MF DM 306 FP
• Täydellinen niittoyhdistelmiin

Murskausprosessi – MF DM 306 FP
• Saatavana piikki- ja kumitelamurskaimella

• Hellävarainen rehulle

• Ei murskaantumista

• Vähemmän murenemisesta johtuvaa hävikkiä 
verrattuna terässormimurskaimiin

Murskauksen intensiteetti
• Säädettävissä erilaisiin olosuhteisiin

• Helposti säädettävissä neljään asentoon ilman työkaluja 

• Yksittäisiä piikkejä on helppo vaihtaa

Yksinkertainen suoravetokonsepti 
• Ylikuormasuoja

• Kevyt 

• Vähäinen tehontarve

26.4°

Suuri kääntökulma

MF-lautasniittokoneet: 

Etukoneet – kääntyvä niittopalkki

 

430 mm

Suuri nostokorkeus



Etunostolaitesovitteinen, kolmiulotteinen 
maanpinnan seuranta

MF DM 316 FQ (KC or RC), MF DM 367 FQ, (KC tai RC)
• UUSI kolmiulotteinen maanpinnan seurantajärjestelmä

• UUSI järeä Global-teräpalkki

• TurboLift-järjestelmä

• Valinnainen sivusiirto-ominaisuus

• Kytkentä traktorin nostolaitteeseen

Mukautuu maanpinnan muotoihin
MF DM FQ -niittokoneen tuenta tarkoittaa, että niittokone toimii kuten 
hinattava kone. Vetotankojen, ohjaustankojen ja sylintereiden kiinnitys 
pallonivelin mahdollistaa erinomaisen kolmiulotteisen maanpinnan mukailun 
laadukkaan rehun tuottamiseksi ja niittotappioiden minimoimiseksi.

Järeä teräpalkki
Järeän Global-teräpalkin lautasten halkaisija on markkinoiden suurin, 
mikä edistää rehun kulkua palkin yli suuren niittotehon ja pienen 
tehonkulutuksen varmistamiseksi.

TurboLift-järjestelmä
Varmatoiminen TurboLift-järjestelmä, jota käytetään muissakin 
MF-lautasniittokoneissa, on FQ-mallien vakiovaruste ja mahdollistaa 
kevennyspaineen portaattoman säädön kaikissa pelto-olosuhteissa ja 
ehkäisee nurmen pinnan vahingoittumista. 

Helppokäyttöisyys
MF FQ -niittokonemalleissa on suora kiinnitys traktorin nostolaitteeseen 
ilman A-kehystä. Se tuo konetta lähemmäs traktoria, mikä parantaa vakautta 
ja käyttömukavuutta. Integroitua pysäköintiasentoa käytetään vivulla konetta 
traktorista irrotettaessa. Lisäksi FQ-niittokoneissa on taitettavat sivusuojat 
kuljetusta varten, leveäaukkoinen etusuoja ja nopea teränvaihto, joka 
helpottaa huoltoa.

M
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Matalaprofiilinen 
hammasrataspalkki
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MF DM 8312 TL-KC RC & MF DM 9314 TL-KC

Takanostolaitteisiin kytkettävä perhonen
MF DM 8312- ja MF DM 9314 -niittokoneissa on kelluva 
kevennysjärjestelmä, mikä vähentää keskirungon, kannatinvarren ja 
traktorin nostolaitteiden kuormitusta. TurboLift-kevennysjärjestelmä (TL) 
mahdollistaa laadukkaamman niiton epätasaisessa maastossa, koska siinä 
on portaattomasti säädettävä hydropneumaattinen kevennys. 

Lisäksi niittokoneissa on törmäysten varalta SafetySwing-suoja, 
joka mahdollistaa niittoyksikön kääntymisen taakse ja palautumisen 
automaattisesti takaisin työasentoon. 

MF-lautasniittokoneet: 

Perhonen

MF DM 8312 TL, MF DM 8312 TL-KC, MF DM 8312 TL-RC, MF DM 9314 TL & MF DM 9314 TL-KC
• Perhosniittomurskaimet 8,3 ja 9,3 metriä

• Nostolaitesovitteinen

• Hydropneumaattinen kevennys

• SafetySwing-laukaisulaite

Niittoyksiköitä kannatellaan keskeltä
• Mukailee maanpinnan muotoja 

erittäin hyvin

• Pienempi traktorin 
nostolaitteiden kuormitus

Hinattava niittokone – vetäminen 
on työntämistä helpompaa
• Suojaa nurmen pintaa

• Säästää polttoainetta

Portaattomasti säädettävä 
kevennyspaine
• Säädettävissä erilaisiin olosuhteisiin

• SafetySwing-törmäyssuoja

• Jokainen niittoyksikkö välttää 
esteitä itsenäisesti

• Niittokone taittuu taakse ja ylös

• Palaa työasentoon omalla painollaan

Kevennyspaine säädettävissä 
ajon aikana
• Hellävarainen nurmen pinnalle

• Ei likaantunutta rehua

Kelluva leikkuu
• Hellävarainen nurmen pinnalle

• Vähäisempi rehun kontaminaatio



M
ASSEY FERGUSON

17

 

Jos niittokone osuu esteeseen, 
niittoyksikkö palaa työskentelyasentoon 
sen omalla painollaan, mikä säästää 
aikaa, koska ei tarvitse pysähtyä.

Kumpaakin niittoyksikköä 
hallitaan yhdellä vivulla, minkä 
ansiosta niittokoneen hallinta 
on erittäin yksinkertaista.

MF DM 9314 EL TL-KCB

Perhosniittokone mattokuljettimilla ja ISOBUS-järjestelmällä
Edistyksellinen niittokonetekniikka yhdessä modernin ISOBUS-ohjausjärjestelmän kanssa tekevät tästä 
mattokuljettimin varustetusta perhosniittokoneesta hyvin erottuvan koneen. 9,30 metrin työskentelyleveys 
mahdollistaa suurten rehumäärien korjuun tehokkaasti. MF DM 9314 TL-KCB -mallissa on erityisen 
leveä mattokuljetin (940x2700 mm), joka kykenee käsittelemään suuria rehumääriä helposti ja 
suuremmilla ajonopeuksilla.

• Hydraulinen kevennys – TurboLift-järjestelmä

• SafetySwing-laukaisulaite

• Hinattava teräpalkin tuenta – vetäminen on 
työntämistä helpompaa

• Niittokoneen kaikkien toimintojen käyttö 
ISOBUS-ohjausjärjestelmällä

• Pyörivien osien valvonta

• Leveä mattokuljetin

• Karhotus keskelle molemmilla tai vain 
toisella matolla

• ComfortChange-pikateränvaihtojärjestelmä 
vakiona

• Traktoreihin, jotka eivät ole ISOBUS-
yhteensopivia, on saatavana jälkiasennussarja

• Aktiivisen kevennyspaineen säätö
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MF-lieriöniittokoneet

MF-lautasniittokoneet 

MF-nostolaitesovitteiset lautasniittokoneet keskikannatuksella

Kuvissa on nähtävillä joitakin erikoisvarusteita. Kaikki mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa. Uusimmat vakiomalliset koneet voivat poiketa kuvissa esitetyistä.

Malli MF M 294 FP-V MF M 304 FP-V MF M 304 TL

Kokoonpano
Etukone, kääntyvä 

niittopalkki
Etukone, kääntyvä 

niittopalkki
Nostolaite, keskeltä 

kannatettu
Leveys, m 2,86 3,06 3,06

Vähimmäisteho, hv 75 75 82
Paino (kg) 846 874 1 105

Voimanulosotto, r/min 1000 1000 1000
Lieriöt 4 4 4

Piikkimurskain - - -

Malli MF DM 164 MF DM 205 MF DM 246/  
MF DM 246 ISL

MF DM 287/  
MF DM 287 ISL

MF DM 255 / 
MF DM 255 P

MF DM 306/ 
MF DM 306 P

MF DM 357/ 
MF DM 357 P

Kokoonpano
Nostolaite, 

sivukiinnitys
Nostolaite, 

sivukiinnitys
Nostolaite, 

sivukiinnitys
Nostolaite, 

sivukiinnitys
Nostolaite, 

sivukiinnitys
Nostolaite, 

sivukiinnitys
Nostolaite, 

sivukiinnitys
Leveys, m 1,66 2,06 2,42 2,82 2,55 3,00 3,50

Vähimmäisteho, hv 30 41 50 60 54 61 68
Paino (kg) 372 407 437 / 510 475 / 550 630 724 798

Voimanulosotto, r/min 540 540 540 540 540/1000 540/1000 540/1000
Lautasia 4 5 6 7 5 6 7

Piikkimurskain - - - - m m -
Kumitelamurskain - - - - m - -

Malli MF DM 408 TL MF DM 459 TL
Työleveys, m 4,00 4,50

Kuljetusleveys, m 2,3 2,3
Kuljetuspituus, m 5,60 6,10

Niittolautasia 8 9
Teriä lautasessa 2 2

Karhon leveys, m 3.3 3,8
Tehontarve, kW/hv 72/99 84/115

Hydrauliliittimet 1 X yksitoim. 1 X kaksitoim. 1 X yksitoim. 1 X kaksitoim.
PTO, r/min 540/1000 540/1000

Vapaakytkin l l

Paino, kg 980 1 100
Piikkimurskain - -

Kumitelamurskain - -

Tekniset tiedot
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MF-niittoyhdistelmä
Malli MF DM 8312 TL MF DM 9314 TL MF DM 9314 EL TL-KCB

Työleveys, m 8,3 9,3 9,3
Kuljetusleveys, m 2,78 2,78 2,78

Kuljetuskorkeus, m 3,73 3,9 3,9
Niittolautasia 2 X 6 2 X 7 2 X 7

Teriä lautasessa 2 2 2
Karhon leveys, m 2 X 1,45 - 2,25 2 X 1,85 - 3,25 2 X 1,80 - 3,00

Tehontarve, kW/hv 132/180 155/200 168/228
Hydrauliliittimet 2 X yksitoim. 1 X kaksitoim. 2 X yksitoim. 1 X kaksitoim. 1 x kuorman tunteva

PTO, r/min 1000 1000 1000
Vapaakytkin l l l

Varoituspaneelit l l l

Valot l l l

Paino, kg 2 410 2 830 3 450
Piikkimurskain m m l

Kumitelamurskain m - -

Malli MF DM 254 FP MF DM 306 FP MF DM 306 FP-K MF DM 306 FP-SL MF DM 316 FQ MF DM 367 FQ
Kokoonpano Alppimalli Kääntyvä niittopalkki Kääntyvä niittopalkki Kääntyvä niittopalkki Maanpinnanseuranta Maanpinnanseuranta

Leveys, m 2,5 3 3 3 3,12 3,62
Vähimmäisteho, hv 38 75 75 75 85 95

Paino (kg) 474 734 694 854 950 1020
Voimanulosotto, r/min 540/1000 1000 1000 1000 1000 1000

Lautasia 4 6 6 6 6 7
Piikkimurskain - m m m m m

Kumitelamurskain - m - - m m

 -  Ei saatavana/ei sovellu     l  Vakiovaruste      m  Lisävaruste

MF-lautasniittokoneet – keskikannatus, pystyasentoon nouseva

MF-etukone 

Malli MF DM 265 TL-V MF DM 316 TL-V MF DM 367 TL-V
Niittoleveys (m) 2,6 3,1 3,6

Niittolautasia 5 6 7
 Karhon leveys, m 0,60–1,80 0,8–2,3 1,0–2,8

Voimanulosotto, r/min 1000 1000 1000
Vähimmäisteho, hv (KC/RC-malli) 75 85 95

Kuljetusleveys, m 2,2 2,5 2,8
Kuljetuskorkeus, m 3,17 3,58 3,99

Paino, kg 950 1 050 1200
Piikkimurskain m m m

Kumitelamurskain m m m

MF Hinattava 
Malli MF DM 306 TR MF DM 357 HS TR

Kokoonpano Hinattava Hinattava
Leveys, m 3 3,50

Vähimmäisteho, hv 102 120
Paino (kg) 2 388 2 560

Voimanulosotto, 
r/min

540/1000 540/1000

Lautasia 6 7
Murskain Piikki tai kumitela Piikki tai kumitela
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