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4 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. 
Koneet sisältävät kuitenkin lukuisia ominaisuuksia, joita yleensä tavataan suuremmissa ja kalliimmissa koneissa.

MF DM 164, MF DM 205, MF DM 246 
ja MF DM 287 -mallit sisältävät: 
• Voimanottoakseli ja vapaapyöräkytkin, joka siirtää tehoa 

V-hihnan avulla traktorilta linjassa olevalle teräpalkille.

• Jokaisessa leikkuupäässä 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 rakenne – suuri työteho
Massey Ferguson -lautasniittokoneet, joissa on hammasrataspalkki, 
varmistavat pitkän käyttöajan ja 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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MF DM Heavy Duty -sarjan järeä teräpalkki 
varmistaa hyvän kestävyyden. 

Teräpalkin hiljaisempi toiminta ja 
erinomainen maanpinnan muotojen 
myötäily parantavat ajomukavuutta.

Hitsattu litteä leikkuri leikkaa optimaalisella 
5,5 cm:n korkeudella.

Käyttökustannuksia laskevat:

- Järeä täysin hitsattu teräpalkki

- Täydellisesti ylikuormasuojattu voimansiirto

- Öljyä työvälineen koko käyttöiäksi ja kulumisen 
seuraamiseen tarkoitetut magneettiruuvit

- Pienempi polttoaineenkulutus

Suurilla hammaspyörillä varustettu erittäin 
kestävä ja hyvän hyötysuhteen voimansiirto on 
suunniteltu tuottamaan rutkasti tehoa, ja se takaa 
osaltaan työvälineen hyvän jälleenmyyntiarvon.

MATALAPROFIILINEN LIERIÖHAMMASPYÖRÄTERÄPALKKI

Uuden sukupolven MF-niittokoneet 
on varustettu näyttönsä antaneella 
tehokkaalla teräpalkilla. Sen vahvuuksia ovat:

- parempi kestävyys

- erinomainen ajomukavuus

- suuren sadonvirtauksen mahdollistavat 
suurimmat lautaset

- helppokäyttöinen terien pikavaihtojärjestelmä.

JÄREÄ TERÄPALKKIJäreä MF-lieriöhammaspyörävoimansiirto:

Vankka kestävä 
teräpalkki mahdollistaa 

suuremman voimansiirron. 
Pysyvästi 3,5 hammasta 

kosketuksissa suuriin 
hammaspyöriin.
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MF-murskaimet 
Massey Ferguson -niittokoneet voidaan tarvittaessa 
varustaa murskaimella. Niittomurskain lyhentää 
käymisaikaa huomattavasti. Murskain hankaa 
kasvin vahamaisen päällyskerroksen pois ja 
luo ilmavan karhon. Karhon hyvä ilmankierto 
nopeuttaa rehun ja maaperän kuivumista ja 
tuottaa tasakosteaa rehua. Niittomurskain auttaa 
säästämään aikaa ja rahaa ja parantamaan 
rehun laatua ehkäisemällä sen rehun 
saastumista ja ravinteiden menetystä. 

MF-KUMITELAMURSKAIN

Kaksi vakaata lukittuvaa 
kumiprofiilielementtiä käsittelevät 
palkokasveja ja muita lehtimäisiä rehuja 
intensiivisesti mutta hellävaraisesti.

Kovat varret puristetaan kumitelojen väli ja 
hauraat ravinteikkaat lehdet säilyvät ehjinä.

- Suurempi sadonvirtaus 
tehostaa tuottavuutta

- Parempi syötön tehokkuus kumiprofiilin 
säädettävän jatkuvan paineen ansiosta

- Pienemmät käyttökustannukset 
yksittäisten kumielementtien ansiosta

- Optimaalinen sopeutuminen olosuhteisiin 
takaa paremman murskaustuloksen.

MF-PIIKKIMURSKAIN

Jousipiikki ja neliasentoinen säädettävä 
murskainkampa tuottavat kuohkean 
karhon, jota ilma pääsee kuivattamaan 
ja josta vesi pääsee poistumaan nopeasti. 
Optimaalinen sopeutuminen 
sadonkorjuu- ja sääolosuhteisiin 
suojaavat rehua ja tehostavat syöttöä. 

- Tehokkaampi syöttö hellävaraisen 
rehunkäsittelyn ja nopeamman 
rehun kuivumisen ansiosta

- Vahva ylikuormasuoja pienentää 
käyttökustannuksia 

- Parempi murskaustulos neliasentoisen 
säädettävän kamman ansiosta.

- Suurempi sadonvirtaus 
tehostaa tuottavuutta
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8 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, mikä varmistaa siistin 
niittojäljen 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 ulkotuki takaa suojakotelon pitkän käyttöajan 
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 tai RC), MF DM 316 TL-V (KC tai RC),  
MF DM 367 TL-V (KC tai RC)
• Takaniittokone keskikannatuksella, pystyasentoon nouseva

• Hydropneumaattinen kevennys

• SafetySwing-suojausjärjestelmä

• UUSI järeä Global-teräpalkki

• Matalaprofiilinen lieriöhammaspyöräteräpalkki

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 liikkumalla 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.

SafetySwingHelppo murskaimen säätö

Kompaktit kuljetusmitat

Matalaprofiilinen lieriöhammaspyöräteräpalkki



MF DM 204 FK-S, MF DM 254 FK

Kompakti vetokoukku
Massey Ferguson -tuotteet ja ratkaisut täyttävät viljelijöiden 
vaatimukset kaikkialla maailmassa ja auttavat heitä menestymään 
liiketoiminnassaan. Alppimalleista viljelijät saavat seuraavat hyödyt: 

- Erinomainen maanpinnan myötäily mahdollistaa työskentelyn 
vaikeissa olosuhteissa jyrkissä rinteissä ja mäkisessä maastossa

- Taatusti puhdas ja laadukas rehu maaperän tyypistä ja  
satokasvista riippumatta

- Valikoima kompakteja kevyitä tuotteita pientraktoreihin  
ja erityisiin alppitraktoreihin

MF DM 254 FP, MF DM 254 FP-S ja MF 306 FP K
• Täydellinen niittoyhdistelmiin

• Teräpalkki ja kompakti kulmavaihde – yhtenäinen 
veto, vähän laahaamista, siisti niitto 

• Yksinkertainen ja selkeä voimansiirto vetoakselin 
kautta ja vapaapyörä apukoneistossa

• Optimaalinen näkyvyys eteenpäin traktorinistuimelta

• FP-S-versiossa mekaaninen sivuunsiirto 
(vaihtoehtona hydraulitoiminen)

Yksinkertainen suoravetokonsepti 
• Ylikuormasuoja

• Kevyt 

• Vähäinen tehontarve

Eteen kiinnitettävä heilahteleva vivusto
Uuden sukupolven heilahtelevan vivuston niittokone sopeutuu 
suurempaan työskentelyleveyteen kaikissa olosuhteissa ja 
toimii erinomaisesti sekä tasaisessa että mäkisessä maastossa. 
Malleissa, joissa on ja ei ole murskainta, on kaksi kompaktia suoraan 
kiinnitettävää leikkuupäätä, joiden painopiste on määritetty tarkasti. 
Heilurin laaja liike, useat liitäntäpisteet ja yksinkertainen myötä- ja 
vastapäiväinen säätö mahdollistavat erinomaisen joustavuuden.

MF-lautasniittokoneet: 

Etukoneet – kääntyvä niittopalkki

M
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Uuden sukupolven etulautasniittokone MF M FP

MF DM 316 FP, MF DM 316 FP-KC ja MF DM 316 FP-RC
Viljelijöille rehunkorjuukausi on ratkaisevan tärkeää aikaa. Ensinnäkin 
niiton on sujuttava laadukkaasti, mikä vaikuttaa suotuisasti: 

- rehun laatuun 

- niityn hyödyntämisen kestävyyteen

Haasteet tiedostaen Massey Ferguson on kehittänyt uuden sukupolven 
etuniittokoneet: MF DM 316 FP -sarjan, jonka sapelimainen muotoilu 
on saanut innoituksensa palkituista traktoreista MF 5S ja MF 8S. 

Hyväksi havaittu teräpalkki
Uudessa niittokoneessa on tuotemerkin uusin teräpalkki, 
joka tiedetään jo erittäin tehokkaaksi.

Sen vahvuuksia ovat: 

- parempi kestävyys

- erinomainen ajomukavuus

- suuren sadonvirtauksen mahdollistavat suurimmat lautaset 

- helppokäyttöinen terien pikavaihtojärjestelmä

Erinomainen maanpinnan seuranta
Painopisteeseen asetettu heilurijärjestelmä varmistaa niittokoneen sopeutumisen 
kohtisuoraan kulkusuunnassa maanpinnan muotojen myötäilemiseksi tarkasti 
enintään +/-7,5°:n poikkeamalla. Lisävarusteena saatava hydropneumaattinen 
tai jousitoiminen ripustus tuottaa teräpalkin yhtenäisen paineen maahan. 

Jousikuormitteinen keskityslaite estää niittokonetta heilumasta sivuttain 
kuljetusasennossa.

Kompakti ja lähellä traktoria

Suoraan kiinnitettävän hinauskoukun ansiosta kompaktin niittokoneen painopiste 
on lähempänä traktoria kaikissa versioissa. Se minimoi traktoriin ja koneeseen 
kohdistuvaa rasitusta suurissakin tieajonopeuksissa. 

Mukava käyttää
Massey Ferguson DM 316 FP:ssä on vakiona älykkäitä 
järjestelmiä, jotka parantavat käyttöelämystä: 

1. Terälaatikko ja työkalu käden ulottuvilla nopeuttaa teränvaihtoa

2. Kokoon taittuva etusuoja ja työkaluton keskuslukitusjärjestelmä. 
Lisävarusteena saatavana hydraulitoiminen taitto
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Matalaprofiilinen 
lieriöhammaspyöräteräpalkki
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kolmiulotteinen maanpinnan seuranta

MF DM 316 FQ (KC tai 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-valikoiman vakiovaruste ja 
mahdollistaa kevennyspaineen portaattoman säädön kaikissa pelto-
olosuhteissa ja ehkäisee nurmen pinnan vahingoittumista. 

Helppokäyttöisyys
MF FQ -niittokonevalikoimassa 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.

Matalaprofiilinen 
lieriöhammaspyöräteräpalkki



w
w

w.
 m

as
se

yf
er

gu
so

n.
 co

m

14 MF-lautasniittokoneet: 

Perhonen
Rehunteon on sujuttava laadukkaasti ja joutuisasti. 
Sen saavuttamiseksi on kehitetty uusi sukupolvi 
MF-niittokoneyhdistelmiä, jotka ovat saaneet innoitusta 
palkituista MF 5S- ja MF 8S -valikoimista.
Uusi MF DM 8612 TL & MF DM 9614 TL

MF DM 8612 TL & MF DM 9614 TL -mallien 
pääominaisuudet  

• Kummassakin mallissa on säädettävä niittoleveys: 
8,3/8.6 m ja 9,3/9,6 m

• Järeät lieriöhammaspyörätoimiset teräpalkit

• Turbo Lift: Hydropneumaattinen kevennys 

• SafetySwing: mekaaninen törmäyssuoja 

NIITTOLEVEYDET  

Monipuolinen ja mukautettava: kaksi niittoleveyttä. 
Niittokoneyhdistelmää käytettäessä on huomioitava 
useita seikkoja: 
• etuniittokoneen leveys 

• pellon pinnanmuodot 

• haluttu päällekkäisyys. 

Käyttäjä voi valita kahdesta helposti säädettävästä 
niittoleveydestä etu- ja takaniittoyksiköiden päällekkäisyyden. 
Järjestelmä varmistaa, että niittokoneyhdistelmä pysyy 
tehokkaana ja niittää tasalaatuisesti kulmissakin. 

MF-niittokoneyhdistelmä on kompakti säilyttää kokoon 
taitettuna. Konetta mahtuu säilyttämään ilman lisälaitteita 
useimmissa vajoissa pystyssä kuljetusasennossa.

JÄREÄ LIERIÖHAMMASPYÖRÄTOIMINEN TERÄPALKKI  
Kestävä teräpalkki 
Uusissa perhosniittokoneissa on järeä lieriöhammaspyörätoiminen 
teräpalkki. Sen ansiosta kestävä ja kevyt niittokone niittää 
optimaalisesti, ja sen käyttökustannukset ovat pienet.

PAINOPISTE – KOMPAKTIN KOKOINEN 
Painopiste lähempänä traktoria 

Uudessa takaniittokoneyhdistelmässä on täysin uusi 
kiinnitysjärjestelmä, joka tarjoaa seuraavat edut: 

• vakaampi ja mukavammin ajettava niittokone 

• alle 4 m:n kuljetuskorkeus matalalla olevan 
kiinnityspisteen ansiosta

• ainutlaatuinen kaksoissylinteri kuljetusta, päistettä 
ja työskentelyasentoa varten 

• vain yksi köysi kuljetuksen aikaiseen lukitukseen

lisävarusteena saatavana hydrauliikkatoiminen 
kuljetuslukitusjärjestelmä. 

Kumpaakin niittoyksikköä hallitaan yhdellä vivulla, mikä 
minkä ansiosta niittokoneen hallinta on erittäin yksinkertaista.
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MF DM 9314 TL-KC

Takanostolaitteisiin kytkettävä perhonen
MF DM 9314 -niittokoneissa on kelluva leikkuu, mikä vähentää 
tukirungon, tukiputken ja nostolaiteliitännän kuormitusta. 
Turbo Lift -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: 

Perhosniittokone ja murskain

Matalaprofiilinen 
lieriöhammaspyöräteräpalkki

HYDROPNEUMAATTINEN KEVENNYS – TURBO LIFT (TL)  
Kelluva leikkuu Turbo Lift -järjestelmällä
Hyvin tunnettu ja toimiva hydropneumaattinen 
kevennysjärjestelmä on hyödyllinen monin tavoin: 

• jatkuva ja säätöpyörällä portaattomasti 
säädettävä maapaine (ei edellytä työkaluja) 

• mukautettavissa useisiin erilaisiin olosuhteisiin 

• kelluva leikkuu ja vähemmän rehun saastumista 

• vähäisempi polttoaineenkulutus. 

Mukautuu maanpinnan muotoihin   
Niittokoneen poikittaisheilahduskulmaa on parannettu, ja 
nyt se voi heilahtaa enintään +30°/-19°. Sen ansiosta kone 
voi sopeutua maanpinnanmuotoihin vaikeissa ja mäkisissä 
maastoissa. 

SafetySwing: Mekaaninen törmäyssuoja 

Jos niittokone osuu esteeseen, mekaaninen törmäyssuoja 
mahdollistaa koneen liikkumisen ylös ja taaksepäin, jonka 
jälkeen kone palaa työasentoon sen omalla painolla, mikä 
säästää aikaa, koska peruuttamiselle ei ole tarvetta. 

Kätevä järjestelmä takaa maksimaalisen luotettavuuden, suojaa 
konetta vierasesineiden aiheuttamilta vahingoilta ja antaa 
käyttäjän keskittyä työskentelyyn.

UUDEN MF DM 8612 TL-KC / RC:n pääominaisuudet  

• Kaksi niittoleveyttä 8,3 ja 8,6 m

• Järeä lieriöhammaspyörätoiminen teräpalkki

• Turbo Lift: Hydropneumaattinen kevennys 

• SafetySwing: mekaaninen törmäyssuoja 

• Piikki- tai kumitelamurskain, jossa DUO-ajolisävaruste
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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 EL-TL-KCB -mallissa on erityisen leveä mattokuljetin (940 x 2 700 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

ISOBUS

YKSINKERTAINEN JA TURVALLINEN KÄYTTÄÄ
ISOBUS-laitteenhallintajärjestelmä tarjoaa optimaalista 
ergonomiaa ja maksimaalista tukea kuljettajalle.

Kaikkia niittokoneen toimintoja, kuten yksittäisnostoa, 
kuljetinhihnan käyttöä ja rinnetoimintoa, voi käyttää 
ja ohjelmoida päätteellä. Ohjelmistoa voi tarvittaessa 
laajentaa osionhallinnalla, joka mahdollistaa niittoyksiköiden 
noston ja laskun ohjaamisen satelliitin avulla.

Kapasiteetin maksimaalinen hyödyntäminen ja koneen 
turvallisuus kiertonopeutta ohjaavien antureiden ansiosta.
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MF-lautasniittomurskaimet: 

Hinattava, keskikannatuksella

MF DM 306 TR
• Monipuolinen hinattava niittokone

• Keskikiinnitteinen vetoaisa

Helppo ohjata ja erittäin ketterä
MF DM 306 TR -niittokone on hinattava, ja siinä on keskeltä ohjattava vetotankoliitäntä. 
Koneen ominaispiirteitä ovat helppo ohjattavuus 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 -niittokoneeseen voidaan asentaa piikki- tai kumitelamurskain vakiona. 
Murskaimen avulla voit tuottaa laadukasta rehua nopeammin, koska esikuivatus tehostuu. 

Erityisesti hinattaviin malleihin kehitetty kevennysjärjestelmä minimoi maapaineen  
käännöksistä riippumatta.

Helppokäyttöinen
Työskentelykorkeus voidaan säätää portaattomasti 3,5–7,0 cm. Sen ansiosta voit 
reagoida muuttuviin työskentelyolosuhteisiin joustavasti. 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

Kumitelamurskain Piikkimurskain
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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 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

Tekniset tiedot
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MF-niittoyhdistelmä
Malli MF DM 8612 TL MF DM 8612 TL-KC MF DM 8612 TL-RC MF DM 9614 TL MF DM 9314 TL KC MF DM 9314 EL TL KCB

Työleveys, m 8,3/8,6 8,3/8,6 8,3/8,6 9,3/9,6 9,3 9,3
Kuljetusleveys, m 2,99 2,99 2,99 2,99 2,78 2,78

Kuljetuskorkeus, m 3,99 3,99 3,99 3,99 3,9 3,9
Niittolautasia 2 X 6 2 X 6 2 X 6 2 X 7 2 X 7 2 X 7

Teriä lautasessa 2 2 2 2 2 2
Karhon leveys, m 2 X 1,40–1,80 2 X 1,20–2,00 2 X 1,20–2,00 2 X 1,85–3,25 2 X 1,85–3,25 1,80/3,00

Tehontarve, kW/hv 81/110 110/150 103/140 96/130 155/200 168/228
Hydrauliliittimet 2 X yksitoim. 1 X kaksitoim. 2 X yksitoim. 1 X kaksitoim. 2 X yksitoim. 1 X kaksitoim. 2 X yksitoim. 1 X kaksitoim. 2 X yksitoim. 1 X kaksitoim. 1 X kuorman tunteva

PTO, r/min 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vapaakytkin l l l l l l

Varoituspaneelit l l l l l l

Valot l l l l l l

Paino, kg 1 610 2 250 2 310 1 850 2 830 3 450
Piikkimurskain - l - - l l

Kumitelamurskain - - l - - -

Malli MF DM 204 FK-S MF DM 254 FK MF DM 254 FP MF DM 254 FP-S MF DM 306 FP-K MF DM 316 FP MF DM 316 FQ MF DM 367 FQ
Kokoonpano Alppimalli Alppimalli Alppimalli Alppimalli Kääntyvä niittopalkki Kääntyvä niittopalkki Maanpinnanseuranta Maanpinnanseuranta

Leveys, m 2,05 2.5 2.5 2.5 3 3,12 3,12 3,62
Vähimmäisteho, hv 26 30 38 38 75 60 60 70

Paino (kg) 373 410 474 504 694 710 950 1020
Voimanulosotto, r/min 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000 1000 1000

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

Kokoonpano Hinattava
Leveys, m 3

Vähimmäisteho, hv 102
Paino (kg) 2 388

Voimanulosotto, r/min 540/1000
Lautasia 6

Murskain Piikki tai kumitela
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