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“Massey Ferguson kehittää ylpeydellä suoraviivaisia, 
luotettavia ja älykkäitä koneita, jotka auttavat viljelijöitä 
heidän päivittäisissä haasteissaan ja takaavat, että 
työt tulevat tehdyksi helposti ja tehokkaasti.” 
Thierry Lhotte 
Vice-President & Managing Director Massey Ferguson Europe & Middle East

MF 6S -sarja tarjoaa entistä parempaa 
käyttökokemusta 135–200 hv:n alueella yhdistäen 
mukavuuden, liitettävyyden ja älyviljelyn.

Massey Ferguson vastaa nykyajan kestävän viljelyn 
vaatimuksiin uusinta tekniikkaa hyödyntävillä koneilla, 
joiden ohjaamoissa on kaikki tarvittavat yhdistetyt 
toiminnot, jotta voit harjoittaa liiketoimintaasi 
tehokkaammin. Käyttäjälle räätälöity käyttökokemus 
alkaa ostohalujen heräämisestä ja kestää koneen 
koko toiminta-ajan.

MF 6S on yhdistettävyydeltään täydellinen 
traktori. Edistynyt liitettävyys takaa, että käyttäjät 
ovat aina yhteydessä maatilaansa, koneisiinsa, 
Massey Ferguson -jälleenmyyjiin ja neuvonantajiin – 
niihin, jotka ovat tärkeimpiä työn kannalta.

Tämä liitettävyys avaa koko joukon innovatiivisia 
digitaalisia palveluita, jotka on räätälöity tarpeisiisi 
ja kehitetty pitämään traktorisi toiminnassa ja 
kannattavuuden korkealla.  

Voit luottaa MF 6S -sarjan tehoon, tehokkuuteen ja 
tuottavuuteen, joita tarvitset vaivattomaan työntekoon. 
Samaan aikaan hyödyt matalista käyttökustannuksista 
ja saat investoinnillesi parhaan tuoton.
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MF 6S
VAHVA, KETTERÄ 
JA ÄLYKÄS
MF 6S -sarja laajentaa Massey Fergusonin parannetun 
käyttökokemuksen, liitettävyyden ja älyviljelyn 
“uuden aikakauden” palkitusta MF 8S -sarjasta 
tärkeälle 135–200 hv:n alueelle.

Uuden, modernin tyylin lisäksi nämä traktorit 
tarjoavat merkittävästi korkeatasoisempaa mukavuutta 
ja ergonomiaa.

Kompaktit ja tehokkaat kevyet ja helposti ohjattavat 
traktorit ovat ylivoimaisia yleistraktoreita. Niiden teho, 
suorituskyky ja edistynyt hallinta loistavat peltotöissä, 
ja kuormaintöissä ketteryys ja tekniset ominaisuudet 
ovat vertaansa vailla.

Moderneilla nelisylinterisillä moottoreilla varustettujen 
kompaktien ja ketterien traktoreiden teho-painosuhde 
on erinomainen, ja sillä saadaan kuutta sylinteriä 
vastaava veto, vääntö ja teho.
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MF 6S -SARJA ON AINA PARAS VALINTA: VIISI MALLIA VALITTAVANA
MF 6S.135 MF 6S.145 MF 6S.155 MF 6S.165 MF 6S.180

Moottori AGCO Power ja ”All-in-One” Stage V -tekniikka

Moottoritilavuus 4 sylinteriä, 4,9 litraa

Voimansiirto Dyna-6 tai Dyna-VT

Suurin teho, 1 950 r/min (hv) 135 145 155 165 180

Suurin teho EPM:llä (hv) 150 160 175 185 200

Suurin vääntö, 1 500 r/min (Nm) 648 691 745 790 800

Suurin vääntö 1 500 rpm ja EPM (Nm) 650 700 750 800 840

MF 6S:N 
YLEISKATSAUS
Monipuolinen MF 6S on suunniteltu erityisesti 
tuottamaan korkeaa suorituskykyä lukuisissa 
toiminnoissa: tehoa ja pitoa peltotöihin, ohjattavuutta ja 
ketteryyttä kuljetukseen, kuormaukseen ja pihatöihin.

Tehokkaat yleistraktorit on suunniteltu sopimaan kaikille 
käyttäjille urakoitsijoista ja viljelytiloista suurkarjatiloille. 

Nauti tilasta, mukavuudesta ja liitettävyydestä 

 A MF 6S -mallin ohjaamo pitää kuljettajat virkeinä 
ja parantaa käyttömukavuutta pitkinä työpäivinä. 

Siinä näkyvyys joka suuntaan yhdistyy helppokäyttöisiin 
ohjaimiin. Se on myös entistä hiljaisempi, melutaso 

on vain 70 dBA. Mukavuutta lisäävät ohjaamon 
jousitus ja jousitettu etuakseli. Uusi kädensija antaa 
markkinoiden parhaan ohjattavuuden ja ergonomian

Pienet käyttökustannukset  

 A All-in-One Stage V SCR -järjestelmä pienentää 
käyttökustannuksia ja edistää näkyvyyttä 

 A 600 tunnin moottorinhuoltovälit – enemmän 
työaikaa, harvemmin huoltoja

 A Helpot päivittäiset huollot

 A MF Care -korjaus- ja huoltosopimukset

Suunniteltu luotettavuus edellä 

 A Dyna-6 Super Eco -voimansiirto: enemmän tuottavuutta 
vähemmällä polttoaineenkulutuksella!  

 A Dyna-VT-voimansiirto. Tarkka, sutjakka ja helppokäyttöinen 

 A Power Control -suunnanvaihdinvipu: jopa kahdeksan toimintoa
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VR
VOIT ASTUA MF 6S:N OHJAAMOON 
ÄLYPUHELIMESI AVULLA

 VAIHE 1 

Käytä QR-koodinlukusovellusta. 
Lataa se ilmaiseksi App Store- tai 
Google Play -sovelluskaupasta.

 VAIHE 2 

Avaa sovellus ja lue tämä QR-koodi...

 VAIHE 4 

Voit kokea eXperience-3D-kierroksen 
napsauttamalla sen kuvaketta 
ja käyttämällä VR-laseja.

 VAIHE 3 

…ja nouse Massey Ferguson 
-traktorisi ohjaamoon.

Voit kokea eXperience-2D-kierroksen 
liikuttamalla älypuhelintasi eri suuntiin  
tai käyttämällä sormiasi. 

VIRTUAALI-
TODELLISUUS

Työskentele mukavasti

 A Mukavuus ja yksinkertaisuus yhdistyvät 
aktiivisessa mekaanisessa ohjaamon jousituksessa 

 A Jopa 16 LED-työvaloa

Ketteryys ja pito

 A Enemmän pitoa – vähemmän 
maanpinnan tiivistymistä 
VF650/60R42-takarenkaiden ansiosta

 A 2,67 m:n akseliväli parantaa 
pitoa ja vakautta

 A 4,75 m:n kääntösäteellä 
huippuluokan ohjattavuutta

Suorituskykyä siellä 
missä sillä on väliä

 A Takanostolaitteen nostoteho 
jopa 9 600 kg

 A Hydrauliikan virtaus jopa 190 l/min

 A Entistä suurempi ajoneuvon 
bruttopaino, jopa 12 500 kg

Helppokäyttöisiä, älykkäitä ja kestäviä 
viljelytekniikoita. Datatronic 5 -pääte ja 
lisävarusteena saatava Fieldstar 5 -pääte tarjoavat 
uusimman helppokäyttöisen tarkkuusviljelypaketin

 A 9”:n kosketusnäyttöpääte tekee maanviljelystä 
aiempaa intuitiivisempaa ja tarkempaa

 A MF Guide -ominaisuudet parantavat 
taloudellisuutta vähentämällä päällekkäisyyttä

 A MF-lohko- ja paikkakohtainen säädettävyys 
mahdollistaa levitysmäärän säätämisen lennosta. 
Samalla se minimoi päällekkäisyyden, estää 
käsittelemättömien kohtien syntymisen ja minimoi 
levitettävän tuotteen hävikin automaattisesti

 A MF TaskDoc Pro laatii ja lähettää yksityiskohtaisia 
tietoja töistä turvallisesti konttoriin ja 
yhteistyökumppaneille Agrirouter-pilvipalvelimen kautta

 A MF Connect -telemetria mahdollistaa lähes 
tosiaikaisen valvonnan ja päätöksenteon etänä, mikä 
tehostaa toimintaa ja maksimoi käytettävyysajan
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MUKAVUUTTA 

OHJAAMOON
OHJAAMO
KOMPAKTI JA MUKAVA
MF 6S -käyttäjät pysyvät virkeinä ja valppaina mukavassa ja 
hiljaisessa (vain 70 dBA) työpisteessään, jossa on kätevästi sijoitetut 
helppokäyttöiset ohjaimet. Tyytyväiset käyttäjät keskittyvät paremmin 
työhönsä ja parantavat laatua, turvallisuutta ja tuottavuutta.
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NÄKYVYYS 
parantaa tehokkuutta, 

mukavuutta ja turvallisuutta

4 TASOA
Essential, Panoramic, Efficient, Exclusive – 

sopivat kaikkiin tarpeisiin ja sovelluksiin

HELPPOKÄYT-
TÖISYYS 

looginen asettelu ja uusi kädensija 
tarjoavat kattavan ohjauksen

OHJAAMO
Tilavassa ja hiljaisessa MF 6S -ohjaamossa 
on näppärä uusi ohjauspyörä, uudenaikainen 
Sabre-muotoilu, sisävalot ja laadukkaat 
materiaalit. Kaikki ohjaimet ovat kätevästi 
käden ulottuvilla kädensijassa, jossa on 
MultiPad-vipu. Näin kaikki päätoiminnot 
ovat hyppysissäsi, kuten uusi pyörösäädin, 
jolla voit helposti hallita vaihteiston 
asetuksia ja ajotiloja. Voit valita neljästä 
varustelutasosta, mukavuuden, ohjauksen 
ja automaation valinnoilla, joilla voit 
räätälöidä traktorin mielesi mukaan.
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TRAKTORIN 
VARUSTEET 
VALINTASI 
MUKAAN 
KAIKKIIN TÖIHIN
MF 6S:n uusi ohjaamon suunnittelu tarjoaa 
voittamatonta mukavuutta, näkyvyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä. Korkea varustetaso 
vakiona, joten ohjaamo helpottaa 
työelämääsi ja lisää tuottavuutta.

Kaikki maatilan työntekijät ovat 
erilaisia, joten Massey Ferguson 
tarjoaa laajan valikoiman tuottavuutta ja 
mukavuutta parantavia varusteita, joten voit 
räätälöidä MF 6S:stä omanlaisesi.
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PIENET YKSITYISKOHDAT PARANTAVAT 
TUOTTAVUUTTA PITKINÄ TYÖPÄIVINÄ.

EDISTYNYT MITTARISTO 
JA SUORITUSNÄYTTÖ

Käyttäjiä miellyttää ohut 
70 mm x 52 mm näyttö, joka 
näyttää selkeästi käyttötiedot 

värillisellä asetus- ja tietonäytöllä. 

AINA YHTEYDESSÄ – AGCO Partsilta on saatavana kaksi USB-porttia 
ja säädettävä puhelimen- ja tabletinpidike.

OHJAAMOSSA ON VAKIONA BLUETOOTH RDS/MP3 -RADIO, 
joka mahdollistaa hands free -puhelut. Lisävarusteena puhelin- 
ja dataradio-ohjaimet Datatronic 5:n kautta.

HELPPO JA TURVALLINEN PÄÄSY. 
Suuri leveä ovi, askelmat, kaiteet ja 

kallistettava ohjauspylväs takaavat teholuokan 
parhaan ohjaamon käytettävyyden.

MUKAVUUTTA 
OHJAAMOON
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KATON RÄÄTÄLÖINTI SOPIVAKSI
Valittavana kolme kattotyyppiä, joten 

voit räätälöidä MF 6S:n joko paremman 
kuormaintyön näkyvyyden tai luonnollisen 

tuuletuksen mukaan: vaihtoehtoina 
Standard-katto, luukullinen Standard-katto 

ja Visio-katto, joka sopii kuormaustöille.

TELESKOOPPIVARRELLISET 
LAAJAKULMASIVUPEILIT antavat 

hyvän näkymän taakse ja parantavat 
näkyvyyttä ja turvallisuutta.

Harvinaisen kirkas 16 LED-VALON 
VAIHTOEHTO muuttaa yön päiväksi, 
lisää näkyvyyttä ja turvallisuutta 
ja auttaa pitämään työtahtia yllä, 
jotta työt tulevat tehdyksi.

OHJAAMON JOUSITUS kahdella ohjaamojousitusvaihtoehdolla 
-  mekaaninen tai
-  lisävarusteena säädettävä aktiivinen mekaaninen.
Käyttäjät voivat luottaa siihen, että he työskentelevät aina parhaalla mahdollisella mukavuudella, suojassa kolhuilta ja töyssyiltä.

MUKAVUUTTA 

OHJAAMOON
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EFFICIENT-VERSIO

Vakiona automaattinen 
ilmajousitettu kääntöistuin, 
jossa on pääntuki, pitkittäinen 
iskunvaimennin ja mekaaninen 
alaselän tuen säätö.

ESSENTIAL-MALLI

Vakiona ilmajousitettu kääntöistuin, 
jossa on pääntuki, pitkittäinen 
iskunvaimennin ja mekaaninen 
alaselän tuen säätö.

EXCLUSIVE-VERSIO

Vakiona automaattinen ilmajousitettu 
kääntöistuin, jossa on pääntuki, 
pitkittäinen iskunvaimennin ja 
lämmitettävä sekä säädettävä 
alaselän tuki.

LISÄVARUSTEENA EFFICIENT- 
JA EXCLUSIVE-MALLEISSA*

Uusi automaattinen ilmajousitettu 
kääntöistuin, ilmastoitu, kaksi 
lämmitystasoa, pneumaattinen 
alaselän tuki, pitkittäinen ja 
poikittainen iskunvaimennin, 
Dual Motion -seläntuki ja DDS.

EXCLUSIVE-VERSIOSSA PÄISTEENHALLINTA on käytettävissä Datatronic 5:n 
kautta (saatavana lisävarusteena Efficient-versioon)...

...ja hallintalaitteet on sijoiteltu kätevästi kädensijaan.

*Ei yhteensopiva Visio-katon kanssa

OLE HYVÄ JA ISTUUDU JA NAUTI MUKAVASTA TYÖPÄIVÄSTÄSI 

Massey Ferguson tarjoaa teholuokan parhaan istuimen mallista 
riippuen ja mukavuutta lisääviä lisävarusteita.

 A  
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ESSENTIAL-MALLI
LOOGISTA, MUTKATONTA KÄYTETTÄVYYTTÄ
Essential on MF 6S -sarjan aloitustason paketti, jossa on kuitenkin 
korkeatasoiset tekniset ominaisuudet. 

Se sisältää kaikki traktorilta odotettavat tekniset ominaisuudet, jotka ovat 
yksinkertaisia, helppokäyttöisiä ja automatisoituja sopimaan lukuisiin 
toimintoihin ja käyttötarkoituksiin.

MUKAVUUS JA TURVALLISUUS TEHOKKUUS LIITETTÄVYYS

STANDARD Ilmastointi manuaalisella säädöllä
Teleskooppivartiset 
laajakulmasivupeilit 
Radio, antenni ja kaiuttimet
Ilmajousitettu vakioistuin  

Ohjauskeskus ja voimansiirron 
T-ohjainvipu
Dyna-6 Super Eco - 40 km/h 
ja vakiona Automatic-tila
Vedon vapautus jarruttamalla 
kytkee irti voimansyötön 
Hydrauliikkaventtiilien 
mekaaninen ohjaus
Moottorin käyntinopeuden muisti

LISÄVA-
RUSTEET

Mekaaninen ohjaamon jousitus
Etuakselin jousitus
Panoraamaohjaamo, 
jossa on oikealla puolella 
polykarbonaatti-ikkuna
Automaattinen ilmajousitettu istuin

Integroitu etunostolaite 
ja voimanulosotto
1 000 rpm Eco 
voimanulosotto takana
Dyna-6 50 km/h* 
Super Eco -voimansiirto ja 
Super Creeper (lisävaruste)
Tehtaalta kuormainvalmis ja 
mekaaninen monitoimiohjaussauva
Suljettu kuormantunteva hydrauliikka

Fieldstar 5 -pääte
ISOBUS
MF Guide -ohjausjärjestelmä 
ja tarkat ajolinjat
MF-osion- ja käyttöasteenhallinta
MF TaskDoc & TaskDoc Pro 
tallentavat kaiken työdatan vaihdon
MF Connect Telemetry

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä

3. ja 4. toiminto

MEKAANISEN 
MONITOIMILASTAUSOHJAUSSAUVAN 
PÄÄTOIMINNOT  

A  Nosto 
B  Lasku 
C  Täyttö
D  Kippaus

YHDISTELMÄTOIMINNOT
A/C  Nosto ja täyttö
A/D  Nosto ja kippaus
B/C  Lasku ja täyttö
B/D  Laskun ja kauhan säätö vaakatasoon

Suunnanvaihto 
eteen/taakse

Vaihteen tai alueen vaihto 
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ESSENTIAL-MALLISSA  
PANORAAMA-
OHJAAMO 
LISÄVARUSTEENA

MF 6S -sarjan panoraamaohjaamo tarjoaa esteettömän 
näkyvyyden oikealle, jotta sivuun asennettujen laitteiden 
käyttö on turvallista ja tehokasta. Leveä yksiosainen 
polykarbonaatti-ikkuna on erittäin kestävä ja suojaa 
käyttäjää lentävältä ainekselta.

Erityinen naarmujenehkäisypinnoite ja pesin-/
pyyhinjärjestelmä varmistavat hyvän näkyvyyden kaikissa 
olosuhteissa. Viranomais- ja maantienkunnostustehtäviä 
varten ohjaamoon voidaan asentaa kiinnikkeet ja 
johdotukset varoitusvaloja ja -kylttejä varten.

Tämän ohjaamon avulla viljelijä tai urakoitsija 
voi laajentaa pientareiden leikkuutöihin ja teiden 
kunnossapitoon tai tehdä alihankintaa viranomaisille.

Voimanulosottonopeus

Valojen painikkeet

Varoitusvalo

Virta-avain
Tasauspyörästön lukko 
automaattinen/manuaalinen
4-veto automaattinen/manuaalinen
Sivuvalot/lähivalot
Jousitettu etuakseli
Vedon vapautus jarruttamalla

Taka- ja etuvoimanoton kytkimet

Mekaaninen hydrauliikkavipu

Vaihteenvalitsinvipu

Käsikaasu

Takanostolaitteen 
hallintalaitteet ja 
syvyydensäätö

Takanostolaitteen hallintalaitteet
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EFFICIENT-VERSIO
LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI
Efficient on MF 6S -sarjan keskitason paketti, joka on suunniteltu 
älykkäämpää ja mukavampaa työskentelyä varten.  

Efficient-paketti parantaa tuottavuutta: voit työskennellä nopeammin ja tarkemmin ja 
erittäin mukavasti, ergonomisesti ja luotettavasti. Sen avulla parhaat ja vaativimmat 
työvälineet pysyvät hallussasi, ja voit hyödyntää niiden tarjoamaa tuottavuuden lisäystä.

MUKAVUUS JA TURVALLISUUS TEHOKKUUS LIITETTÄVYYS

STANDARD Etuakselin jousitus
Mekaaninen ohjaamon jousitus
Manuaalinen ilmastointi
Teleskooppivartiset 
laajakulmasivupeilit 
Istuimeen asennettu kädensija, 
jossa on Multipad-ohjain
Radio/ CD / MP3 / Aux-tuloliitäntä 
/ Bluetooth-yhteys, mikrofoni 
ja painikkeet kädensijassa 
Automaattinen ilmajousitettu istuin  
2 USB-liitäntää

Dyna-6 Super Eco Automatic-
tilalla tai Dyna-VT 40 km/h 
Eco-voimansiirrolla 
Vakionopeudensäädin ja vedon 
vapautus jarruttamalla 
110 l/min suljettu 
kuormantunteva hydrauliikka 
Sähköiset ja mekaaniset 
hydrauliikkaventtiilit 
Moottorin käyntinopeuden muisti

LISÄVA-
RUSTEET

Mekaaninen aktiivinen 
ohjaamon jousitus
Automaattinen ilmastointi
16 LED-työvaloa
SpeedSteer 
Lämmitetyt, sähkötoimiset peilit
Automaattinen ilmajousitettu 
kääntyvä istuin, jossa on 
sivuttaisvaimennus

Integroitu etunostolaite 
ja voimanulosotto
Tehtaalta kuormainvalmis 
monitoimiohjaussauva
150 tai 190 l/min suljettu 
kuormantunteva hydrauliikka
Dyna-6 50 km/h* Super Eco 
-voimansiirto ja Super Creeper 
(lisävaruste) tai Dyna-VT 
50 km/h Super-Eco

9 tuuman Datatronic 5 
-kosketusnäyttö ja uusi käyttöliittymä 
radiolle, puhelimelle ja kaikkiin 
traktorin toimintoihin ja tekniikkaan
Fieldstar 5 -pääte
ISOBUS
MF Guide -ohjausjärjestelmä 
ja tarkat ajolinjat
MF-osion- ja käyttöasteenhallinta
MF TaskDoc & TaskDoc Pro 
tallentavat kaiken työdatan vaihdon
MF Connect Telemetry

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä

Räätälöitävät toiminnot

Hallinta eteen

Propo-ohjatut 
hydrauliikkaventtiilit 

Neljäs 
hydrauliikkatoiminto

Nopeuden lisäys 
tai vähennys 

Peruutuksenhallinta

SÄHKÖHYDRAULINEN EFFICIENT-
MONITOIMI-JOYSTICK

A  Etunostolaitteen nosto tai 
takahydrauliikkaventtiilin ohjaus +

B  Etunostolaitteen lasku tai takaventtiilin ohjaus -
C  Etu- tai takaventtiilin ohjaus +
D  Etu- tai takaventtiilin ohjaus -
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Sähköinen takanostolaitteen hallinta

Sähköinen voimanulosoton  
nopeuden valitsin

9 tuuman  
Datatronic 5 -pääte

Hydrauliikan 
monitoimiohjaussauva

Multipad-vivulla 
vaihteiden ja 

nopeusalueen 
vaihtaminen sujuu 

vaivattomasti

Voimanulosoton aktivointi

Neljä hydrauliikka-
venttiiliä voidaan 
asentaa vakiona

Käsikaasu
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EXCLUSIVE-VERSIO
KEKSELIÄISYYDEN ERINOMAINEN NÄYTTÖ
Exclusive on yhdistelmä korkean tason muunneltavuutta ja viimeistelyä asiakkaille, jotka etsivät edistyneiden 
valintojen EXCLUSIVE-monitoimi-joystick ja toimintojen traktoria ergonomiaan, mukavuuteen, automaatioon, 
älyviljelyominaisuuksiin ja liitettävyyteen liittyen.

Versio on tarkoitettu kiireiselle, isolle toimijalle, joka kaipaa liiketoimintaansa kustannustehokkuutta parantavia 
huippuominaisuuksia. Useiden toistuvasti käytettyjen hallintalaitteiden käyttömukavuus on yksi Exclusive-kädensijan 
useista eduista.

Exclusive-paketti sisältää Datatronic 5 -ohjauspaneelin vakiona. 9-tuumaiselta kosketusnäyttöpäätteeltä voi hallita 
traktorin toimintoja, ja ISOBUS-yhteensopivuus helpottaa työvälineiden hallintaa ja MF-älyviljelyratkaisujen hyödyntämistä.

Exclusive-paketin avulla voit käyttää teknisesti kehittyneimpiä ja vaativimpia työvälineitä optimaalisella tehokkuudella 
niiden tarjoaman tuottavuudenlisäyksen hyödyntämiseksi.

MUKAVUUS JA TURVALLISUUS TEHOKKUUS LIITETTÄVYYS

STANDARD QuadLink-etuakselin jousitus
Mekaaninen aktiivinen ohjaamon jousitus
Automaattinen ilmastointi
16 LED-työvaloa
Peilien sähköinen huurteenpoisto ja säätö
DAB-radio, Bluetooth ja 
integroitu mikrofoni
Automaattinen ilmajousitettu kääntöistuin, 
jossa on pitkittäinen iskunvaimennin ja 
pneumaattinen alaselän tuen säätö

Kaikki hallintalaitteet ergonomisen 
kädensijan Multipad-vivussa
4 elektronista hydrauliikkaventtiiliä ohjattavissa 
sähköohjaussauvalla tai sormenpäillä
Dyna-6 Super Eco Automatic-tila tai 
Dyna-VT 40 km/h Eco-voimansiirto
Vakionopeudensäädin ja vedon 
vapautus jarruttamalla
110 l/min suljettu kuormantunteva hydrauliikka

9 tuuman Datatronic 5 
-kosketusnäyttö ja uusi käyttöliittymä 
radiolle, puhelimelle ja kaikkiin 
traktorin toimintoihin ja tekniikkaan
MF Task Doc -tallennus 
kaikista töistä
ISOBUS

LISÄVA-
RUSTEET

Automaattinen ilmajousitettu kääntyvä 
istuin, jossa on sivuttaisvaimennus

1 000 r/min etuvoimanulosotto
Jopa 8 hydrauliikkaventtiiliä täysin 
määritettävissä ja räätälöitävissä 
Exclusive-kädensijasta 
SpeedSteer 
Integroitu etunostolaite ja itsenäinen venttiili 
Tehtaalta kuormainvalmis sähköinen 
monitoimiohjaussauva
Dyna-6 50 km/h* Super Eco -voimansiirto 
ja Super Creeper (lisävaruste) tai 
Dyna-VT 50 km/h Super-Eco

MF Guide -ohjausjärjestelmä 
ja tarkat ajolinjat
MF-osion- ja käyttöasteenhallinta
MF TaskDoc & TaskDoc Pro 
tallentavat kaiken työdatan vaihdon
Fieldstar 5 -pääte
Yhteensopiva MF Guide -ohjauksen 
kanssa tehtaalta lähtien
MF Connect -telemetria

Räätälöitävät toiminnot

Hallinta eteen

Propo-ohjatut 
hydrauliikkaventtiilit 

Neljäs 
hydrauliikkatoiminto

Nopeuden 
lisäys tai 
vähennys 

Peruutuksenhallinta

SÄHKÖHYDRAULINEN EXCLUSIVE-
MONITOIMI-JOYSTICK

A  Etunostolaitteen nosto tai 
takahydrauliikkaventtiilin ohjaus +

B  Etunostolaitteen lasku tai 
takaventtiilin ohjaus -

C  Etu- tai takaventtiilin ohjaus +
D  Etu- tai takaventtiilin ohjaus -

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä
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Voimanulosottonopeus

Valojen painikkeet

Virta-avain

Sivuvalot/lähivalot
Jousitettu etuakseli / 
vedonvapautus jarruttamalla 
/ ISB / pikaohjaus

Hydrauliikan 
sormenpääohjaus

USB

Takanostolaitteen hallintalaitteet

Varoitusvalot

9 tuuman  
Datatronic 5 -pääte

Fieldstar 5 -pääte
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ÄLYVILJELY JA 
LIITETTÄVYYS
UUDEN MF 6S -SARJAN ÄLYVILJELYOMINAISUUDET 
JA LIITETTÄVYYS OVAT AIVAN UUDELLA TASOLLA. 

MF 6S -sarjassa on vakiona liitettävyyspaketti, joka sisältää 
tosiaikaisen tieto- ja etäpalvelun. Lisäksi niissä on uusi ja 
intuitiivisempi Datatronic 5 -käyttöliittymä ja Fieldstar 5 -pääte, 
jolla voi hallita: MF Guide, MF-osion- ja käyttöasteenhallinta 
sekä tiedonsiirron hallinta MF TaskDoc- ja TaskDoc Pro 
-ohjelmien kautta.

”  Käytämme toiminnassamme uusinta 
tekniikkaa ja haluamme säästää 
resursseja, samalla tarvitsemme 
erinomaisia tiedonhallintaratkaisuja.

”
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DATATRONIC 5
POWERED BY FUSE® -ÄLYVILJELYRATKAISUT

Kaikkien traktorin toimintojen hallinta ja 
optimointi, kuten voimansiirto, moottori ja 
hydrauliikkajärjestelmä. Lisäksi hämmästyttävä 
Dual Control -järjestelmä mahdollistaa 
puolihinattavien aurojen erinomaisen ohjauksen 
automatisoimalla kynnön aloituksen ja lopetuksen. 
Samaan aikaan järjestelmä säätää auran 
syvyyspyörää suhteessa nostolaitteeseen.

Uusi MF E-Loader automaattinen 
hallintatoiminto auttaa lisäämään kuormauksen 
tarkkuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta. 
Sen avulla käyttäjät voivat punnita yksittäisiä 
haarukan tai kauhan kuormia. Se myös tallentaa 
kunkin esineen, kuorman tai työn kokonaispainot, 
ja ne voidaan siirtää yksinkertaisena 
laskentataulukkona. Käyttäjät voivat asettaa 
ja tallentaa automaattisia sekvenssejä eri 
kuormaussykleille. MF E-Loader tarjoaa myös 
käytännöllisen kauhanravistusvalmiuden.

Päisteenhallinta-asetukset – Massey Fergusonin 
kehittämä Datatronic 5 on traktoreissa 
vakiovarusteena, ja siinä on markkinoiden 
intuitiivisin ja helppokäyttöisin päisteautomatiikka. 
Se säästää päisteessä kuluvaa aikaa merkittävästi, 
jotta voit keskittyä keskeneräiseen työhön ja 
kasvattaa satoa helposti.

Muisti ja asetukset – Rajattomaan määrään 
käyttöasetusyhdistelmiä voidaan tallentaa tietoa 
työskentelyalueesta, polttoaineen kulutuksesta, 
työtunneista ja paljosta muusta.

Datatronic-päätteeseen voidaan tallentaa kaikki 
asetukset, ja ne voidaan noutaa traktorissa aiemmin 
käytettyjen asetusten löytämiseksi.

ISOBUS MultiPad -vivun kytkinten määritys – 
ISOBUS-työvälineitä voidaan ohjata suoraan MultiPad-
vivulla. Kaikkien komentojen (traktorin ja työkoneen) 
käyttäminen samasta vivusta on huomattavasti 
kätevämpää kuin lisänäyttöjen ja -vipujen käyttäminen.

Täydellistä työvälineen hallintaa ISOBUS-liitännällä 
– ISOBUS mahdollistaa työkoneen ohjausjärjestelmän 
esittämisen päätteen näytöllä, mikä säästää aikaa 
ja rahaa, koska ohjaamoon ei tarvitse asentaa 
lisänäyttöä. Työkoneen pistoke liitetään traktorin 
ISOBUS-pistorasiaan ja oikea sovellus ladataan 
päätteelle automaattisesti.

Radiotoimintojen käyttö Datatronic 5:n kautta:  
yhdistä laitteet Bluetoothin, USB:n tai Aux-liitännän 
kautta, mahdollisuus synkronoida useampi kuin 
yksi älypuhelin. Radiokanavien tallennus, puheluiden 
vastaanotto ja soittaminen ja muita toimintoja.

Videotila* (saatavana AGCO Partsilta Efficient- 
ja Exclusive-malleihin) Päätteen näytöllä voidaan 
esittää videokuvaa traktoriin asennetusta kamerasta, 
minkä avulla käyttäjä voi valvoa työvälineitä ja 
peruuttaa turvallisemmin ja tehokkaammin.

*kuva vain havainnollistamista varten
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FUSE  SYNCHRON ISED

xFill™-tekniikka 

Jos signaali katoaa 
alavassa maastossa, 
MF Guide toimii 
luotettavasti jopa 
20 minuutin ajan ilman 
korjaussignaalia Trimble®-
xFill™-tekniikan ansiosta.

Massey Fergusonin uuden MF Guide 
-ohjauksen kanssa on saatavana kaksi 
erilaista vastaanotinjärjestelmää: NovAtel® 
ja Trimble®. Maatilalla jo käytössä 
olevaa Trimble® RTK -infrastruktuuria, 
kuten NTRIP, voidaan edelleen käyttää. 
Lisätietoa saat Massey Ferguson 
-jälleenmyyjiltä ja -maahantuojilta.

2 cm: NovAtel/Trimble RTK 

4–15 cm: NovAtel/Trimble lisävarusteena 
korjaussignaalit

15–30 cm: NovAtel/Trimble Standard

VASTAANOTTIMIEN  
JA KORJAUS-

SIGNAALIEN 
VALIKOIMA

PITÄÄ SINUT  
URALLA
MF GUIDE ON MASSEY FERGUSONIN 
AUTOMAATTIOHJAUSJÄRJESTELMÄ, JOKA 
KYKENEE OHJAAMAAN ALLE METRIN (EGNOS), 
DESIMETRIN JA SENTTIMETRIN TARKKUUDELLA, 
MIKÄ TEHOSTAA VILJELYÄSI.

NovAtel®

Trimble®
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HELPPO JA NOPEA 
KÄYTTÖÖNOTTO 
GO MODE 
-TOIMINNOLLA 

Käyttöönotto käy ensikertalaiseltakin 
5 minuutissa. Kuljettaja pääsee töihin 

automaattiohjauksen kanssa ensimmäistä 
kertaa kolmen helpon toimenpiteen kautta...

...TYÖVÄLINE... ...AJOLINJAT...RTK-korjaukset

KESKEISET HYÖDYT

...GO!

12 %:N POLTTOAIN-
EENSÄÄSTÖ
Ohjausjärjestelmien on 

todettu säästävän jopa 12 % 
polttoainetta peltotöissä.

MUKAVA
MF Guiden tehokas ohjaus 

auttaa lieventämään väsymystä ja 
stressiä työpäivän aikana.

SÄÄSTÖ
MF Guide auttaa säästämään rahaa 

vähentämällä päällekkäisyyksiä, 
tarkalla toiminnalla ja 

tehokkuutta parantamalla.

EI PÄÄLLEK-
KÄISYYTTÄ

MF Guide poistaa päällekkäisyydet 
käytännössä kokonaan.
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FUSE  SYNCHRON ISED

FUSE  SYNCHRON ISED

MF-lohkojenhallinta on Massey Fergusonin uusi 
tarkkuusviljelyratkaisu, jossa on kaikkein kehittynein ja 
tehokkain lohkojen hallintaominaisuus jopa 36 lohkolle 
ja viidelle sovellukselle. ISOBUS-työvälineiden kanssa 
yhteensopivan täysin automaattisen lohkojenhallinnan 
ansiosta siemeniä, lannoitteita ja torjunta-
aineita voidaan levittää ilman päällekkäisyyksiä. 
Näin vältetään lohkojen kaksinkertainen käsittely 
ja pellon ulkopuolisten alueiden käsittely. 
Helppokäyttöisen lohkojen hallinnan avustajan avulla 
voidaan kullekin työvälineelle asettaa korjausarvot. 
Järjestelmä kytkee traktorin GPS-järjestelmän avulla 
käsiteltyjen alueiden yksittäisiä lohkoja päälle ja pois 
päältä automaattisesti, minkä ansiosta levitys on 
taloudellista ja sato paranee.

Portaattomasti säädettävä levitysmäärä – Variable 
Rate Control (VRC) – Tiedonsiirto TaskDoc™-toiminnolla 
(tai Pro-versiolla) mahdollistaa levitysnopeuden vaihtelun 
maaperän tai kasvien tarpeiden mukaan ja säästää 
levitettävää ainetta. Levityskartta esittää siementen, 
lannoitteen ja torjunta-aineen yksilölliset tarpeet. 

Ne otetaan käyttöön työn aikana ja niitä sovelletaan 
automaattisesti. Suurin hyöty: materiaalin määrä voidaan 
määrittää ja suunnitella peltotietokannan avulla ja levitys 
toteutetaan näin äärimmäisen tarkasti. Voit esimerkiksi 
säätää kemikaalin tai lannoitteen määrän aluekohtaisesti, 
mikä pienentää tuotantokustannuksia ja parantaa satoa.

170 kg/ha

220 kg/ha

200 kg/ha
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FUSE  SYNCHRON ISED

Tieto on valtaa. Tarkka tietojen mittaus ja tallennus mahdollistavat 
paremmat päätökset. Uusi TaskDoc™ -järjestelmä on osa maanviljelyn 
tulevaisuutta ja auttaa viljelijöitä tuottavammiksi tarjoamalla tarkkaa tietoa 
yrityksen omistajille.

TaskDoc™ tallentaa, dokumentoi peltorekisteriin ja analysoi tiedot kaikista 
töistä vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot siirretään USB-tallennusvälineellä 
Datatronic 5 -päätteeltä toimistoon ISOBUS-väylän vakio-TC-BASin avulla. 
Tiedot käytetystä siementen ja lannoitteen määrästä tai polttoaineen 
kulutuksesta ovat käytettävissä heti työn jälkeen.

TaskDoc™ Pro -version avulla GPS-sijaintitietoja voidaan myös tallentaa 
ja siirtää reaaliaikaisesti älypuhelimella turvallisen AgriRouter-pilven 
kautta. Se mahdollistaa automaattisen ja saumattoman tietojen vaihdon 
ja kartoituksen ISOXML-yhteensopivan pellonhallintaohjelman kanssa 
mukaan lukien MF Next Management FMIS. Tiedot käytetystä materiaalista 
siirretään ja niitä voidaan valvoa Datatronic 5 -päätteellä työn aikana.

Tämän yleisen tiedonvaihtoalustan 
avulla voit yhdistää koneesi ja maatilan 

Farm Management Information 
System (FMIS) -tietojärjestelmän 

myyjästä tai valmistajasta riippumatta. 
Lisäksi voit päättää, kenen 

kanssa ja mitä tietoja vaihdetaan. 
Agrirouter mahdollistaa maanviljelyn 

digitalisaation, jossa sinä 
säilytät tietojesi hallinnan.

MF TASKDOC & AGRIROUTER: 
SEURAAVAN KONEEN 
HALLINTA AGRIROUTER

MaanviljelijäKoneenvalmistaja

UrakoitsijaSovelluksen toimittaja

JälleenmyyjäTuotantopanostoimittajat

NeuvonantajaElintarviketeollisuus

Ulkoinen palveluntarjoajaUlkoiset tiedonvaihtoalustat
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1000 1500 1850 1950 1000 1500 1950

1000 1500 1850 1950 1000 1500 1950

SUORITUSKYKY 
PUHDASTA KESKITETTYÄ ENERGIAA JA TEHOA
Uusi MF 6S hyödyntää nykyaikaista moottorin SCR-tekniikkaa ja 
tarjoaa luokkansa parhaan tehon, väännön ja omistuskustannukset. 
Markkinoiden tehokkain nelisylinterinen traktori.

-40 %
Hiukkasten vähennys  

aiempaan versioon verrattuna

EI KOMPROMISSEJA
Puhdistusjärjestelmä sijaitsee 

ohjaamon alapuolella, mikä osaltaan 
parantaa näkyvyyttä

TE
HO

MOOTTORIN KIERROSNOPEUS (r/min)

MF 6S:N TEHOKÄYRÄT +20 hv*

EPM

SUURIN TEHO

EPM käytettävissä kaikilla 
käyntinopeuksilla (ei vain 
enimmäisteholla)

Vakioteho suurimman tehon 
käyntinopeuden ja suurimman 
väännön käyntinopeuden välillä

MF 6S:N VÄÄNTÖKÄYRÄT

VÄ
ÄN

TÖ

MOOTTORIN KIERROSNOPEUS (r/min)

VÄÄNTÖ EPM:LLÄ

VAKIOVÄÄNTÖ

•  Lisävääntö käytettävissä kaikilla käyntinopeuksilla
•  Suuri vääntö pienilläkin käyntinopeuksilla
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1000 1500 1850 1950 1000 1500 1950

600 h
Pitkät huoltovälit alentavat juoksevia kuluja

EFFICIENT  

KESTÄVYYS
4,9 litran nelisylinterisessä AGCO Power -moottorissa on 

edistynein, tehokkain ja taloudellisin pakokaasupäästöjärjestelmä. 
Massey Fergusonin ainutlaatuinen All-In-One-järjestelmä on 

elegantein, vähiten häiritsevä tapa täyttää tiukkojen päästönormien 
vaatimukset näkyvyyttä estämättä ja polttoainetaloutta parantaen.

MATALA 
TYHJÄKÄYNTI
Automaattisesti matala tyhjäkäyntinopeus 
säästää polttoainetta ja vähentää melua

EPM
EPM TUOTTAA JOPA 20 HV ENEMMÄN 
TEHOA TARVITTAESSA.
Sen avulla MF 6S vastaa kuormitukseen säätämällä 
polttoaineensyöttöä automaattisesti, jotta saat lisätehoa tiukan 
paikan tullen. Haastaviin kuljetus- ja voimanulosottotehtäviin 
suunniteltu edistyksellinen sähköinen moottorin ja voimansiirron 
hallinta tarjoaa lisätehoa automaattisesti kuormituksen tai 
nopeuden lisääntyessä.

Maks. EPM

Suurin teho

TEHO

NOPEUS

Peltotyöt ja 
hydrauliikan tai 

voimanulosoton käyttö

KULJETUS

0,1*–6 km/h > 18 km/h

*EPM aktivoituu, kun traktori liikkuu

Vain peltopito

10 %:N POLTTO-
AINEENSÄÄSTÖ

Polttoaineensäästö pienemmillä 
moottorin käyntinopeuksilla

SÄÄSTÄ RAHAA
Automaattisen venttiilin välyksen säädön 

(HLA) ansiosta täysin huoltovapaa

EP
M

 a
st

ei
tta

in
 

6–
18

 k
m

/h
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Voimansiirron tilan valinta I/II

Voimansiirron asetukset

HUIPPUTEHOKAS 
VOIMANSIIRTO
Edellyttääpä työn kuormittavuus puoli-powershift tai 
portaatonta vaihteistoa (CVT), MF 6S -traktorit tarjoavat juuri 
mitä tarvitset kaikkiin töihin alansa johtavalla voimansiirrolla, 
joka on yli 20 vuoden jatkuvan kehitystyön tulos. 

Dyna-6 Super-Eco, jossa on vakiona AutoDrive, tarjoaa kuusi 
kytkimetöntä vaihdetta kullakin neljällä alueella, ja niitä 
kaikkia voidaan ohjata Multipad-vivulla tai T-vipuohjaimella 
(teknisistä ominaisuuksista riippuen).

Dyna-VT Econ portaaton vaihtaminen takaa mukavuuden ja 
hallinnan kaikissa tilanteissa. 

Molemmissa on ohjauspylvään vasemmalla puolella 
ainutlaatuinen MF Power Control -vipu, jonka avulla suuntaa 
voidaan vaihtaa ilman kytkintä ja jossa on säädettävä vaste. 
Se myös vaihtaa vaihdetta suuremmalle tai pienemmälle ja 
valitsee vapaavaihteen. OIKEAN KÄDEN T-VIPU TAI MULTIPAD-JOYSTICK

Siirtämällä voimansiirron T-ohjainvipua eteenpäin tai 
taaksepäin voidaan vaihtaa kuutta Dynashift-vaihdetta 

pienempään tai suurempaan. Aluetta voi vaihtaa painamalla 
alueenvalintapainiketta ohjainvipua liikuttaessa.

Efficient- ja Exclusive-paketteihin vakiona sisältyvällä 
edistyneellä Multipad-vivulla voidaan käyttää vaihteistoa, 

vakionopeudensäädintä, takanostolaitetta, voimanulosottoa, 
päisteenhallintaa ja luistiventtiilejä integroidulla 

mikro-joystickilla. Kaikki toiminnot on sijoiteltu kätevästi. 
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Mikro-joystick –  
2 takaluistiventtiilin ohjainta

Takanostolaitteen 
hallintalaitteet 

Ylös/vapaa/alas

C1-vakionopeudensäädin

Moottorin käyntinopeuden muisti A

C2-vakionopeudensäädin

Hallinta eteen

Peruutuksenhallinta

Räätälöitävät toiminnot

MF Guiden aktivointi

POWER CONTROL 

-VIPU
HELPPOKÄYTTÖINEN MASSEY FERGUSONIN 
POWER CONTROL -VIPU SISÄLTÄÄ 
KOLME TOIMINTOA. 

VOIT:
-  vaihtaa suuntaa eteen /taakse  
-  vaihtaa nopeuksia ja alueita: ylös  ja alas   
-  vapauttaa vedon  
-  valita vapaan

OIKEALLA KÄDELLÄSI VOIT KÄYTTÄÄ 
ETUNOSTOLAITTEEN KUORMAINTA TAI 
TYÖVÄLINEEN HYDRAULIIKKAA.
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DYNA-6
JALOSTETTUA 
SUORITUSKYKYÄ.
Äärimmäinen 
puoli-powershift 
-voimansiirto

Dyna-6 Super Eco tarjoaa kuusi 
powershift-askelta neljällä 

nopeusalueella, mikä helpottaa käyttöä 
pellolla ja tiellä. Yhteensä 24 vaihdetta 

molempiin suuntiin tarkoittaa, että 
jokaiseen tehtävään löytyy varmasti 
sopiva vaihde. Suurin ajonopeus on 

joko 40 tai 50 km/h*, ja se saavutetaan 
maltillisella moottorin käyntinopeudella. 
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Traktorin teholuokan paras dynaaminen 
suorituskyky ja luotettavuus ovat peräisin 

puoli-powershift-voimansiirron kuudesta 
Dynashift-vaihteesta, joiden välitys neljällä 

nopeusalueella on optimaalinen ja joita 
voi vaihtaa kytkinpolkimeen koskematta.

KATSAUS DYNA-6:N HYÖTYIHIN
 A 0,08–40 km/h tai 50 km/h* superryöminnällä

 A 24 vaihdetta eteen ja 24 taakse varmistavat 
maksimaalisen tuottavuuden kytkimeen koskematta

 A Power Control -vivulla voidaan hallita 
kolmea toimintoa – suunnanvaihtoa, 
vedon vapautusta ja nopeuden säätöä

 A Yhdeksän peltotyönopeuden aluetta

 A Poljintilan Automatic-tila automaattiasetuksella

 A Vedon vapautus jarruttamalla, suoralla aktivoinnilla, 
kytkee voimansiirron pois päältä jarruttamatta

 A Superryömintävaihteet lisävarusteena (48x48)

 A Super Eco vakiona

24x24
Vaihteet

Automatic-tila on vakiona kaikissa MF 6S -traktoreissa, 
joissa on Dyna-6 Super Eco -vaihteisto. Tämä edistynyt 
ohjaus valitsee automaattisesti oikean vaihteen, joka sopii 
moottorin kuormitukseen ja vallitseviin olosuhteisiin.

Automatic-tilan SuperEco-vakio-ominaisuus alentaa 
kustannuksia, kun maksiminopeus saavutetaan erittäin 
matalalla moottorin kierrosnopeudella, jolloin säästetään 
polttoainetta (40 km/h 1 500 rpm nopeudella, 50 km/h* 
1 800 rpm nopeudella, renkaista riippuen).

  Dyna-6 Super Eco tarjoaa kuusi Dynashift-vaihdetta 
kullakin nopeusalueella eli yhteensä 24 nopeutta eteen ja 
yhtä monta taakse erinomaisella limityksellä, joista yhdeksän 
peltotyönopeusalueella.

*Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

DYNA-6-VOIMANSIIRTO

ALUE 1
(Vaihteet A–F)

Km/h

PELTOTYÖNOPEUSALUE

ALUE 2
(Vaihteet A–F)

ALUE 3
(Vaihteet A–F)

ALUE 4
(Vaihteet A–F)
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ÄÄRIMMÄISTÄ 
MUKAVUUTTA. 

PORTAATON VOI-
MANSIIRTO.

t

kgkgKATSAUS DYNA-VT:N HYÖTYIHIN
 A Portaaton voimansiirto on erittäin mukava käyttää, ja lisäksi 

se optimoi polttoaineenkulutusta kaiken aikaa

 A Yksinkertainen portaaton nopeudensäätö 0,03–40 tai 50 km/h*, saatavana 
40 km/h:n Super Eco- tai 50 km/h:n* Eco-toiminnon kera

 A Valittavissa kaksi nopeusaluetta väännön optimoimiseksi eri tehtävissä

 A Valittavissa vipu- ja poljinohjaus tarpeen mukaan

 A Supervisor-järjestelmä maksimoi tehon kuormituksen mukaan

 A Automatic-tila ylläpitää valittua matkanopeutta säätämällä moottorin 
käyntinopeutta kuormituksen perusteella automaattisesti

 A Suunnanvaihdon- ja polkimen viiveensäätö ja vedon vapautus jarruttamalla

PORTAATTOMASTI
säädettävät nopeudet  

0,03–40 km/h tai 50 km/h*

*Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

ERITTÄIN 
MUKAVA

portaaton voimansiirto.

DYNA-VT- 
VOIMANSIIRTO
SUJUVIN TEHONTUOTTO, ERITTÄIN TUOTTAVA.
Dyna-VT:n jatkuvasti muuttuvassa voimansiirrossa on nyt uusi 
Automatic-tila. Automatic-tila aktivoidaan helposti kädensijan 
katkaisimella, ja sen avulla käyttäjä voi säätää Arvostetussa 
Dyna-VT:n jatkuvasti muuttuvassa voimansiirrossa 
eteenpäinajovaihdetta Multipad-vivulla tai polkimella, 
moottorin kierrosnopeutta säädellään automaattisesti 
kuorman ja nopeuden mukaan. Käsikaasu nyt myös 
asettaa moottorin kierrosnopeuden alarajan, jolloin 
kierrosnopeus ei koskaan laske tämän rajan alle.

Dyna-VT:n uusi Super Eco -versio vähentää 
polttoaineen kulutusta saavuttamalla 40 km/h 
nopeuden vain 1 450 rpm kierrosnopeudella.
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Alkuperäinen Dyna-VT-voimansiirto 
on insinöörityön taidonnäyte, 
joka takaa tuottavuuden, 
käyttömukavuuden ja optimaalisen 
polttoainetehokkuuden kaikissa 
tilanteissa. Lisäominaisuudet, kuten 
Automatic-tila, tekevät siitä markkinoiden 
intuitiivisimman CVT-voimansiirron.

Supervisor on jatkuvasti valmiustilassa ja 
aktivoituu, jos moottorin käyntinopeus laskee, 

kun moottoria kuormitetaan. ”Supervisorin” 
ansiosta moottorin kuormituksen kasvaessa 

ja moottorin käyntinopeuden laskiessa 
voimansiirto vähentää eteenpäin suuntautuvaa 

nopeutta automaattisesti kokonaistehon 
säilyttämiseksi niin voimanulosottotehtävissä, 

peltotöissä kuin kuljetustehtävissä. 
Määriteltyjen C1- ja C2-nopeuden kanssa 
käytettynä traktori toimii mahdollisimman 
tehokkaasti kuormituksen vaihdellessa ja 

palauttaa vaaditun traktorin nopeuden.

PORTAATON VOIMANSIIRTO
Dyna-VT on hämmästyttävän helppokäyttöinen ja 
toimii äärimmäisen hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. 
Ei vaihteiden vaihtoa, ei nykimistä eikä vedon tai 
tehon katkoksia.

km/h

Yksinkertainen, portaaton 
nopeudensäätö ryömintänopeuksista 
50 km/h:n* nopeuteen.

Riippuu markkina-alueen 
lainsäädännöstä*

*km/h

ÄÄRIMMÄISTÄ MUKAVUUTTA.

PORTAATON 
VOIMANSIIRTO.

Moottorin kuormitus

Moottorin kierrosnopeus (r/min)

VAKIONOPEUS ETEENPÄIN 

AUTOMATIC-TILA

Arvostetussa Dyna-VT:n jatkuvasti 
muuttuvassa voimansiirrossa on nyt uusi 
Automatic-tila. Sen ansiosta käyttäjät voivat 
vaihtaa eteenpäinajovaihdetta Multipad-vivulla 
tai polkimella, silloin moottorin optimaalinen 
kierrosnopeus asetetaan automaattisesti 
kuorman ja nopeuden mukaan. Käyttö on 
sujuvampaa, ja polttoainetehokkuus paranee.

Kun kuorma (punainen viiva) muuttuu 
olosuhteiden vaihdellessa, Dyna-VT vastaa 
muutokseen automaattisesti säätämällä 
moottorin kierrosnopeutta (harmaa viiva), jotta 
asetettu ajonopeus säilyy. Näin optimoidaan 
suorituskyky, säästetään polttoainetta ja 
vähennetään melua.
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ERINOMAISTA 

AJETTAVUUTTA  
JA PITOA
Korin muotoilun ja näppärän pienikokoisen konepellin  
ansiosta MF 6S -sarja kääntyy pienessä tilassa turvallisesti.  
Korin muotoilu parantaa käsittelyä tiellä ja tuottaa täydellisen  
painon jakauman, jolla saadaan erinomainen pito ja paras  
mahdollinen maaperän suojelu pellolla.

”  Tarvitsen parhaan 
mahdollisen 
maaperän suojelun 
ja mahdollisimman 
vähän maaperän 
tiivistymistä viljelyyn, 
kylvöön ja jatkuviin 
toimintoihin.

”
Yhä useammat viljelijät, jotka etsivät 135–200 hv:n 
traktoria, ovat alkaneet arvostaa nelisylinterisen 
traktorin hyötyjä. Pienempi pintapaine, parempi 
ohjattavuus ja lisäkuorman mahdollisuudet ovat 
muutamia ominaisuuksia, joiden perusteella 
nelisylinterinen kone voi olla tässä teholuokassa 
kuusisylinteristä järkevämpi valinta.

MF 6S -traktori pitää sisällään kaikki nelisylinterisen 
moottorin tuomat hyödyt: näppärä koko, keveys ja 
hyvä ohjattavuus – yltäen kuitenkin veto-, työntö- ja 
nostovoimassa verrattavan kuusisylinterisen traktorin 
tasolle. Sen enimmäisnostokyky on 9 600 kg 
erinomaisella vetouukapasiteetilla, ja kasvatettu 
ajoneuvon enimmäisbruttopaino jopa 12 500 kg, 
jolloin raskaiden työvälineiden käsittely on helppoa.

TÄYDELLINEN 
AKSELIVÄLI TUOTTAA 

TÄYDELLISEN TEHON JA 
SÄILYTTÄÄ MAAPERÄN 

TIIVISTYMISELTÄ. 

2,67 m
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”  Tarvitsen parhaan 
mahdollisen 
maaperän suojelun 
ja mahdollisimman 
vähän maaperän 
tiivistymistä viljelyyn, 
kylvöön ja jatkuviin 
toimintoihin.

”

4,75 m
kääntösäde*

NELIVETO JA TASAUSPYÖRÄSTÖN LUKKO 

Tasauspyörästön lukon ja nelivedon automatiikan 
ominaisuuksia ovat:

 A Nelipyörävedon ja tasauspyörästön lukon automaattinen 
vapauttaminen yli 14 km/h:n nopeudessa

 A Tasauspyörästön lukon automaattinen vapauttaminen 
nostolaitteeseen liitettyä työvälinettä nostettaessa 
( ja uudelleen kytkeminen laskettaessa) ja joko yhtä 
tai molempia jarrupolkimia painettaessa ( ja uudelleen 
kytkeminen vapautettaessa)

 A Nelivedon automaattinen kytkentä, kun kumpikin 
jarrupoljin vapautetaan, tasauspyörästön lukko 
kytketään tai käsijarru kytketään

 A Tasauspyörästön lukon automaattinen aktivointi on 
linkitetty pyörien kääntökulmaan mallista riippuen 

  SPEEDSTEER vähentää käyttäjän ponnistuksia, 
nopeuttaa kääntymistä ja tehostaa työskentelyä. 
Sen avulla käyttäjä voi säätää ohjauksen 
välityssuhdetta ja valita, kuinka monta kierrosta 
ohjauspyörää on käännettävä tietyn laajuisen 
käännöksen aikaansaamiseksi.

AJETTAVUUS
Lyhyin 200 hv:n traktorin kääntösäde!

Työskentelitpä pellolla tai maatilalla, lyhyen 
kääntösäteen ja akselivälin sekä kaarevan 
eturungon hyödyt käyvät pian selväksi. 
Kääntösäde on yhtä lyhyt myös traktoreissa, 
joissa on etunostolaite. MF 6S -traktoreiden 
kääntöympyrän halkaisija on vain 9,5 m. 
Sen ansiosta kääntyminen päisteessä on 
nopeampaa, kuormaimen käyttö on ripeämpää, 
ja tuottavuus ja turvallisuus paranevat.

*Raideväli 1,9 m ja 420/85R28 eturenkaat

ETUAKSELIN JOUSITUS  

Uusi ja innovatiivinen etuakselin jousitus 
tarjoaa mukavampaa ja turvallisempaa kyytiä 
kuljetustehtävissä ja parempaa pitoa. Se on 
yhteensopiva kaikkien laitteiden kanssa: 
kuormain, etunostolaitteet, etuvoimanulosotto... 
Yksinkertainen rakenne takaa ylivoimaisen 
mukavan ajon, kääntökulman ja täyden 
joustokulman sekä maksimoi maavaran.
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PIDON  
UUSI ULOTTUVUUS

TRAKTORIN TEHO EI MERKITSE MITÄÄN,  
ELLEI SITÄ SAADA VÄLITETTYÄ MAAHAN.  
MF 6S -traktorin teho-painosuhde (45 % edessä ja 55 % takana) on täydellinen 
ja se pystyy moniin sellaisiin töihin, joissa on totuttu käyttämään kuusisylinteristä 
traktoria, mutta liikkuu näppärämmin ja jättää kevyemmät urat. MF 6S -sarjaan 
on saatavana runsaasti erikokoisia renkaita ja lisäpainoja pidon parantamiseksi ja 
maan tiivistymisen minimoimiseksi, mikä edesauttaa myös käyttökustannuksien 
kurissa pitämistä ja sadon parantamista.
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SOPIVIEN LISÄPAINOJEN JA RENKAIDEN 
VALITSEMINEN: YLEISKATSAUS HYÖTYIHIN
 A Lisätehoa maahan

 A Erinomainen pito

 A Vähentää maanpinnan tiivistymistä, mikä tekee 
hyvää sadolle ja viljelysmaan terveydelle

 A Parempi polttoainetaloudellisuus

Kompaktin kokonsa, erityisen korimuotoilun ja 2,67 m 
akselivälin ansiosta MF 6S -sarjan traktorit ovat erittäin 
hyvin ohjattavia, monipuolisia ja vahvoja työkoneita.

Optimaalinen painojakauma ja täydellinen 
vähimmäisteho-painosuhde aikaansaavat erinomaisen 
vakauden ja käsittelyn, ja keveys auttaa suojelemaan 
maaperää ja parantaa taloudellisuutta.

Entistä suurempi ajoneuvon bruttopaino, jopa 12 500 kg 
tarkoittaa, että traktoreissa on tehoa myös raskaisiin 
vetotöihin, ja kätevä yksilohkoinen lisäpaino tehostaa 
pitoa. Kompakti muotoilu vaikuttaa vain vähän traktorin 
kokonaispituuteen, ylläpitää erinomaista ohjailtavuutta 
ja säilyttää maavaran vaikuttamatta etuvaloihin.ho 

Yksilohkoinen lisäpaino voidaan asentaa taka- tai 
etunostolaitteisiin, tai suoraantraktorin eturunkoon.

Michelin VF650/60R42 -takarenkaat 

Michelin VF650/60R42 -takarenkaat, jotka 
ovat saatavana MF 6S.165 - ja MF 6S.180 
-malleihin lisävarusteena, nostavat renkaan 
pidon ainutlaatuiselle tasolle. Nämä 42 tuuman 
takarenkaat takaavat parhaan mahdollisen 
monipuolisuuden (aurauksesta kuljetustöihin 
VF-teknologian ansiosta) ja tehon siirtymisen 
maahan mahdollisimman pienellä maaperän 
tiivistymisellä (leveän renkaanjäljen ansiosta).

 A Parantaa maan huolenpitoa*

 A Kasvattaa polttoaineensäästöjä*

 A Pidentää käyttöikää*

 A Kasvattaa kuormakapasiteettia*

 A Säästää aikaa*

 A Parantaa ohjattavuutta tiellä*

* Edellyttää Michelin-suositusten noudattamista, verrattuna 
perinteistä teknologiaa hyödyntäviin renkaisiin.
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TYÖ TULEE 
VALMIIKSI
ERINOMAISTA 
KÄYTETTÄVYYTTÄ 
JA SUORITUSKYKYÄ 
TEHTÄVÄSTÄ RIIPPUMATTA
Kompaktin kokonsa, 2,67 m akselivälin ja vain 4,75 m kääntösäteensä 
ansiosta MF 6S -sarjan traktorit ovat erittäin hyvin ohjattavia ja erittäin 
suorituskykyisiä. Suuri tuottavuus yhdistyy optimaaliseen taloudellisuuteen. 

MF 6S -sarja on kevyt ja näppärä kuormaustöissä ja tarjoaa kestävyyttä, 
hydraulista voimaa ja nostokapasiteettia raskaisiin peltotöihin.

MF 6S -sarjan kompaktit nelisylinteriset traktorit tarjoavat suuremman, 
raskaamman 6-sylinterisen koneen suorituskyvyn. Niissä on lukuisia 
suorituskykyä parantavia ominaisuuksia, ne kykenevät nostamaan 
jopa 9 600 kg takanostolaitteella ja käyttämään uusimpia työvälineitä 
suurvirtaushydrauliikalla.
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”  Suuritehoisen ja hyvän 
hyötysuhteen toiminnan 
taustalla on sellaisen traktorin 
valitseminen, joka kykenee 
käyttämään moderneja työvälineitä 
täysimääräisesti erilaisissa 
maataloustehtävissä.

”
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TYÖ TULEE 
VALMIIKSI
JOPA 190 L/MIN
Tarpeistasi riippuen voit varustaa MF 6S -traktorisi 
sellaisella hydrauliikan tuotolla, jota tarvitset vaativimpien 
työvälineiden käyttöön matalilla moottorin kierrosnopeuksilla 
ja säilytät korkean suorituskyvyn taloudellisesti.

HYDRAULIIKAN TUOTON 
YHTEENSOPIVUUS (l/min)

OC: 
100

LS: 
110

LS: 
150

LS: 
190

MF 6S Dyna-6 (Essential) l m - -

MF 6S Dyna-6 (Efficient ja Exclusive) - l m -

MF 6S Dyna-VT - l - m

l Vakiovaruste     m Lisävaruste     - Ei saatavana 
OC = Avoin      LS = Kuormantunteva

Saatavana  

1 000 R/M:N 
etuvoimanulosotto. 

Yhdessä etunostolaitteen kanssa 
se mahdollistaa työn tehostamisen 
eri kohteissa, vähentäen toistoja ja 

parantaen hyötysuhdetta.
Konkreettisia ajansäästöjä – 
esimerkiksi kaksinkertainen 

teho niitossa.

Enintään  

2 
etuhydrauliikkaventtiiliä 

ja vapaa paluulinja.

Nostoteho jopa 

3 200 KG. 
Lisävarusteena on saatavana järeä 

integroitu etunostolaite (IFLS), 
joka sopii etujousitukseen.
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Jopa  

4 VOIMANULOSOTON 
nopeutta saatavana lisävarusteena:  

540, 540 ECO, 1000 tai 1000 ECO. 
Kevyemmissä töissä voimanulosoton 540 Eco- tai 1000 Eco 
-nopeus saavutetaan suunnilleen moottorin käyntinopeudessa 

1 550 r/min, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta 
entisestään ja auttaa alentamaan melutasoa ohjaamossa.

Jopa  

9 600 KG:N  
nostokyky kestävällä takanostolaitteella  

Ultimate Draft Controlin avulla. MF:n digitaalisen ELC-järjestelmän 
vetovastussäätö takaa tarkemman syvyydensäädön ja paremman 

maan vetovastuksen seurannan. Tuloksena on parempi 
painonsiirto ja pito, vähemmän luistoa, renkaankulumista 

ja polttoaineenkulutusta ja samalla parempi teho. 

ISOBUS  
istukka yhdistää 

yhteensopivat työvälineet.

Takalokasuojassa 
venttiilien etäohjaus

Jopa  

5  
takahydrauliikkaventtiiliä 
ja vapaa paluu paineen 

vapautusvivulla takaa helpon 
työvälineiden irtikytkennän.

POWER 
BEYOND

CCLS-HYDRAULIIKKALOHKOON RAKENNETTU 
POWER BEYOND -TOIMINTO tuottaa öljynvirtausta 

suoraan pumpulta lisävirtauksen ja paluuputkien avulla, 
mikä mahdollistaa lisähydrauliikkaventtiilien yhdistämisen.

41



UUSI TAPA KÄYTTÄÄ 
KUORMAAJA-
TRAKTORIA
MF 6S -sarjan traktorisi varustelusta 
riippumatta se voidaan toimittaa 
tehdasvarusteltuna MF-kuormaimen kanssa. 
Kuormain on olennainen osa konetta, ja se on 
suunniteltu helposti ohjailtavaksi ja huollettavaksi. 

Näin kuormaustyöstä tulee helpompaa, turvallisempaa 
ja mukavampaa käyttäjille.

Ei automaattista vakainta Automaattinen vakain
MF FL -SARJAN KUORMAIMET MF FL.4125 MF FL.4227 MF FL.4121 MF FL.4124 MF FL.4220 MF FL.4323 MF FL.4327 MF FL.4621
Enimmäisnostokorkeus – kauhan kääntöpisteestä mitattuna m 4,06 4,25 4,06 4,06 4,2 4,25 4,25 4,55
Suurin kippauskulma maksimi korkeudessa astetta 56 57 57 57 54 57 57 53
Suurin ylöskääntökulma maassa astetta 48 48 48 48 49 48 48 52
Nostoteho enimmäiskorkeuteen – 800 mm kauhan kääntöpisteestä mitattuna kg 1 300 1 590 1 980 2 300 1 930 2 140 2 470 1 980
Nostoteho 1,5 m:n korkeuteen – kauhan kääntöpisteestä mitattuna kg 1 870 2 110 2 100 2 440 2 020 2 350 2 700 2 110
Murtovoima – 800 mm työvälineen kääntöpisteestä kg 2 070 2 270 2 290 2 640 2 160 2 470 2 840 2 230
Suurin ylöskääntövoima – 800 mm kauhan kääntöpisteestä kg 3 420 4 030 3 370 3 910 3 420 3 400 4 540 4 000
Kaivuusyvyys mm 160 160 160 160 170 160 160 200
*** FL.4121-, FL.4124- ja FL.4220-kuormaimiin täytyy asentaa laajennetut laakerikotelo, jos traktorissa on etunostolaite
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KUORMAAJATRAKTORIN HYÖDYT
 A Täysin integroitu MF FL -kuormain nyt saatavilla 

tehdasasennettuna tuottamaan äärimmäistä suorituskykyä

 A Lisävarusteena saatava monitoimi-joystick muuttaa myös 
suuntaa ja nopeutta ja antaa siten täydellisen hallinnan 

 A Kolmannen luistiventtiilin portaattoman ohjauksen 
ansiosta käyttäjä voi avata ja sulkea kouran otteen 
ja kallista tai täyttää kauhan samaan aikaan

 A Konepellin, kojelaudan ja kapean pakoputken 
muotoilu tarjoavat erittäin hyvän näkyvyyden

 A Rajoittamaton ajettavuus ja helppo huollettavuusri

 A Lisävarusteena Visio-katto ja Falling Object Protection (FOPS)

 A Erinomainen ajettavuus mukaan luettuna 
pienet kääntökulmat, SpeedSteer

 A Uusi kauhanravistustoiminto monitoimi-joystickissa 

 A Uusi pikaliitosjärjestelmä vähentää painehäviötä suurvirtauksella, 
entistä nopeampi kuormaimen liike, säästää polttoainetta

 A Hydraulisen työvälineen lukitus voidaan aktivoida SIS:n kautta

 A Vakiona uusi moottorin kierrosnopeuden automatiikka 
SIS-valikossa sallii käyttäjän nostaa moottorin 
kierrosnopeutta joystickin toiminnan mukaan

 A Kuormaussuorituskyvyn parantamiseksi on tarjolla lukuisia 
tuottoa ja mukavuutta parantavia ominaisuuksia, kuten 
suurvirtaushydrauliikka ja vedon vapautus jarruttamalla -toiminto

 A Uusi MF E-Loader on saatavana lisävarusteena 
optimoimaan kuormaimen käyttöä ja mittaamaan 
kuormaustehtäviä Datatronic 5 -kosketusnäytöltä.

Ainutlaatuinen monitoimijoystick-vaihtoehto helpottaa 
kuormaimen hallintaa. Siinä on myös suunnanvaihtotoiminto sekä 
mahdollisuus säätää traktorin nopeutta. Kouria ja muita työvälineitä 
on helppo ohjata kolmannen luistiventtiilin portaattoman ohjauksen 
ansiosta ja kallistaa tai täyttää kauhan samaan aikaan.

A B

A

C D

A E

AF

KUORMAIMEN KÄYTTÖ
Ohjaussauvan päätoiminnot:

A.  Nosto

B.  Lasku

C.  Täyttö

D.  Kippaus

E.  Sulje

F.  Avaa

YHDISTELMÄTOIMINNOT:
A/C.  Nosto ja täyttö

A/D.  Nosto ja kippaus

B/C.  Lasku ja täyttö

B/D.  Lasku ja kippaus

A/E.  Nosto ja otteen sulkeminen

A/D/F.  Nosto ja otteen avaaminen
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”  Käytettävyysaika on 
liiketoimintamme 
kannattavuuden kannalta 
erittäin tärkeää

”

MAKSIMAALINEN 
KÄYTTÖAIKA

PARANNETTU 
KÄYTTÖKOKEMUS 

JA TÄYDELLINEN 
MIELENRAUHA
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connect
FUSE  SYNCHRON ISED

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7

NON VECT

VECT

”MF Always Running, Your Courtesy Fleet”* 
tarjoaa varatraktorin huollon tai korjauksen ajaksi, 
jotta voit jatkaa työskentelyä mahdollisimman 
pienin keskeytyksin.

Tiedämme, ettet voi lopettaa, ennen kuin työ on tehty, 
ja MF Always Running varmistaa, ettei huolto tai 
korjaus keskeytä toimintaasi. MF-traktorin omistajana 
pääset palaamaan töihin nopeasti uusimman mallin 
varatraktorilla, joka on varustettu työhösi sopivilla 
ominaisuuksilla.

* Ota yhteys Massey Ferguson -jälleenmyyjään ja tarkasta 
saatavuus alueellasi. Ehdot voivat vaihdella talousalueittain 
tai maittain. Saatavana Isossa-Britanniassa, Irlannissa, 
Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Puolassa, 
Norjassa ja Tanskassa.

MASSEY FERGUSONIN 
YMPÄRIVUOROKAUTINEN 
TUKIPUHELINPALVELU 
Massey Ferguson -jälleenmyyjät ovat aina valmiina 
pitämään Massey Ferguson -koneesi kunnossa.

Jos tarvitset tukea koneeseen 
liittyen, voit soittaa palvelukeskuksen 
hätänumeroon. Palvelu on 
käytettävissä Tanskassa, Ranskassa, 
Saksassa, Italiassa, Norjassa, 
Puolassa, Espanjassa, Isossa-
Britanniassa ja Irlannissa.

MF CONNECT TARJOAA PIDEMPÄÄ 
KÄYTETTÄVYYSAIKAA, OPTIMOITUJA  
HUOLTOJA JA ÄLYKKÄITÄ PALVELUITA.

OMISTAJA, JÄLLEENMYYJÄ JA TRAKTORI  
OVAT SAUMATTOMASTI YHTEYDESSÄ. 
MF Connect on konekannanvalvontajärjestelmä, jonka avulla 
asiakkaat voivat seurata Massey Ferguson -koneitaan tarkasti. 

Koneen käytön ja laitteiden toimintaparametrien lähes 
tosiaikainen tarkastelu älypuhelimella, tabletilla tai 
tietokoneella ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. 

Sen etädiagnostiikan ansiosta omistajat ja esimiehet voivat 
johtaa toimintaa tuottoisammin, mikä auttaa parantamaan 
kannattavuutta ja takaamaan optimaalisen käytettävyysajan. 

YHTEYDESSÄ MISSÄ TAHANSA. 
MILLOIN TAHANSA. 

SILVER GOLD

KUVAUS

SÄÄNNÖLLISEN HUOLLON 
SOPIMUKSET
Palvelupakettiin kuuluvat 
kaikki kiinteisiin 
hintoihin perustuvat 
määräaikaishuoltotyöt.

KORJAUSSOPIMUKSET
Laajennetun takuun 
sopimukset, jotka tarjoavat 
turvaa korjauskustannuksien 
varalta (ei kulumisen). 
Valittavissa hinnat 
omavastuulla tai ilman.

KONEEN TYYPPI Kaikki Kaikki

SÄÄNNÖLLINEN 
HUOLTO*  KYLLÄ KYLLÄ

KORJAUSKUS-
TANNUS EI KYLLÄ

OMAVASTUU EI Vaihtoehdot: 0, 190 tai 490 €

*AGCOn ilmoittama listahinta viittaa ainoastaan laajennettuun takuuseen eikä sisällä huoltoa. 

MF CAREN AVULLA PIDÄT KULUT RUODUSSA 
JA TAKAAT MF 6S:N OPTIMAALISEN 
SUORITUSKYVYN.
MF Care -huoltosopimukset ja laajennetut takuut mukautuvat 
maksukykyysi ja työaikoihisi. Määräaikaishuoltosopimus 
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.

 A Suojaa koneen jälleenmyyntiarvoa

 A Joustavat ehdot ja pitkän aikavälin hintapaketit

 A Saatavana 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä

 A Kokeneiden MF-asentajien huollot paikan päällä 
tai liikkeessä

6 000 h
5 vuotta

3 000 h
5 vuotta

50 000 paalia
5 vuotta

6 000 h
5 vuotta

2 000 h
Vähintään 
3 vuotta
Vain ISOBUS-

yhteensopivat koneet

25 000 paalia
Vähintään 
3 vuotta

MASSEY FERGUSON TARJOAA KATTAVAT  
JA TEHOKKAAT PALVELUT
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VARAOSAT 
JA HUOLTO
TUKEA  
KONEELLESI, KOKO SEN TOIMINTA-AJAKSI
Maatalouskoneen hankinta, omistaminen ja huolto voi 
olla monimutkaista, joten mahdollisimman hyvä tuki on 
erittäin tärkeää. Massey Ferguson -asiakkaana saat aina 
henkilökohtaista, ripeää ja ystävällistä tukea asiantuntevalta 
myyjäverkostoltamme, joka ymmärtää liiketoimintaasi 
perinpohjaisesti.

Varaosien ja huollon saatavuus ei lakkaa sen vuoksi, että 
konetta ei enää valmistettaisi. Tuemme sinua, niin kauan 
kuin omistat Massey Ferguson -koneen.

Olemme ylpeitä jokaisesta myymästämme koneesta ja 
otamme niistä vastuun. Missiomme on varmistaa, että 
koneesi toimii luotettavasti joka kerta, kun käännät 
virta-avaimesta.

”  Haluan päivittäisen 
huollon olevan nopeaa 
ja helppoa, jotta voin 
viettää enemmän aikaa 
ystävieni kanssa.

”
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MF 6S:N HUOLTO ON 
SUUNNITELTU NOPEAKSI, 
HELPOKSI, YKSINKERTAISEKSI 
JA KUSTANNUSTEHOKKAAKSI. 
Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden 
tyylikkäästi, jotta päivittäinen kunnossapito on 
nopeaa, yksinkertaista ja helppoa, mikä vähentää 
kunnossapitostressiä ja päästää sinut pellolle 
aiemmin. Tämä parantaa tuottavuutta ja lisää 
vapaa-aikaasi. Massey Ferguson MF 6S -sarjan 
traktori minimoi työhönvalmistautumisajan.

Moottorin ilmansuodattimen vaihtaminen on erittäin helppoa. Etuakseli ja kapea konepelti helpottavat öljyn määrän 
tarkistamista ja suodattimen vaihtamista.

Jäähdytysjärjestelmä on helppopääsyinen, mikä 
helpottaa ja nopeuttaa sen puhdistamista.

LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET
Nykyajan maanviljelyssä tarvitaan koneita, jotka 
on optimoitu liiketoimintaasi. Laajan lisävaruste- 
ja tarvikevalikoimamme avulla voit räätälöidä 
Massey Ferguson -koneesi tarpeisiisi. Valikoima 
sisältää kaikkea kuormaimista, painoista, 
lisähydrauliikkaventtiileistä ja nopeammin virtaavista 
hydrauliikkajärjestelmistä aina automaattisiin 
ohjausjärjestelmiin. Työskentelymukavuudestasi 
huolehtivat erikoisistuimet, äänentoistojärjestelmät, 
kylmälokerot yms.

MF:n insinöörit ovat läpikäyneet koko tarjontamme 
kaikista näkökulmista: yhteensopivuudesta ja 
turvallisuudesta kestävyyteen ja suorituskykyyn. 
Asiantuntevaa huoltoa tarjoavat Massey Ferguson 
-jälleenmyyjät, joilla on käytettävissä kaikki 
tarvittavat asennustyökalut ja osaaminen.

Ohjaamon ilmansuodatin on helposti 
irrotettavissa puhdistusta varten.

47



AINA RINNALLASI 
KASVATTAMASSA 

KANNATTAVUUTTASI
MF SERVICES TARJOAA KAIKEN, MITÄ 
MF 6S -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 tehokas ja voit keskittyä 
maanviljelyn ydinliiketoimintaan.

Kattava palvelupaketti tekee Massey Ferguson -maatalouskoneiden 
omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.
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kg
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Edellä esiteltyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on noudatettava.  
Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. 

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.

MASSEY FERGUSON 
-JÄLLEENMYYJÄVERKOSTO
MF-jälleenmyyjällä on seudun paras asiantuntemus 
maatalouskoneista. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän puoleen  
ja saat parhaat palvelut myynnistä, huollosta ja korjauksista  
aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

YLI 4 700 HUOLTO- 
JA KORJAUSPISTETTÄ 
YMPÄRI MAAILMAN

MASSEY FERGUSON 
-OHEISTUOTTEET
NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ TYYLIKKÄÄLTÄ 
KUIN MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF 6S -traktoriisi? Tai tarvitsetko 
tyylikkään ja kestävän haalarin töihin? Laadukas valikoimamme tarjoaa 
viljelytoimintaasi, perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme, niin voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson.Com

MASSEY FERGUSONIN 
AIDOT VARAOSAT
OVAT PARAS TAE UUDEN MF 6S:N ARVON 
SÄILYMISELLE JA SUOJA YLLÄTTÄVIÄ 
KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää muun muassa 
voiteluaineita, AdBlue-liuosta, huoltosarjoja ja ohjaamon lisävarusteita. 
Lisävarusteet ovat saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go -mobiilisovelluksella voit etsiä MF-varaosia 
nopeasti ja helposti ja tilata ne suoraan. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskaupasta. Henkilökohtaiset 
käyttäjätunnukset ovat saatavana MF-jälleenmyyjältä.
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 C

NYT VOIT TEHDÄ MF 6S:STÄ ITSESI JA MAATILASI NÄKÖISEN

Essential Efficient Exclusive
Moottori

AGCO POWER – 4,9 litraa – Stage V l l l

All-in-One Stage V -tekniikka l l l

Voimansiirto
 A  Tehonsäädin – monitoimisuunnanvaihdinvipu l l l

Oikean puolen suunnanvaihdin - l l

T-vipu konsolissa l - -
Multipad-vipu ohjauskeskuksen käsinojassa - l l

Dyna-6 Super Eco 40 km/h 1 500 rpm:llä l l l

Dyna-6 Eco 50 km/h 1 800 rpm:llä m m m

Dyna-VT 50 km/h* Eco ja Dynamic Tractor Management (DTM) - m m

C1- ja C2-vakionopeusmuistit - l l

Vedon vapautus jarruttamalla – kytkintoiminto l l l

Kuljettajan ympäristö
Ilmastointi manuaalisella säädöllä l l m

Automaattisesti ohjattu ilmastointi - m l

Automaattinen ilmajousitettu kääntyvä istuin m l m

 Ilmajousitettu Superluxe-istuin - m l

Mekaaninen ohjaamon jousitus m l m

 B  Aktiivinen mekaaninen ohjaamon jousitus - m l

Radiossa Aux-in-/Bluetooth-/USB-liitännät ja integroitu 
mikrofoni ja käyttöpainikkeet kädensijassa

- l l

Teleskooppiset kaksoiskulmapeilit, joissa sähköinen säätö ja huurteenpoisto  - m l

SpeedSteer m m m

Tutka ja luistonesto m m l

 C  16 työvalon paketti – huomioledit m m m

  SELITE
 -  Ei saatavana     
l  Vakiovaruste   
m  Lisävaruste  
*  Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä
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 F E

Essential Efficient Exclusive
Kuljettajan ympäristö

MF Technologies 
 D  MultiPad ja ISOBUS-työvälineen ohjauksen määritys 

kytkimestä (vain Fieldstar 5:llä tai Datatronic 5:llä)
- m l

MF Guide -yhteensopiva m m m

 E  MF Guide ja NovAtel-vastaanotin – alle metrin tarkkuudesta senttimetrin tarkkuuteen m m m

 F  MF Guide ja Trimble-vastaanotin – alle metrin tarkkuudesta senttimetrin tarkkuuteen   m m m

MF-osionhallinta - 24 tai 36 osion hallinta m m m

Portaaton määränsäätö – 2 tai 5 tuotetta m m m

MF TaskDoc - USB:n tai langattoman tiedonsiirron kautta (Mobile DATA) m m m

Datatronic 5: 9 tuuman kosketusnäyttö ( jossa on traktorin asetusten hallinta, 
ISOBUS, MF Guide, osionhallinta, portaaton määränsäätö, video

- m l

Fieldstar 5: 9 tuuman kosketusnäyttö (ISOBUS, MF Guide, 
Osionhallinta, Portaaton määrän säätö, video)

m m m

MF E-Loader ja radio- ja puhelinkäyttöliittymä Datatronic 5:ssä - m m

Dual-päätteet: 18 tuuman kosketusnäyttö Datatronic 5 
-päätteen kautta + Fieldstar 5 terminaalina kautta

- m m

Edistyksellinen ohjaus – yksi ajolinja ja pinnanmuotosegmentit (pellon reunasta) m m m

Runko ja hydrauliikka
Etuakselin jousitus m l l

Mekaaniset hydrauliventtiilit l - -
Sähköiset ja mekaaniset hydrauliventtiilit - l -

Hydrauliventtiilien sähköinen ohjaus - - l

Hydrauliikan monitoimijoystick - m m

Kuormainvalmis traktori ja mekaaninen kuormaimen monitoimiohjausvipu m - -
Kuormainvalmis traktori ja monitoimijoystick (sähköinen ohjaus) - m m

Power Beyond ja liittimet m m l

Takanostolaite ja aktiivinen kuljetuksenohjaus l l l

Automaattinen voimanulosotto l l l

Sähköinen voimanulosoton nopeuden valitsin m l l

Automaattinen pidonhallinta (neliveto ja tasauspyörästön lukko) l l l

Hydraulinen takanostolaitteen työntövarsi   m m m

 G  Integroitu 3,2 tonnin etunostolaite  m m m

Integroitu etuvoimanulosotto m m m

Mukavuudet 
Automaattinen päävirtakatkaisija l l l

Vakiotyökalupakki  l l l

Ulkoiset nostolaitteen kytkimet lokasuojissa l l l

Ulkoiset voimanulosoton kytkimet lokasuojassa l l l

Ulkoinen etäventtiilin ohjaus lokasuojassa - l l

Muut varusteet (ominaisuudet voivat vaihdella markkinoittain)
Kääntyvät etulokasuojat m m l

Ohjaamon lisälämmitin m m m

Perävaunun paineilmajarrut* l l l

Hydrauliset ja paineilmakäyttöiset perävaunujarrut* m m m

Perävaunun jarrujen ABS-pistorasia m m m
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Moottori MF 6S 135 MF 6S 145 MF 6S 155 MF 6S 165 MF 6S 180
Moottorin tyyppi AGCO POWER ja ”All-in-One” Stage V -tekniikka

Sylintereitä/venttiileitä/tilavuus kpl/kpl/cm3 4 / 4 / 4 900 

Imuilma Elektroninen hukkaporttiturbo ja välijäähdytin

Ruiskutustyyppi Yhteispaine

Tuulettimen tyyppi – Dyna-6-voimansiirto ja Dyna-VT Vistronic 

Suurin teho J ISO hv (kW) 135 (100) 145 (107) 155 (114) 165 (121) 180 (132)

Moottorin kierrosnopeus suurimmalla teholla r/min 1 950

Suurin vääntö 1 500 rpm:llä J Nm 648 691 745 790 800

Suurin vääntömomentti 1 500 rpm:llä EPM:n kanssa J Nm 650 700 750 800 840

Suurin teho EPM:llä hv (kW) 150 (111) 160 (117) 175 (129) 185 (136) 200 (148)

Polttoainesäiliön tilavuus l 280

AdBlue®-säiliön tilavuus l 35

Dyna-6-voimansiirto
Vaihteiden lukumäärä eteen x taakse 24 x 24

Pienin nopeus 1 400 rpm:llä km/h 1,09

40 km/h SuperEco moottorin käyntinopeudella ja mahd. suurilla renkailla r/min 1 500 (renkaat 650/65 R38)

50 km/h* SuperEco moottorin käyntinopeudella ja mahd. suurilla renkailla r/min 1 800 (renkaat 650/65 R38)

Dyna-VT-voimansiirto
Tyyppi Portaaton voimansiirto

Peltotyönopeusalue km/h Eteen: 0,03–28 km/h – taakse: 0,03–16 km/h

Tienopeusalue km/h Eteen: 0,03–40 km/h – taakse: 0,03–28 km/h / Eteen: 0,03–50 km/h – taakse: 0,03–28 km/h*

Takanostolaite ja hydrauliikka
Vetovarsien tyyppi KAT 3

Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä kg 7 100 (Dyna-6) / 9 600 (Dyna-VT) 7 100 tai 8 100 (Dyna-6) / 9 600 (Dyna-VT)
8 100 (Dyna-6) /  
9 600 (Dyna-VT)

Vakio hydrauliikkajärjestelmä Avoin 100 l/min (Essential), suljettu 110 l/min (Efficient ja Exclusive)
Suljettu 

hydrauliikkajärjestelmä, 
110 l/min

Valinnainen hydrauliikkajärjestelmä  Suljettu järjestelmä 110, 150 tai 190 l/min
Suljettu 

hydrauliikkajärjestelmä, 
150 tai 190 l/min

Suurin paine bar 200

Takahydrauliikkaventtiilien enimmäismäärä 4/5 (Dyna-VT)

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.

 SELITE
J  ISO TR14396
–  Ei saatavana
*  Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

TEKNISET TIEDOT
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MF 6S 135 MF 6S 145 MF 6S 155 MF 6S 165 MF 6S 180

Takavoimanulosotto 
Moottorin kierrosnopeus

540/1000 r/min 1 980/2 030

540/540 Eco/1000/1000 Eco r/min 1 980/1 530/2 030/1 570

540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT r/min 1 870/1 500/1 900/1 530

Akselin halkaisija tuumaa 1 3/8" 6 & 21 uraa

Itsenäinen etunostolaite ja -voimanulosotto
Vetovarsien tyyppi KAT KAT 3

Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä kg 3 200

Etuhydrauliikkaventtiilien enimmäismäärä 2

Moottorin käyntinopeus etuvoimanulosoton nopeudella 1 000 1 920

Vanteet ja renkaat 
(koko valikoima saatavana) Lisätietoa saat jälleenmyyjältä)

Edessä 420/85 R28 480/70 R28

Takana  520/85 R38 580/70 R38

Valinnaiset takarenkaat  650/60 R42 – Laaja valikoima. Lisätietoa saat lähimmältä Massey Ferguson -jälleenmyyjältä

Painot  
(Voi vaihdella varustelusta riippuen. Lisätietoa saat jälleenmyyjältä)

Minimipaino / keskipaino / maksimipaino 
lukuunottamatta polttoainetta ja lisävarusteita

kg 5 800 / 7 000 - 8 150 6 300 / 7 500 - 8 400

Ajoneuvon enimmäisbruttopaino jopa* kg 12 500

B
A

CD
Dyna-6 Dyna-VT

A –  Akseliväli m 2,67

B –  Kokonaispituus etupainotelineestä takanostolaitteen vetovarsiin mm 4 715

B –  Kokonaispituus etunostolaitteesta takanostolaitteen vetovarsiin mm 5 400

C –  Korkeus taka-akselin keskeltä ohjaamon yläreunaan mm 2 110 2 144

D –  Enimmäiskorkeus mm 2 985 3 019

Mitat
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HELPPOKÄYTTÖISTEN JA 
LUOTETTAVIEN KONEIDEN 
UUSI AIKAKAUSI
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www.MasseyFerguson.fi

www.facebook.com/masseyfergusonsuomi
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/turunkonekeskus
www.YouTube.com/turunkonekeskus

© AGCO Corporation  |  A-FI-17302 |  Suomi

®  on AGCOn maailmanlaajuinen tuotemerkki.

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU (Finland)
www.turunkonekeskus.fi
verkkokauppa.turunkonekeskus.fi
puh. 020 7459 700


