
IZ MASSEY FERGUSONA

MF 900
Nakladalniki visoke zmogljivosti 

za težke pogoje dela
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Ko čas ni na vaši strani, smo mi.

Naj bo delo opravljeno enostavno in učinkovito – brez 
kompromisov
Nakladalniki Massey Ferguson serije 900 so bili oblikovani in 
izdelani v skladu z vodilnimi standardi industrije, da bi povečali 
zmogljivost, zanesljivost in enostavnost upravljanja, ne da bi 
ogrozili delovanje traktorja ali uporabnost. 

Delovanje je enostavno, tako da lahko z delom začnete takoj. 

Priskrbite si ustrezen nakladalnik za vaš traktor Massey 
Ferguson
Popolno integracijo traktorja in nakladalnika je enostavno doseči s
serijo MF 900, ki ustreza traktorjem Massey Ferguson konjske 
moči 69–400. Izbirate lahko med ‘standardnimi’ ali ‘vzporednimi’ 
hidravlikami, na voljo v obsežnem razponu 27 modelov, skupaj 
s številnimi možnostmi in dodatki za izboljšanje učinkovitosti in 
produktivnosti.

Visoko razvita zasnova z visoko zmogljivostjo zagotavlja, 
da ti nakladalniki zagotavljajo prvovrstno vsestranskost, 
izjemno zanesljivost in prepričljive rezultate iz leta v leto.

Ne glede na vaše zahteve glede ravnanja so jim lahko 
nakladalniki MF kos. Nakladalniki serije MF 900 opravljajo 
vsakodnevna opravila do najtežjih gradbenih del, in sicer 
dela širokega spektra – na kmetijah z veliko živine in 
mešanih kmetijah, rastlinskih podjetij, na dejavnostih javnih 
dobrin/občinskih in krajinskih/gozdarskih dejavnostih ali 
intenzivnega občinskega delovanja.

Če potrebujete robusten, zanesljiv nakladalnik za dopolnitev vašega traktorja Massey 
Ferguson, potem vam ni treba iti daleč. Traktorji MF z nakladalniki MF so najboljša 
kombinacija obstojne sposobnosti, trdega dela in zanesljivosti.
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Ponujamo vam najboljšo izbiro nakladalnikov
Na voljo je širok izbor nakladalnikov z odlično paleto višinskih in dvižnih kapacitet, tako da ne glede 
na to, kateri traktor MF izberete, obstaja nakladalnik, ki ga odlično dopolnjuje.

Model Tip Višina dviga 
pod nivojem 

Maks. moč dviga na 
sorniku na talnem nivoju

MF 921 brez vzporednega vodenja 2,90 m 2.280 kg

MF 931 brez vzporednega vodenja 3,20 m 2.310 kg

MF 941 brez vzporednega vodenja 3,45 m 2.810 kg

MF 951 brez vzporednega vodenja 3,70 m 2.920 kg

MF 961 brez vzporednega vodenja 3,95 m 3.220 kg

MF 926 z vzporednim vodenjem 2,90 m 1.820 kg

MF 936 z vzporednim vodenjem 3,20 m 1.920 kg

MF 938 z vzporednim vodenjem 3,20 m 2.270 kg

MF 939 z vzporednim vodenjem 3,40 m 1.560 kg

MF 946 z vzporednim vodenjem 3,45 m 2.400 kg

MF 948 z vzporednim vodenjem 3,45 m 2.770 kg

MF 949 z vzporednim vodenjem 3,60 m 2.220 kg

MF 956 z vzporednim vodenjem 3,70 m 2.520 kg

MF 958 z vzporednim vodenjem 3,70 m 2.890 kg

MF 966 z vzporednim vodenjem 3,95 m 2.790 kg

MF 968 z vzporednim vodenjem 3,95 m 3.170 kg

MF 976 z vzporednim vodenjem 4,20 m 2.990 kg

MF 978 z vzporednim vodenjem 4,20 m 3.380 kg

MF 988 z vzporednim vodenjem 4,65 m 3.930 kg

Model Tip Dvižna višina Maks. dvižna 
kapaciteta

MF 921X brez vzporednega vodenja 2,90 m 1.530 kg

MF 931X brez vzporednega vodenja 3,20 m 1.240 kg

MF 941X brez vzporednega vodenja 3,50 m 1.700 kg

MF 951X brez vzporednega vodenja 3,70 m 1.410 kg

MF 926X z vzporednim vodenjem 2,90 m 1.800 kg

MF 936X z vzporednim vodenjem 3,20 m 1.510 kg

MF 946X z vzporednim vodenjem 3,50 m 1.890 kg

MF 956X z vzporednim vodenjem 3,70 m 1.600 kg

Serija MF 900 – nakladalniki na voljo Serija MF 900 – nakladalniki* na voljo

* Na voljo do 120 KM
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Posebnosti nakladalnikov MF 900:

•	 Zasnovani,	da	ustrezajo	vsem	traktorjem	Massey	Ferguson

•	 Enostavna	zasnova	nosilca	ponuja	neprekosljivo	preglednost		
 in varnost

•	 Zaprt	cevovod	zmanjša	tveganje	za	poškodbe

•	 Polavtomatska	povezava	‘Lock	&	Go’	in	sistem	za		 	
 odstranjevanje poenostavljata nameščanje

•	 Hiter	okvir	za	vse	priključke

•	 Sistem	SoftDrive	poskrbi	za	manjše	občutenje	udarcev	in	ščiti		
 upravljavca in stroj pred udarci

•	 Popolnoma	integrirano	delovanje	skozi	vrsto

 krmilnih palic traktorjev serije Massey Ferguson

•	 Enostavna	vgradnja	širokega	izbora	priključkovPo
se
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os
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Nosilci nakladalnika in 
sam nakladalnik so skrbno 
nameščeni blizu pokrova 
motorja, tako da ne ovirajo 
dostopa do le-tega.

Vitka zasnova pokrova motorja in kratka 
medosna razdalja omogočata odlično 
okretnost, preglednost in udobje med 
uporabo nakladalnika.

Novi modeli s povečano dvižno 
kapaciteto in nastavitvami 
kotov nagiba nudijo impresivno 
ravnanje z materialom, še 
posebej če kot priključek 
uporabljate zajemalko.
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Zasnova je naša moč
Zasnova pomožnega okvirja nakladalnika 
Massey Ferguson – 
najboljša pri povezovanju

Gre za najboljše povezovanje med dvema nedvomno impresivnima 
strojema. Zahvaljujoč zasnovi naših traktorjev, boste z nakupom 
vi, vaš traktor in nakladalnik postali partnerji, s čimer boste dobili 
brezkompromisno kombinacijo moči in funkcionalnosti.

Pri seriji MF 5600 strmi 
nos pokrova motorja 
zagotavlja neprekosljivo 
preglednost za olajšano delo 
z nakladalnikom.



Pomožni okvir nakladalnika se lepo prilega podvozju traktorja. 
Njegova vgrajena struktura je bila skrbno zasnovana s strani naših 
inženirjev, ki razumejo, kako morata nakladalnik in traktor delovati.

Premišljena zasnova pomeni 
dovolj prostora med nakladalnimi 
rokami in pokrovom motorja, kar 
omogoča dostop do motorja in 
zračnega filtra.

Nova zasnova: izredna moč 
okrepljene zadnje roke.

Opcijska steklena streha* za 
brezkompromisno preglednost 
med opravili nakladanja.

Nov sistem okvirja za priključitev: 
Ravna ploskev okvirja za 
priključitev onemogoča razlitje, 
kar omogoča preprosto in čisto 
priključitev.

Enostaven priklop in odklop 
nakladalnika in priključkov 
omogočata hiter in enostaven 
postopek.

* Odvisno od vrst in modelov. 
Razpoložljivost preverite z vašim prodajalcem MF.
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Na voljo je široka paleta možnosti 
krmilnih palic za lažje delo.

Edinstvena ročica za nadzor moči Massey Ferguson 
PowerControl omogoča upravljavcu prestavljanje naprej/
nazaj, menjalnik dynashift omogoča hitro prestavljanje 
in možnost upravljanja samo z eno roko, pri čemer je 
desna prosta.

Hidravlična zmogljivost zagotavlja odličen pretok 
olja za hitrejše in varnejše delovanje nakladalnika.

Zavora s prostim tekom izklopi 
pogon, ko je pritisnjen zavorni pedal 
(odvisno od modela).
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Zasnovani in zgrajeni
za najzahtevnejše naloge

Od moči in varnosti pomožnega okvirja do vitke, vendar robustne zasnove varjenega nosilca 
kvadratnega profila – nakladalniki MF serije 900 se ponašajo z značilnostmi najboljših v industriji, saj 
zagotavljajo maksimalno moč in zanesljivost vašega traktorja Massey Ferguson. 

M
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Zasnovani posebej za vaš traktor Massey 
Ferguson, ponujajo številne izredne značilnosti 
za povečanje vaše učinkovitosti.

Okrepljen pomožni okvir 
Razpoložljivi pomožni okvirji ustrezajo večini 
traktorjev v ponudbi Massey Ferguson, vendar imajo 
sedaj še večje nosilne površine, da okrepijo svoje že 
robustne strukture in izpolnjujejo zahteve današnjih 
traktorjev visoke zmogljivosti. Pomožni okvir se lahko 
iztegne do varnostne rešetke in v večini primerov 
lahko podaljšek na zadnji strani osi traktorja doda 
moč in togost.

Pomožni okvirji so zasnovani tako, da omogočajo 
pritrditev sistema drive-in, medtem ko polavtomatski 
sistem	‘Lock	&	Go’	ohranja	nakladalnik	trdno	
in varno na mestu.

Zaščitene in skrite hidravlične cevi
Zasnova nosilca nakladalnika združuje moč in odlično 
preglednost z jekleno konstrukcijo najvišje kakovosti z 
‘dvojnim C-profilom’, ki lepo prikriva in ščiti vse hidravlične 
cevi. Močna prečna cev, ki obdaja in ščiti hidravlične 
komponente, dodaja moč in pomaga pri preglednosti, saj 
je pozicionirana v bližini sprednjega dela nakladalnika. 

Vse točke vrtenja imajo naoljene zamenljive puše, kar 
omogoča dolge intervale med mazanjem in hitro ter 
poceni zamenjavo. Vsi zatiči so pocinkani in kjer je zaradi 
obremenitev potrebno, so večjega premera (40 mm).

Robotizirano varjenje zagotavlja doslednost konstrukcije 
vsepovsod, medtem ko jeklo opravi popolno pripravo in 
grundiranje, preden se pri zaključnem prašnem lakiranju 
uporabi trd in vzdržljiv prah.
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Prečna cev obda hidravlične komponente in 
zagotavlja togost

Enostavna zasnova pomožnega okvirja

Robotizirano varjenje zagotavlja natančnost 
in moč

Močen dvojen U-profil nosilca nakladalnika

Sodobni procesi barvanja zagotavljajo dolgo 
življenjsko dobo in vzdržljivost barve vašega 
nakladalnika

Dvojno delujoča in tlačno preizkušena hidravlika
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Enostavna namestitev in odstranjevanje
Nakladalniki serije MF 900 zagotavljajo z uporabo napredne tehnologije preproste praktične rešitve za vsakdanje izzive sodobnega 
kmetovanja in hitro ter enostavno delovanje že od samega začetka.

‘Clic-on’ z vgrajeno varnostno funkcijo
Poleg odlične preglednosti nosilca orodja je stabilna pritrditev 
priključka dodatno podprta s funkcijo ‘Clic-on’. Ko je priključek 
odstranjen, naprava ‘Clic-on’ drži zatiče v pogreznjeni legi. 
Namestitev priključka in potiskanje nosilnika orodja omogočata 
zatičem, da se samodejno vrnejo v zaklenjen položaj. ‘Clic-on’ 
je standardno nameščen na nosilcih orodja Euro in Combi-SMS, 
ki omogočajo veliko lažjo in bolj varno namestitev priključka.

Hitrejši priklopi
Hiter hidravlični okvir za priključke traktorja in nakladalnika je 
enostaven za uporabo zaradi kompaktne zasnove in barvno 
razvrščenih možnosti priklopa. Za hitrejši hidravlični priklop je 
stikalo ‘Hydroquick’ opcijsko na voljo, medtem ko ‘Selecto-Fix’ 
prinaša podobne koristi pri priključitvi hidravličnih priključkov na 
nosilnik orodja.

Inovativni sistem ‘SoftDrive’
Obremenitve nakladalnika in traktorja kot tudi upravljavca se 
lahko zmanjša z opcijskim dodatkom inovativnega sistema za 
ublažitev udarcev ‘SoftDrive’. Na voljo pri vseh modelih, skrita in 
v notranjosti zaščitena prečna cev ‘SoftDrive’ se lahko aktivira, 
ko jo potrebujete – še posebej je koristna na grobih terenih ali pri 
prevozu – ali izklopljena pri nakladanju palet ali ravnanju z balami. 

Za maksimalno udobje voznika je na voljo opcijsko električno 
stikalo, ki omogoča, da se ‘SoftDrive’ aktivira z vozniškega 
sedeža.

Standardni sistem za povezavo ‘Lock & Go’
Za lažji priklop in odklop priključka so vsi nakladalci zasnovani 
s	standardnim	sistemom	‘Lock	&	Go’.	Ker	ne	zahteva	nobenega	
orodja	in	vgrajenih	togih	podpornih	nog,	je	sistem	‘Lock	&	Go’	
preprosto zasnovan, da prihranite čas, ki omogoča enostavno 
namestitev/odstranitev.

Selecto-Fix
Številni priključki v seriji so opremljeni s funkcijo ‘Selecto-Fix’. 
To omogoča hiter, enostaven in varen hidravlični priklop brez 
nevarnosti izlitja ali iztekanja.

Opcijska hitra stikala omogočajo enostavne 
hidravlične priklope

Osnovna 
konfiguracija brez 
hitrega stikala

Stikalo Hydroquick Hitro stikalo MC4

ba
r

sek

Pritisk v dvižnih 
cilindrih s SoftDrive

Pritisk v dvižnih 
cilindrih brez 
SoftDrive
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Pet korakov do kakovostnega delovnega dne

2. korak 
Opcijsko stikalo Hydroquick pospeši namestitev 
nakladalnika, hidravlike in elektrike.

1. korak 
Preprosto zapeljite traktor v parkirani 
nakladalnik. Nakladalnik vas bo gladko pričakal z 
namestitvenimi kljukami.

5. korak 
Lahko	začnete	z	delom!

3. korak 
Z upravljanjem dvižnega cilindra polavtomatski 
sistem	Lock	and	Go	pospeši	in	poenostavi	
zakavljanje nakladalnika.

4. korak 
Parkirne nogice dvignete navzgor.
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Najboljši v nadzoru in udobju
Nakladalci serije MF 900 so postavili standard pri nadzoru in ergonomiji, saj zagotavljajo preprosto in učinkovito delovanje, ki 
vodi do višjih ravni udobja, varnosti in moči. Nikoli ne boste imeli učinkovitejše kombinacije traktor/nakladalnik.

Nakladalci serije MF 900 ponujajo vrsto 
ergonomsko zasnovanih in intuitivnih sistemov 
za nadzor, ki so jih inženirji v Massey Fergusonu 
zasnovali posebej za traktorje MF. 

Optimalni ‘občutek’ in nadzor
Ena od dodatnih koristi 
kombinacije traktor/nakladalnik Massey Ferguson 
je ta, da ročice za prestavljanje ali nadzor moči 
omogočajo hitre spremembe smeri brez uporabe 
sklopke, samo z levo roko. To pomeni, da je 
desna roka prosta za ohranjanje popolnega 
nadzora nad nakladalnikom.

Druge razpoložljive možnosti vključujejo 
sposobnost upravljanja nakladalnika prek 
magnetnega ventila traktorja, ki uporablja bodisi 
mehanske ali elektronske večopravilne krmilne 
palice vključno z desnim nadzorom prestavljanja. 
Izbira nadzora skupaj z nadzorom celotnega 
traktorja in nakladalca ter izbira steklene strehe 
in sloga pokrova motorja se bosta pokazali kot 
nepogrešljiv del vašega posla. Omogočili vam 
bosta popolno in dosledno funkcionalnost in 
preprostost uporabe skozi delovni dan.

Model na sliki: Serija MF 5600 – Učinkovita različica z elektrohidravlično večopravilno krmilno palico

Razpoložljivi ‘tovarniško vgrajeni’ krmilniki nakladalnika

Model Mehanska krmilna palica Elektrohidravlična krmilna palica

MF 5608/5609/5610 m -

MF 5611/5612/5613 Osnovni modeli m m

MF 5611/5612/5613 Učinkoviti modeli - m

MF 6600 Osnovni modeli m -

MF 6600 Učinkoviti in ekskluzivni modeli - m

MF 7714-18 Osnovni modeli m -

MF 7714-18 Učinkoviti in ekskluzivni modeli - m

MF 7719-26 Učinkoviti in ekskluzivni modeli - m

m  Opcijsko    -   Ni razpoložljivo
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Učinkovita kabina z elektrohidravlično večopravilno krmilno 
palico in naslonom za roko

Ekskluzivna kabina z ročico z več funkcijami upravljanja in 
elektrohidravlična večopravilna krmilna palica (desna stran)

Osnovna kabina z mehansko večopravilno krmilno palico Upravljanje 4 cilindrov nakladalnika iz osnovne kabine 
MF 5600 s pomočjo elektronske krmilne palice

Glavne funkcije ‘večopravilne’ 
krmilne palice
A. Dvigovanje
B. Spuščanje
C. Polnjenje
D. Odlaganje

Kombinirane funkcije:
A/C. Dvigovanje in polnjenje
A/D. Dvigovanje in odlaganje
B/C. Spuščanje in polnjenje
B/D. Spuščanje in odlaganje 
– prilagoditev zajemalke v 
vodoravni položaj

The beauty of this joystick means you can 
go from forward to reverse and operate the 
loader at the same time, without taking 
your hand off the steering wheel.

Naprava za 
upravljanje 
prestavljanja

Povečanje hitrosti 
vožnje

Stikalo za prosti tek 
se nahaja na hrbtni 
strani krmilne palice

Delovanje nakladalnika in 
aktiviranje 4. magnetnega 
ventila

Delovanje nakladalnika in 
aktiviranje 3. magnetnega 
ventila

Zmanjšanje hitrosti 
vožnje
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Možnosti, ki popolnoma ustrezajo vašim zahtevam

Če vaš prvotni traktor ni vključeval pomožnega okvirja in nakladalnika in ste sčasoma ugotovili, da 
potrebujete traktor z zmogljivostmi nakladanja, vam možnost dogovora s prodajalcem omogoča, da 
sedanji traktor spremenite v popolnoma delujoč traktor-nakladalnik enostavno in hitro. Vse, kar morate 
storiti, je odločiti se, katera vrsta funkcionalnosti vam najbolj ustreza.

Prednosti sistema LCS
•	 Popoln nadzor nad težkim tovorom zaradi pretoka nafte, ki je 

neodvisen od tovora. Hitrost nakladalnika je vedno enaka ne 
glede na to, za katero vrsto tovora gre.

•	 Lažje	opravljanje	več	funkcij,	kot	sta	spuščanje	in	tlačenje.
•	 Nizkotlačna regeneracija s pomočjo varčevanja z energijo.
•	 Jeklenke so vedno napolnjene z oljem, kar odpravlja čakalno 

dobo in kavitacijo.
•	 Tokokrog dvigala in priključkov je v plavajočem položaju. 

Poleg	izboljšanih	prednosti	vožnje	omogoča	sistem	LCS	tudi	
enostaven priklop in odklop nakladalnika in priključkov.

•	 Kompaktna zasnova pomeni, da je ventil v idealnem položaju, 
hkrati pa ohranja voznikov pogled.

Loader Control SystemTM (LCS) – sistem za upravljanje 
nakladalnika optimizira značilnosti upravljanja in vožnje
Sistem ima tri nove elemente – ventil, ravno ploskev okvirja 
za priključitev in krmilne palice. 

V	“srcu”	sistema	LCSTM se nahaja edinstven ventil; gre za 
edine ventile na svetu, ki so bili posebej razviti za posebne 
naloge in zahteve čelnega nakladalnika. Ta brezkompromisni 
odnos vam ponuja številne prednosti: izjemen nadzor, 
neposreden odziv in vodljivost z optimalno prilagojenim 
tokom – za vsako priložnost in ne glede na težo bremena. 
Ventil je tudi energetsko učinkovit in zato omogoča manjšo 
porabo goriva.



C
A

DB

IZ M
ASSEY FERGUSONA

17
Serija MF 900 ima lahko koristi od izbire treh možnosti krmilnih palic, vse pa upravljavcu zagotavljajo visoko stopnjo 
nadzora – to je odvisno od stopnje razvitosti in vrste nadzora, ki je potrebna.

Glavne funkcije krmilne 
palice ‘ErgoDrive’
A. Dvigovanje
B. Spuščanje
C. Polnjenje
D. Odlaganje

Kombinirane funkcije:
A/C. Dvigovanje in polnjenje
A/D. Dvigovanje in odlaganje
B/D. Spuščanje in odlaganje
B/C. Spuščanje in polnjenje 
– prilagoditev zajemalke v 
vodoravni položaj

Elektronska krmilna palica ElectroDrive 
CDCTM

Nova krmilna palica ElectroDrive CDC 
zagotavlja vse prednosti dveh alternativnih 
možnosti, vendar prinaša bistveno povečano 
funkcionalnost.

•	 3. in 4. funkcija
•	 Plavajoč položaj za spuščanje in nagibanje
•	 Gumb za hitro izbiranje: kot standardni 

gumb za vklop/izklop
•	 vzmetenja nakladalnika
•	 Na stikalu na gumbu: Vzmetenje 

nakladalnika, način prevoza, AAC,
•	 funkcija stresanja ali funkcija želve za 

največjo natančnost.

Elektronska krmilna palica EasyDrive LCSTM

Cenovno ugodna elektronska alternativa 
mehanskim kontrolam, ki opravlja enake 
funkcije, vendar s pomočjo elektronike – prek 
majhne, krmilne palice, ki se jo nadzoruje s 
palcem za enostavno delovanje. 

•	 3. in 4. funkcija
•	 Vklop/izklop vzmetenja nakladalnika
•	 Funkcija blokiranja hidravličnega priključka
•	 Plavajoč položaj funkcij za spuščanje in 

nagibanje (odlaganje)
•	 Funkcija za prevoz
•	 Funkcija za razbremenitev pritiska

Mehanska krmilna palica ErgoDrive LCSTM

ErgoDrive je preprosta, mehanska, enoročna 
krmilna palica na napajalnem kablu. Njena 
oblika omogoča maksimalno ergonomijo in 
učinkovitost.

•	 Žični nadzor
•	 Vklop/izklop vzmetenja
•	 Opcijska 3. funkcija
•	 Opcijska 4. funkcija
•	 Prilagoditev položaja v kabini

02

01

03

01. ErgoDrive	LCS	 02. EasyDrive	LCS	 03-04. ElectroDrive	LCS

04
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Opravljajte katero koli opravilo
Visoka produktivnost ... kratek čas zastoja. Uporabnost, nizki stroški vzdrževanja in 
preprostost uporabe tako traktorja kot nakladalnika so bili ključnega pomena pri načrtovanju 
in konstruiranju serije MF 900 s ciljem enostavnosti, preprostosti in hitrosti.

Priročen prostor za skladiščenje 
orodij

Enostavno vzdrževanje – 
navzven obrnjene mazalne točke so 
zlahka dostopne in pokrite.

Enostavna zamenjava priključkov, ki povečujejo produktivnost – 
Poleg standardnega nosilnika orodja Euro je na voljo tudi vrsta 
kombiniranih nosilnikov orodja, ki omogočajo uporabo priključkov Euro in 
različnih konkurenčnih priključkov.

Delovne luči
Na voljo je opcijski komplet delovnih 
luči za maksimalno vidljivost ponoči. 
Luči	so	popolnoma	vgrajene	v	nosilec	in	
zagotavljajo maksimalno produktivnost in 
vidljivost pri daljših delovnih dneh.
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Nosilnik orodja 
Ta omogoča varno povezavo med nakladalnikom in priključkom, ki 
zagotavlja varnost in zaščito pri vseh opravilih nakladalnika.

Opcijska streha 
Steklena streha s FOPS (Falling 
Object Protection Structure – 
zaščitna struktura pred padajočimi 
predmeti).

Popolnoma združljiv s čelnimi hidravlikami traktorja za največjo moč.
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Pomožni nakladalniki serij MF 3600, MF 4700 in MF 5600

Model Tip Dvižna 
višina Kapaciteta

3600	A	&	S	&	F*
MF 921X brez vzporednega vodenja 2,90 m 1.530 kg

MF 926X z vzporednim vodenjem 2,90 m 1.800 kg

MF 4708/09*

MF 931X brez vzporednega vodenja 3,20 m 1.240 kg

MF 936X z vzporednim vodenjem 3,20 m 1.510 kg

MF 941X brez vzporednega vodenja 3,50 m 1.700 kg

MF 5608/09/10

MF 931X brez vzporednega vodenja 3,20 m 1.240 kg

MF 936X z vzporednim vodenjem 3,20 m 1.510 kg

MF 941X brez vzporednega vodenja 3,50 m 1.700 kg

MF 946X z vzporednim vodenjem 3,50 m 1.890 kg

MF 941X brez vzporednega vodenja 3,50 m 1.700 kg

MF 5611/12 MF 946X z vzporednim vodenjem 3,50 m 1.890 kg

MF 951X brez vzporednega vodenja 3,70 m 1.410 kg

MF 956X z vzporednim vodenjem 3,70 m 1.600 kg

* Preverite lokalne predpise homologacije za traktorje brez kabine.
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Vsestranski nakladalniki MF900 X za vsakodnevna opravila

Pomožni nakladalniki kot dopolnitev traktorjem do 120 KM

Prizadevamo si, da bi enostavneje 
opravljali dela, ki jih počnete vsak dan. 

Edina stvar, na katero ne pristanemo, 
je kompromis o kakovosti, zato vedno 
zagotavljamo najboljše nakladalnike za 
našo mehanizacijo. 
Ta nova serija vzporednih in nevzporednih 
vodenih nakladalnikov je bila zasnovana 
posebej za to vrsto traktorjev in je pristen 
izdelek. Splošna zasnova, učinkovita 
funkcionalnost in pametne malenkosti 
okrepijo visoko zmogljivost mehanizacije, 
ki vam pomaga pri doseganju največjega 
izkoristka delovnega dne. 

Serija pomožnih nakladalnikov MF 900 X 
ponuja več prednosti kot katera koli druga 
serija. Uporaba je preprosta, učinkovita in 
prijetna, končni rezultat sta maksimalna 
produktivnost in zadovoljstvo.

Pomožni nakladalniki serij MF 3600, MF 4700 in MF 5600

Model Tip Dvižna 
višina Kapaciteta

3600	A	&	S	&	F*
MF 921X brez vzporednega vodenja 2,90 m 1.530 kg

MF 926X z vzporednim vodenjem 2,90 m 1.800 kg

MF 4708/09*

MF 931X brez vzporednega vodenja 3,20 m 1.240 kg

MF 936X z vzporednim vodenjem 3,20 m 1.510 kg

MF 941X brez vzporednega vodenja 3,50 m 1.700 kg

MF 5608/09/10

MF 931X brez vzporednega vodenja 3,20 m 1.240 kg

MF 936X z vzporednim vodenjem 3,20 m 1.510 kg

MF 941X brez vzporednega vodenja 3,50 m 1.700 kg

MF 946X z vzporednim vodenjem 3,50 m 1.890 kg

MF 941X brez vzporednega vodenja 3,50 m 1.700 kg

MF 5611/12 MF 946X z vzporednim vodenjem 3,50 m 1.890 kg

MF 951X brez vzporednega vodenja 3,70 m 1.410 kg

MF 956X z vzporednim vodenjem 3,70 m 1.600 kg
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Moderni, enostavni, funkcionalni

Kombinacija našega traktorja in nakladalnika deluje v harmoniji, ki vključuje najbolj sodobno 
zasnovo in estetiko z močjo in zanesljivostjo.

Popolna vidljivost
Uživajte v neoviranem pogledu na priključek pri 
številnih opravilih. Prostorna kabina in nizko-prečna 
cev nakladalnika MF 900 X zagotavljata, da pogled 
z voznikovega sedeža ni nikoli oviran, zaradi česar je 
olajšano izvajanje opravil z nakladalnikom.  
 
Vse cevke in cevi so varno zaščitene znotraj 
nakladalne roke, kar zmanjšuje poškodbe hidravlike, 
medtem ko omogoča največjo preglednost. 

Vsi zatiči so zelo močni in velikih dimenzij, so pa tudi 
pocinkani in se jih lahko podmazuje.
Zaporni zatič odpravlja tveganja rotacije zatičev.
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Hitra in enostavna priključitev in odklopitev
Pri priključitvi in odklopitvi nakladalnika ni potrebno nobeno orodje, kar pomeni, da med opravili ne zapravljate časa.

Za hiter odklop preprosto postavite priključek na tla, spustite parkirne nogice, sprostite zatiče in odklopite hidravlične in električne povezave med nakladalnikom in traktorjem.

Sprostite zatičeSpustite parkirne nogice Odklopite hidravlične in električne povezave

MF 900 X
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24 Zagotavljanje dodane vrednosti

Nastavljivo vodilo
Vodilo nakazuje upravljavcu na položaj 
priključka. Zelo enostavno se nastavi in, na 
primer, lahko pokaže, kdaj so zajemalka ali 
paletne vilice vzporedne s tlemi.

Nov sistem vzmetenja zmanjšuje 
pritiske na nakladalnik in traktor 
za optimalno udobje upravljavca. 
Aktivacija je ročna, zahvaljujoč tipki 
poleg akumulatorja.

Vsestranska 3. hidravlična 
funkcija
3. funkcija maksimira moč 
nakladalnika in traktorja.

Samodejno fiksiranje priključka s 
funkcijo SafeLock 
Ta pametna varnostna funkcija pomeni, 
da se priključitev vedno izvede z 
natančnostjo in točnostjo. Funkcija 
SafeLock	zagotavlja,	da	so	zaporni	
zatiči priključka vedno v zaklenjenem 
položaju.

Vsi sorniki so podmazani. 
To zagotavlja izboljšano
življenjsko dobo nakladalnika.

Pomožni okvir
Močan in zanesljiv pomožni okvir 
povezuje traktor in nakladalnik. Omogoča 
gladko in enostavno povezavo.

Cevi so vgrajene v ohišje, da se 
preprečijo poškodbe in izboljša 
zasnova.



IZ M
ASSEY FERGUSONA

25



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

26

Priključki serije nakladalnikov MF 900: 
Prava orodja za delo

Najboljši nakladalniki na svetu si zaslužijo najboljše priključke, namensko izdelane za stroje, ki jih uporabljajo in ustrezajo 
najširšemu spektru opravil. Tukaj so – priključki nakladalnika serije MF 900 vodilnega svetovnega proizvajalca.

Natančno izdelani in namensko zasnovani, 
da ustrezajo nakladalnikom serije MF 900, ta 
razpon priključkov zagotavlja največjo izbiro. 
Vsestranski priključki visoke kakovosti, razviti s 
pomočjo temeljitega programa raziskovanja in 
razvoja, ki so bili organizirani v 6 kategorij za 
lažjo preglednost:

01 Ravnanje z balami
Za ravnanje s kvadratnimi in okroglimi balami. Zelo prilagodljiv razpon priključkov za vsako situacijo in žep.

02 Zajemalke
Stožčaste oblike, ki onemogočajo raztresanje in jih je lahko napolniti. Širok razpon priključkov, ki so primerni za skoraj vsa opravila.

03 Silaža
Za uporabo v silosu s prijemalko ali podajalnikom hrane. Idealno za splošno upravljanje s silažo ali porazdelitev le-te. 

04 Vilice
Zmogljive in prilagodljive za ravnanje s paletami, gnojem in kamni.

05 Dvigalke
Zagotovljeno varno ravnanje z vrečami.

06 Dodatki
Več različnih dodatkov za dopolnitev priključkov za nakladalnike serije MF 900.
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Ravnanje z balami

Ta obsežni razpon priključkov za ravnanje z balami je premišljeno zasnovan tako, da zagotavlja varno, učinkovito in 
zanesljivo delovanje skozi celoten spekter nalog upravljanja z balami in porazdelitev le-teh od njive do dvorišča.

Špice za okrogle bale
Zagotavljajo varen prevoz okroglih bal in 
vključujejo kratko konico za odpravo vrtenja 
bale med zlaganjem. Opremljen s hrbtno 
stranico in kot dodatek za prileganje okvirju 
paletne vilice.

Quadrogrip
Vodilni na trgu za ravnanje z okroglimi ali 
kvadratnimi balami. Zasnova hidravlično gnanih 
rok zagotavlja neodvisno zaklepanje za enostavno 
poravnavo in skoraj neslišno delovanje. Za bale 
širine od 60 do 200 cm.

Flexigrip
Za nežno ravnanje z zavitimi balami in zlaganje 
s koncem naprej (do višine treh bal), s čimer se 
zmanjša tveganje za vstopanje zraka in vlage 
v bale. Hidravlične roke zagotavljajo neodvisno 
zaklepanje za enostavno poravnavo. Za bale 
širine od 120 do 200 cm.

Silosplit
Edinstven priključek za upravljanje s silažnimi 
balami in njihovo razdelitev. Omogoča rezanje 
slame in silažnih bal z eno gladko potezo, 
brez potrebe po dodatni zahtevnejši hidravliki. 
Opremljen z aluminijskim varnostnim varovalom.

Unigrip
Preizkušena ‘zaokrožena’ zasnova z nizko neto 
težo in predelanimi rokami za enakomerno 
porazdelitev pritiska na balo. Podoben kot 
Flexigrip, vendar primeren tudi za ravnanje 
z manjšimi kvadratnimi balami. Na voljo v 2 
velikostih za bale premera od 90 do 160 cm.

Flexibal
S hidravlično bočno prilagoditvijo vrteče jeklene cevi s 
premerom 125 mm enakomerno vrtijo bale premera 
do 180 cm, s čimer se odpravlja možnost poškodb 
plastičnega ovitka. Po odstranitvi vrteče cevi razkrijejo 
jeklene konice, primerne za ravnanje nezavitih bal ali 
palet do 1000 kg. Opcijska hidravlična podpora omogoča 
zlaganje bal s koncem naprej.
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Ravnanje z balami in zajemalkami
Vse zajemalke niso enake. Zajemalke nakladalnika serije MF 900 so preprosto boljše. Razpon je sestavljen iz 5 serij, ki ustreza različnim 
delovnim obremenitvam, s tem da so vse zajemalke karakteristično stožčaste zasnove z lasersko rezanim robom za preprečevanje raztresanja 
in izpustitve. 
Vključene so zajemalke za razvrščanje in visoko prekucne zajemalke. Upoštevajte, da so vse količine povečane.

Vilice za kvadratne bale – varnostne
Na voljo v dveh širinah in vsebujejo vertikalno zložljive konice za dodatno varnost med 
prevozom in ravnanjem. Zgornji del je namenjen za preprečevanje, da bi se bala zvrnila 
med razkladanjem pri polni višini pri vzvratni vožnji. Na voljo sta tudi opcijsko naslonjalo in 
dvigovalka velikih vreč. Na voljo v 2 širinah, 140 cm (2–5 konic) in 190 cm (5 konic).

Serija H
Zajemalke za zemljo, najbolj priljubljene in prilagodljive v razponu. Kratko dno zajemalke 
pomeni, da so zelo primerne za težja opravila. Na voljo v 5 širinah od 135 cm (0,54 m3)
do 240 cm (0,95 m3).

Vilice za kvadratne bale
Enostavne, robustne, vendar idealne tako za okrogle kot kvadratne bale. Razmik med 
konicami se lahko prilagodi vzdolž kvadratnega profila od 80 do 130 cm. Na voljo je tudi 
opcijski navpični zadnji podaljšek v obliki črke U za podporo zgornjega dela bale. Širina 
140 cm.

Serija HT
Zajemalka za zemljo z zobmi. Podobno kot pri seriji H imajo vse večje zajemalke v obeh 
razponih dodatno ojačitev med hrbtno stranjo in dnom. Na voljo v 4 širinah od 135 cm 
(0,54 m3) do 210 cm (0,82 m3).
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Zajemalke, ravnanje s silažo in porazdelitev

Od priključka Multibenne, odličnega večnamenskega priključka za ravnanje s silažo, do vsestranskega priključka Silograb, 
vključuje ta razpon eno izmed najbolj zanesljivih in inovativnih oprem za ravnanje s silažo na trgu danes.

Serija HD
Najmočnejše zajemalke v celotnem razponu.
Izdelane na podlagi serije H, vendar imajo: 20 % 
debelejše jeklo, močnejši rezalni rob ter širšo in 
daljšo okrepitev dna. Na voljo v 4 širinah od 185 cm 
(0,72 m3) do 260 cm (1,03 m3).

Visoko prekucna zajemalka
Poveča višino nakladanja za 120 cm, kar 
pomeni, da tudi kratek, kompaktni čelni 
nakladalnik lahko napolni visoko prikolico. 
Zajemalka se prekucne na sprednjem robu 
ter tako ni več treba čakati na sprednji 
rob, da se umakne od prikolice pred 
obračanjem. Širina 120 cm (2,00 m3).

Serija HV
Za uporabnike, ki ravnajo z velikimi količinami 
npr. žit, sladkorne pese in krme. Velika kapaciteta 
je dosežena z inovativno zasnovo zajemalke, ki je 
globlja in višja od povprečja. Na voljo v 4 širinah 
od 200 cm (1,16 m3) do 260 cm (1,85 m3).

Powergrab
Zasnovana za opravila skladiščenja 
silaže, široka odprtina čeljusti Powergrab 
ji omogoča, da deluje proti navpični steni 
silaže, medtem ko stožčasta zasnova 
zajemalke zagotavlja prosto sproščanje 
pri praznjenju. Na voljo v 4 širinah od 
185 cm (1,0 m3) do 260 cm (1,4 m3).

Maksi grabež
Velika odprtina čeljusti omogoča 
upravljanje širokega spektra materialov, 
vključno z velikimi balami in veliko 
drugih vrst tovora. Prijemalna roka se z 
lahkoto odstrani, če je to potrebno. Na 
voljo v 3 širinah od 210 do 260 cm.

Silograb
Konice tega priključka so nameščene v 
ojačanem kvadratnem profilu, njihova 
natančna porazdelitev onemogoča 
raztresanje silaže. Zgornje konice 
čeljusti sledijo krožnemu gibanju in tako 
zagotavljajo čisti rez. Na voljo v 7 širinah od 
130 cm (0,69 m3) do 250 cm (1,33 m3).

Seriji L in LV
Odlična izbira za lažja opravila in pri omejenih 
sredstvih. Na voljo v 4 širinah od 130 cm (0,51 
m3) do 220 cm (1,25 m3).

Natančne zajemalke
Zasnovane za večji nadzor nad praznjenjem materiala iz zajemalke.
Dolgo dno zajemalke povzroča trenje, ki upočasnjuje praznjenje
in daje upravljavcu veliko več natančnosti. Obstajata dve različici;
ravna zajemalka – zajemalka z vzporednimi stranskimi pročelji   
(116 cm) – in konična zajemalka, ki ima ožji sprednji del (54 cm širok)  
za še večjo natančnost. Obe zajemalki sta 209 cm dolgi in 71 cm visoki.

Zajemalka za razvrščanje
Zasnovan je tako, da zagotavlja odlično 
preglednost voznika do vrha zajemalke s svojo 
nizko hrbtno stranico. Poseben železni rob 
širine 10 mm krepi ploščo pomožnega okvirja 
širine 20 mm, zaradi česar je ta zajemalka 
idealna za izvajanje opravil za razvrščanje. 
Širina 220 cm (0,65 m3).
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Najboljši nakladalniki na svetu si zaslužijo najboljše priključke, namensko izdelane za stroje, ki jih uporabljajo in ustrezajo 
najširšemu spektru opravil. Tukaj so – priključki nakladalnika serije MF 900 vodilnega svetovnega proizvajalca.

Multibenne
Popoln vsestranski priključek za silažo, od 
nalaganja podajalnikov hrane do kidanja gnoja in 
drugih materialov. S pomočjo drugih značilnosti 
zasnove postaja odličen delovni priključek. Na 
voljo v 7 širinah od 130 cm (0,66 m3) do 250 cm 
(1,27 m3).

Paletne vilice
Glede na dimenzije nakladalnika so lahko paletne vilice z naslednjimi tehničnimi podatki: vilice dolžine 97 cm (kapacitete 1000 ali 1600 
kg) ali dolžine 120 cm (kapacitete 2500 kg).  Zgornji profil je izdelan iz enega kosa in se lahko stransko prilagodi, da ustreza tovoru, ki 
ga	je	treba	razdeliti	na	velikem	področju,	zahvaljujoč	široki	nosilni	površini.	To	omogoča	veliko	stabilnost	vilice	z	neizmerno	močjo.	Lahko	
se namestijo tudi zgornji grabeži in konice. Na voljo je tudi prilagoditev hidravlične širine za palete. Ko je nameščena, lahko upravljavec 
spremeni širino vilic neposredno iz kabine.

Silocut SE
Proizvaja popolne silažne bloke v nekaj 
sekundah. S pomočjo ojačanih rezil na sprednji 
in bočni strani dobimo čisto rezalno površino 
silaže, ki je pomembna za vzdrževanje kakovosti. 
Na voljo v 4 kapacitetah od 0,72 do 1,38 m3.

Vilice za gnoj
Izdelane iz posebej ojačanega kvadratnega 
profila. Konice so nameščene že pred barvanjem 
in zavarovane z zelo visokim navorom. Visoko 
zmogljiv priključek z dolgo življenjsko dobo. Na 
voljo v 5 širinah od 130 do 230 cm.
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Vilice, dvigalci in dodatki
Nepogrešljiva dvigalka velikih vreč s pametno funkcijo in nekaj bistvenih 
dodatkov dopolnjujejo razpon priključkov nakladalnikov MF 900.

Univerzalne vilice
Brez dvoma najbolj zmogljive univerzalne vilice/
vilice za razvrščanje kamnov na trgu. Nudijo 
odlično preglednost, medtem ko ohranjajo 
izjemno moč. Stranske vilice imajo zelo trpežne 
zobe. Na voljo v 2 širinah, 150 cm in 200 cm.

Protiutež
Ključen dodatek. Ta visokokakovostni protiutež 
se lahko enostavno namesti in odstrani. Na voljo 
sta dve velikosti, 800 kg ali 1500 kg največje 
balastne teže. Dobava brez balasta.

Profesionalne vilice za razvrščanje kamnov
Robustne vilice, posebej zasnovane za 
ohranjanje materiala v zajemalki po nalaganju. 
Vodilni rob ima zamenljiv, navzdol usmerjen zob, 
pritrjen na togem, visokokakovostnem okvirju. 
Na voljo v 2 širinah, 150 cm in 200 cm.

3-točkovna hidravlika
Lahko	se	uporablja	na	podoben	način	kot	
3-točkovna hidravlika traktorja kot pomoč za 
prevoz priključkov po kmetiji.

Večnamenska zajemalka
Visokokakovostna vsestranska zajemalka za 
izvajanje veliko opravil: standardna zajemalka, 
prekucna zajemalka, zajemalka za silažo, 
zajemalka za razvrščanje. Na voljo so širine od 
160 do 210 cm.

Euro kljuke
Zavarjene kljuke omogočajo prireditev katerega 
koli priključka za uporabo na nakladalnikih 
serije MF 900.

Zajemalka za čiščenje snega 
Ta zajemalka je odličen priključek za čiščenje 
snega. Velik obseg zagotavlja maksimalno 
produktivnost. Dve neodvisni hidravlični krili, 
opremljeni s plastičnim ščitnikom, omogočata 
veliko delovno natančnost. Na voljo je več širin 
za popolno ujemanje z vašim traktorjem in 
nakladalnikom.

Dvigalka velikih vreč
Zasnovana je s kljuko, ki se nekoliko izravna na 
stran, kar upravljavcu omogoča neoviran pregled 
pri povezovanju z ročajem vreč. Njena širina 
znaša 120 cm, višina 170 cm in lahko nalaga 
največ 800 kg.
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