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TELESKOPSKI NAKLADALNIKI SERIJE MF TH

100–130 KM

MF TH.6030, MF TH.6534, 
MF TH.7035, MF TH.7038
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Vsak današnji kupec teleskopskega nakladalnika Massey 
Ferguson pričakuje, da bo le-ta izpolnil najnovejše 
obratovalne in okoljske standarde. Prav tako pričakuje 
združitev najsodobnejših tehnologij z udobjem, preprostostjo, 
zanesljivostjo, kakovostjo in pa kakovostno preživet dan na 
kmetiji. Naši inženirji imajo kmetovanje v krvi in vizionarsko 
moč. Vneto razvijajo nove rešitve za kompleksne izzive 
današnjega in jutrišnjega kmetovanja. 

Zanesljivost imamo v DNK. Zavezani smo k zagotavljanju 
najvišje kakovosti vedno in povsod. Vsaka komponenta 
nove serije MF TH je bila skrbno zasnovana, izbrana in 
zaupana najboljšemu proizvajalcu, sestavljena pa je bila z 
upoštevanjem najnovejše proizvodne tehnologije.

Odličnost iz Massey Fergusona 
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Nova generacija kmetijskih teleskopskih nakladalnikov

TELESKOPSKI NAKLADALNIKI SERIJE MF TH

Smo globalna blagovna znamka. Smo Massey Ferguson. Kmetovanju smo zavezani že več 
kot 170 let, nova serija teleskopskih nakladalnikov MF TH pa predstavlja pravi pomen te 
trditve.

V tem teleskopskem nakladalniku je zajeto vse naše strokovno znanje in izkušnje s 
področja kmetovanja. Ker razumemo potrebe vodenja kmetije, vam ponujamo pravi 
kmetijski teleskopski nakladalnik, ki ga podpira mreža prodajalcev kmetijske mehanizacije 
in ki vam bo omogočil, da boste lahko nadaljevali z opravljanjem najbolj zahtevnih opravil, 
kot so premikanje bal, krmljenje živali ali čiščenje hlevov.

Vsak pogled, vsak dotik priča o občutku visoke kakovosti. Na pokrovu in na volanu boste 
zagledali logotip blagovne znamke, ki ji zaupate. Zdaj boste prvič začeli z opravljanjem 
nekaj težjih opravil z novim teleskopskim nakladalnikom serije MF TH. Ne veste, kako se 
bo obneslo, vendar imate občutek, da vas ta novi teleskopski nakladalnik ne bo pustil 
na cedilu, kvečjemu vam bo zagotovil zelo visoko raven zmogljivosti pri opravljanju vseh 
opravil.

Pomemben del vašega delovnega dne
Naši novi teleskopski nakladalniki so namensko izdelani za opravljanje težkih del. Kjerkoli 
potrebujete hitro, kompaktno rešitev za opravljanje različnih nalog, tam modeli serije  
MF TH združujejo potrebno zmogljivost.

• Zajem silaže in gnoja, dvigovanje bal in vreč z gnojili, premeščanje krme in čiščenje 
staje.

• Pri uporabi vašega teleskopskega nakladalnika MF lahko izbirate med veliko priključki, 
vključno s špicami za bale, kleščami za bale, paletnimi vilicami in zajemalko.

• Zmogljiva, natančna hidravlika omogoča preprosto dvigovanje težkih predmetov.
• Opravljanje dela v ozkih objektih je pogosto lahko izziv. Teleskopski nakladalniki serije 

MF TH so zelo okretni s tremi načini krmiljenja in možnostjo polkompaktnega stroja  
MF TH.6030. Zagotovite si prilagodljivost, ki jo potrebujete – vključno s preglednostjo v 
vseh smereh in natančnim rokovanjem.

• Ni velike potrebe po servisiranju, kar pomeni skoraj nobenega zastoja!
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TELESKOPSKI NAKLADALNIKI SERIJE MF TH



Izberite največjo zmogljivost glede na lastne potrebe!
06
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MF TH.6030
Polkompaktne dimenzije 2,1 x 2,1 m so 

namenjene preprostemu dostopanju do najbolj 
zaprtih prostorov, 100 KM pa zagotavlja 

optimalno razmerje med močjo in težo ter pretok 
100 l/min. za preprosto in natančno delo

6,0 m 6,5 m

3 t
3,4 t

Z lahkotnim in učinkovitim opravljanjem dela 
omogočajo novi modeli serije MF TH optimalno 
dostopnost in okretnost, ki jo potrebuje vsak 
kmetovalec. Prav tako omogočajo večjo višino dviga, 
daljši domet in možnost dvigovanja težjega tovora v 
primerjavi z učinkovitimi modeli serije MF 9000. S 
pravimi priključki lahko modeli serije MF TH dosegajo 
ključne zmogljivosti širokega nabora pri opravljanju 
nalog v kmetijskem gospodarstvu.

SERIJA 
MF TH
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MF TH.6534
Več moči motorja in pretoka olja za 

najbolj zahtevno ravnanje in prevažanje, 
130 KM in 190 l/min. pretoka olja za 

zmanjšan celotni delovni cikel

MF TH.7035
Ustrezno razmerje za najbolj zahtevna 

opravila ravnanja

MF TH.7038
Več moči motorja in pretoka olja za najbolj 
zahtevno ravnanje in prevažanje, 130 KM in 
190 l/min. pretoka olja za zmanjšan celotni 

delovni cikel

6,5 m 7,0 m 7,0 m

3,5 t 3,8 t3,4 t IZ M
ASSEY FERGUSONA
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Dvig standarda
Massey Fergusonovi modeli serije TH z izpušnimi plini stopnje 4 so 
zdaj nadgrajeni s številnimi novimi funkcijami za nadaljnje izboljšanje 
produktivnosti, preprosto uporabo in učinkovitost. 01  Celovita izbira razpoložljivih priključkov       

za opravljanje vseh želenih del – glejte podrobnosti na str. 24

02  Hitre hidravlične spojke        
za hitro, učinkovito in preprosto zamenjavo opreme z novim električnim vodom na roki za 4. in 5. 
električno funkcijo (opcijsko) – glejte podrobnosti na str. 16–17 

03  Zmogljiva in pametna hidravlika       
Vsi modeli so serijsko opremljeni z blokado ventila za zaznavanje obremenitve. Hkrati se lahko 
opravi več funkcij. Zdaj do 190 l/min. pretoka olja s sistemom zaprtega osrednjega zaznavanja 
obremenitve – glejte podrobnosti na str. 16–17

04  Neprekosljiva dvižna kapaciteta      
odporne roke – višine do 7,00 m in teže 3800 kg (v primerjavi s 3500 kg pri modelih prejšnje 
serije MF 9000)

05 Učinkovito vzmetenje roke in uvlek blažilnika    
Vzmetenje roke je na voljo opcijsko pri vseh modelih za najvišje udobje pri prevoznih pogojih. 
Uvlek blažilnika je na voljo serijsko pri vseh modelih za večje udobje upravljavca, kar omogoča 
tekoči uvlek roke z zmanjšano/postopno hitrostjo.

06 Neprekosljivo udobje in preglednost     
Notranjost kabine pri modelih MF TH je opremljena/se ponaša z najvišjo stopnjo udobja in 
nadzora ter z največjo preglednostjo v vseh smereh, zahvaljujoč zaobljeni obliki kabine pri 
modelih MF TH.6534, MF TH.7035 in MF TH.7038 ter najnižji zasnovi pokrova motorja – glejte 
podrobnosti na str. 14–15

07 Novi zmogljivi motorji z velikim izkoristkom goriva    

 Zdaj z do 130 KM za večjo učinkovitost in produktivnost z zasnovo motorja, za katerega 
vzdrževanje in filter za trdne delce nista potrebna, kar pomeni manj zastojev in nižje stroške 
obratovanja. Preprost dostop za opravljanje dnevnega vzdrževanja in možnost samodejnega 
pretvornika ventilatorja za večjo zanesljivost in vzdržljivost – glejte podrobnosti na str. 18

08 Trije polavtomatski načini krmiljenja na izbiro      
za zagotavljanje optimalne okretnosti v vseh pogojih delovanja – glejte podrobnosti na str. 12–13 

09 Hidrostatični menjalnik s 4 hitrostmi (2 mehanski x 2 hidravlični)  
zagotavlja preprosto, nemoteno delovanje in je najboljši v razredu natančnosti (le MF TH.6030 je 
opremljen z 2-hitrostnim menjalnikom) – glejte podrobnosti na str. 19

10 Samodejna parkirna zavora       
za večjo varnost in produktivnost

Odlikujejo se tudi pri opravilih nakladanja, kjer 
je veliko hidravličnega pretoka zagotovljenega 
pri 40 km/h pri cestnem prevozu, kjer sta moč 
in udobje bistvenega pomena, vsak teleskopski 
nakladalnik pa se ponaša z impresivnimi 
zmogljivostmi ne glede na to, ali premikate 
bale ali premeščate krmo. Modeli nove serije 
prav tako ponujajo ključno in neprekosljivo 
preglednost, zahvaljujoč novi zasnovi kabine 
in ohišja motorja, ki upravljavcu omogočata 
neovirano delo in popolno varnost.

PREDNOSTI
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Modeli
Največja 

višina dviga
Največja dvižna 

kapaciteta Pretok olja Največja moč Menjalnik

MF TH.6030 6,0 m 3.000 kg 100 l/min. 100 KM hidrostatični

MF TH.6534 6,5 m 3.400 kg 190 l/min. 130 KM hidrostatični

MF TH.7035 7,0 m 3.500 kg 100 l/min. 100 KM hidrostatični

MF TH.7038 7,0 m 3.800 kg 190 l/min. 130 KM hidrostatični
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Serija se začne s polkompaktnim teleskopskim nakladalnikom MF TH.6030. Če iščete bolj 
kompaktni stroj, ki je še vedno lahko kos najtežjim delovnim nalogam, potem je 
MF TH.6030 idealna izbira. Njegova polkompaktna zasnova, dva položaja kabine in 
odlična okretnost zagotavljajo neprekosljivo zmogljivost na ozkih področjih, kot so ozki 
hlevi in objekti za perutnino.

Naj vas velikost ne zavede, saj se nakladalnik MF TH.6030 ponaša z veliko dvižno 
kapaciteto z dodano koristjo bolj strnjene izdelave kot njegovi večji ustrezniki.

Impresivna dvižna zmogljivost v polkompaktni obliki. Nakladalnik višine 6,00 m in teže do 
3 ton je več kot primeren za opravljanje različnih del na kmetijskem gospodarstvu.

MF TH.6030 - kompaktne dimenzije, izjemna okretnost, neprekosljivo 
udobje upravljavca

Dva položaja kabine za največjo 
večnamenskost, vključno z 
nizkim položajem za nalaganje 
v ozkih objektih. Kot nalašč za 
delovna opravila pri omejenem 
prostoru. Kompaktna zasnova 
pomeni, da lahko ta model 
vstopi in izstopi iz zelo ozkih 
prostorov, ne da bi pri tem bila 
ovirana preglednost in okretnost.

Odlična okretnost zagotavlja 
opravljanje delovnih nalog brez 
težav za najvišjo produktivnost. 
Prostorna kabina in udoben 
delovni prostor upravljavca 
s krmilno palico popolne 
sorazmernosti omogočata 
nemoteno delovanje.

Za nemoteno delovanje pri 
uvleku roke je model   
MF TH.6030 opremljen s 
sistemom podmazovanja pri 
uvleku.
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Najvišja produktivnost, odzivnost in okretnost

Zasnova roke in podvozja

Novo, vitko podvozje s krajšo skupno dolžino zagotavlja stabilnost in odlično okretnost, ko 
ju najbolj potrebujete, kot tudi vzdržljivost pri najtežjih kmetijskih dejavnostih. Nizka točka 
vrtenja omogoča neovirano preglednost okoli celotnega stroja za varnejše, bolj produktivno 
opravljanje nalog.

Opcijsko vzmetenje roke, ki močno poveča udobje upravljavca, je na voljo npr. pri vleki velike 
prikolice slame pri hitrosti 40 km/h* pri cestnem prevozu.

Vsak model v novi seriji teleskopskih nakladalnikov Massey Ferguson omogoča impresivne 
rezultate. Z močjo motorja do 130 KM pa vsakega odlikujeta moč in vzdržljivost opravljanja 
najtežjih nalog, ko to najbolj potrebujete. Nakladalniki serije MF TH so pomemben del 
opreme, ki je nepogrešljiva na vsaki kmetiji. Hitrost, okretnost in moč so samo nekatere od 
ključnih funkcij, zaradi katerih je nakladalnik popoln delovni spremljevalec pri vseh vrstah 
opravil na kmetiji.

Z lahkotnim in učinkovitim opravljanjem dela omogočajo modeli serije MF TH optimalno 
dostopnost in okretnost, ki jo potrebujete. Prav tako omogočajo večjo višino dviga, daljši 
domet in možnost dvigovanja težjega tovora. S pravimi priključki lahko modeli serije MF TH 
dosegajo izredne zmogljivosti širokega nabora pri opravljanju nalog na kmetiji.

Odlikujejo se tudi pri opravilih nakladanja, kjer je veliko hidravličnega pretoka 
zagotovljenega pri 40 km/h* pri cestnem prevozu, kjer sta moč in udobje bistvenega 
pomena, vsak teleskopski nakladalnik MF pa se ponaša z impresivnimi zmogljivostmi ne 
glede na to, ali premikate bale ali premeščate krmo. Modeli nove serije prav tako ponujajo 
ključno in neprekosljivo preglednost zahvaljujoč novi zasnovi kabine, ki upravljavcu 
omogoča neovirano delo in popolno varnost.

*Odvisno od zakonskih določb, ki veljajo na določenem trgu
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Način dvokolesnega 
krmiljenja

Način štirikolesnega 
krmiljenja 

–  za najmanjše obračalne 
kroge.

Način krmiljenja v isto smer 
(pasji hod) 

– za učinkovito polnjenje in 
razvrščanje, kot tudi delo v 

bližini sten in v zaprtih prostorih.

Funkcije krmiljenja

Vsi modeli imajo možnost izbiranja med tremi načini krmiljenja, in sicer med dvokolesnim krmiljenjem, 
štirikolesnim krmiljenjem in pasjim hodom za zagotavljanje optimalne okretnosti v vseh pogojih delovanja. 
Prehod iz enega načina na drugi je zelo preprost. 

Predhodno izberite način s pritiskom na stikalo v kabini in način bo prestavljen.
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Okolje upravljavca – produktivno, učinkovito, udobno

Massey Fergusonove kabine so znane po odličnosti, pri modelih serije MF TH pa je to še nadgrajeno. 
Pri tem vlagamo veliko truda, saj tako lahko sedite in žanjete prednosti v dolgih dneh v zelo 
produktivnem okolju, ki združuje udobje in tišino z enostavno uporabo in kakovostjo. Zavedamo se, da 
bo bolj produktiven upravljavec ustvaril več dobička v svoji dejavnosti.

Nova, zaobljena oblika kabine, nižji profil novega pokrova motorja in nizka točka vrtenja zagotavljajo 
neprekosljivo preglednost v vse smeri okoli stroja, posebej pa iz zadnjega dela kabine pri delu v tesnih 
in ozkih prostorih. Neoviran pogled sprednjih priključkov zagotavlja varno in natančno nalaganje in 
razlaganje, zaradi česar je lažje in varnejše odlaganje bal ali palet na povišanih delovnih višinah.

Standardna funkcija načina Eco 
Upravljavec lahko vključi nov eko način s 
premikom stikala v kabini. Pretok olja in 
število vrtljajev motorja se upravljata tako, da 
zmanjšujeta porabo goriva.

02

03

0406

05

01

Intuitivni upravljalni elementi, zahvaljujoč 
večopravilni krmilni palici 
Nova večnamenska krmilna palica je pri 
roki in tako zagotavlja učinkovitost, hitro in 
preprosto delovanje ter skupno produktivnost. 
Digitalni zaslon na armaturni plošči prikazuje 
pomembne podatke, kot je največja hitrost in 
pretok hidravlike, delovne ure, hitrost vozila ali 
motorja, kot roke, upravljanje hitrosti in pomožno 
hidravliko.

Položaj krmilne palice se prilega roki in vključuje 
vse glavne upravljalne elemente, ki so potrebni za 
upravljanje roke in priključkov.

01 & 02  Nastavitve zaslona na armaturni plošči
03 Izvlek/uvlek roke
04 Tretja funkcija
05 Vzmetenje roke
06 Opcijska izbira naprej, nevtralno in nazaj 
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Delovni prostor upravljavca za večje udobje

Vrhunsko delovno okolje upravljavca sestoji iz prostorne kabine, ki omogoča upravljavcu 
preglednost v vseh smereh in zmanjšano raven hrupa. Razporeditev kabine je zelo ergonomična: 
upravljalni elementi in orodja so preprosti za uporabo in so zasnovani za lažje upravljanje pri 
opravljanju nalog.



Zmogljiva in pametna hidravlika

Zmogljiv in usklajen hidravlični sistem je ključnega pomena za 
vsakodnevno produktivnost teleskopskega nakladalnika. Pri 
vseh modelih je na voljo sistem upravljanja magnetnega ventila 
za zaznavanje obremenitve.

Vse funkcije so elektrohidravlične in sorazmerne, zahvaljujoč 
hidravličnemu sistemu za zaznavanje obremenitve. Zelo je 
natančna in preprosta za uporabo ter omogoča operaterju 
istočasno uporabo treh funkcij za povečanje produktivnosti in 
zmanjšanje časa zastoja.

Pri vseh modelih v seriji je zagotovljen optimalni hidravlični 
pretok 100 l/min., in sicer pri modelih MF TH.6030 in MF 
TH.7035, razen pri modelih MF TH.6534 in MF TH.7038, ki 
imata na trgu vodilni položaj s pretokom 190 l/min.

Črpalka za zaznavanje obremenitve pri modelih MF TH.6534 
in TH.7038 dovaja 190 litrov olja na minuto in tako zagotavlja 
izjemno zmogljivost in učinkovitost tudi pri nizkih hitrostih 
motorja. Tako lahko opravljate delo pri bistveno nižjih hitrostih, 
pri delu porabite manj goriva in lahko računate na izredno 
krajše delovne cikle. Črpalka za zaznavanje obremenitve dovaja 
olje samo, ko je potrebna hidravlična moč. To preprečuje 
nepotrebno segrevanje olja in izgubo moči. Po potrebi je 
celotna prostornina olja takoj na voljo.
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PAMETNO ROKOVANJE



Natančno specificirani upravljalni elementi 
roke zahvaljujoč štirim magnetnim ventilom za 
elektrohidravlično zaznavanje obremenitve omogočajo 
upravljavcu istočasno uporabo treh funkcij z visoko 
natančnostjo. Olje gre točno tja, kjer želi upravljavec in 
ne samo tja, kamor je omogočen lažji prehod. Opcijsko 
vzmetenje roke prav tako zagotavlja izjemno udobje pri 
vseh vrstah prevoza. Uvlek blažilnika je zdaj nameščen 
na roki in zagotavlja tekoče delovanje in podaljšano 
življenjsko dobo komponent.
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Priključitev in odklopitev 
je preprosta zahvaljujoč 
priključnemu bloku in njegovemu 
sistemu sproščanja tlaka. Za 
bolj zahtevne priključke, kot so 
rezalniki slame in krmilna vedra, 
je mogoče določiti električni 
vod, kar pomeni četrto in peto 
funkcijo.

Integrirane hitre spojke za 
sproščanje tlaka so priročno 
nameščene na glavi roke za 
hitro, učinkovito in preprosto 
priklapljanje in odklapljanje 
priključkov.

Črpalka za zaznavanje 
obremenitve pri modelih  
MF TH.6534 in MF TH.7038 
je vodilna v svojem razredu 
s pretokom olja 190 litrov na 
minuto.

Standardna funkcija pametnega sistema 
rokovanja (SHS – Smart Handling System)
V novem prikaznem meniju bo lahko upravljavec 
določil najvišji hidravlični pretok, ki je na voljo. S 
prilagajanjem največjega pretoka bo stroj deloval 
precej bolj nemoteno in natančno.

PAMETNO ROKOVANJE
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Pametna generacija stroškovno učinkovite moči

Premišljen inženiring in zasnova pomenita, da boste dobili 
najboljše funkcije modelov teleskopskih nakladalnikov 
serije MF TH. Močni, učinkoviti motorji, visokozmogljivostni 
menjalniki in natančna hidravlika zagotavljajo zaupanja 
vrednega zaveznika pri opravljanju številnih nalog, ki jih 
morate na kmetiji hitro opraviti.
Serija MF TH predstavlja nov 3,4-litrski štirivaljni motor 
Doosan z izpušnimi plini stopnje 4, ki uporablja preprosto 
tehnologijo in tako okolju zagotavlja prijazno rešitev brez 
sklepanja kompromisov. Motor zagotavlja 100 KM pri 
modelih MF TH.6030 in MF TH.7035 ter 130 KM pri 
modelih MF TH.6534 in MF TH.7038.

Samodejni pretvornik ventilatorja
Preverjena značilnost prejšnje generacije teleskopskih 
nakladalnikov MF je zdaj na voljo kot samodejna možnost, 
ki zagotavlja čist motor za največjo učinkovitost. Zagotavlja 
uravnavanje hitrosti glede na temperaturo zraka ali deluje z 
vnaprej nastavljeno hitrostjo s samodejnim načinom, ki ga 
je mogoče izbrati s pomočjo gumba na armaturni plošči.

Standardna funkcija načina ECO
Upravljavec lahko vključi nov način ECO s premikom stikala v 
kabini. Pretok olja in število vrtljajev motorja se upravljata tako, 
da zmanjšujeta porabo goriva.

Vsak od teh modelov ima močan in učinkovit motor, ki 
zagotavlja veliko navora pri opravljanju nalog, ki zahtevajo 
večjo vlečno silo in moč. Večja in izboljšana zasnova 
hladilnega sistema motorja zagotavlja stalno visoko 
zmogljivost pri zahtevnih in omejenih dejavnostih. Motor je 
zdaj nameščen po dolžini, ki ne zagotavlja samo prostora 
za namestitev roke, ne da bi oviral preglednost iz kabine, 
ampak tudi dostop do območja motorja za olajšano in 
preprosto servisiranje in vzdrževanje.



• Visoko zmogljiv motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.

• Zmogljiv in učinkovit z načinom ECO.

• Nizki stroški delovanja, zahvaljujoč zasnovi motorja, ki ne potrebuje filtra za  
 trdne delce in recirkulacije izpušnega plina, kar prihrani čas in denar.

• Motor je vzporeden z roko, kar zagotavlja odličen dostop za pregled območja  
 odprtine za motor, to pa omogoča boljšo vidljivost na desni strani.

• Preprosta tehnologija za bolj produktiven delovni dan.

• Opcijski samodejni pretvornik ventilatorja za olajšano čiščenje hladilnega  
 sistema in optimalno produktivnost.
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Nov motor in zasnova ohišja sta znižala 
višino motorja, kar omogoča boljšo 
preglednost na desni strani. Z ojačenim 
pokrovom in večjo odprtino imajo modeli 
MF TH koristi tudi od novega sistema 
odpiranja pokrova z ročico.

PREDNOSTI MOTORJA
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Hidrostatični menjalnik z dvema hitrostma 
omogoča preprosto in nemoteno delovanje kot tudi 
visokozmogljivostne rezultate in moč. Hitrostne 
zmogljivosti do 40 km/h* z dvema mehanskima 
prestavama, ki imata dve hitrosti, omogočajo kupcu 
izbiro najbolj primerne hitrosti pri opravljanju nalog in 
odlično učinkovitost pri cestnem prevozu.

Prav tako ima preprosto nastavljivo počasno funkcijo 
za opravljanje nalog, ki zahtevajo nižje hitrosti pri višjih 
vrtljajih motorja. Ta funkcija omogoča večjo natančnost 
in nadzor opravljanja nalog, kot so pometanje, 
porazdelitev silaže in razdelitev slame.
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Nemoteno delovanje se začne pri 
hidrostatičnem menjalniku

• Hidrostatični menjalnik omogoča zelo natančen in nemoten nadzor ter  
 upravljanje stroja.

• Edinstvene 4 hitrosti (2 mehanski x 2 hidravlični) omogočajo   
 upravljavcu najbolj natančen nadzor med rokovanjem z materiali.

• Izberite najboljša razmerja ergonomskega upravljanja stroja.

• Odlična zmogljivost na cesti, zahvaljujoč dvema mehanskima   
 prestavama.

PREDNOSTI 
MENJALNIKA

*Odvisno od zakonskih določb, ki veljajo na določenem trgu



Preprosto servisiranje
Manj zastoja – več opravljenega dela
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Hitro, preprosto in enostavno redno vzdrževanje
Servisiranje je enostavno in preprosto, zahvaljujoč dobro postavljenim 
servisnim točkam, saj boste lahko brez stresa vzdrževali svoj teleskopski 
nakladalnik, kar vam bo omogočilo več časa na polju/pri delu.

Zračni filter se preprosto odstranjuje za pregled 
in čiščenje. Opcijsko je po potrebi na voljo 
samodejni obratni ventilator. S pritiskom na 
stikalo ali z nastavitvijo samodejnega vklopa bo 
ventilator obrnil svoj cikel in izpihal prah, slamo 
in druge materiale, ki so se lahko zagozdili v 
hladilnem sistemu.

Stransko odpiranje pokrova omogoča širok, odprt 
dostop do motorja, zračnega filtra, hladilnega 
sistema in sistema klimatske naprave, kar pa 
omogoča hitro servisiranje vseh glavnih točk.
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S talnega nivoja lahko preprosto dvignete pokrov 
za preverjanje motorja in hladilnika. Vse servisne 
točke za rutinsko servisiranje motorja, hidravlike in 
menjalnika se nahajajo na dostopnih položajih za 
hitro in preprosto vzdrževanje in zadrževanje časa 
zastoja na najnižji ravni.

Preprosto dodajanje dizelskega goriva ali 
tekočine AdBlue® s talnega nivoja.
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Preprosto servisiranje
Manj zastoja – več opravljenega dela

Življenjska doba, kot jo omogoča Massey Ferguson

Massey Ferguson vam je vedno ob strani, ko delate nadure. Imamo eno izmed najobsežnejših 
servisnih mrež za kmetijsko mehanizacijo v Evropi. Vendar pa ponujamo še veliko več: 
paketi storitev naših strojev, kot tudi naše individualne rešitve financiranja lahko prispevajo h 
konkurenčnemu in stroškovno učinkovitemu delovanju vaše dejavnosti – kar zadeva nakup 
vašega teleskopskega nakladalnika serije MF TH in njegovo celotno življenjsko dobo. 

O naši celoviti ponudbi storitev lahko izveste več pri svojem lokalnem prodajalcu Massey 
Fergusona, saj boste tako povečali razpoložljivost vašega teleskopskega nakladalnika serije 
MF TH in zmanjšali skupne stroške. Vaš svetovalec za prodajo in servis traktorjev Massey 
Ferguson vam bo z veseljem ponudil podrobne nasvete o tem, kaj najbolj ustreza vašim 
potrebam.

manager* zagotavlja popolno brezskrbnost

Načrt servisiranja in podaljšane garancije manager je celovit in vodilni paket v panogi, ki vam 
bo zagotovil celovito skrb za vaš traktor, ki zagotavlja redno vzdrževanje, popravila in celovito 
garancijo podjetja AGCO, ki vključuje:

• Motor in menjalnik   • Elektroniko
• Hidravliko  • Kabino in upravljalne elemente
• Kardansko gred • Osi
• Krmiljenje

Redno vzdrževanje po načrtu manager zagotavlja »preventivno vzdrževanje« – ugotavljanje 
napak, preden postanejo težava, pomaga zmanjšati čas zastoja. Celovita zgodovina 
servisiranja z uporabo originalnih delov AGCO bo prav tako povečala preostalo vrednost stroja.

AGCO Finance* zagotavlja popolno ureditev financiranja za vašo dejavnost

AGCO Finance je integrirana veja finančnih storitev Massey Fergusona, ki zagotavlja 
prilagojene rešitve za vašo kmetijo, ki vključuje:

• Lizing  • Kreditno linijo
• Zakup  • Pakete popolne storitve
• Pogodbeni najem 

Mreža distributerjev in prodajalcev Massey Fergusona zagotavlja, da je vsak stroj na 
voljo s podporo in storitvami, ki jih potrebujete za opravljanje svojega dela – kadar 
koli in kjer koli to potrebujete.

Vsakdo, ki postavlja standarde pri teleskopskih nakladalnikih, s tem ne more prenehati, ko gre za servisiranje.

Dele, ki so vodilni v panogi, dobavlja AGCO Parts.

*Za preverjanje razpoložljivosti se obrnite na lokalnega prodajalca Massey Fergusona v vašem kraju. Pravila in pogoji, ki veljajo, se lahko 
razlikujejo glede na trg ali državo.

Preprosto dodajanje dizelskega goriva ali 
tekočine AdBlue® s talnega nivoja.
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Nudimo popolno paleto priključkov, ki ustrezajo teleskopskim nakladalnikom serije MF TH (ki so namensko zasnovani in izdelani za serijo 
MF TH) in so kos vsem vrstam uporabe: dvigovanju lahkih ali težkih bremen, premikanju silaže, krmljenju živine itd. 

Zajemalka, izkop in nalaganje
Bodite kos najtežjim opravilom izkopa in 
rokovanja z materiali s pomočjo naših 
vzdržljivih zajemalk za izkop in nalaganje. 
Zagotavljajo dobro vidljivost rezalnega 
roba, izjemno odrivno silo za izkop ter lažje 
in hitrejše polnjenje zajemalke. Na voljo z 
različnimi kapacitetami z ali brez zob.

Zajemalka z veliko kapaciteto
Povečuje produktivnost, zahvaljujoč 
večjemu kotu nagiba za zmanjšanje 
raztresanja. Uporabite jo za krmljenje živine 
z žiti ali za porazdelitev gnojil.

Zajemalka z grabežem
Idealen priključek za pobiranje zemlje in 
rokovanje s površino, ki je zaraščena, na 
kateri se nahajajo veje ali drugi kosovni 
materiali, ki jih je med prevažanjem treba 
močno zagrabiti.

Vilice z grabežem
Gre za preprost način ravnanja z 
raztresenim senom, steljo in gnojem na 
kmetiji ali kje drugje. Pomožne vilice lahko 
uporabite samostojno ali dodate hidravlični 
grabež za večjo oprijemalno moč.

Paletne vilice
Odlične za ravnanje s kosovnimi materiali 
ali materiali v vrečah, kot so gnojila, 
semena in živalska krma. Še posebej so 
priročne pri delu v ozkih prostorih. Na 
voljo je izbira togih ali plavajočih vilic  
(z bočnim premikom na togi okvir vilic).

Vilice za bale
Uporabljajo se za učinkovito prevažanje in 
nalaganje okroglih bal s tal na prikolico ali 
v podajalnik bal. 

Klešče za bale s cevmi
Celovita učinkovitost naših koničnih klešč 
za bale, vendar z dvema hidravličnima 
rokama v obliki okroglih cevi, da se 
zagotovi varen oprijem posamezne bale.

Klešče za bale s konicami
Omogočajo prevoz in nalaganje do 
dveh okroglih bal s tal na prikolico ali 
v podajalnik bal. Neodvisne hidravlične 
roke, vsaka s 4 konicami, zagotavljajo 
trden oprijem.

Poiščite popoln priključek za vaš 
teleskopski nakladalnik serije MF TH, ki bo izpolnil vse vaše potrebe
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Dvižne zmogljivosti

MF TH.7035 MF TH.7038MF TH.6534MF TH.6030

Pričujoče ilustracije dvižne zmogljivosti nazorno prikazujejo, da ponuja vsak model izjemne dvižne zmogljivosti v svojem razredu.

MF TH.6030
Standardna 

kabina

MF TH.6030
Kabina na 

nizkem 
položaju

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

A mm 5712† 5712† 5874 6074
B mm 4507 4507 4669 4869
C mm 4123* 4035** 4123* 4035** 4145 4145
D mm 2334* 2250** 2184* 2100** 2374 2374
E mm 1671* 1587** 1671* 1587** 1752 1752
F mm 348* 264** 348* 264** 560 560
G mm 2820 2820 2870 2870

MF TH.6030
Standardna 

kabina

MF TH.6030
Kabina na 

nizkem 
položaju

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

H mm 1666 1895 1895
I mm 2100 2300 2300
J mm 4922* 4812** 4805 4970
K mm 1329* 1503** 1161 - 1631
L mm 3717* 3875** 3714 - 4192

* 24-palčne pnevmatike  ** 20-palčne pnevmatike  †s paletnimi vilicami
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26 Tehnični podatki kot 
standard

* z največjo hitrostjo pri določenem stroju

Zmogljivost nakladalnika (standard EN 1459: 1998 Priloga B) MF TH.6030 MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038

Največja dvižna kapaciteta 

 kg na talnem nivoju 3.000 3.400 3.500 3.800
kg pri polni dvižni višini 2.500 3.400 3.500 3.800

kg pri konfiguraciji nalaganja dolžine 2 m in pri višini 4 m 2.000 2.000 3.000 3.000
Odrivna sila v kN 3.600 6.200 6.200 6.200

Največja višina dviga v m 6,0 6,5 7 7
Sprednji domet – izvlek roke v m 3,13 3,4 4 4

Hidravlični sistem
Roka – zmogljivost črpalke prestav v l/min. 100 190 100 190

Menjalnik
Tip hidrostatični

Mehanske prestave - 2 2 2
Hidravlične prestave 2 2 2 2

Hitrost prve prestave* v km/h 9,7 6 6 6
Hitrost druge prestave* v km/h 40 12 12 12
Hitrost tretje prestave* v km/h - 18 18 18

Hitrost četrte prestave* v km/h - 40 40 40
Motor

Zmogljivost/št. valjev v l/št. 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4
Vbrizgavanje skupni vod skupni vod skupni vod skupni vod

ISO KM pri 2.400 vrt./min. 100 130 100 130 
Največji navor (ISO 14396) v Nm 430 500 430 500
Prostornina rezervoarja za gorivo 115 138 138 138

Pnevmatike
Standardne 405/70 20 400/80R24 400/80R24 400/80R24 

Opcijske 400/70R24 500/70R24 500/70R24 500/70R24
Zavore oljna kopel

40 km/h: sprednja in zadnja os

Teže in zmogljivosti

Teža brez priključkov v kg 5200 6500 7130 7130
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Storjeno je bilo vse, da se zagotovita točnost in ažurnost informacij, 
ki jih vsebuje pričujoča publikacija. Vendar pa lahko vseeno pride do 
netočnosti, napak ali opustitev, prav tako pa so lahko kadarkoli in brez 
predhodnega obvestila spremenjene podrobnosti tehničnih podatkov. 
Zato je treba pred nakupom vse tehnične informacije preveriti pri trgovcu 
ali distributerju Massey Ferguson.

Hidravlika MF TH.6030 MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038
Vse sorazmerne hidravlične funkcije in elektrohidravlika • • • •

Tretja funkcija roke z nastavljivim pretokom • • • •
Mehanski priključek • • • •

Uvlek blažilnika • • • •
Pametni sistem rokovanja (SHS – Smart Handling 

System)
• • • •

Menjalnik
Hidrostatični • • • •

Kombinirana stopalka s sklopko in zavoro • • • •
Sistem nadzora hitrosti • • • •

Električna parkirna zavora • • • •
Motor

Način ECO • • • •
Stikalo s samodejno izolacijo • • • •

Vgrajen ciklonski zračni predfilter • • • •
Kabina

Zračni (pnevmatski) sedež • • • •
Delovni žarometi • • • •

Zračni zvočniki in antena • • • •
Vrtljiva signalna luč in rezervni alarm • • • •

Krmiljenje
Trije načini krmiljenja s samodejno poravnavo • • • •

Zajemalka
Podpora zatiču zajemalke • • • •

MF TH.6030 MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038
Upravljalni elementi za naprej/nevtralno/nazaj na 

krmilni palici
• • • •

Upravljalni elementi za naprej/nevtralno/nazaj na levo 
in na krmilni palici

• • • •

Samodejni obratni ventilator • • • •
Hidravlični priključek • • • •

Vzmetenje roke • • • •
Glava roke – 4. in 5. funkcija • • • •

Zavora prikolice • • • •
Kljuka: hidravlična kljuka/višinsko prilagodljiv vpenjalni 

sornik
• • • •

Zadnji hidravlični vretenasti ventil • • • •
Klima • • • •

Sedež visokega udobja • • • •
Strešni brisalec • • • •

Delovni žarometi na roki • • • •
Delovni žarometi za hlev • • • •

Priključki
Zajemalka za izkop • • • •

Zajemalka za lahke materiale • • • •
Paletne vilice • • • •
Špice za bale • • • •

Zajemalka z grabežem • • • •
Vilice z grabežem • • • •

Klešče za bale (zobje ali cevi) • • • •

Možnosti



© AGCO Limited. 2016 | A-SL-16113 | Slovenian/0417
 je svetovna blagovna znamka podjetja AGCO.

Odgovorno gospodarjenje z gozdovi

Spletna stran: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com


