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04 Serija MF M:  
Bobnaste kosilnice
Bobnaste kosilnice serije M iz Massey Fergusona zagotavljajo zanesljivo in ekonomično rešitev za žetev krmnih rastlin izjemne kakovosti, tudi v najbolj zahtevnih 
razmerah. Natančen odkos z visokim donosom zagotavlja popolno oblikovan in kompakten zgrabek. Velike količine krme lahko hitro pokosite, ne da bi pri tem 
prišlo do blokade ali poškodbe. Bobnaste kosilnice Massey Ferguson so na voljo v izvedbah s čelno in zadenjsko namestitvijo.

Ključne značilnosti in koristi
• Preproste, robustne in zanesljive

• Velika naležna površina bobna za nizek tlak na podlago in nežna obdelava 
poljščin

• Velik kvadraten jekleni odbojnik, ki zagotavlja izjemno zanesljivost in dolgo 
življenjsko dobo

• Odlično oblikovanje zgrabkov zaradi skupnega delovanja bobnov z velikim 
prehodnim območjem med bobni

Kosilni boben    
V osrednjem delu kosilnic serije MF M je kosilni 
boben. Massey Fergusonovi bobni so zasnovani tako, 
da zagotavljajo odlične rezultate v vseh razmerah, 
obenem pa je njihovo vzdrževanje hitro in preprosto. 
Bobni niso privarjeni v ustrezen položaj, temveč pritrjeni 
na petih točkah s sorniki. Vrteči se drsniki drsijo čez 
neenakomerno podlago, da zmanjšajo obrabo in 
preprečijo kontaminacijo krme. Zamenjava drsne noge 
je hitra in preprosta. Vse Massey Fergusonove bobnaste 
kosilnice so standardno opremljene s sistemom hitre 
menjave nožev, gonila s spiralnimi poševnimi zobniki v 
oljni kopeli z doživljenjskim polnjenjem pa zagotavljajo 
neovirano delovanje brez potrebe po vzdrževanju.   

01. Šesterokotna pogonska gred

02. Robustno lito ohišje ležaja

03. Neovirano delujoči spiralni poševni zobniki

04. Natančni valjčni ležaji

05. Drsna plošča

06. Zamenljiva drsna noga

Zadenjska bobnasta 
kosilnica s stranskim 
priključkom



SERIJA DM

IZ M
ASSEY FERGUSONA

05

Čelna namestitev z vlečenim vpetjem          
Optimalno prilagajanje podlagi na najzahtevnejših terenih zagotavlja 
kosilnica MF M 304 FZ, ki je opremljena s tridimenzionalnim vlečenim vpetjem, ki 
se prilagaja podlagi. Kljuka se lahko vrti tako vzdolžno kot prečno, s čimer zagotovi 
natančen odkos in preprečuje kontaminacijo poljščin. Zasnova vpetja s preprostim 
blažilnim vzmetenjem pomaga zaščititi kosilnico pred nepotrebno obremenitvijo.

Čelna namestitev, vrtljiv priklop          
Čelne kosilnice z vrtljivim priklopom MF M 254 FP, MF M 294 FP-V, MF M 304 FP-V in 
MF M 334 FP-V so idealne za uporabo v kombinaciji z zadenjskimi kosilnicami ali 
nakladalniki. Vrtljivo vpetje omogoča bočno vožnjo do +/– 5° za natančno visokohitrostno 
košnjo na neenakomerni podlagi.  

Zadenjska namestitev, stranski priključek       
Klasične bobnaste kosilnice MF M 182, MF M 222 in MF M 294 so namenjene majhnim 
in srednje velikim kmetijam. Preprosta in vzdržljiva konstrukcija teh kosilnic zagotavlja 
neovirano delovanje ter lepo oblikovan in kompakten zgrabek. Sistem za zaščito pred udarci 
preprečuje poškodbe kosilnega grebena, če kosilnica zadene oviro. Pri vseh modelih lahko, 
medtem ko sedite na traktorskem sedežu, preklopite iz delovnega položaja v položaj za 
prevažanje. Nastavljivi spodnji verižni zatiči omogočajo prilagoditev jarma. Modela F M 182 
in MF M 222 je prav tako mogoče opremiti z dodatnim zobatim gnetilnikom, kar povečuje 
vsestranskost.  

Zadenjska namestitev, sredinski priključek       
Kosilnica MF M 304 TL uporablja sredinski priklop, ki je zasnovan tako, da je kosilnica 
pritrjena in vlečena od njegovega težišča. Sredinski priključek omogoča +/– 13° bočnega 
vrtenja. Kosilnico dvigujete in spuščate z enojnim hidravličnim valjem. Tlak na podlago 
krmili Massey Fergusonov sistem TurboLift. Ta sistem vključuje prilagodljiv hidropnevmatski 
akumulator za krmiljenje tlaka kosilnega grebena, kar omogoča kosilnici, da se prilagodi 
najrazličnejšim razmeram na polju.

Spremenljiva širina zgrabka
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06 Serija MF za kmetovalce: 
Diskaste kosilnice
MF DM 164, MF DM 205, MF DM 246, MF DM 287 in MF DM 328 zagotavljajo čvrsto in ekonomično 
rešitev za majhne in srednje velike kmetije, pri čemer ni treba sklepati kompromisov pri kakovosti in končni 
obdelavi. Najustreznejši so za kmetovalce, ki imajo traktorje z manj konjskih moči ali nimajo velikih površin 
za košenje, vseeno pa se ponašajo z vrsto funkcij, ki bi jih pričakovali na večjih in dražjih strojih.

Funkcije modelov MF DM 164, MF DM 205, MF DM 246, MF DM 287 in 
MF DM 328 vključujejo:  
• Kardansko gred s sklopko za kolesa s prostim tekom, ki prenaša moč prek 

klinastega jermena s traktorja na vgrajen kosilni greben.

• Vsaka posamezna rezalna glava je opremljena z varovalom varnostnega 
zatiča, ki preprečuje poškodbe, če kosilnica zadene oviro. Te zatiče lahko 
preprosto zamenjate na polju.

• Sploščen profil je idealen za težke poljščine, v kombinaciji s standardno 
zaščito pred udarci kamnov in velikim kaljenim drsnikom zagotavlja več let 
brezskrbnega delovanja.

•  Izdelani so za uporabo v najzahtevnejših pogojih.

•  Zagotavlja natančen odkos in visok pretok materiala, brez kopičenja, s čimer 
so zagotovljeni rahli zgrabki in krma izjemne kakovosti.



SE
RI

JA
 D

M
IZ M

ASSEY FERGUSONA

07

Ključne značilnosti in koristi
• Primerno za različne vrste uporabe

• Primerno za uporabo z manjšimi traktorji

• Nizka poraba energije

• Vzmeten kosilni greben – nizek tlak na podlago, nežni do poljščin

Nizka teža – široka pokritost
Massey Fergusonove diskaste kosilnice s pogonom s čelnim 
zobnikom zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in nizke obratovalne 
stroške. Lahka konstrukcija povečuje donos, kar pomeni, da je 
tudi pri manjših traktorjih mogoče uporabiti širše delovne širine. 
Preprosta zasnova, ki zahteva malo vzdrževanja teh kosilnic, 
poskrbi, da je zastojev čim manj. 

Natančna košnja – tudi v zahtevnih razmerah  
Natančno izdelano ležišče kosilnega grebena z eliptičnimi diski, 
vrtljivimi oblikovalci zgrabkov in robustnimi bobni za transporter 
zagotavlja doseganje natančnega rezalnega vzorca in dobro 
prepustnost tudi na zahtevnih terenih.  

Glavne značilnosti našega kosilnega grebena
Majhna obraba in preprosto vzdrževanje. Pri pritrjenem kosilnem 
grebenu so vsi sestavni deli pritrjeni na osnovno ploščo s pokrivno 
ploščo, ki se z lahkoto odstrani.  

•  Zaradi robustne konstrukcije iz materialov visoke kakovosti je kos 
vsem obremenitvam.

•  Nadstandardna Massey Fergusonova rezila za izjemno visoko 
kakovost odkosa. 

•  Valjčni ležaji visoke kakovosti zagotavljajo neovirano delovanje 
zobnikov in dolgo življenjsko dobo. 

•  V celoti zaprt in varjen kosilni greben.

Stranski priključek: omogoča košnjo 
na strmih pobočjih

Pogonski klinasti jermen z blažilnikom udarcev

Pritrjeni ležaji – visoka stopnja zanesljivosti 
pri uporabi

Vzdržljiv kosilni greben v oljni kopeli
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08 Značilnosti serije MF za poklicno uporabo  
Diskaste kosilnice in kosilnice z gnetilnikom 

Serija za poklicno uporabo 
je namenjena izvajalcem 
kmetijskih storitev in 
večjim kmetijam za 
opravljanje večjih nalog, saj 
ima številne ekskluzivne 
funkcije, ki zagotavljajo 
visoko zmogljivost in nizke 
obratovalne stroške.

Skrivnost popolnega odkosa

Kompakten kotni pogon

V osrednjem delu tega sistema je neprekinjena velika šesterokotna gred, pod vsakim 
kosilnim diskom pa robusten kotni menjalnik. Tako je moč enakomerno porazdeljena 
na vse kosilne diske, enakomernejše so tudi obremenitve navora. Obraba sestavnih 
delov je bistveno manjša v primerjavi s standardnimi čelnimi zobniki kosilnega 
grebena. Sestavni deli so nameščeni na robustno, a prilagodljivo enoto. Massey 
Fergusonove diskaste kosilnice s kompaktnim kotnim pogonom so trpežne, saj 
kardanska gred ne potrebuje veliko moči, s čimer je vedno zagotovljena stroškovno 
učinkovita košnja.

Ergonomija kosilnega grebena

Ergonomija kosilnega grebena določa, ali boste pridelali kakovostno krmo. Massey 
Fergusonovi inženirji so uspeli razviti popolnoma poenostavljen kosilni greben z 
optimalnimi profili na spodnji strani. Posledično se tudi v neugodnih razmerah 
prepreči oblikovanje kupčkov zemlje v krmnih poljščinah ali na mokrem polju. Zemlja 
se lepo odstrani od krme in preusmeri pod kosilni greben. Z Massey Fergusonovim 
kosilnim grebenom boste lahko nadaljevali z delom, medtem ko bi s kakšnim 
drugim morali odnehati ali sploh ne bi začeli. 

Prekrivanje nožev

Popoln odkos se doseže zaradi velikega prekrivanja kosilnih diskov, ki so ustrezno 
postavljeni proti sprednjemu delu. Massey Fergusonove kosilnice uporabljajo velike 
kosilne diske, njihova posebna oblika pa nakazuje na to, da lahko obvladujejo velike 
količine krme, kar je zelo pomembno, še zlasti za težak ležeč material. Z Massey 
Fergusonovo kosilnico je zagotovljen natančen odkos!

Poenostavljen kosilni greben (spodnja stran)

Podaljšan odkos: veliko prekrivanje, ustrezna postavitev proti sprednjemu delu

Prečni prerez kosilnega grebena

134 mm
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Značilnosti kompaktnega kotnega pogona Aksialno delovanje ali delovanje v paru – vse je 
mogoče

Vse je dobro premišljeno za zagotovitev visoke ravni 
zanesljivosti delovanja in nizkih obratovalnih stroškov

Za snovanje kosilnega grebena je bilo potrebno veliko inženirskega 
znanja in izkušenj. Na primer, glavna šesterokotna pogonska 
gred je bila zasnovana z vnaprej določeno prekinitveno točko, 
ki v primeru nenadne preobremenitve prekine pretok moči 
med kosilnim grebenom in traktorjem, tako pa prepreči draga 
in dolgotrajna popravila. Vijačni drsniki in hitro menjalni noži 
zmanjšajo čas zastojev. Z doživljenjskim polnjenjem olja kosilnega 
grebena pravzaprav ni treba vzdrževati, mazanje kosilnega grebena 
pa je zagotovljeno v vseh razmerah košnje.

Zaradi vijačenega kompaktnega kotnega pogona lahko 
spremenite smer vrtenja vsakega modula tako, da ustreza 
vašim potrebam – tudi po letih uporabe.

Delovanje kosilnih diskov preide iz aksialnega delovanja v 
delovanje v paru s preprostim preklapljanjem kotnega pogona,  
za kar niso potrebne dodatne komponente. 

Svojo kosilnico Massey Ferguson lahko prilagodite spremenljivim 
splošnim razmeram. Ne glede na to, kaj vas čaka, imate vedno 
pravo tehnologijo košnje.

Hitro zamenljivi nožiPoenostavljen kosilni greben 
(spodnja stran)

Šesterokotna gred za 
učinkovit prenos moči

Delovanje v paruVijačena struktura

Aksialno delovanje

Vsi kmetovalci iz izkušenj vedo, da lahko tujki, ki 
jih kosilnica ponesreči povleče vase, povzročijo 
znatno škodo.

Ravno takšno škodo Massey Ferguson preprečuje 
s sistemom driveGUARD® – v panogi vodilnim 
sistemom za zaščito pred preobremenitvijo.

Večja zaščita kot kdajkoli prej
Ko se v kosilni disk zagozdi tujek, ga 
sistem driveGUARD® odstriže pri vnaprej 
določeni prekinitveni točki. 

To prekine delovanje pogonskega 
sistema, kosilni diski pa se prosto 
obračajo.

Nič ne prekaša stroškovne 
učinkovitosti
driveGUARD® strankam zagotavlja 
izredno stroškovno učinkovito in zanesljivo 
zaščito, saj je po potrebi treba zamenjati 
samo potrošni preobremenitveni disk.
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10 Diskaste kosilnice MF: 
Zadenjska diskasta kosilnica

MF DM 204, MF DM 255 P, MF DM 306 P in 
MF DM 357 P 

Diskaste kosilnice MF za poklicno uporabo se ponašajo 
s posameznimi kompaktnimi kotnimi menjalniki, ki 
zagotavljajo izjemno enakomeren prenos moči na 
vse diske, s čimer se doseže manjša obraba kot pri 
standardnih menjalnikih, zagotovljena pa je daljša in bolj 
zanesljiva življenjska doba kosilnega grebena. Klinasto 
oblikovan greben zagotavlja dodatno prednost nizkega 
odkosa, zasnova »velikega diska« pa veliko prekrivanje, 
s čimer je odkos natančen, tudi če gre za veliko količino 
in zahtevne poljščine.

Modularna zasnova po potrebi omogoča hitro in 
preprosto vzdrževanje na polju.

Stransko vzmetenje s krmiljenim dvižnim vpetjem 
zagotavlja kompakten položaj in nizko višino za prevažanje. 
Sistem hitro menjalnih nožev je del standardne opreme 
pri kosilnicah iz serije za poklicno uporabo, s čimer se 
povečuje učinkovitost delovanja. 

Opcijsko je na MF DM 255 P možno hitro in preprosto 
naknadno namestiti valjčni ali zobati gnetilnik, na MF DM 
306 P pa je mogoče naknadno namestiti zobati gnetilnik. 

Čvrsta zunanja podpora zagotavlja dolgo življenjsko dobo 
zaščitnih pokrovov, s čimer se poveča obratovalna varnost 
stroja.

Zadenjska namestitev s tritočkovnim stranskim priključkom
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MF DM 306 TL, MF DM 306 TL-KC, MF DM 306 TL-RC, 
MF DM 357 TL, MF DM 357 TL-KC, MF DM 408 TL 
in MF DM 459 TL
 

Diskaste kosilnice MF: 
Zadenjska namestitev, tritočkovno vpetje, sredinska podpora

• Zadenjska kosilnica za srednje močne traktorje

• Hidropnevmatsko vzmetenje

• Preprosto upravljanje

Hidropnevmatski sistem vzmetenja – sistem 
TurboLift

Brezstopenjsko nastavljivo krmiljenje tlaka na podlago z 
možnostjo spreminjanja med vožnjo, odvisno od različnih 
razmer na polju.

•  Brezstopenjski odkos

•  Patentiran drsni vodnik

•  Prilagodljivost različnim razmeram

•  Izboljšana kakovost odkosa

•  Zmanjšana obremenitev nosilnega okvirja, podporne cevi  
 in tritočkovnega vpetja

•  Nežen do travne ruše

•  Zmanjšana kontaminacija krme

•  Natančna podpora in vodljivost kosilnega grebena

•  Zelo dobra prilagodljivost podlagi

Nosilni okvir – hrbtenica vsake kosilnice
Za podporo in vodljivost kosilnega grebena skrbi nosilni 
okvir, ki je izdelan iz izjemno kakovostnega jekla, 
odpornega proti zvijanju, in je zasnovan za izjemno visoke 
obremenitve.  



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

12 Diskaste kosilnice MF: 
Zadenjska namestitev, sredinska podpora, navpično zlaganje

MF DM 316 TL-V, MF 316 TL-V-KC, MF 316 TL-V-RC
MF DM 367 TL-V, MF DM 367 TL-V-KC, MF DM 367 TL-V-RC

•  Zadenjska kosilnica s sredinsko podporo in navpičnim zlaganjem

• Hidropnevmatsko vzmetenje

• Zaščitni sistem SafetySwing

• Nizkoprofilni čelni zobniki kosilnega grebena

Sredinska podpora z navpičnim zlaganjem
Kosilnice MF DM TL-V se navpično zlagajo za prevažanje, in sicer v težišču 
stroja, zagotavljajo pa odlično porazdelitev teže kombinacije traktor-
kosilnica. S kompaktnimi dimenzijami za prevažanje manj kot 3 m širine in 
manj kot 4 m višine so ti stroji idealni za pogosta prevažanja.         

Hidropnevmatski sistem vzmetenja
Sistem TurboLift za brezstopenjsko nastavljivo krmiljenje tlaka na podlago. 
Prilagaja se različnim razmeram na polju in odpravlja poškodbe travne 
ruše.

Zaščitni sistem SafetySwing
Preprečuje poškodbe, če kosilnica zadene oviro pri premikanju nazaj 
in navzgor. Samodejno se ponovno vklopi v delovni položaj s svojo 
lastno težo. Poleg tega so vse kosilnice MF TL-V opremljene z okroglimi 
plastičnimi odbijači za zaščito pred manjšimi poškodbami in s hidravlično 
zložljivo končno ploščo za zmanjšanje višine v položaju za prevažanje.  

SafetySwing

Preprosta nastavitev gnetilnikaKompaktne dimenzije za prevažanje
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13Diskaste kosilnice z gnetilnikom MF:  
Vlečena sredinska podpora

MF DM 306 TR in MF DM 357 HS TR

• Vsestranska vlečena kosilnica

• Centralno krmiljeno vlečeno vpetje

Preprosto upravljanje z vrhunsko okretnostjo
Modela MF DM 306 TR in MF DM 357 HS TR sta vlečeni kosilnici s centralno krmiljenim 
vlečnim vpetjem. Zanje sta značilni preprosta uporaba in vrhunska okretnost. Kosilnico 
lahko zavrtite na zadnjem delu traktorja tako v levo kot v desno, kar zagotavlja veliko 
prednost, zlasti ko krma leži na tleh, na strmih pobočjih ali območjih ob hribih.    

Izredno prilagajanje terenu
Kosilni greben je nameščen na najbolj oddaljenih točkah nosilnega okvirja. Vzporedna 
prilagoditev kosilnice na neenakomerno podlago preprečuje prebadanje travne ruše, 
zagotavlja pridelavo krme izjemne kakovosti brez kontaminacije.  

Gnetilnik – hitrejše doseganje kakovostne krme
Modela MF DM 306 TR in MF DM 357 HS TR sta lahko opremljena z zobatim ali valjčnim 
gnetilnikom v sklopu standardne opreme. Z uporabo gnetilnika se hitreje pride do zelo 
kakovostne krme, saj se pospeši izparevanje vode iz poljščin. 

S posebej razvitim vlečenim vzmetnim nosilcem kosilnega grebena se bo tlak na podlago 
zmanjšal na najnižjo raven ne glede na vrtilno gibanje.

Uporabniku prijazno
Delovna višina se lahko nastavi nad brezstopenjsko nastavljivo kosilno višino 3,5–7 cm, 
saj se bo kosilnica tako lahko prilagodljivo odzvala na delovne razmere. Poleg tega lahko 
naležni tlak kosilnice popolnoma prilagodite razmeram. Zaradi visoke višine dviga kosilnice 
je obračanje na ozarah neovirano, ne da bi pri tem prišlo do vpliva na zgrabke.

Lahko se vrti v levo in desno
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MF DM 306 FZ in MF DM 306 FP

26,4°

Zadosten hod vrtenja

Diskaste kosilnice in kosilnice z gnetilnikom MF:  
Čelna namestitev - vlečeno vpetje ali vrtljiv priklop

•  Idealno za kombiniranje s kosilnicami
•  Hidravlični sistem za žetev krmnih rastlin brez izgub
•  Tridimenzionalno zaznavanje podlage

Vzmetni paralelogram
•  Optimalna namestitev 
•  Najmanjše krčenje vzmeti med nihajnim gibanjem 

kosilnice 
•  Nizek tlak na podlago

Postopek gnetenja
•  Na voljo sta zobati in valjčni gnetilnik
•  Nežna obdelava krme
•  Brez mečkanja krme
•  Manjša izguba zaradi drobljenja v primerjavi s  

kosilnicami z mulčarji

Zmogljivost gnetilnika
•  Prilagodljivost različnim razmeram
•  Preprosta prilagodljivost na štiri položaje brez orodij 
•  Preprosta menjava posameznih elementov

Preprost koncept neposrednega pogona 
•  Zaščita pred preobremenitvijo
•  Nizka teža 
•  Preprosto delovanje z manjšimi zahtevami po dodatni moči

 

430 mm

Velika višina dviga
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Omejena razpoložljivost pri modelu MF DM 306 FP-RC iz leta 2016/17
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Zadenjski priključek za velike površine
Zadenjska diskasta kosilnica MF DM 8312 za velike površine 3PL z 
zobatim ali valjčnim gnetilnikom je odličen spremljevalec čelni kosilnici z 
gnetilnikom MF DM 306 FZ z vlečenim vpetjem. S tandemskim delovanjem 
zagotavljata skupno širino odkosa 8,30 m, kar omogoča večjo pokritost.  

Model MF DM 8312 se ponaša z brezstopenjskim odkosom, kar zmanjša 
obremenitev nosilnega okvira, podporne cevi in kljuke tritočkovnega 
vpetja. Omogoča izboljšano kakovost odkosa na neenakomerni podlagi, 
zahvaljujoč sistemu TurboLift, ki omogoča hidropnevmatsko praznjenje in 
neprekinjeno prilagajanje tlaka na kosilni greben.  

MF DM 8312 TL-KC RC in MF DM 9314 TL-KC

Diskaste kosilnice in kosilnice z gnetilnikom MF: 
za velike površine

MF DM 8312 TL-KC, MF DM 8312 TL-RC in MF DM 9314 TL-KC

• Kosilnice z gnetilnikom za velike površine     
8,3 in 9,3 metra

• Tritočkovno vpetje

• Hidropnevmatsko vzmetenje

• Naprava za preprečevanje trčenja       
   SafetySwing

Kosilnice so nameščene na lastnem  
težišču
• Izredno prilagajanje terenu

• Zmanjšana obremenitev dvigalnih ročic na
   traktorju

Vlečena kosilnica – vlečenje je lažje 
kot potiskanje
• Ohranjanje tal

• Prihranek goriva

Stalen in neprekinjeno spremenljiv tlak  
na podlago
•  Prilagodljivost različnim razmeram 
 Naprava za preprečevanje trčenja SafetySwing

•  Vsaka kosilna enota se samostojno izogiba   
   oviram

•  Zlaganje kosilne enote v smeri nazaj in navzgor

•  Ponovni vklop v delovni položaj s svojo   
   lastno težo

Naležni tlak, ki je nastavljiv med vožnjo
• Nizek vpliv na tla

• Brez kontaminacije krme

Brezstopenjski odkos
• Nežna do travne ruše
• Zmanjšana kontaminacija krme
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Kombinacija kosilnice s tračnimi transporterji in krmilnim sistemom ISOBUS
Zaradi napredne strojne tehnologije v kombinaciji z najsodobnejšim krmilnim sistemom ISOBUS 
kombinacija kosilnice s tračnim transporterjem izstopa iz množice. Delovna širina 8,3 ali 9,3 m omogoča 
učinkovito obdelavo velikih količin krme. Za različico MF DM 9314 TL-KCB je razvit še posebej širok tračni 
transporter (940 x 2700 mm), ki je lahko kos večjim količinam krme in lahko neprekinjeno deluje pri večjih 
delovnih hitrostih.

Kosilnici MF DM 8312 TL-KC RC in  
MF DM 9314 TL-KC sta opremljeni tudi 
z zaščito pred udarci SafetySwing, ki 
se lahko samostojno zloži proti nazaj in 
navzgor okoli poševne osi, če kosilnica 
zadene oviro.  

V primeru, da zadene oviro, se bo kosilnica 
vrnila v delovni položaj pod lastno težo, 

MF DM 8312 TL-KC RC in MF DM 9314 TL-KC MF DM 8312 EL TL-KCB, MF DM 8312 EL TL-RCB in MF DM 9314 EL TL-KCB

• Hidravlične kosilne enote s plavajočo   
 funkcijo – sistem TurboLift
• Sistem za zaščito pred udarci   
 SafetySwing
• Vlečen kosilni greben – vlečenje je lažje  
 kot potiskanje
• Upravljanje vseh funkcij kosilnice prek  
 krmilnega sistema ISOBUS
• Celovito spremljanje hitrosti vrtljivih delov
• Širok tračni transporter z vgrajenim   
 hidravličnim bočnim gibanjem

• Sredinsko ali delno odlaganje zgrabkov ali 
 odlaganje enega zgrabka na tračne
 transporterje, ki so lahko posamično   
 povzdignjeni
• Sistem hitro menjalnih nožev ComfortChange je  
 del standardne opreme za varno zamenjavo  
 nožev brez izgube časa
• Na voljo je komplet za naknadno namestitev za  
 traktorje, ki niso združljivi s sistemom ISOBUS
• Aktivno krmiljenje tlaka na podlago

kar omogoča prihranek časa, ne da bi bilo 
potrebno spreminjanje smeri.

Obe kosilnici se ponašata z enovzvodno 
ročico za hitro spreminjanje smeri na 
ozarah, s čimer je prehod iz delovnega 
položaja v obračanje hiter in preprost.
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Bobnaste kosilnice MF

Diskaste kosilnice MF  

Diskaste kosilnice s tritočkovnim vpetjem in sredinsko podporo MF

Slike prikazujejo nekaj primerov posebne opreme. Nekateri stroji so na voljo le v izbranih državah. Prikazane slike ne ustrezajo nujno najnovejši različici standardne opreme.

Model MF M 254 FP MF M 294 FP-V MF M 304 FP-V MF M 334 FP-V MF M 304 FZ MF M 182 MF M 222 MF M 294 MF M 304 TL

Konfiguracija
Čelna namestitev – 

vrtljiv priklop
Čelna namestitev – 

vrtljiv priklop
Čelna namestitev – 

vrtljiv priklop
Čelna namestitev – 

vrtljiv priklop
Čelna namestitev – 

vlečeno vpetje
Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
sredinska podpora

Širina (m) 2,55 2,86 3,06 3,26 3,06 1,85 2,2 2,85 3,06
Najmanjša moč (KM) 65 75 75 75 75 30 40 82 82

Teža (kg) 726 846 874 907 910 440 524 790 1.105
Kardanska gred (vrt./min.) 1000 1000 1000 1000 1000 540 540 1000 1000

Bobnov 4 4 4 4 4 2 2 4 4
Zobati gnetilnik - - - - - m m - -

Model MF DM 164 MF DM 205
MF DM 246/ 

MF DM 246 ISL
MF DM 287/ 

MF DM 287 ISL
MF DM 328 ISL MF DM 204 MF DM 255 P MF DM 306 P MF DM 357 P

Konfiguracija
Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Tritočkovno vpetje – 
stranska namestitev

Širina (m) 1,66 2,06 2,42 2,82 3,18 2,05 2,55 3,00 3,50
Najmanjša moč (KM) 30 41 50 60 72 49 54 61 68

Teža (kg) 372 407 437 / 510 475 / 550 570 612 630 724 798
Kardanska gred (vrt./min.) 540 540 540 540 540 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Diskov 4 5 6 7 8 4 5 6 7
Zobati gnetilnik - - - - - m m m -
Valjčni gnetilnik - - - - - m m - -

Model MF DM 306 TL MF DM 357 TL MF DM 408 TL MF DM 459 TL
Pribl. delovna širina v m 3 3,50 4,00 4,50

Pribl. prevozna širina v m 2,3 2,3 2,3 2,3
Pribl. prevozna dolžina v m 4,65 5,15 5,60 6,10

Kosilnih diskov 6 7 8 9
Nožev na disk 2 2 2 2

Pribl. širina zgrabka v m 2,3 2,8 3,3 3,8
Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 55/75 65/88 72/99 84/115

Potrebni hidravlični izhodi 1 X SAV, 1 X DAV 1 X SAV, 1 X DAV 1 X SAV, 1 X DAV 1 X SAV, 1 X DAV
Vrt./min. kardanske gredi 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Sklopka za prosti tek l l l l

Pribl. teža v kg 875 950 980 1.100
Zobati gnetilnik m m - -
Valjčni gnetilnik m - - -

Tehnični podatki 
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Kombinirana kosilnica MF
Model MF DM 8312 TL MF DM 9314 TL MF DM 8312 EL TL-KCB MF DM 8312 EL TL-RCB MF DM 9314 EL TL-KCB

Pribl. delovna širina v m 8,3 9,3 8,3 8,3 9,3
Pribl. prevozna širina v m 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
Pribl. prevozna višina v m 3,73 3,9 3,73 3,73 3,9

Kosilnih diskov 2 X 6 2 X 7 2 x 6 2 x 6 2 X 7
Nožev na disk 2 2 2 2 2

Pribl. širina zgrabka v m 2 X 1,45–2,25 2 X 1,85–3,25 1,80–2,60 1,80–2,60 2 X 1,80–3,00
Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 132/180 155/200 145/200 141/182 168/228

Potrebni hidravlični izhodi 2 X SAV, 1 X DAV 2 X SAV, 1 X DAV 1 X zaznavanje obremenitve 1 X zaznavanje obremenitve 1 X zaznavanje obremenitve
Vrt./min. kardanske gredi 1000 1000 1000 1000 1000

Sklopka za prosti tek l l l l l

Opozorilni zasloni l l l l l

Električna osvetljava l l l l l

Pribl. teža v kg 2.410 2.830 3.200 3.300 3.450
Zobati gnetilnik m m l - l

Valjčni gnetilnik m - - l -

Model MF DM 254 FP / FP-S MF DM 306 FP MF DM 306 FP-K MF DM 306 FP-SL MF DM 306 FZ
Konfiguracija Gorska uporaba Vrtljiv priklop Vrtljiv priklop Vrtljiv priklop Vlečeno vpetje

Širina (m) 2,5 3 3 3 3
Najmanjša moč (KM) 38 75 75 75 75

Teža (kg) 474 / 504 734 694 854 930
Kardanska gred (vrt./min.) 1000 1000 1000 1000 1000

Diskov 4 6 6 6 6
Zobati gnetilnik - m m m m

Valjčni gnetilnik - m - - m

 -   Ni na voljo/se ne uporablja      l  Standardna oprema     m  Opcijsko

Diskaste kosilnice MF s sredinsko podporo in navpičnim zlaganjem

Čelna namestitev MF  

Model MF DM 316 TL-V MF DM 367 TL-V
Delovna širina v m 3,1 3,6

Kosilnih diskov 6 7
Pribl. širina zgrabka v m 0,8–2,3 1,0–2,8

Kardanska gred (vrt./min.) 1000 1000
Najmanjša moč v KM (model z 
zobatim/valjčnim gnetilnikom)

85 95

Prevozna širina (m) 2,5 2,8
Prevozna višina (m) 3,58 3,99

Pribl. teža v kg 1,050 1.200
Zobati gnetilnik m m

Valjčni gnetilnik m m

Vlečene različice MF  
Model MF DM 306 TR MF DM 357 HS TR

Konfiguracija Vlečeni Vlečeni
Širina (m) 3 3,50

Najmanjša moč (KM) 102 120
Teža (kg) 2.388 2.560

Kardanska gred (vrt./min.) 540/1000 540/1000
Diskov 6 7

Gnetilnik Valjčni ali zobati Valjčni ali zobati



© AGCO Limited. 2018  | A-SL-16593/1117  |

®  je svetovna blagovna znamka podjetja AGCO.
Slovenian/0418 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


