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MF 900
Tvrdě pracující, vysoce výkonné 

čelní nakladače
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Když čas není na vaší straně, my ano.

Vykonají práci jednoduše a efektivně – bez kompromisů
Čelní nakladače Massey Ferguson řady 900 jsou navrženy a 
vyráběny podle předních průmyslových norem pro maximální 
výkonnost, spolehlivost a jednoduchost obsluhy bez vlivu na 
činnost a servisovatelnost traktoru. 

Obsluha je snadná, takže se můžete ihned pustit do práce. 

Získejte to pravé nakládací zařízení pro váš traktor 
Massey Ferguson
S řadou MF 900 na traktorech s výkonem 69-400 k
(51 – 294 kW) snadno dosáhnete plné integrace 
čelního nakladače a traktoru.
Můžete volit mezi “standardním” a “paralelním” mechanizmem, 
které jsou dodávané pro celou rozsáhlou řadu 27 modelů spolu 
s celou škálou volitelných zařízení a příslušenství zvyšujících 
výkonnost a produktivitu.

Vysoce rozvinutý a výkonný design zajišťuje, že tyto čelní 
nakladače dodávají prvotřídní všestrannost, špičkovou 
spolehlivost a pozoruhodné výsledky rok co rok.
 
Ať jsou požadavky na manipulaci jakékoliv, řada čelních 
nakladačů MF je dokáže splnit. Čelní nakladače řady 
MF 900 najdete při práci v široké řadě aplikací na mnoha 
farmách s chovem dobytka nebo smíšených farmách, při 
pěstování zeleniny, v lesnictví, při vytváření krajiny nebo 
intenzivních komunálních pracích - od každodenních aktivit 
po ty nejtěžší práce na základě kontraktů.

Pokud potřebujete silné a spolehlivé čelní nakladače pro váš traktor Massey Ferguson, 
nemusíte chodit daleko. Traktory MF s čelními nakladači MF tvoří špičkovou kombinaci 
robustnosti, tvrdé práce a spolehlivosti.
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Nabízíme vám nejlepší výběr čelních nakladačů
Máte na výběr z široké řady čelních nakladačů s vynikajícím rozsahem dosahových výšek a zdvihacích kapacit, 
takže ať zvolíte jakýkoliv traktor MF, najdete i čelní nakladač, který jej bude dokonale doplňovat.

Model Typ Výška zdvihu s vodorovným 
nářadím

Zdvihací kapacita v místě 
otočného čepu, v úrovni terénu

MF 921 Neparalelní 2,90 m 2 280 kg

MF 931 Neparalelní 3,20 m 2 310 kg

MF 941 Neparalelní 3,45 m 2 810 kg

MF 951 Neparalelní 3,70 m 2 920 kg

MF 961 Neparalelní 3,95 m 3 220 kg

MF 926 Paralelní 2,90 m 1 820 kg

MF 936 Paralelní 3,20 m 1 920 kg

MF 938 Paralelní 3,20 m 2 270 kg

MF 939 Paralelní 3,40 m 1 560 kg

MF 946 Paralelní 3,45 m 2 400 kg

MF 948 Paralelní 3,45 m 2 770 kg

MF 949 Paralelní 3,60 m 2 220 kg

MF 956 Paralelní 3,70 m 2 520 kg

MF 958 Paralelní 3,70 m 2 890 kg

MF 966 Paralelní 3,95 m 2 790 kg

MF 968 Paralelní 3,95 m 3 170 kg

MF 976 Paralelní 4,20 m 2 990 kg

MF 978 Paralelní 4,20 m 3 380 kg

MF 988 Paralelní 4,65 m 3 930 kg

Model Typ Výška zdvihu Max. zdvihací kapacita

MF 921X Neparalelní 2,90 m 1 530 kg

MF 931X Neparalelní 3,20 m 1 240 kg

MF 941X Neparalelní 3,50 m 1 700 kg

MF 951X Neparalelní 3,70 m 1 410 kg

MF 926X Paralelní 2,90 m 1 800 kg

MF 936X Paralelní 3,20 m 1 510 kg

MF 946X Paralelní 3,50 m 1 890 kg

MF 956X Paralelní 3,70 m 1 600 kg

Dostupné čelní nakladače řady MF900 Dostupné čelní nakladače* řady MF900 X

* Dodávají se až do výkonu 120 k (88 kW)
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Charakteristiky čelních nakladačů MF 900:

•	 Navrženy	pro	všechny	traktory	Massey	Ferguson.

•	 Čistý	design	výložníku	nabízí	nedostižný	výhled	a			
 bezpečnost.

•	 Zakrytovaná	vedení	snižují	riziko	poškození.

•	 ‘Lock	&	Go’,	poloautomatický	systém	připojení	a	odpojení		
 usnadňuje práci.

•	 Rychlé	zapojení	všech	hadic.

•	 Systém	SoftDrive	pohlcuje	rázy	a	chrání	řidiče	i	stroj	proti		
 rázovému zatížení.

•	 Plně	integrované	ovládání	pomocí	řady	páčkových		
 ovládačů v traktorech Massey Ferguson.

•	 Snadné	připojení	široké	škály	nářadí.Hl
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Konzola i samotné nakládací 
zařízení jsou pečlivě umístěny 
blízko kapoty, aby nebyl 
omezený přístup.

Štíhlá kapota a krátký rozvor náprav 
umožňují vynikající manévrování, výhled 
a komfort při práci s čelním nakladačem

Nové modely se zvětšenou 
zdvihací kapacitou a novými 
hodnotami přiklápěcího úhlu 
nabízejí pozoruhodné možnosti 
při manipulaci s materiálem, 
zvlášť při práci s lopatou.
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Design je naší silnou stránkou
Design montážního rámu čelních nakladačů 
Massey Ferguson pro dokonalou integraci

Je to dokonalá integrace dvou bezesporu impozantních strojních zařízení. 
Díky způsobu, jakým jsou naše traktory konstruovány, se vámi zakoupený 
čelní	nakladač	stane	partnerem	pro	vás	i	pro	váš	traktor.	Získáte	tak	
nedostižnou kombinaci výkonu a funkčnosti.

Strmé zkosení kapoty u 
traktorů řady MF 5600 
poskytuje nedostižný výhled 
vpřed pro snazší práci s 
nakládacím zařízením.



Rám čelního nakladače je hladce usazen na podvozku traktoru. 
Jeho celistvá konstrukce byla pečlivě navržena našimi inženýry, kteří 
rozumí tomu, jak má traktor s čelním nakladačem pracovat.

Promyšlený design přináší spoustu prostoru 
mezi rameny čelního nakladače a kapotou, 
takže přístup k motorovému prostoru a 
filtru vzduchu je prvotřídní.

Nový design: vyztužená zadní 
ramena se zvlášť vysokou 
pevností.

Volitelná střecha Visio * pro 
neporovnatelný výhled při práci 
s čelním nakladačem

Nový systém připojení: 
Bezúnikové, čelně těsněné 
spojky umožňují snadné a čisté 
připojování i odpojování.

Snadné připojování a odpojování 
nářadí čelního nakladače výrazně 
zrychluje a zjednodušuje práci.

*	Závisí	na	řadě	a	modelu.	
Zeptejte	se	na	dostupnost	vašeho	lokálního	prodejce	MF.
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Široká škála páčkových ovládačů pro 
usnadnění manipulace

Jedinečná ovládací páka Power Control od Massey Ferguson 
umožňuje řidiči měnit směr jízdy vpřed/vzad, řadit rychlostní 
stupně a rozsahy převodů dynashift a nechává pravou ruku 
volnou pro  ovládání nakladače.

Výkonná hydraulická soustava dodává dostatečný 
průtok oleje pro rychlejší a bezpečnější činnost 
čelního nakladače.

Funkce zařazení neutrálního stupně 
po zabrzdění vypíná pohon pojezdu 
po stlačení brzdového pedálu (záleží 
na modelu).
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Navrženo a vyrobeno 
pro ty nejnáročnější úkoly
Díky pevnému a bezpečnému rámu a štíhlé, ale přesto robustní konstrukci ze svařovaných 
uzavřených profilů dosahují čelní nakladače řady MF 900 špičkových charakteristik ve 
svém oboru pro maximální výkonnost a spolehlivost vašeho traktoru Massey Ferguson. 
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Čelní nakladače jsou navrženy specificky 
pro váš traktor Massey Ferguson a nabízejí 
řadu vynikajících vlastností pro zvýšení vaší 
výkonnosti.

Zvětšená pevnost rámu 
Rámy zařízení jsou dodávány pro většinu traktorů 
značky Massey Ferguson a nyní mají ještě větší 
nosné plochy pro další zpevnění již tak robustní 
konstrukce a vyhovění požadavkům dnešních 
vysoce výkonných traktorů. Rám je posunutý vpřed 
k ochranné mřížce a ve většině případů prodloužení 
směrem k zadní nápravě traktoru zvyšuje pevnost a 
tuhost.

Rámy jsou navrženy tak, aby umožňovaly najíždění k 
nářadí, zatímco poloautomatický systém 
„Lock	&	Go“	zajišťuje	čelní	nakladač	pevně
a bezpečně ve své poloze.

Chráněné a uzavřené hydraulické hadice
Konstrukce výložníku čelní nakladač kombinuje 
pevnost a vynikající výhled vpřed se špičkovou 
kvalitou ocelové konstrukce z dvojitého C-profilu, 
která úhledně uzavírá a chrání všechny hydraulické 
hadice. Pevný příčný nosník, který rovněž obsahuje 
a chrání hydraulické součásti, zvyšuje pevnost a 
zlepšuje výhled díky své poloze posunuté k přední 
části čelního nakladače. 

Všechny otočné body jsou opatřeny mazanými 
výměnnými pouzdry s dlouhým intervalem mazání, 
které lze rychle vyměnit bez velkých nákladů. Rovněž 
všechny čepy jsou galvanicky pokovené a tam, kde 
to vyžaduje jejich namáhání, mají větší průměr 
(40 mm).

Robotické svařování zajišťuje stabilní kvalitu celé 
konstrukce. Ocelové části prodělávají kompletní 
přípravu povrchu včetně základního nátěru, na který 
je nanesen houževnatý, odolný práškový vrchní lak.
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Příčný nosník ukrývá hydraulické součásti a 
zvyšuje pevnost

Jednoduchá konstrukce rámu

Robotické svařování zaručuje přesnost a pevnost

Pevný dvojitý U-profil nosníků čelního nakladače

Moderní lakovací procesy zajišťují dlouhou 
životnost a odolnost laku vašeho čelního 
nakladače

Dvoučinná hydraulika s tlakovou zkouškou
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Snadná montáž a demontáž
Díky použití pokročilých špičkových technologií nabízí čelní nakladače řady MF 900 jednoduché, praktické řešení pro každodenní výzvy 
moderního zemědělství a zajišťuje rychlou a snadnou činnost od samého začátku.

„Clic-on“ s integrovanou pojistnou funkcí
Funkce „Clic-on“ podporuje kromě výborného výhledu na 
nosič nářadí i bezpečné připojení nářadí. Pokud je nářadí 
odpojeno, zařízení „Clic-on“ drží pojistné čepy v zasunuté 
poloze. Připojením nářadí a přiklopením nosiče nářadí dojde 
k automatickému uvolnění čepů do blokovací polohy. Funkce 
„Clic-on“ je součástí standardní výbavy nosičů nářadí Euro a 
Combi-SMS a připojování nářadí je díky ní výrazně snazší a 
bezpečnější.

Rychlejší připojení
Rychlé propojení hydraulických okruhů traktoru a čelního 
nakladače je usnadněno kompaktním designem a barevným 
značením přípojek. Pro rychlejší připojení hydraulických okruhů 
je k dispozici volitelná přípojka „Hydroquick“. Podobné výhody 
poskytuje přípojka „Selecto-Fix“ při připojování hydraulicky 
ovládaných nářadí k nosiči nářadí.

Novátorský systém „SoftDrive“
Namáhání čelního nakladače, traktoru i řidiče lze omezit 
přidáním volitelného inovativního systému tlumení rázů 
„SoftDrive“. Systém je k dispozici pro všechny modely, skrytý 
a chráněný uvnitř příčného nosníku. „SoftDrive“ lze aktivovat, 
kdykoliv je zapotřebí – užitečný je zejména na nerovném terénu 
nebo při přepravních pracích a lze jej vypnout například při 
přesném stohování palet nebo manipulaci s balíky. 

Pro maximální komfort řidiče je k dispozici souprava elektrického 
spínače, pomocí níž lze systém „SoftDrive“ ovládat z místa řidiče.

Systém připojení „Lock & Go“ ve standardní verzi
Pro snadné připojení a odpojení jsou všechny čelní nakladače 
vybaveny	ve	standardní	verzi	systémem	„Lock	&	Go“.	Tento	
jednoduchý systém nevyžaduje žádné nástroje a s použitím 
pevných podpěr šetří čas a umožňuje jednoduché připojování i 
odpojování.

Selecto-Fix
Řada nářadí je vybavena přípojkou „Selecto-Fix“. Ta umožňuje 
rychlé, snadné a důkladné připojení hydraulické soustavy bez 
rizika rozlití nebo úniku oleje.

Volitelné rychlospojky umožňují snadné 
připojení hydraulických okruhů

Základní	
konfigurace bez 
rychlospojek

Přípojka 
Hydroquick

Rychlospojka 
MC4

ba
r

s

Tlak ve zvedacích 
hydraulických 
válcích se zařízením 
SoftDrive

Tlak ve zvedacích 
hydraulických 
válcích bez zařízení 
SoftDrive



OD M
ASSEY FERGUSON

13

Pět kroků pro kvalitní pracovní den

Krok 2. 
Volitelná přípojka Hydroquick urychluje připojení 
čelního nakladače a jeho hydraulických a 
elektrických soustav.

Krok 1. 
Jednoduše najeďte s traktorem k odstavenému 
nakládacímu nářadí. Nakládací zařízení hladce 
dosedne na přípojné háky.

Krok 5. 
Dejte se do práce!

Krok 3. 
Poloautomatický systém „ Lock and Go“ 
používající zvedací hydraulické válce 
zjednodušuje připojení nakládacího zařízení.

Krok 4. 
Zvedněte	odstavnou	podpěru.
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Špička v ovládání i komfortu
Řada	MF	900	čelních	nakladačů	nastavuje	standard	v	ovládání	i	ergonomii.	Zajišťuje	jednoduché	ovládání	a	efektivní	provoz	pro	
vyšší úroveň komfortu, bezpečnosti a výkonnosti. Nikde nenajdete účinnější kombinaci traktoru a čelního nakladače.

Čelní nakladače řady MF 900 nabízí řadu 
ergonomických a intuitivních ovládacích systémů, 
navržených inženýry Massey Ferguson speciálně 
pro traktory značky MF. 

Optimální „cit“ a kontrola
Jednou z dalších výhod kombinace traktoru a 
čelního nakladače Massey Ferguson je, že páky 
Power Shuttle nebo Power Control umožňují 
rychlou změnu směru jízdy bez použití spojky, 
jen pomocí levé ruky. To znamená, že pravá ruka 
je volná pro uchování plné kontroly nad čelním 
nakladačem.

K dalším volitelným možnostem patří ovládání 
čelního nakladače pomocí ventilů vnějšího 
okruhu traktoru s použitím mechanického 
nebo elektronického vícefunkčního páčkového 
ovládače (joysticku) nebo ovládání směru jízdy 
pravou rukou. Vaše volba ovládacích prvků spolu 
celkovou konstrukcí traktoru a čelního nakladače, 
výběr střechy a tvaru kapoty se stanou 
nezanedbatelnou součástí vašeho podnikání. 
Budou vám poskytovat kompletní a stabilní 
funkčnost a snadné ovládání po celý váš 
pracovní den.

Zobrazený	model:	Řada	MF	5600	–	efektivní	verze	s	elektrohydraulickým	vícefunkčním	joystickem

Dodávané ovládače montované u výrobce

Model Mechanický ovládací joystick Elektrohydraulický ovládací joystick

MF 5608/5609/5610 m -

MF 5611/5612/5613 Essential m m

MF 5611/5612/5613 Efficient - m

MF 6600 Essential m -

MF	6600	Efficient	&	Exclusive - m

MF 7714-18 Essential m -

MF	7714-18	Efficient	&	Exclusive - m

MF	7719-26	Efficient	&	Exclusive - m

m   Na přání    -   Nedodává se
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Kabina Efficient s elektrohydraulickým vícefunkčním 
joystickem a opěrkou ruky

Kabina Exclusive s ovládací páčkou Multipad 
elektrohydraulickým vícefunkčním joystickem (na pravé straně)

Kabina Essential s mechanickým vícefunkčním joystickem Traktor MF 5600 s 4válcovým motorem a kabinou Essential s 
elektronickým ovládacím joystickem čelního nakladače

Hlavní funkce vícefunkčního 
páčkového ovládače (joysticku):
A.	Zvedání
B. Spouštění
C. Plnění
D. Vyklápění

Kombinované funkce:
A/C.	Zvedání	a	plnění
A/D.	Zvedání	a	vyklápění
B/C. Spouštění a plnění
B/D. Spouštění a vyklápění
- postavení lopaty 
do vodorovné polohy

Výhodou tohoto páčkového ovládače je, že 
můžete současně měnit směr jízdy vpřed 
/ vzad a ovládat čelní nakladač, aniž byste 
museli sejmout ruku z volantu.

Ovládání směru 
jízdy

Zvyšování pojezdové 
rychlosti

Spínač neutrální 
polohy se nachází 
v zadní části 
páčkového ovládače 
(joysticku)

Ovládání čelního 
nakladače a 4. ventilu 
vnějšího okruhu

Ovládání čelního 
nakladače a 3. ventilu 
vnějšího okruhu

Snižování 
pojezdové rychlosti
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Příslušenství, která dokonale splní vaše požadavky

Pokud jste původně koupili traktor bez přídavného rámu a čelního nakladače, ale časem jste se 
rozhodli pro traktor s čelním nakladačem, sada montovaná prodejcem vám umožní rychle a snadno 
přeměnit váš traktor v plně funkční traktor s čelním nakladačem. Stačí si pouze vybrat, jaký typ funkcí 
vám bude nejlépe vyhovovat.

Výhody systému LCS
•	 Úplná kontrola nad náklady o velké hmotnosti díky 

průtoku oleje nezávislém na zatížení. Rychlost čelního 
nakladače je vždy stejná bez ohledu na to, jak je nářadí 
zatížené.

•	 Snazší provádění kombinovaných funkcí, například 
spouštění a plnění.

•	 Obnovení nízkého tlaku pro úsporu energie.
•	 Válce jsou stále naplněny olejem, není nutno čekat na 

naplnění a je omezena důlková eroze.
•	 Okruh zvedání i okruh nářadí mají plovoucí funkci. 

Kromě výhod při jízdě to přináší snadné připojování a 
odpojování nakládacího zařízení i nářadí.

•	 Díky kompaktnímu designu s ideálním umístěním ventilu 
není omezený výhled řidiče.

Loader Control SystemTM (LCS) – řídicí systém čelního 
nakladače pro optimalizaci ovládání a jízdních vlastností
Systém zahrnuje tři nové prvky – ventil, čelně těsněné spojky 
a páčkové ovládače (joysticky). 

Srdcem systému LCSTM je jedinečný program ventilů – jde 
o jediné ventily na světě, které byly speciálně vyvinuté 
pro činnost a podle požadavků čelních nakladačů. Tento 
nekompromisní přístup přináší řadu výhod: vynikající 
ovládání, přímá odezva a pohon s využitím optimálně 
přizpůsobeného průtoku – v jakýchkoliv podmínkách a 
nezávisle na hmotnosti nákladu. Ventil je rovněž energeticky 
účinný a přispívá k nízké spotřebě paliva.
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U řady MF 900 je výhodou možnost výběru ze tří páčkových ovládačů (joysticků). Všechny tři dávají řidiči vysoký stupeň 
kontroly - liší se jen mírou propracovanosti a požadovaným typem ovládání.

Hlavní funkce „ErgoDrive“:
A. Zvedání
B. Spouštění
C. Plnění
D. Vyklápění

Kombinované funkce:
A/C. Zvedání a plnění
A/D. Zvedání a vyklápění
B/D. Spouštění a vyklápění 
B/C. Spouštění a plnění 
- postavení lopaty do 
vodorovné polohy

Elektronický joystick ElectroDrive CDCTM

Nový joystick ElectroDrive CDC poskytuje 
všechny výhody obou předchozích možností, ale 
přináší výrazné rozšíření funkcí.

•	 3. a 4. funkce
•	 Plovoucí poloha pro spouštění i náklon
•	 Tlačítko rychlé volby: standardně nastaveno 

na	Zapínání/vypínání	odpružení
•	 Funkce tlačítka: odpružení čelního 

nakladače, přepravní režim, AAC,
•	 funkce vytřásání nebo funkce „želva“  

pro maximální přesnost.

Elektronický joystick EasyDrive LCSTM

Cenově dostupná elektronická alternativa čistě 
mechanického ovládání.  Má stejné funkce, 
ale ty jsou řízeny elektronicky malým, palcem 
ovládaným joystickem pro nenamáhavé 
ovládání.  

•	 3. a 4. funkce
•	 Zapínání/vypínání	odpružení
•	 Funkce blokování hydraulicky ovládaného 

nářadí
•	 Plovoucí poloha pro spouštění i náklon 

(vyklápění)
•	 Funkce přepravního blokování
•	 Funkce snížení tlaku

Mechanický joystick ErgoDrive LCSTM

ErgoDrive je jednoduchý, mechanický 
jednopáčkový joystick s ovládacími lanovody. 
Je konstruován pro maximální ergonomii a 
efektivitu.

•	 Ovládání lanovody
•	 Zapínání/vypínání	odpružení
•	 Volitelná 3. funkce
•	 Volitelná 4. funkce
•	 Nastavení polohy v kabině

02

01

03

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

04
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Abyste mohli provést svou práci
Dlouhé hodiny provozu – krátká doba odstávek. Servisovatelnost, nízké nároky na údržbu a 
snadná obsluha traktoru i čelního nakladače byly klíčovými motivy při návrhu a konstruování 
řady MF 900. Cílem bylo udělat věci jednoduché, snadno a rychle proveditelné

Pohodlný úložný prostor na nářadí Snadná údržba – maznice 
otočené ven jsou snadno přístupné 
a opatřené kryty.

Snadná výměna nářadí zvyšuje produktivitu – 
Kromě standardního nosiče nářadí Euro je dodávána ještě řada volitelných 
kombinovaných nosičů nářadí, které umožňují používat Euro nářadí i celou 
škálu nářadí od konkurenčních výrobců.

Pracovní světla
Volitelná souprava pracovních světel se 
dodává pro zajištění maximální viditelnosti 
v nočních hodinách. Světla jsou dokonale 
zabudovaná do výložníku a budou přispívat 
k maximální produktivitě a viditelnosti při 
dlouhých pracovních dnech.



OD M
ASSEY FERGUSON

19

Nosič nářadí 
Představuje bezpečný spoj mezi čelním nakladačem a nářadím. 
Zaručuje	bezpečnost	a	zabezpečení	při	všech	činnostech	
nakládacího zařízení.

Volitelná střecha 
Střecha Visio s ochranným rámem 
FOPS

Plně kompatibilní s předním závěsem traktoru pro maximální výkonnost
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Užitkové čelní nakladače pro traktory řady MF 3600, MF 4700 a MF 5600

Model Typ Výška 
zvedání Nosnost

3600	A	&	S	&	F*
MF 921X Neparalelní 2,90 m 1 530 kg

MF 926X Paralelní 2,90 m 1 800 kg

MF 4708/09*

MF 931X Neparalelní 3,20 m 1 240 kg

MF 936X Paralelní 3,20 m 1 510 kg

MF 941X Neparalelní 3,50 m 1 700 kg

MF 5608/09/10

MF 931X Neparalelní 3,20 m 1 240 kg

MF 936X Paralelní 3,20 m 1 510 kg

MF 941X Neparalelní 3,50 m 1 700 kg

MF 946X Paralelní 3,50 m 1 890 kg

MF 941X Neparalelní 3,50 m 1 700 kg

MF 5611/12 MF 946X Paralelní 3,50 m 1 890 kg

MF 951X Neparalelní 3,70 m 1 410 kg

MF 956X Paralelní 3,70 m 1 600 kg
* Ověřte místní homologační pravidla pro traktory bez kabiny.
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MF900 X – všestranné čelní nakladače pro každodenní práce

Užitkové čelní nakladače pro doplnění traktorů MF s výkonem do120 k (88 kW).

Práce, které provádíte každý den, se 
snažíme o něco zjednodušit. 

K věcem, které nikdy neuděláme, 
patří ústupky na úkor kvality. Proto s 
našimi stroji dodáváme stále ty nejlepší 
čelní nakladače. Tyto nové paralelní 
a neparalalelní čelní nakladače byly 
navrženy speciálně pro tuto řadu traktorů a 
představují originální příslušenství. Celková 
konstrukce, efektivní činnost a chytré 
detaily zvyšují již tak vysokou výkonnost 
těchto strojů a pomáhají vám dosáhnout 
během pracovního dne těch nejlepších 
výsledků. 

Řada MF 900 X užitkových čelních 
nakladačů nabízí více výhod něž jakákoliv 
jiná	řada.	Zařízení	se	snadno	ovládá,	
je efektivní, práce s ním je zábavou 
výsledkem je maximální produktivita a 
spokojenost.

Užitkové čelní nakladače pro traktory řady MF 3600, MF 4700 a MF 5600

Model Typ Výška 
zvedání Nosnost

3600	A	&	S	&	F*
MF 921X Neparalelní 2,90 m 1 530 kg

MF 926X Paralelní 2,90 m 1 800 kg

MF 4708/09*

MF 931X Neparalelní 3,20 m 1 240 kg

MF 936X Paralelní 3,20 m 1 510 kg

MF 941X Neparalelní 3,50 m 1 700 kg

MF 5608/09/10

MF 931X Neparalelní 3,20 m 1 240 kg

MF 936X Paralelní 3,20 m 1 510 kg

MF 941X Neparalelní 3,50 m 1 700 kg

MF 946X Paralelní 3,50 m 1 890 kg

MF 941X Neparalelní 3,50 m 1 700 kg

MF 5611/12 MF 946X Paralelní 3,50 m 1 890 kg

MF 951X Neparalelní 3,70 m 1 410 kg

MF 956X Paralelní 3,70 m 1 600 kg
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Moderní, jednoduché, funkční,

Naše kombinace traktorů a čelních nakladačů pracují v harmonii, kombinují nejmodernější 
design a estetický vzhled s pevností a spolehlivostí.

Celkový výhled
Užijte si neomezený výhled na nářadí při mnoha 
aplikacích. Prostorná kabina a nízký příčný nosník 
čelního nakladače MF 900 X zaručuje neomezený 
výhled ze sedadla řidiče a usnadňuje práci s 
nakládacím zařízením.  
 
Všechny potrubí a hadice jsou bezpečně chráněny 
uvnitř ramena čelního nakladače pro minimální 
riziko poškození hydraulické soustavy a zachování 
maximálního výhledu. 

Všechny čepy mají velmi vysokou pevnost a velké 
rozměry, jsou pozinkované a mohou být mazané.
Zajišťovací	zařízení	brání	otáčení	čepů.
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Rychlé a jednoduché připojení a odpojení
Při připojování nebo odpojování čelního nakladače nejsou zapotřebí žádné nástroje, mezi jednotlivými úkoly tedy neztrácíte zbytečně čas.

Pro rychlé odpojení jednoduše spusťte nářadí na zem, spusťte odstavné podpěry, odjistěte čepy, odpojte hydraulické přípojky a elektrické konektory mezi čelním nakladačem a traktorem.
 

Odjistěte čepySpouštění odstavných podpěr Odpojte hydraulické přípojky a elektrické konektory

MF 900 X



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

24 Přinášíme víc

Nastavitelný indikátor polohy
Indikátor ukazuje řidiči polohu nářadí. 
Je snadno nastavitelný a může 
například ukazovat polohu lopaty nebo 
paletovacích vidlí rovnoběžnou se zemí.

Nový systém odpružení zmírňuje 
omezení při práci s čelním 
nakladačem a traktorem pro 
optimální komfort řidiče. Aktivuje 
se ručně ventilem v blízkosti 
hydraulického akumulátoru.

Univerzální 3. hydraulická funkce
Tato 3. funkce umožňuje 
maximalizovat výkonnost čelního 
nakladače a traktoru.

Automatické blokování nářadí - 
funkce SafeLock 
Tato chytrá bezpečnostní funkce 
zajišťuje, že nářadí je vždy připojeno 
přesně a správně. Funkce SafeLock 
zaručuje, že zajišťovací čepy nářadí jsou 
vždy v aktivní poloze.

Všechny otočné čepy jsou opatřeny 
maznicemi. Tím je zajištěna delší 
životnost čelního nakladače.

Pomocný rám
Pevná a spolehlivá konstrukce rámu 
spojuje traktor s čelním nakladačem. 
Umožňuje hladké a snadné připojení.

Potrubí je začleněno do 
podvozku proti poškození a pro 
zlepšení designu.
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Nářadí čelních nakladačů řady MF 900: 
Pro každou práci to správné nářadí

Nejlepší čelní nakladače na světě si zaslouží ta nejlepší nářadí, navržená speciálně pro stroje, které je ponesou, a pro co 
nejširší	škálu	úkolů.	Zde	představujeme	nářadí	pro	čelní	nakladače	řady	MF	900	od	čelného	světového	výrobce.

Tato nářadí, přesně vyrobená a účelově 
navržená pro čelní nakladače řady MF 900, 
nabízejí nejširší dostupný výběr. Všestranná, 
vysoce kvalitní nářadí vyvinutá v rámci přísného 
výzkumného a vývojového programu, jsou 
rozdělena do 6 kategoriích pro snazší orientaci:

01 Manipulace s balíky
Pro manipulaci s hranatými i kulatými balíky. Vysoce flexibilní řada pro každou situaci a libovolný rozpočet.

02 Lopaty
Díky kónickému tvaru podobnému násypce se snadno plní a materiál z nich nevypadává. Široká škála vhodná pro téměř jakýkoliv úkol.

03 Siláž
Pro použití v silech, s kleštěmi nebo krmnými vozy. Ideální pro základní manipulaci a distribuci siláže.

04 Vidle
Výkonné a adaptabilní pro manipulaci s paletami, práci s chlévskou mrvou a zemní práce.

05 Zvedací zařízení
Pro jistou a bezpečnou manipulaci s pytli. 

06 Příslušenství
Několik základních doplňků řady nářadí pro čelní nakladače MF 900.
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Manipulace s balíky

Tato rozsáhlá řada nářadí pro manipulaci s balíky navržena s důrazem na bezpečnou, efektivní a spolehlivou činnost 
během celé škály úkolů při manipulaci s balíky a při jejich transportu mezi polem a farmou.

Hrot na kulaté balíky
Zajišťuje	bezpečnou	přepravu	kulatých	balíků	
a obsahuje krátký prst, který zabraňuje otáčení 
balíku při stohování. Dodává se zadní opěrnou 
deskou a je nabízený i jako příslušenství 
montované na rám paletizačních vidlí.

Quadrogrip
Špička na trhu v oblasti manipulace s kulatými 
nebo hranatými balíky. Konstrukce hydraulicky 
ovládaných ramen umožňuje jejich nezávislé 
blokování pro snadné vyrovnávání a téměř 
bezhlučný chod. Kleště mohou manipulovat s 
balíky o rozměrech 60 cm až 200 cm.

Flexigrip
Pro šetrnou manipulaci s balíky v plastové fólii 
při čelním stohování (do výšky až tří balíků), aby 
nedocházelo k pronikání vzduchu a vlhkosti do 
balíku. Hydraulicky ovládaná ramena umožňují 
nezávislé blokování pro snadné vyrovnání. Pro 
balíky s rozměry od 120 cm do 200 cm.

Silosplit
Jedinečné zařízení na manipulaci s balíky a jejich 
dělení.	Zbaví	vás	obtížné	práce	při	dělení	balíků	
slámy nebo siláže jedním hladkým pohybem a 
bez nutnosti používání speciální, komplikované 
hydrauliky. Dodává se s hliníkovým ochranným 
krytem.

Unigrip
Prověřená „zaoblená“ konstrukce s malou 
hmotností a upravenými rameny pro rozložení 
tlakové síly rovnoměrně na celý balík. Toto nářadí 
je podobné Flexigrip, ale je rovněž dokonale 
vhodné pro manipulaci s menšími hranatými 
balíky. Dodává se ve dvou velikostech pro balíky s 
průměrem 90 cm až 160 cm.

Flexibal
Rotační ocelové trubky o průměru 125 mm s hydraulickým 
nastavováním v příčném směru jemně uchopí balíky ve 
fólii s průměrem do 180 cm, aniž by došlo k poškození 
plastové fólie. Po odstranění otočných trubek se objeví 
ocelové hroty pro manipulaci s balíky bez obalu nebo 
manipulaci s paletami do hmotnosti 1 000 kg. Volitelný 
hydraulický držák balíku umožňuje čelní stohování.
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Manipulace s balíky, lopaty
Všechny lopaty nejsou stejné. Lopaty pro čelní nakladače MF 900 jsou zkrátka lepší. Celá škála obsahuje 5 řad pro různá pracovní zatížení. 
Všechny lopaty jsou charakteristické svým kónickým „násypkovým“ tvarem a laserem řezané konce zajišťují, že nebude vypadávat materiál. 
Součástí řady jsou speciální urovnávací lopaty a lopaty pro velkou výšku vyklápění. Poznámka: Všechny uváděné objemy odpovídají 
„vrchovatě“ naplněné lopatě.

Vidle pro hranaté balíky - bezpečnost
Jsou dodávané ve dvou šířkách a obsahují svisle sklopné hroty pro zvýšení bezpečnosti 
během přepravy a manipulace. Konstrukce horní části brání pádu balíku vzad při vykládání 
v plné výšce a couvání. Na přání jsou dodávány zadní podpěry a zdvihací zařízení na velké 
pytle. K dispozici ve dvou šířkách - 140 cm (2-5 hrotů) a 190 cm (5 hrotů).

Řada H
Lopaty pro práci se zeminou, nejoblíbenější, flexibilní. Krátké dno předurčuje lopatu pro ty 
nejtěžší úkoly. Dodávány v 5 šířkách od 135 cm (0,54 m3) do 240 cm (0,95 m3).

Vidle na hranaté balíky
Jednoduché, robustní, ideální pro hranaté i kulaté balíky. Rozteč hrotů lze nastavit podél 
profilu v rozsahu 80 cm až 130 cm. Volitelný zadní svislý nástavec ve tvaru „U“ pomáhá 
zajistit horní část balíku. Šířka 140 cm.

Řada HT
Lopaty pro práci se zeminou opatřené zuby. Jsou podobné lopatám řady H, všechny větší 
lopaty z obou řad jsou vzadu a dole speciálně vyztuženy. Dodávány ve čtyřech šířkách od 
135 cm (0,54 m3) do 210 cm (0,82 m3).



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

30

Lopaty, přeprava a distribuce siláže

Od Multibenne, dokonalého nářadí pro veškerou manipulaci se siláží, po všestranné vidlicové kleště Silograb - tato řada 
obsahuje jedny z nejspolehlivějších i novátorských nářadí pro práci se siláží na dnešním trhu.

Řada HD
Nejpevnější lopaty z celé řady.
Jsou založeny na řadě H, ale jsou vyrobeny z 
ocelového plechu s tloušťkou větší o 20 %, mají 
pevnější ostří, širší a delší výztuhu dna. Dodávány 
ve 4 šířkách od 185 cm (0,72 m3) do 260 cm 
(1,03 m3).

Lopata pro velké výšky zvedání
Zvyšuje	nakládací	výšku	o	120	cm,	takže	
i krátké, kompaktní čelní nakladač může 
naplnit nákladní automobil s vysokými 
bočnicemi. Lopata se naklápí v ose 
přední hrany a před couváním tedy není 
nutné čekat, až se přední hrana zvedne 
nad bočnici. Šířka 120 cm (2,00 m3).

Řada HV
Lopaty určené pro uživatele, kteří při své 
práci požadují velké objemy, např. při nabírání 
zrna, cukrovky nebo krmiv. Velkého objemu je 
dosaženo inovativní konstrukcí lopaty, která je 
hlubší a vyšší než průměrná lopata. Dodávané 
ve 4 šířkách od 200 cm (1,16m3) do 260 cm 
(1,85 m3).

Powergrab
Lopata s drapákem navržená pro práci 
se siláží. Velký úhel otevření drapáku 
Powergrab umožňuje odebírat siláž ze 
svislé stěny a kónická lopata zajišťuje 
volné vyprázdnění při vyklápění. Dodává 
se ve 4 šířkách od 185 cm (1,0 m3) do 
260 cm (1,4 m3).

Svěrací vidlice Maxi
Velký úhel rozevření čelistí umožňuje 
manipulaci s širokou škálou materiálů 
včetně velkých balíků a řady dalších 
typů břemen. Svěrací rameno lze podle 
potřeby snadno demontovat. Dodává se 
ve 3 šířkách od 210 cm do 260 cm.

Silograb
Prsty tohoto nářadí jsou montovány do 
nosníku z kaleného uzavřeného profilu. 
Jejich malá rozteč zamezuje vypadávání 
siláže. Horní prsty se pohybují po 
kruhových drahách pro čistý řez. Dodává 
se v 7 šířkách od 130 cm (0,69 m3) do 
250 cm (1,33 m3).

Řady L a LV
Vynikající volba pro lehké práce a s omezeným 
rozpočtem. Dodávané ve 4 šířkách od 130 cm 
(0,51 m3) do 220 cm (1,25 m3).

Přesné lopaty
Jsou navrženy pro lepší kontrolu při vyprazdňování materiálu z lopaty. 
Dlouhé dno lopaty zvyšuje tření, které zpomaluje vyprazdňování a dává 
řidiči možnost větší přesnosti. Jsou nabízené dvě verze - přímá lopata 
se dvěma paralelními bočními profily (šířka 116 cm) a kónickým tvarem 
lopaty, která je vpřed užší (šířka 54 cm) pro ještě větší přesnost. Obě 
lopaty mají délku 209 cm a výšku 71 cm.

Urovnávací lopata
Navržena pro vynikající výhled řidiče na 
břit lopaty díky její nízké zadní stěně. 
Speciální ocelový profil s tloušťkou stěny 
10 mm vyztužuje desky pomocného rámu 
s tloušťkou 20 mm. Proto je tato lopata 
ideální pro urovnávací práce. Šířka 220 cm 
(0,65 m3).
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Nejlepší čelní nakladače na světě si zaslouží ta nejlepší nářadí, navržená speciálně pro stroje, které je ponesou, a pro co 
nejširší	škálu	úkolů.	Zde	představujeme	nářadí	pro	čelní	nakladače	řady	MF	900	od	čelného	světového	výrobce.

Multibenne
Dokonalé nářadí pro jakoukoliv manipulaci se 
siláží, od krmných vozů po nabírání chlévské 
mrvy a dalších materiálů. Díky řadě dalších 
konstrukčních charakteristik se jedná o vynikající 
pracovní nářadí. Dodává se v 7 šířkách od 130 
cm (0,66 m3) do 250 cm (1,27 m3).

Paletovací vidle
V závislosti na velikost čelního nakladače lze zvolit paletovací vidle s délkou 97 cm (nosnost 1 000 nebo 1 600 kg) nebo 120 cm 
(nosnost 2 500 kg). Horní profil je vyroben z jednoho dílu a je nastavitelný v příčném směru podle zatížení, které je rovnoměrně rozděleno 
na větší plochu díky větší šířce nosné plochy. Tím je dosaženo vysoké stability a obrovské pevnosti vidlí. Vidle lze na přání doplnit horním 
drapákem nebo hroty. K dispozici je rovněž hydraulické nastavování podle šířky palety. Po připojení může řidič měnit vzdálenost vidlí z 
kabiny traktoru.

Silocut SE
Krájí dokonalé bloky siláže v několika sekundách. 
Kalená ostří vpředu i po stranách provádějí čistý 
řez, který je kritický pro uchování kvality siláže. 
Dodávají se ve 4 objemech od 0,72 m3 do 
1,38 m3.

Vidle na chlévskou mrvu
Jsou vyrobeny ze speciálních kalených uzavřených 
profilů. Vidle jsou montovány před lakováním a 
upevněny velkým utahovacím momentem. Nářadí 
se špičkovou výkonností a dlouhou životností. 
Dodává se v 5 šířkách od 130 cm do 230 cm.
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Vidlice, zdvihací a přídavná zařízení
Nepostradatelné zdvihací zařízení velkých pytlů s chytrým designem a několika základními 
příslušenstvími uzavírají řadu nářadí čelních nakladačů MF 900.

Univerzální vidle
Nepochybně nejvýkonnější univerzální vidle na 
trhu. Nabízejí vynikající výhled při zachování 
výjimečné pevnosti. Krajní vidle obsahují zuby 
zvlášť odolné proti opotřebení. Dodávané ve dvou 
šířkách, 150 cm a 200 cm.

Přídavné závaží
Základní	přídavné	zařízení.	Toto	vysoce	kvalitní	
přídavné závaží lze snadno připojovat a 
odpojovat. K dispozici jsou dvě hmotnosti 800 kg 
a 1 500 kg. Dodává se bez náplně.

Profesionální vidle na kameny
Odolné vidle zvlášť konstruované pro udržení 
materiálu po naložení v lopatě. Přední hrana 
obsahuje výměnné, dolů otočené zuby 
připevněné k tuhému, vysoce kvalitnímu rámu. 
Dodávají se ve dvou šířkách 150 cm a 200 cm.

Tříbodový závěs
Může se používat jako běžný tříbodový závěs 
traktoru pro přepravu nářadí po farmě.

Víceúčelová lopata
Vysoce kvalitní všestranná lopata určená pro 
širokou škálu úkolů: jako standardní lopata, 
lopata s vysokým bodem vyklápění, kleště, 
urovnávací lopata. Dodává se s šířkou od160 
do 210 cm.

Euro upínací háky
Navařené Euro upínací háky umožňují 
přizpůsobení libovolného nářadí pro použití s 
čelním nakladačem řady MF 900.

Lopata na odklízení sněhu
Tato lopata je dokonalé nářadí pro odklízení 
sněhu. Velký objem zajišťuje maximální 
produktivitu. Dvě nezávislá hydraulicky ovládaná 
křídla opatřená plastovým krytem zajišťují 
vysokou pracovní přesnost. K dispozici je několik 
šířek pro dokonalé přizpůsobení vašemu traktoru 
i čelnímu nakladači.

Zdvihací zařízení pytlů
Je konstruováno s mírně vyoseným hákem, takže 
řidič získává neomezený výhled při připojování 
pytle. Má šířku 120 cm, výšku 170 cm a 
maximální nosnost 800 kg.
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34 Doporučené kombinace traktor/čelní nakladač pro paralelní čelní nakladač
Modely MF 926 MF 936 MF 938 MF 939 MF 946 MF 948 MF 949 MF 956 MF 958 MF 966 MF 968 MF 976 MF 978 MF 988

MF 3600 A • - - - - - - - - - - - - -

MF 4708/09 - • - • - - - - - - - - - -

MF 5410 - • • • • • • - - - - - - -

MF 5420-30 - • • • • • • • - - - - - -

MF 5440-50 - - - - • • • • - - - - - -

MF 5445-55 - - - - • • • • - - - - - -

MF 5460 - - - - - - - • - - - - - -

MF 5608-09 - • • • • • • • - - - - - -

MF 5610 - - - - • • • • - - - - - -

MF 5611-13 - - - - • • • • - - - - - -

MF 6600 - - - - - - - • • • - - - -

MF 7614-18 - - - - - - - - - • • • - -

MF 7619-22 - - - - - - - - - - - • • -

MF 7624-26 - - - - - - - - - - - - - •

MF 7714-18 - - - - - - - - - • • • - -

MF 7718-22 - - - - - - - - - - - • • -

MF 7724-26* - - - - - - - - - - - • • •

MF 8700 - - - - - - - - - - - - - •

•		Dostupné	/	-	Nedostupné			*	MF	976	a	MF	978	nelze	připojit	k	rámu	montovanému	u	výrobce.
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35Doporučené kombinace traktor/čelní nakladač pro neparalelní čelní nakladač
Modely MF 921 MF 931 MF 941 MF 951 MF 961

MF 3600 A • - - - -

MF 4708/09 - • - - -

MF 5410 - • • - -

MF 5420-30 - • • • -

MF 5440-50 - - • • -

MF 5445-55 - - • • -

MF 5460 - - - • -

MF 5608-09 - • • • -

MF 5610 - - • • -

MF 5611-13 - - • • -

MF 6600 - - - • •

MF 7614-18 - - - - •

MF 7714-18 - - - - •

•	-	Dostupné	/	-	Nedostupné			
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36 Neparalelní modely
POZN: MF 921 MF 931 MF 941 MF 951 MF 961

Výška zvedání

Maximální výška zvedání - v místě otočného čepu* - m 3,20 3,50 3,75 4,00 4,25

Maximální výška zvedání - s lopatou ve vodorovné poloze* - m 6 2,90 3,20 3,45 3,70 3,95

Zdvihací	kapacita	při	maximální	výšce	v	místě	
otočného čepu** - kg

1 1 730 1 760 2 150 2 310 2 710

Zdvihací	kapacita	při	maximální	výšce	v	místě	
otočného čepu** - kg

2 280 2 310 2 810 2 920 3 220

Zdvihací	kapacita	při	maximální	výšce	ve	vzdálenosti	
800 mm od otočného čepu**- kg

1 190 1 220 1 500 1 640 1 970

Zdvihací	kapacita	ve	výšce	1,5	m	ve	vzdálenosti	
800 mm od otočného čepu**- kg

2 1 230 1 250 1 560 1 680 1 980

Zdvihací	kapacita	na	úrovni	terénu	ve	vzdálenosti	
800 mm od otočného čepu**- kg

1 360 1 730 1 860 2 130 -

Přiklápěcí síla na úrovni terénu ve vzdálenosti 800 mm** 3 2 350 2 410 2 800 2 840 3 360

Maximální úhel vyklopení v maximální výšce 5 64 58 60 56 52
Maximální úhel přiklopení na úrovni terénu 4 41 44 43 46 45

Průměr zvedacích hydraulických válců - mm 70/40 70/40 80/40 85/50 90/50
Průměr hydraulických válců náklonu - mm 75/40 75/40 80/40 80/40 85/40

Hmotnost (standardní konfigurace) - kg 436 450 515 554 628
 

5

6

4

800 mm

  Zvedací síla v místě otočného čepu

2   Zvedací síla 800 mm od otočného čepu

3   Max. přiklápěcí síla 800 mm od otočného čepu

1



Modely MF 900 X
MF 926X MF 936X MF 946X MF 956X

3,10 3,40 3,70 3,90

2,90 3,50 - 3,70

1 950 1 410 1 510 2 440

1 950 2 100 2 320 2 790
1 200 1 520 1 590 2 120
1 400 1 560 1 710 2 250
1 580 1 660 1 850 2 330

1 500 1 890 2 280 3 360

50 50 49 52
42 44 42 44

60 65 70 85/50
65/40 70/40 75/40 85/40

360 390 420 721
 

MF 921X MF 931X MF 941X MF 951X

3,10 3,40 3,70 3,90

2,90 3,20 3,50 3,70

1 530 1 700 1 800 1 890

2 360 2 510 2 730 2 940
870 970 1,010 1 080

1 210 1 370 1 520 1 670
1 450 1 600 1 770 1 960

1 880 1 910 2 300 2 760

50 50 49 46
42 44 42 43

65 70 75 80
65/32 70/40 75/40 80/40

310 335 360 390
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Doporučené kombinace traktor/čelní nakladač pro model MF 900 X
Modely MF 921X / MF 926X MF 931X / MF 936X MF 941X / MF 946X MF 951X / MF 956X

MF	3600	A	&	S	&	F • - - -

MF 4708/09 - • - -

MF 5608-10 - • • -

MF 5611-12 - - • •

•	-	Dostupné	/	-	Nedostupné			
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38 Paralelní modely
POZN: MF 926 MF 936 MF 938 MF 939 MF 946 MF 948

Výška zvedání

Maximální výška zvedání - v místě otočného čepu* - m 3,20 3,50 3,50 3,70 3,75 3,75

Maximální výška zvedání - s lopatou ve vodorovné poloze* - m 6 2,90 3,20 3,20 3,40 3,45 3,45

Zdvihací	kapacita	při	maximální	výšce	v	místě	otočného	čepu**	-	kg 1 490 1 520 1 800 1 520 1 900 2 210
Zdvihací	kapacita	při	maximální	výšce	v	místě	otočného	čepu**	-	kg 1 1 820 1 920 2 270 1 560 2 400 2 770

Zdvihací	kapacita	při	maximální	výšce	ve	vzdálenosti	
800 mm od otočného čepu**- kg

1 280 1 310 1 590 1 310 1 630 1 920

Zdvihací	kapacita	ve	výšce	1,5	m	ve	vzdálenosti	
800 mm od otočného čepu**- kg

1 370 1 440 1 740 1 360 1 800 2 110

Zdvihací	kapacita	na	úrovni	terénu	ve	vzdálenosti	
800 mm od otočného čepu**- kg

2 1 500 1 530 1 840 1 380 1 910 2 250

Přiklápěcí síla na úrovni terénu ve vzdálenosti 800 mm** 3 2 310 2 380 2 380 2 330 2 770 2 770

Maximální úhel vyklopení v maximální výšce 5 63 58 58 58 60 60
Maximální úhel přiklopení na úrovni terénu 4 41 43 44 44 43 43

Průměr zvedacích hydraulických válců - mm 65/40 65/40 70/40 65/40 75/40 80/40
Průměr hydraulických válců náklonu - mm 75/40 70/40 75/40 75/40 80/40 80/40

Hmotnost (standardní konfigurace) - kg 505 521 531 531 585 585
 
* : Výšky platí pro standardní traktor (závisí na rozměrech pneumatik a vybavení)
*	*:	Zvedací	síla	při	tlaku	19,5	MPa	/	195	bar	/	2	828	PSI

5

6

4

800 mm

  Zvedací síla v místě otočného čepu

2   Zvedací síla 800 mm od otočného čepu

3   Max. přiklápěcí síla 800 mm od otočného čepu

1
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MF 949 MF 956 MF 958 MF 966 MF 968 MF 976 MF 978 MF 988

3,90 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,95

3,60 3,70 3,70 3,95 3,95 4,20 4,20 4,65

1 890 2 060 2 370 2 440 2 780 2 490 2 82O 3 070

2 220 2 520 2 890 2 790 3 170 2 990 3 380 3 930

1 600 1 720 2 010 2 120 2 450 2 120 2 430 2 770

1 720 1 930 2 250 2 250 2 590 2 370 2 700 3 050

1 800 2 070 2 410 2 330 2 680 2 540 2 900 3 340

2 830 2 810 3 850 3 360 4 470 3 870 4 480 4 460

54 55 55 52 52 52 52 49
45 45 45 44 45 44 44 44

75/40 80/40 85/50 85/50 90/50 90/50 95/50 95/50
80/40 80/40 90/40 85/40 95/40 90/40 100/50 100/50

595 621 621 721 731 760 775 838
 
* : Výšky platí pro standardní traktor (závisí na rozměrech pneumatik a vybavení)
*	*:	Zvedací	síla	při	tlaku	19,5	MPa	/	195	bar	/	2	828	PSI
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