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ÎNCĂRCĂTOARELE TELESCOPICE DIN SERIA MF TH

100-130 HP

MF TH.6030, MF TH.6534, 
MF TH.7030, MF TH.7035, MF TH.7038, MF TH.8043
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Oricine cumpără astăzi un încărcător telescopic MF se 
așteaptă ca acesta să respecte cele mai recente standarde 
de operare și de mediu. Se așteaptă ca acesta să îmbine zi 
de zi în fermă cea mai bună tehnologie actuală cu simplitate, 
confort, fiabilitate și calitate. Inginerii noștri au agricultura în 
sânge și putere de viziune. Sunt pregătiți să dezvolte soluții 
noi la provocările complexe de azi și de mâine ale agriculturii. 

Fiabilitatea face parte din ADN-ul nostru. Ne angajăm 
să oferim în permanență cea mai bună calitate. Fiecare 
componentă a noii serii MF TH a fost atent proiectată, 
selectată și comandată de la cel mai bun furnizor și a fost 
asamblată cu cele mai recente tehnologii de fabricație.

Excelența Massey Ferguson 
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Noua generație de încărcătoare 
telescopice pentru agricultură

ÎNCĂRCĂTOARELE TELESCOPICE DIN SERIA MF TH

Suntem un brand mondial. Suntem Massey Ferguson. Suntem devotați agriculturii de 
mai bine de 170 de ani, iar încărcătorul telescopic din noua serie MF TH reprezintă pe 
deplin o dovadă a acestui devotament.

Este un încărcător telescopic care exploatează toată competența noastră în 
domeniul agriculturii. Pentru că înțelegem nevoile de manipulare din ferma dvs., vă 
oferim un încărcător telescopic agricol veritabil, cu sprijinul unei rețele de dealeri agricoli 
veritabili, pentru ca dvs. să puteți duce la bun sfârșit cele mai solicitante operațiuni de 
manipulare, cum ar fi mutarea baloților, hrănirea animalelor sau curățarea grajdurilor.

Oriunde priviți și tot ce atingeți emană o senzație de înaltă calitate. Pe capotă și pe 
volan, se observă logoul unei mărci în care aveți încredere. Sunteți pe punctul de a pune 
utilajul la treabă și veți opera pentru prima oară noul încărcător telescopic din seria 
MF TH. Nu știți cum va fi, dar aveți sentimentul că acest încărcător telescopic nou nu vă 
va dezamăgi și vă va oferi un nivel foarte înalt de performanță în toate operațiunile.

Un element esențial al zilei dvs. de lucru
Noile noastre încărcătoare telescopice sunt special concepute pentru a face față 
muncilor dificile. Oricând aveți nevoie de o soluție rapidă și compactă pentru numeroase 
activități, modelele din seria MF TH sunt un partener de nădejde.

• Preluarea materialelor însilozate sau a gunoiului de grajd, ridicarea baloților și a 
sacilor cu îngrășăminte, deplasarea furajelor și curățarea grajdurilor

• Puteți alege dintre numeroasele unelte disponibile pentru încărcătorul 
telescopic MF, inclusiv o furcă pentru baloți, un clește pentru compactarea 
baloților, o furcă de paleți sau o cupă.

• Sistemul hidraulic puternic și precis facilitează operațiunile de ridicare a 
sarcinilor grele

• Lucrul în spații strâmte poate fi adesea o provocare. Încărcătoarele telescopice 
din seria MF TH sunt extrem de manevrabile, cu trei moduri de direcție și cu 
opțiunile semi-compacte MF TH.6030 și MF TH.7030. Alegeți flexibilitatea de 
care aveți nevoie – inclusiv vizibilitatea în toate direcțiile și precizia manipulării

• Grație operațiunilor minime de întreținere, timpii morți sunt practic inexistenți!
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ÎNCĂRCĂTOARELE TELESCOPICE DIN SERIA MF TH



Alegeți capacitatea maximă potrivită 
în funcție de necesitățile dvs.

06
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MF TH.6030
Dimensiuni semi-compacte de 

2,1 x 2,1 m pentru acces ușor în 
spațiile cele mai restrânse, 100 CP 

pentru un raport optim putere-
greutate, 100 l/ min pentru muncă 

ușoară și precisă

6 m

3 t

Prin gestionarea fără efort și eficientă a sarcinilor, 
noua serie MF TH îi oferă oricărui fermier nivelul 
optim de accesibilitate și manevrabilitate de 
care are nevoie. Această nouă gamă oferă, de 
asemenea, o înălțime de ridicare mai mare, o 
rază de lucru mai extinsă și capacitatea de a 
ridica sarcini utile mai grele comparativ cu seriile 
anterioare. Cu accesoriile potrivite, încărcătoarele 
telescopice din seria MF TH pot atinge performanțe 
remarcabile într-o gamă variată de activități.

SERIA 
MF TH



MF TH.7030
Dimensiuni semi-compacte de 

2,1 x 2,1 m pentru acces ușor în 
spațiile cele mai restrânse, 100 CP 

pentru un raport optim putere-
greutate, 100 l/ min pentru muncă 

ușoară și precisă

MF TH.6534
Putere mai mare a motorului și 

debit de ulei sporit pentru cele mai 
solicitante operațiuni de manipulare 

și transport, 130 CP și 190 l/ min 
debit de ulei pentru un ciclu redus 

de lucru la capacitate maximă

MF TH.7035
Echilibrul potrivit pentru cele mai 

solicitante operațiuni de manipulare

MF TH.7038
Putere mai mare a motorului și 

debit de ulei sporit pentru cele mai 
solicitante operațiuni de manipulare 

și transport, 130 CP și 190 l/ min 
debit de ulei pentru un ciclu redus 

de lucru la capacitate maximă

MF TH.8043
Capacitate de ridicare mai mare, 

randament hidraulic superior 
combinat cu transmisie hidrostatică 

optimizată și o cabină care oferă 
vizibilitate excelentă

6,5 m6,75 m 7 m 7 m 7,5 m

3,5 t 3,8 t 4,3 t
3,4 t3 t
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Ridicăm ștacheta
Modelele din seria TH conforme cu 
standardul de emisii Tier 4 Final de la 
Massey Ferguson sunt acum îmbunătățite 
printr-o serie de funcționalități noi menite să 
îmbunătățească și mai mult productivitatea, 
ușurința în utilizare și eficiența.

Fie că este vorba de operațiuni de încărcare care necesită un debit hidraulic semnificativ sau de 
operațiuni de transport rutier cu 40 km/ oră, în care puterea și confortul sunt esențiale, fiecare încărcător 
telescopic dispune de capacități impresionante, indiferent dacă mutați baloți sau distribuiți furaje. Această 
nouă gamă vă oferă, de asemenea, vizibilitate esențială și imbatabilă datorită noului design al cabinei și 
al ansamblului motor, care îi permit operatorului să lucreze fără a fi incomodat și în deplină siguranță.

01 Gamă completă de accesorii disponibile pentru toate activitățile necesare – a se vedea 
detaliile la pag. 24

02 Cuple hidraulice rapide pentru o schimbare rapidă, eficientă și ușoară a echipamentelor 
cu o nouă linie electrică pe braț pentru a 4-a și a 5-a funcție electrică (opțional) – a se vedea 
detaliile la pag.16-17

03 Sistem hidraulic inteligent și puternic: toate modelele au ca dotare standard o supapă 
cu sistem de detecție a sarcinii. Se pot efectua mai multe funcții în același timp. Acum un debit 
de ulei de până la 190 l/ min cu CCLS – a se vedea detaliile la p.16-17

04 Capacitate de ridicare inegalabilă dată de brațul de mare putere – până la 7,50 m 
înălțime și 4.300 kg

05 Suspensie automată eficientă a brațului și retragere amortizată: suspensia brațului este 
disponibilă opțional pentru toate modelele, pentru confort maxim în timpul transportului. 
Sistemul de retragere amortizată este disponibil ca dotare standard la toate modelele pentru un 
plus de confort al operatorului, permițând retragerea lină a brațului cu viteză redusă/ controlată.

06 Confort și vizibilitate imbatabile: mediul cabinei modelelor din seria MF TH oferă cel mai 
înalt nivel de confort și control, cu vizibilitate maximă în toate direcțiile, grație designului 
curbiliniu al cabinei la modelele MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 și MF TH.8043, și 
noului design extrem de jos al capotei motorului – a se vedea detaliile la pag. 14-15.

07 Motoare noi puternice și eficiente: acum până la 130 CP pentru mai multă productivitate 
și performanțe sporite. Sistem de control al emisiilor care nu necesită întreținere și un design 
care nu mai are nevoie de filtru de particule diesel (DPF) pentru mai puțini timpi morți și 
costuri mici de exploatare. Acces ușor pentru întreținerea zilnică și invertor automat opțional al 
ventilatorului pentru mai multă fiabilitate și durabilitate – a se vedea detaliile la pag.18

08 Trei moduri de direcție selectabile semiautomate pentru manevrabilitate optimă în orice 
condiții de operare – a se vedea detaliile la pag.12-13

09 Transmisia hidrostatică cu patru viteze (2 mecanice x 2 hidraulice) oferă simplitate, 
operare lină și precizie de vârf (MF TH.6030 și MF TH.7030 sunt echipate cu transmisie cu doar 
2 viteze) – a se vedea detaliile la pag. 19

10 Frână de staționare automată pentru un plus de siguranță și productivitate

ASPECTE ESENȚIALE
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Modele
Înălțime max.  

de ridicare
Capacitate max. 

de ridicare
Debit de ulei Putere max. Transmisie

MF TH.6030 6 m 3.000 kg 100 l/ min 100 CP Hidrostatică

MF TH.7030 6,75 m 3.000 kg 100 l/ min 100 CP Hidrostatică

MF TH.6534 6,5 m 3.400 kg 190 l/ min 130 CP Hidrostatică

MF TH.7035 7 m 3.500 kg 100 l/ min 100 CP Hidrostatică

MF TH.7038 7 m 3.800 kg 190 l/ min 130 CP Hidrostatică

MF TH.8043 7,5 m 4.300 kg 190 l/ min 130 CP Hidrostatică
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Gama începe cu încărcătorul telescopic semi-compact MF TH.6030. Dacă sunteți 
în căutarea unui utilaj mai compact, dar totuși capabil să efectueze cele mai dificile 
operațiuni, atunci MF TH.6030 și MF TH.7030 sunt alegerea ideală. Designul 
semi-compact, cele două poziții ale cabinei și manevrabilitatea excelentă asigură 
performanțe neegalate în spații înguste, precum grajdurile sau fermele avicole.

Dimensiunile pot fi înșelătoare. Aceste încărcătoare telescopice dispun de o 
capacitate impresionantă de ridicare, având drept avantaj suplimentar designul 
mai compact comparativ cu modelele similare mai mari.

Capacitățile impresionate de ridicare de până la 3 tone într-un format semi-
compact și posibilitatea de a alege între o înălțime de 6,00 m sau 6,75 m le fac 
mai mult decât capabile să ducă la bun sfârșit multe dintre sarcinile din fermă.

MF TH.6030 și MF TH.7030 -  
Dimensiuni compacte, manevrabilitate 
remarcabilă, confort imbatabil al operatorului

Două poziții ale cabinei pentru 
versatilitate maximă, inclusiv o 
poziție joasă pentru operațiunile 
de încărcare din clădirile înguste. 
Perfect pentru lucrul în spații 
restrânse. Grație designului 
compact, aceste modele pot 
fi manevrate în spații extrem 
de strâmte fără a pierde din 
vizibilitate și manevrabilitate.

Manevrabilitatea remarcabilă 
asigură zile de lucru fără dificultăți 
pentru productivitate maximă. 
Cabina încăpătoare și spațiul 
confortabil de operare prevăzut cu 
un joystick cu comenzi pe deplin 
proporționate asigură o operare 
fără probleme.

Pentru o operare mai lină la 
retragerea brațului, toate modelele 
MF TH sunt prevăzute cu un 
sistem de retragere amortizată.
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Productivitate, agilitate și manevrabilitate 
la maximum

Designul brațului și al șasiului

Noul șasiu mai suplu și mai scurt asigură stabilitate optimă și manevrabilitate excelentă 
atunci când aveți mai mare nevoie, precum și o durabilitate reconfortantă pentru cele 
mai dificile operațiuni agricole. Punctul mai jos de pivotare a brațului oferă vizibilitate 
nestingherită în jurul întregului utilaj pentru operațiuni mai sigure și mai productive.

Suspensia brațului, disponibilă ca opțiune, îmbunătățește considerabil confortul 
operatorului, de exemplu, la tractarea rutieră a unei remorci mai mari de paie cu 40 km/ h*.

Fiecare model din noua gamă de încărcătoare telescopice Massey Ferguson 
este impresionant. Cu o putere a motorului de până la 130 CP, fiecare dispune de 
puterea și anduranța necesare pentru a face față celor mai dificile sarcini atunci când 
aveți cea mai mare nevoie. Încărcătoarele telescopice din seria MF TH sunt utilaje 
solide care se vor dovedi inestimabile în cadrul fermei. Viteza, agilitatea și forța sunt 
doar câteva dintre caracteristicile esențiale care fac din aceste utilaje partenerul 
multifuncțional ideal în toate tipurile de operațiuni agricole.

Printr-o gestionare fără efort și eficientă a sarcinilor, modelele din seria MF TH vă oferă 
nivelul optim de accesibilitate și manevrabilitate de care aveți nevoie. Această gamă 
vă oferă, de asemenea, o înălțime de ridicare mai mare, o rază de lucru mai extinsă 
și abilitatea de a ridica sarcini utile mai grele. Cu accesoriile potrivite, încărcătoarele 
telescopice din seria MF TH pot atinge performanțe remarcabile într-o gamă variată de 
activități agricole.

Fie că este vorba de operațiuni de încărcare care necesită un debit hidraulic 
semnificativ sau de operațiuni de transport efectuate la 40 km/ h* în care puterea 
și confortul sunt esențiale, fiecare încărcător telescopic MF dispune de capacități 
impresionante, indiferent dacă deplasați baloți sau distribuiți furaje. Această nouă gamă 
vă oferă, de asemenea, o vizibilitate esențială imbatabilă grație noului design al cabinei 
care îi permite operatorului să lucreze fără a fi incomodat și în deplină siguranță.

* În funcție de legislația specifică pieței
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Mod de direcție cu două roți Mod de direcție cu patru roți - 
pentru rază de bracare minimă.

Mod de direcție crab -  
pentru umplere și nivelare eficiente 

și pentru lucrări de-a lungul 
zidurilor și în spații restrânse.

Funcții de direcție

Toate modelele dispun de trei moduri de direcție selectabile: cu două roți, cu patru roți și crab pentru 
manevrabilitate optimă în orice condiții de operare. Schimbarea modului de direcție se face foarte simplu. 
Trebuie doar să preselectați modul dorit prin apăsarea butonului din cabină, iar acesta va fi acționat automat.
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Mediul operatorului – productiv, eficient și confortabil

Cabinele Massey Ferguson sunt renumite pentru excelență, iar seria de modele MF TH continuă în 
aceeași direcție. Este ceva la care lucrăm din greu, astfel încât să puteți sta liniștit și să culegeți 
roadele în zilele lungi, într-un mediu extrem de productiv care îmbină confortul și silențiozitatea cu 
ușurința în utilizare și calitatea. Știm că un operator mai productiv va aduce mai mult profit.

Noul design curbiliniu al cabinei, noul profil mai jos al capotei motorului și punctul jos de pivotare a 
brațului asigură o vizibilitate fără egal de jur împrejurul utilajului, îndeosebi în spatele cabinei atunci 
când se lucrează în spații strâmte și înguste. Vizibilitatea nestingherită a accesoriilor frontale asigură 
încărcarea și descărcarea sigure și precise, ceea ce face ca poziționarea baloților sau a paleților la 
înălțimi de lucru mai mari să fie mai sigură și mai ușoară.

Funcționalitate standard mod ECO 
Operatorul poate activa un nou mod ECO prin 
simpla atingere a unui buton din cabină. Debitul de 
ulei și turația motorului sunt gestionate pentru a 
reduce consumul de carburant.

Faruri de lucru LED 
Vizibilitate sporită în orice condiții de iluminare grație pachetului opțional de faruri de lucru și de drum LED 

02

03

0406

05

01

Comenzi intuitive, datorită joystick-ului 
multifuncțional 
Noul joystick multifuncțional este amplasat la 
îndemână, asigurând o operare eficientă, rapidă 
și ușoară, precum și productivitate. Ecranul cu 
afișaj digital amplasat pe tabloul de bord afișează 
informații utile precum viteza maximă și debitul 
hidraulic, numărul de ore de lucru, viteza vehiculului 
sau turația motorului, unghiul brațului, gestionarea 
vitezei și date despre sistemul hidraulic auxiliar.

Joystick-ul este poziționat natural pentru 
manevrare și include toate comenzile principale 
necesare pentru operarea brațului și a accesoriilor.

01 & 02   Setări de afișare pentru tabloul de bord
03  Extensia/ retractarea brațului
04  A 3-a funcție
05  Suspensia brațului
06  Selectare opțională înainte, neutru, înapoi 
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Confort sporit în spațiul operatorului

Mediul superior de lucru al operatorului se datorează interiorului spațios al cabinei cu vizibilitate 
excelentă în toate direcțiile și nivelul redus de zgomot. Configurația cabinei este extrem de 
ergonomică; comenzile și instrumentele sunt ușor de utilizat și au fost concepute pentru a facilita 
gestionarea operațiunilor.



Sistem hidraulic puternic și inteligent

Un sistem hidraulic puternic și consecvent este extrem 
de important pentru productivitatea zilnică a unui 
încărcător telescopic. Toate modelele dispun de un sistem 
de gestionare a valvelor distribuitoare cu detecție a sarcinii.

Toate funcțiile sunt electrohidraulice și proporționale 
datorită sistemului hidraulic cu detecție a sarcinii. 
Acesta este foarte precis și ușor de utilizat, permițându-i 
operatorului să folosească simultan trei funcții, pentru 
productivitate sporită și pentru reducerea timpilor morți.

Întreaga gamă dispune de un debit hidraulic optim de 
100 l/ min la modelele MF TH.6030, MF TH.7030 și 
MF TH.7035, și de un debit de vârf pe piață de 190 l/ min 
la modelele MF TH.6534, MF TH.7038 și MF TH.8043.

Pompa cu detecție a sarcinii, care asigură 190 de litri de 
ulei pe minut la modelele MF TH.6534, MF TH.7038 și 
MF TH.8043, oferă capacități și performanțe de excepție, 
chiar și la turații reduse ale motorului. Astfel, puteți lucra la 
turații semnificativ mai reduse ale motorului, consumând 
mai puțin combustibil, cu cicluri de lucru considerabil mai 
scurte. Pompa cu detecție a sarcinii asigură debit de ulei 
doar atunci când este necesară forță hidraulică. Astfel, 
se evită încălzirea inutilă a uleiului și pierderea de putere. 
La nevoie, întregul volum al uleiului este disponibil imediat.

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

16

MANIPULARE INTELIGENTĂ



Datorită celor 4 valve distribuitoare cu acționare 
electrohidraulică și detecție a sarcinii, sistemul 
avansat pentru controlul brațului îi permite operatorului 
să folosească simultan 3 funcții cu mare precizie. 
Uleiul este direcționat exact acolo unde dorește 
operatorul, nu doar unde este mai ușor. Suspensia 
opțională a brațului oferă un confort remarcabil pentru 
toate operațiunile de transport. Activarea acesteia este 
legată automat de viteza utilajului.

DE LA M
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Conectarea și deconectarea se 
realizează cu ușurință grație 
blocului conector și sistemului 
de eliberare a presiunii. Pentru 
accesoriile mai solicitante, cum 
ar fi tocătoarele de paie și cupele 
de distribuire a hranei, se poate 
monta o linie electrică, pentru a 
patra și a cincea funcție.

Cuplele integrate rapide sunt 
montate convenabil pe capul 
brațului, pentru cuplarea și 
decuplarea rapidă, eficientă 
și facilă a uneltelor.

Pompa cu detecție a sarcinii 
de pe modelele MF TH.6534, 
MF TH.7038 și MF TH.8043 
asigură un debit de vârf de 
190 de litri de ulei pe minut.

Funcționalitatea standard SHS (sistemul 
de manipulare inteligentă).
Din noul meniu al afișajului, operatorul poate 
seta debitul hidraulic maxim disponibil. 
Prin reglarea debitului maxim, utilajul poate 
opera mult mai lin și mai precis.
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Generarea inteligentă puterii rentabile

Ingineria și designul bine gândite înseamnă că veți 
beneficia cele mai bune funcționalități de la modelele 
de încărcătoare telescopice din seria MF TH. Motoarele 
puternice și eficiente, transmisia de înaltă performanță 
și sistemul hidraulic de precizie vă garantează un aliat 
de încredere pentru multe dintre activitățile agricole pe 
care trebuie să le efectuați rapid.

Modelele din seria MF TH dispun de un motor Doosan 
nou, de 3,6 l, cu patru cilindri, conform Tier 4 Final, 
care utilizează tehnologie simplă pentru a oferi o soluție 
ecologică fără compromisuri. Motorul generează 100 CP 
cu MF TH.6030, MF TH.7030 și MF TH.7035, și 
130 CP cu MF TH.6534, MF TH.7038 și MF TH.8043.

Invertor automat pentru ventilator
O caracteristică cu performanțe dovedite a generației 
anterioare de încărcătoare telescopice MF este acum 
disponibilă cu opțiunea automată menită să păstreze 
motorul curat pentru eficiență maximă. Aceasta oferă 
reglarea vitezei în funcție de temperatura aerului sau 
lucrul la o viteză prestabilită, cu modul automat care 
poate fi selectat printr-un buton de pe tabloul de bord.

Funcționalitate standard mod ECO
Operatorul poate activa un nou mod ECO prin simpla atingere 
a unui buton din cabină. Debitul de ulei și turația motorului 
sunt gestionate pentru a reduce consumul de carburant.

Fiecare dintre aceste modele dispune de un motor puternic 
și eficient cu un cuplu motor remarcabil pentru operațiunile 
care necesită mai multă tracțiune și forță. Designul mai 
mare și îmbunătățit al sistemului de răcire a motorului 
asigură o performanță ridicată constantă în operațiunile 
mai exigente în spații restrânse. Motorul este montat 
longitudinal, ceea ce asigură, pe lângă spațiu suficient 
pentru braț astfel încât să nu se blocheze vizibilitatea din 
cabină, și acces ușor și direct la compartimentul motor 
pentru operațiunile de service și întreținere.



• Sistem de control al emisiilor care nu necesită întreținere, motor de 
înaltă performanță.

• Puternic și eficient cu modul ECO

• Costurile reduse de exploatare datorate designului motorului fără DPF și 
EGR înseamnă economie de timp și de bani.

• Motorul rămâne paralel cu brațul, oferind acces excelent pentru inspecția 
compartimentului motor și vizibilitate îmbunătățită pe partea dreaptă

• Tehnologie de încredere pentru o zi de lucru mai productivă

• Invertor automat al ventilatorului (disponibil opțional), pentru curățare 
ușoară a ansamblului de răcire și productivitate optimă

DE LA M
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Instalarea motorului și noul design 
al ansamblului motor au permis 
reducerea înălțimii motorului pentru o 
vizibilitate sporită pe partea dreaptă. 
Cu o capotă întărită și o deschidere mai 
largă, modelele MF TH dispun și de un 
nou sistem de deschidere a capotei.

ASPECTE ESENȚIALE  
MOTOR
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Cutia de viteze hidrostatică cu două trepte oferă 
simplitate și fluiditate în operare, precum și randament 
și capacități de înaltă performanță. Aceasta îi permite 
utilajului să atingă viteze de până la 40 km/ h* cu două 
trepte mecanice și două game de viteză hidraulice 
care îi oferă utilizatorului posibilitatea de a alege cea 
mai potrivită viteză pentru o anumită operațiune și 
performanțe excelente de transport rutier.

Dispune și de o funcție ușor de setat pentru deplasare 
lentă (creeper) pentru acele operațiuni care necesită 
viteze mici la turații mai mari ale motorului. Această 
caracteristică oferă mai multă acuratețe și control 
pentru operațiuni precum baleierea, distribuția 
materialelor însilozate și împrăștierea paielor.

DE LA M
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Operare lină asigurată de 
transmisia hidrostatică

• Transmisia hidrostatică permite control și operare foarte precise și fluide

• Transmisie unică cu 4 viteze pentru putere și performanță de top

• Alegeți cele mai bune rapoarte pentru control ergonomic al utilajului

• Viteza maximă poate fi setată datorită modului creeper. Aceasta este 
perfectă pentru distribuirea materialelor însilozate

ASPECTE ESENȚIALE 
PRIVIND TRANSMISIA

* În funcție de legislația specifică pieței



Întreținerea 
devine mai ușoară
Mai puțini timpi morți - 
mai multă treabă făcută

Întreținere de rutină rapidă, intuitivă și ușoară, datorită instalării 
paralele a motorului. Întreținerea este intuitivă și simplă, grație 
punctelor de întreținere bine poziționate, eliberându-vă de stresul 
mentenanței încărcătorului telescopic, astfel încât va rămâne mai 
mult timp pentru lucrul pe teren/ munca efectivă.

22

Filtrul de aer poate fi îndepărtat ușor pentru 
inspecție și curățare. Un ventilator invers 
automat este disponibil opțional, dacă este 
necesar. Trebuie doar să apăsați butonul sau 
să setați activarea automată și ventilatorul va 
funcționa invers, expulzând praful, paiele și alte 
materiale care pot rămâne blocate în circuitul 
de răcire.

Deschiderea laterală a capotei vă oferă acces 
amplu și deschis la motor, filtru de aer, sistem 
de răcire și climatizare; aceasta facilitează 
întreținerea tuturor elementelor principale.

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

De la nivelul solului, puteți ridica cu ușurință 
capota pentru a verifica motorul și radiatorul. 
Toate punctele de întreținere regulată a 
motorului, sistemului hidraulic și transmisiei 
sunt accesibile pentru o întreținere rapidă și 
simplă, minimizând timpii morți.

Rezervoare de carburant și AdBlue® 
ușor de umplut de la nivelul solului.
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Servicii combinate pentru a spori profitul și eficiența clienților noștri 

Bun venit la MF Services – tot ceea ce aveți nevoie pentru a sprijini exploatarea 
utilajului dvs. Massey Ferguson. 

Accesibil și adaptabil, MF Services contribuie la controlul costurilor de exploatare, la 
alocarea bugetului și la planificarea activității, astfel încât fiecare oră de funcționare a 
utilajelor să fie încununată de succes și să aveți libertatea de a vă concentra pe deplin 
asupra activității dvs. agricole principale.

Această suită cuprinzătoare de produse asociate serviciilor face ca deținerea și 
operarea echipamentelor agricole MF să fie mai ușoară ca oricând.

Acoperind finanțarea, garanția extinsă și operațiunile de service, telematica, 
tehnologiile agricole de precizie și piesele originale, MF Services este „atelierul dvs. 
complet” pentru toate serviciile actuale și viitoare, astfel încât să vă mențineți afacerea 
pe drumul cel bun și echipamentele în perfectă stare de funcționare. 

Scopul nostru este de a ne asigura că utilajele dvs. Massey Ferguson funcționează la 
cel mai înalt nivel de eficiență de-a lungul întregii vieți utile.

MFCare vă eliberează de stres
MFCare, pachetul de service și garanție extinsă* este un pachet global, de referință 
în domeniu, pentru o îngrijire completă a utilajului dvs, cu operațiuni de întreținere de 
rutină, reparații și garanție completă asigurată de AGCO, incluzând:
• Motorul și transmisia
• Sistemul hidraulic
• Direcția

• Sistemele electronice
• Cabina și comenzile
• Punțile

Service-ul regulat din pachetul MFCare vă oferă o „întreținere preventivă” – detectând 
orice eventuale defecțiuni înainte să devină o problemă, ceea ce contribuie la 
reducerea timpilor morți. Un service efectuat integral de dealer, folosind piese originale 
AGCO Parts, va crește, de asemenea, valoarea reziduală a utilajului.

AGCO Finance* vă oferă aranjamentul perfect de finanțare pentru afacerea dvs.
AGCO Finance este componenta integrată de servicii financiare a Massey Ferguson. 
Aceasta oferă soluții adaptate fermei dvs, care includ:
• Leasing financiar
• Leasing operațional
• Închiriere

• Facilități de împrumut
• Pachete complete de service Livrare de piese de top prin AGCO Parts.

*  Contactați dealerul local Massey Ferguson pentru a verifica disponibilitatea în regiunea dvs.  
Sub rezerva unor termeni și condiții care pot varia în funcție de piață sau țară.
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Vă oferim gama perfectă de accesorii potrivite pentru încărcătoarele telescopice din seria MF TH (special concepute și construite pentru seria MF TH) pentru a 
putea face față oricărei operațiuni: ridicarea unor sarcini ușoare sau grele, deplasarea materialelor însilozate, distribuția hranei pentru animale etc. 

Cupă, excavare și încărcare
Faceți față celor mai solicitante 
operațiuni de excavare și manipulare 
a materialelor cu cupele noastre 
robuste pentru excavat și încărcat. 
Acestea oferă vizibilitate bună a 
lamei, forță de smulgere excelentă 
pentru excavat și umplere mai ușoară 
și mai rapidă a cupei. Disponibilă cu 
diverse capacități, cu sau fără dinți.

Cupă, capacitate mare
Obțineți productivitate sporită, 
datorită unghiului mai mare de 
retragere pentru a reduce la minimum 
vărsarea din cupă. O puteți folosi 
pentru a încărca grâne în camioane 
sau pentru a distribui îngrășăminte.

Cupă cu gheare
Accesoriul ideal pentru a strânge și 
manipula gunoiul și pământul năpădit 
de vegetație, crengi sau orice alte 
materiale voluminoase care trebuie 
prinse bine în timpul transportului.

Furcă cu gheare
Este modul ușor de a vă ocupa de 
fânul nebalotat, așternutul pentru 
animale și gunoiul de grajd din fermă 
și nu numai. Folosiți furca utilitară 
singură sau adăugați ghearele 
hidraulice pentru o putere de prindere 
mai mare. 

Furci de paleți
Ideale pentru a manipula materialele 
voluminoase sau în saci, cum ar fi 
îngrășămintele, semințele și hrana 
pentru animale. Deosebit de utile 
atunci când lucrați în spații strâmte. 
Aveți la dispoziție o serie de furci 
rigide sau oscilante (cu deplasare 
laterală pe cadrul furcii rigide).

Furcă de baloți
O puteți folosi pentru a transporta 
și încărca eficient baloți cilindrici 
de la sol într-o remorcă sau într-un 
distribuitor de baloți. 

Clește pentru compactarea 
baloților cu tuburi
Toată performanța cleștelui de 
baloți cu dinți, însă cu două brațe 
hidraulice sub forma unor tuburi 
rotunde pentru prinderea fermă 
a balotului.

Clește cu dinți pentru 
compactarea baloților
Puteți transporta și încărca până 
la doi baloți cilindrici de la sol 
într-o remorcă sau un distribuitor 
de baloți. Brațele hidraulice 
independente, fiecare dotat cu câte 
4 dinți, asigură o prindere fermă.

Găsiți accesoriile perfecte de care aveți nevoie 
pentru încărcătorul telescopic din seria MF TH
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Capacități de ridicare
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MF TH.6030

Aceste ilustrații ale capacității de încărcare arată în mod clar că fiecare model oferă performanțe excepționale în categoria sa.

MF TH.6030
Cabină 

standard

MF TH.6030
Cabină cu 

poziție joasă

MF TH.7030
Cabină 

standard

MF TH.7030
Cabină cu 

poziție joasă

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

MF TH.8043

A mm 5712† 6278† 5874 6074 6180
B mm 4507 5063 4669 4869 4975
C mm 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4145 4145 4246
D mm 2334* 2250** 2184* 2100** 2334* 2250** 2184* 2100** 2374 2374 2374
E mm 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1752 1752 1770
F mm 348* 264** 348* 264** 348* 264** 348* 264** 430 430 430
G mm 2820 2820 2820 2820 2870 2870 2870
H mm 1666 1666 1895 1895 1895
I mm 2100 2100 2300 2300 2300
J mm 4922* 4812** 4922* 4812** 4805 4970 4995
K mm 1329* 1503** 1329* 1503** 1161 - 1631
L mm 3717* 3875** 3717* 3875** 3714 - 4192

*pneuri de 24”  **pneuri de 20”  †cu furci 
de paleți



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

26 Specificații standard

Performanța încărcătorului  
(standardul EN 1459: 1998 Anexa B)

MF TH.6030 MF TH.7030 MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH.8043

Capacitate max. de ridicare 

la nivelul solului (kg) 3000 3000 3400 3500 3800 4300
la înălțimea max. de ridicare (kg) 2500 2000 3400 3500 3800 2600

pentru o configurație a sarcinii de 2 m lungime și 4 m 
înălțime (kg)

2000 2000 3000 3000 3000 3000

Forța de smulgere (kN) 3600 3600 6200 6200 6200 7000
Înălțime max. de ridicare (m) 5,8 6,7 6,5 7 7 7,5

Rază de acțiune înainte - braț extins (m) 3,13 3,9 3,4 4 4 4,1
Sistem hidraulic

Braț - capacitatea pompei de angrenare (litri/ min) 100 100 190 100 190 190
Transmisie

Tip Hidrostatică
Trepte mecanice 2 2 2 2 2 2
Viteze hidraulice 2 2 2 2 2 2

Viteză în treapta 1* (km/ h) 9,7 9,7 6 6 6 6
Viteză în treapta 2* (km/ oră) 40 40 12 12 12 12
Viteză în treapta 3* (km/ oră) - - 18 18 18 18
Viteză în treapta 4* (km/ oră) - - 40 40 40 40

Motor
Capacitate/ nr. cilindri/ litri 3,4/ 4 3,4/ 4 3,4/ 4 3,4/ 4 3,4/ 4 3,4/ 4

Injecție Rampă comună Rampă comună Rampă comună Rampă comună Rampă comună Rampă comună
ISO CP @ 2.400 rot/ min 100 100 130 100 130 130

Cuplu max. (ISO 14396) (Nm) 430 430 500 430 500 500
Capacitatea rezervorului de carburant 115 115 138 138 138 138

Pneuri
Standard 405/ 70 20 405/ 70 20 400/ 80R24 400/ 80R24 400/ 80R24 400/ 80R24 

Opțional(ă) 400/ 70R24 400/ 70R24 500/ 70R24 500/ 70R24 500/ 70R24 500/ 70R24
Frâne Baie de ulei

Greutate și capacități

Greutate, fără accesorii (kg) 5.200 5.600 6.500 7.130 7.130 8.040

* cu viteza max. pentru utilajul specificat
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Sistemul hidraulic
Toate funcțiile hidraulice proporționale și circuit electro-

hidraulic
l l l l l l

A 3-a funcție a brațului cu debit reglabil l l l l l l

Atașarea mecanică a uneltelor l l l l l l

Retragere amortizată l l l l l l

Sistem de manipulare inteligentă (SHS) l l l l l l

Transmisie
Hidrostatică (40 km/ h) l l l l l l

Pedală de deplasare lentă l l l l l l

Sistem de control al vitezei l l l l l l

Frână de staționare electrică l l l l l l

Motor
Mod ECO l l l l l l

Comutator automat de decuplare l l l l l l

Prefiltru de aer integrat Cyclonic l l l l l l

Cabină
Scaun cu suspensie pneumatică l l l l l l

Faruri de lucru l l l l l l

Boxe și antenă l l l l l l

Girofar și alarmă de marșarier l l l l l l

Ștergător de plafon l l l l l l

Direcția
Trei moduri de direcție cu aliniere automată l l l l l l

Punte față cu diferențial @ 45% autoblocant - - l l l l

Cupă
Suport cupă l l l l l l

M
F 

TH
.6

03
0

M
F 

TH
.7

03
0

M
F 

TH
.6

53
4

M
F 

TH
.7

03
5

M
F 

TH
.7

03
8

M
F 

TH
.8

04
3

Comandă înainte/ punctul neutru/ înapoi pe joystick m m m m m m

Comandă înainte/ punctul neutru/ înapoi: stânga și 
joystick

m m m m m m

Ventilator cu inversare automată m m l m l l

Atașarea hidraulică a uneltelor m m m m m m

Suspensie automată a brațului m m m m m m

A 4-a și a 5-a funcție a capului brațului m m m m m m

Frână de remorcă m m m m m m

Cuplă: Cârlig hidraulic /  cap furcă cu reglarea înălțimii m m m m m m

Valvă distribuitoare spate cu acționare electrohidrau-
lică

m m m m m m

Aer condiționat m m m m m m

Scaun de înalt confort m m m m m m

Faruri de lucru pe braț m m m m m m

Faruri de lucru pentru cotețe m m m m m m

Faruri rutiere LED (doar pentru condusul pe dreapta) m m m m m m

Faruri de lucru LED m m m m m m

Cutie pentru scule m m m m m m

Echipamente 
Cupă pentru excavare m m m m m m

Cupă pentru materiale ușoare m m m m m m

Furcă de paleți m m m m m m

Țepușă de baloți m m m m m m

Cupă cu gheare m m m m m m

Furcă cu gheare m m m m m m

Clește de baloți (cu dinți sau tuburi) m m m m m m

 - Nu este disponibil(ă)
l Specificație standard
m Opțional

S-au depus toate eforturile pentru a asigura că informațiile 
conținute în acest document sunt cât mai exacte 
și actuale. Totuși, sunt posibile unele inadvertențe, erori 
sau omisiuni, iar detaliile specificațiilor pot fi modificate în 
orice moment, fără o notificare prealabilă. De aceea, toate 
specificațiile trebuie verificate cu dealerul sau distribuitorul 
dvs. Massey Ferguson înainte de orice achiziție.

Dotări standard și opționale în funcție de versiune
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