
SERIJA MF RK
VRTAVKASTI ZGRABLJALNIKI

Serija visokozmogljivih zgrabljalnikov
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Odlična kakovost zgrabljanja, preprosto upravljanje in vzdržljiv dizajn so dober razlog 
za nakup enorotorskega zgrabljalnika Massey Ferguson.

Odlaganje zgrabkov v desno stran

Vsi enorotorski zgrabljalniki Massey Ferguson 
odlagajo zgrabke v desno stran. Tako so popolni 
zgrabki vedno v vidnem polju, saj so upravljalni 
elementi traktorja tudi na desni strani. 

Odlaganje na desno stran je hkrati ergonomsko 
smiselno!

Poseben vijačni priključek za zgrabljalno 
glavo

Zgrabljalna glava je pritrjena s pomočjo stožčastega 
obroča, s čimer je dosežena stabilnost enote. 
Tako sorniki niso podvrženi strižnemu učinku, 
temveč le tlačnim in nateznim silam. Poleg tega to 
zagotavlja tudi natančno centriranje in stabilnost, ki 
omogočata dolgo življenjsko dobo. Nosilce rogljev 
lahko po potrebi posamezno zamenjate, pri tem pa 
vam ni treba popolnoma razstaviti vrtavke.

Tangencialno razporejeni nosilci rogljev
Najboljša kakovost zgrabljanja se doseže s 
tangencialno razporeditvijo nosilcev rogljev, saj 
tako lahko ustvarite idealen zgrabek, ki omogoča 
bistveno večjo delovno hitrost oz. najboljše delovne 
predpogoje, če vremenske razmere v času žetve niso 
na vaši strani.

Zgrabljalna glava 
Zaprta zgrabljalna glava zgrabljalnika Massey 
Ferguson ščiti vse pomembne sestavne dele pred 
umazanijo in prahom. Takšna zasnova zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo. Optimizirana ukrivljena oblika 
iz sferoidnega grafitnega litega železa zagotavlja 
nemoteno delovanje ter hitro in natančno dvigovanje 
rogljev. Velika pogonska enota in ohišje nosilcev 
rogljev, natančno izdelano iz aluminijaste zlitine, sta 
dobra primera sodobnega in preizkušenega dizajna.

Enorotorski zgrabljalnik
Zakaj izbrati enorotorski zgrabljalnik Massey Ferguson?
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Opravila opravljajte pametneje z enorotorskim zgrabljalnikom Popolna delovna višina

Linearna nastavitev višine, ki je na voljo v okviru 
osnovne opreme, se lahko zelo preprosto in 
praktično prilagodi delovni višini in razmeram tal.

Pogonski sistem

Vsi pogonski sistemi zgrabljalnikov Massey 
Ferguson so opremljeni z zaščito pred 
preobremenitvijo. 

S tem se med sezono spravljanja krme prispeva 
k preprečevanju dragih popravil in dolgih časov 
neuporabe stroja.

Pričvrstitev rogljev

Roglji niso potisnjeni čez cev roglja, saj je vsak 
posamezni rogelj z vijakom privit od spodaj. 
Prednost tega je, da je stran nosilca, obrnjenega 
proti krmi, popolnoma ploska, zato se krma ne 
prilepi nanj. V primeru obrabe ni treba odstraniti 
vseh rogljev, da bi zamenjali notranje roglje. 
Poleg tega je rogljem omogočena večja svoboda 
gibanja, saj jih cevi ne omejujejo. Popolnoma prilegajoča se priključna točka za nosilce rogljev

Podpora rogljev

Vse podpore Massey Fergusonovih rogljev 
so izdelane iz enega kosa trdnega jeklenega 
cevnega materiala. 

Priključna točka za nosilce rogljev je strojno 
obdelana za popolno prileganje, kar omogoča 
preprosto vstavljanje nosilcev rogljev in zmanjša 
obrabo te precej obremenjene točke. Ta dizajn 
omogoča tudi hitra in preprosta popravila, 
kadar je to potrebno.

Popolnoma ploska sprednja stran nosilca rogljev

Oprema za tritočkovno vpetje    
Enorotorski zgrabljalnik MF z velikim delovnim območjem IZ DRUŽBE M

ASSEY FERGUSON
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Dvorotorski ali štirirotorski zgrabljalnik MF?

Danes so veliki zgrabljalniki ključnega pomena 
pri spravljanju krme – zaradi okvare lahko pride 
do neuporabe druge mehanizacije za spravljanje 
krme, kar lahko povzroči velike stroške in čase 
neuporabe. Zato pa vam z novim zgrabljalnikom 
ni treba skrbeti. Družba Massey Ferguson je 
združila svoje dolgoletne izkušnje z najnovejšimi 
tehničnimi znanji, na podlagi katerih je razvila 
serijo velikih zgrabljalnikov visoke zmogljivosti.

Praktične lastnosti vseh strojev MF:
• robustna zasnova,

• preprosta uporaba,

• izjemna kakovost zgrabljanja. 

Zgrabljalne glave 

Zgrabljalne glave so ključni sestavni del 
vsakega zgrabljalnika. Zaradi svoje zaprte 
konstrukcije glave ščitijo vse pomembne 
sestavne dele pred umazanijo in prahom ter 
zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Optimizirana 
ukrivljena oblika zagotavlja nemoteno delovanje 
ter hitro in natančno dvigovanje rogljev.Tangencialno razporejeni nosilci rotorjev

Najboljša kakovost zgrabljanja se doseže s tangencialno razporeditvijo nosilcev rogljev, saj tako lahko 
ustvarite idealen zgrabek, ki omogoča bistveno večjo delovno hitrost oz. najboljše delovne predpogoje, 
če vremenske razmere v času žetve niso na vaši strani.

Dvorotorski zgrabljalnik s sredinskim 
odlaganjem zgrabkov MF

Dvorotorski zgrabljalnik s spremenljivo 
delovno širino in širino zgrabka za visoko 
zmogljivost in prilagodljivost.

Dvorotorski zgrabljalnik s stranskim 
odlaganjem zgrabkov MF

Dvorotorski zgrabljalnik z velikim 
prekrivanjem je tako prilagodljiv, da lahko 
izbirate med dvema ozkima zgrabkoma ali 
enim velikim zgrabkom. 

 

Štirirotorski zgrabljalnik s sredinskim odlaganjem zgrabkov

Štirirotorski zgrabljalnik za velike površine s spremenljivo delovno 
širino in širino zgrabka za visoko zmogljivost in okretnost. 
Preprosta, a čvrsta konstrukcija.

Dvorotorski ali štirirotorski zgrabljalnik MF  
Funkcije po vaši izbiri
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Sistem zavijanja steerguard® za prisilno in neposredno 
krmiljenje premikanja

Zgrabljalnik Massey Ferguson ima patentiran krmilni sistem, 
ki deluje znotraj okvirja. Ta zagotavlja zanesljivo in natančno 
krmiljenje v vseh pogojih. Krmilna gred je zaščitena pred 
poškodbami, ki bi jih povzročil okvir, in ima, za razliko od 
zunanje nameščenih krmilnih gredi, samo dve točki vrtenja. 
Tako sta zagotovljena natančno krmiljenje in varnost tudi po 
letih uporabe.

Krmiljenje premikanja se s krmilne gredi prenaša na kolesa s 
pomočjo krmilnega premnika z nastavljivimi jarmovi drogi. Na 

jarmove droge so nameščene izredno natančne konusne 
glave, ki zagotavljajo vzdržljivost še dolga leta. 

Ključna prednost zasnove tega krmilnega sistema je 
prisilno in neposredno krmiljenje krmilnega premikanja. 
Zgrabljalnik vedno deluje točno v koloteku traktorja in je 
hkrati še vedno zelo okreten. Poleg tega tip krmiljenja 
zagotavlja nemoteno delovanje tudi pri velikih hitrostih. 
Zaradi tega je možen varen in hiter prevoz s polja na 
polje s hitrostjo do 40 km/h.*

*Odvisno od države

Nastavljiva glava jarmovega droga Jarmovi drogi, ki se že uporabljajo v 
gospodarskih vozilih

Popolna prilagoditev podlagi v vseh razmerah
Patentirano, v celoti kardansko vzmetenje rotorja iz družbe 
Massey Ferguson zagotavlja popolno prilagoditev podlagi 
tudi v najtežjih delovnih pogojih. Rotor se lahko popolnoma in 
neodvisno od okvirja prilagodi podlagi ne glede na to, ali ima 
podlaga podolžni ali prečni nagib. Tako lahko krmo, ki je v 
različnih vdolbinah, zgrabite brez raztrosa. 

Poškodbam ruše, ki jih po navadi povzročijo roglji,  
se lahko izognete tudi na hribovitem terenu. Z 
zgrabljalnikom Massey Ferguson bo zgrabljanje 
vedno natančno, brez raztrosa krme, s čimer boste 
dosegli najvišjo kakovost krme.

Patentirano, v celoti kardansko vzmetenje rotorja

Učinek Jet
Po zaslugi kardanskega vzmetenja rotorja in porazdelitve 
teže rotorja se rotor najprej dvigne spredaj in nato zadaj. 
Pri spuščanju pridejo v stik s podlago najprej zadnja in nato 
sprednja kolesa rotorja. 

Tako roglji ne prodrejo v tla, ne pride do 
poškodbe ruše in kontaminacije krme – s tem 
pa se zagotovi krma najvišje kakovosti.

Dvorotorski in štirirotorski zgrabljalniki MF    
Kakovost kot značilna lastnost IZ DRUŽBE M

ASSEY FERGUSON



• Strokovnjak za ekstremne delovne pogoje
• Optimalno prilagajanje podlagi

• Zgrabljalna glava, ki ne potrebuje vzdrževanja

Specializirani zgrabljalniki za slamo in 
ekstremne delovne pogoje
Novo podvozje rotorja na zgrabljalnikih MF RK 802 
PRO in MF RK 1002 PRO je opremljeno s šestimi 
kolesi in tandemsko osjo z 18-palčnimi pnevmatikami 
za optimalno delovanje. Dvojna pogonska kolesa so 
preoblikovana in so tako večja in toga, s čimer se 
zagotovi nemoteno delovanje tudi v težkih pogojih na 
strniščnih poljih. Manjša je tudi razdalja med roglji in 
pogonskim kolesom, da se zagotovi vrhunski zgrabek 
in ustvarijo popolni pogoji za balirke.

MF RK 802 TRC PRO in MF RK 1002 TRC PRO  
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08 Dvorotorski zgrabljalnik s sredinskim odlaganjem in transportnim podvozjem MF

Vsestranski dvorotorski 
zgrabljalniki s sredinskim odlaganjem

Vsi dvorotorski zgrabljalniki s sredinskim odlaganjem 
MF RK 662, MF RK 762, MF RK 802 in MF RK 1002 
zagotavljajo samodejno predizbiro delovne širine, 
natančno zgrabljanje in odlaganje zgrabkov ter hiter 
in varen prevoz s polja na polje. Kos so vsakemu 
delovnemu opravilu. Z opcijskim 6-kolesnim podvozjem 
z zaznavanjem stične površine in kardanskim 
vzmetenjem rotorjev vam bo vedno zagotovljeno 
natančno zgrabljanje brez raztrosa. Najboljše izhodišče 
za vašo krmo izjemne kakovosti.

MF RK 662 TRC, MF RK 762 TRC, MF RK 802 TRC in MF RK 1002 TRC

Preprosto in priročno upravljanje
Delovno širino je mogoče nastaviti brez orodij, v 
kombinaciji z zunanje nastavljivim krmilnim odmikalom 
pa omogoča ustvarjanje optimalnega zgrabka za stroje, 
ki sledijo zgrabljalniku. Delovno širino lahko nastavite na 
eno izmed štirih različnih dimenzij, s čimer bo zagotovljena 
največja priročnost.

Patentirana tehnologija zagotavlja, da je najnižja prevozna 
višina vedno dosežena, ne glede na vnaprej izbrano 
delovno širino. Zaradi samodejne višinske omejitve v 
položaju na ozarah pri obračanju na ozarah ni več treba 
izklopiti kardanske gredi traktorja.
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09Dvorotorski zgrabljalnik s stranskim odlaganjem

Prilagodljivost in priročnost v vseh pogojih
Zgrabljalniki Massey Ferguson s stranskim 
odlaganjem zagotavljajo popolnoma prilagodljivo 
rešitev na vseh terenih. S temi zgrabljalniki je 
mogoče odlagati dva ozka zgrabka, en velik zgrabek 
ali dva zgrabka s povratnim zgrabljanjem. Preklop in 
delovno širino lahko nastavite preprosto in v nekaj 
sekundah. Velika prekrivanja med rotorji zagotavljajo 
natančen prenos krme in oblikovanje zgrabkov tudi 
v težkih delovnih pogojih.

MF RK 702 TR-SDX, MF RK 662 SD-TRC, MF RK 672 SD-TRC, MF RK 772 SD-TRC, MF RK 842 SD-TRC in MF RK 842 SD-TRC PRO

Vsestranski priklop na modelu MF RK 702 TR-SDX 
ima prevozno širino manjšo od 3 m in roglje, ki 
so nameščeni za hitro premikanje po terenu. Na 
modelih s transportnim podvozjem pa je vedno 
zagotovljena najnižja višina zlaganja, ne glede na 
nastavljeno delovno širino.

• Velike delovne širine

• Odlaganje enega ali dveh zgrabkov

• Popolno prilagajanje podlagi s kardanskim 
vzmetenjem rotorja in učinkom Jet

• Zaporedno upravljanje dviga rotorja

IZ DRUŽBE M
ASSEY FERGUSON
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MF RK 1254 TRC EC, MF RK 1254 TRC, MF RK 1254 TRC PRO in MF RK 1404 TRC PRO  
•  Za velike kmetije in izvajalce kmetijskih storitev
•  Preprosta, a robustna konstrukcija
•  Nizko težišče
• Zgrabljalna glava, ki ne potrebuje vzdrževanja

Massey Fergusonovi vodilni modeli

S štirimi rotorji in delovnima širinama 12,5 metra in 14 metrov 
ti zgrabljalniki zagotavljajo zajem optimalnega zgrabka in 
posledično optimalno izkoriščenost zmogljivosti.

Bili so posebej razviti za velike kmetije, izvajalce kmetijskih 
storitev in uporabo med kmetijami. Preprosta, a izjemno 
robustna konstrukcija štirirotorskih zgrabljalnikov Massey 
Ferguson omogoča preprosto uporabo in s tem večjo 
prilagodljivost pri uporabi na več kot eni kmetiji.

Štirirotorski zgrabljalnik s sredinskim odlaganjem in 
transportnim podvozjem MF

Varni na cesti in na pobočju

Modeli MF RK 1254 TRC, MF RK 1254 TRC PRO in MF RK 
1404 TRC PRO so zasnovani tako, da dosegajo hitrost do 40 
km/h* in s tem hitre prevoze s polja na polje. Da bi bili med 
vožnjo vedno varni, je stroj opremljen z visoko zmogljivim 
pnevmatskim zavornim sistemom. Zavorni sistem omogoča 
izvajanje zahtevnih opravil na hribovitih terenih. Zaradi nizkega 
težišča je zagotovljen tudi varen prevoz.

Za upravljavce, ki pri opravljanju opravil ne potrebujejo 
zavornega sistema, je na voljo model MF RK 1254 TRC EC. 

*Odvisno od države

 

Sistem nadzora obračanja na ozarah

Vsi štirirotorski zgrabljalniki Massey Ferguson so opremljeni 
s samodejnim hidravličnim zaporednim krmilnim sistemom, 
ki ga lahko prilagodite svojim potrebam. Ta sistem upravlja 
zakasnjeno dvigovanje in spuščanje zadenjskega para rotorjev 
ter vam omogoča odlaganje popolno oblikovanih zgrabkov 
na ozarah. Zaradi samodejne višinske omejitve pa v položaju 
na ozarah pri obračanju ni več treba izklopiti kardanske gredi 
traktorja. 

Nadzor ISOBUS

Modela MF RK 1254 TRC PRO in MF RK 1404 TRC PRO 
se ponašata s celovitim nadzorom ISOBUS za vse funkcije 
zgrabljalnika, vključno z delovno višino, širino, prekrivanjem in 
zaporedjem dviganja za celovit nadzor in priročnost.
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Model MF RK 361 DSR
Kategorija vgradnje Kat. I in II

Pribl. delovna širina v m 3,60
Pribl. širina zgrabka v m 0,60–1,50

Pribl. prevozna širina v m 1,70
Pribl. prevozna dolžina v m 2,13

Število nosilcev rogljev na vrtavko 10
Število dvojnih rogljev na nosilcu 3

Pnevmatike podvozja rotorja 2 x 15/6.00-6
Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 25/34

Vrt/min. kardanske gredi 540

Kardanska gred Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Pribl. teža v kg 370

Model MF RK 341 DN MF RK 361 DN MF RK 381 DN MF RK 391 DN MF RK 421 DN MF RK 451 DN
Kategorija vgradnje Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II

Pribl. delovna širina v m 3,40 3,60 3,80 3,85 4,20 4,50
Pribl. širina zgrabka v m 0,60–1,30 0,60–1,50 0,60–1,50 0,70–1,55 0,70–1,55 0,75–1,60

Pribl. prevozna širina v m 1,42 1,55 1,55 1,68 1,83 1,99
Pribl. prevozna dolžina v m 2 2,21 2,31 2,34 2,58 2,68

Število nosilcev rogljev na vrtavko 8 10 10 10 12 12
Število dvojnih rogljev na nosilcu 3 3 4 4 4 4

Pnevmatike podvozja rotorja 2 x 15/6.00-6 2 x 16/6.50 – 8 2 x 16/6.50 – 8 2 x 16/6.50 – 8 2 x 16/6.50 – 8 4 x 16/6.50 – 8
Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 17/23 20/27 20/27 20/27 30/41 30/41

Vrt/min kardanske gredi 540 540 540 540 540 540

Kardanska gred Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Pribl. teža v kg 360 420 440 520 580 620

Tehnični podatki 

 -   Ni na voljo/se ne uporablja      l  Osnovna oprema 

Enorotorski zgrabljalnik s tritočkovnim vpetjem za gorsko uporabo

Enorotorski zgrabljalnik s tritočkovnim vpetjem in plavajočim priklopom
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Slike prikazujejo nekaj primerov dodatne opreme. Nekateri stroji so na voljo le v izbranih državah. Prikazane slike ne ustrezajo nujno najnovejši različici osnovne opreme.

Model MF RK 451 TR
Kategorija vgradnje Priklop

Pribl. delovna širina v m 4,50
Pribl. širina zgrabka v m 0,75–1,60

Pribl. prevozna širina v m 2,10
Pribl. prevozna dolžina v m 4,10

Število nosilcev rogljev na vrtavko 12
Število dvojnih rogljev na nosilcu 4

Pnevmatike podvozja rotorja 4 x 16/6.50 – 8
Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 30/41

Vrt/min kardanske gredi 540
Pribl. teža v kg 600

Model MF RK 702 TR-SDX MF RK 662 SD-TRC MF RK 672 SD-TRC MF RK 772 SD-TRC MF RK 842 SD-TRC MF RK 842 SD-TRC-PRO
Kategorija vgradnje Priklop Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II Kat. II Kat. II

Pribl. delovna širina v m 6,30/7,00 5,75/6,65 5,80/6,70 6,60/7,70 7,80/8,40 7,80/8,40
Pribl. širina zgrabka v m 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90

Pribl. prevozna širina v m 2,30 2,65 2,65 3,00 2,80 2,96
Pribl. prevozna višina v m 

(odstranjeni nosilci rogljev)
3,00 3,00 3,65 3,60 3,60

Pribl. prevozna dolžina v m 8,45 6,63 6,63 7,43 8,5 8,54
Število nosilcev rogljev na vrtavko 12/12 10/12 12/12 12/12 13 13
Število dvojnih rogljev na nosilcu 4 4 4 4/5 4/5 4/5

Pnevmatike podvozja rotorja 2 x 18/8.50-8 / 3 x 18/8.80-8 3 x 16/6.50-8 3 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8
Pnevmatike transportnega podvozja 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3 380/55-17

Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 33/45 19/26 19/26 30/41 44/60 44/60

Potrebni hidravlični izhodi 1 x SAV, 1 x DAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV
1 x DAV s plavajočim 

položajem
1 x DAV s plavajočim 

položajem
Vrt/min kardanske gredi 540 540 540 540 540 540

Sklopka za prosti tek v pomožnem 
pogonu

l l l l l l

Opozorilni zasloni l l l l l l

Električna osvetljava l l l l l l

Pribl. teža v kg 1380 1550 1580 2100 2400 2450

Enorotorski zgrabljalnik s priklopom/kljuko za traktor

Dvorotorski zgrabljalnik s stranskim odlaganjem zgrabkov
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Model MF RK 662 TRC MF RK 762 TRC MF RK 802 TRC MF RK 802 TRC PRO MF RK 1002 TRC MF RK 1002 TRC PRO
Kategorija vgradnje Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II Kat. II Kat. II

Pribl. delovna širina v m 5,80–6,60 6,80–7,60 7,20–8,00 7,20–8,00 8,80–10,00 8,80–10,00
Pribl. širina zgrabka v m 1,20–1,80 1,20–2,00 1,20–2,00 1,20–2,00 1,30–2,20 1,30–2,20

Pribl. prevozna širina v m 2,75 2,98 2,98 2,98 2,87 2,87
Pribl. prevozna višina v m 

(odstranjeni nosilci rogljev)
3,18 3,55 3,65 3,65 3,85 3,85

Pribl. prevozna dolžina v m 4,66 5,33 5,33 5,37 6,49 6,49
Število nosilcev rogljev na vrtavko 2 x 10 2 x 12 2 x 12 2 x 12 15 15
Število dvojnih rogljev na nosilcu 4 4 4 4 5 5

Pnevmatike podvozja rotorja 3 x 16/6.50 – 8 4 x 16/6.50 – 8 4 x 16/6.50 – 8 6 x 18/8.50 – 8 6 x 18/8.50 – 8 6 x 18/8.50 – 8
Pnevmatike transportnega podvozja 10.0/75 – 15.3 10.0/75 – 15.3 10.0/75 – 15.3 11.5/80 – 15.3 300/80-15.3 380/55 – 17

Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 19/26 30/41 35/48 35/48 51/70 51/70

Potrebni hidravlični izhodi 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV, 1 x DAV 1 x SAV, 1 x DAV

Vrt/min kardanske gredi 540 540 540 540 540 540
Sklopka za prosti tek v pomožnem 

pogonu
l l l l l l

Opozorilni zasloni l l l l l l

Električna osvetljava l l l l l l

Pribl. teža v kg 1350 1875 1900 2050 2900 2950

Tehnični podatki 
Dvorotorski zgrabljalnik s sredinskim odlaganjem zgrabkov

 -   Ni na voljo/se ne uporablja      l  Osnovna oprema 
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Model MF RK 1254 TRC EC MF RK 1254 TRC MF RK 1254 TRC PRO MF RK 1404 TRC PRO
Kategorija vgradnje Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II

Pribl. delovna širina v m 12,50 12,50 12,50 11,50–14,00
Pribl. širina zgrabka v m 1,20–2,20 1,20–2,20 1,20–2,20 1,30–2,60

Pribl. prevozna širina v m 2,98 2,98 2,98 2,99
Pribl. prevozna višina v m 

(odstranjeni nosilci rogljev)
3,65 3,65 3,65 3,40

Pribl. prevozna dolžina v m 8,49 8,49 8,49 10,00
Število nosilcev rogljev na vrtavko 4 x 12 4 x 12 4 x 12 4 x 13
Število dvojnih rogljev na nosilcu 4 4 4 4/5

Pnevmatike podvozja rotorja 4 x 16/6.50 – 8 4 x 16/6.50 – 8 / 
6 x 16.6.50 – 8

4 x 16/6.50 – 8 / 
6 x 16.6.50 – 8

4 x 16/6.50 – 8 / 
6 x 16.6.50 – 8

Pnevmatike transportnega podvozja 500/50 – 17 500/50 – 17 500/50 – 17 550 / 45 – 22.5
Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 59/80 59/80 59/80 96/130

Potrebni hidravlični izhodi 2 x DAV 2 x DAV 1 x zaznavanje obremenitve 1 x zaznavanje obremenitve

Prilagoditev višine rotorja Mehanska Mehanska Hidravlična Hidravlična
Vrt/min kardanske gredi 540 540 540 540

Sklopka za prosti tek v pomožnem 
pogonu

l l l l

Opozorilni zasloni l l l l

Električna osvetljava l l l l

Pribl. teža v kg 4300 4400 4650 6000
Nadzor ISOBUS - - l l

Štirirotorski zgrabljalnik

Slike prikazujejo nekaj primerov dodatne opreme. Nekateri stroji so na voljo le v izbranih državah. Prikazane slike ne ustrezajo nujno najnovejši različici osnovne opreme.
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www.MasseyFerguson.com

www.facebook.com/masseyfergusonglobal
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
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