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Eddig minden rendben.

A Massey Ferguson teleszkópos rakodó szériába a kompakt MF 9305 Xtra-tól a 7 méteres gémmel 
rendelkező MF 9407S Xtra-ig lévő modellek tartoznak. Az összes modellnél elegendő nagyságú 
nyomaték áll rendelkezésre a nagy teljesítmény érdekében az alapfelszereltséghez tartozó hidrosztatikus 
sebességváltóval.

Modell Max. emelési 
magasság

Max. emelési 
teljesítmény

Max. 
teljesítmény

(LE)

Sebességváltó 
típusa

MF 9305 Xtra 5,8 m 3 000 kg 100 Hidrosztatikus

MF 9306 Xtra 6,0 m 3 000 kg 100 Hidrosztatikus

MF 9407 Xtra 7,0 m 3 500 kg 100 Hidrosztatikus

MF 9407S Xtra 7,0 m 3 500 kg 122 Hidrosztatikus

•	 Új	stílusú	külső-	és	belső	kialakítás.	Az	alacsonyan	lévő	gémcsap	és	az	ívelt	kialakítású	
vezetőfülke kiváló kilátást biztosít, míg a kezelői környezet tágas, praktikus és csendes

•	 Alacsony	üzemeltetési	költség,	kiváló	üzemanyag-felhasználás	és	egyszerű	szervizelhetőség	

•	 Az	erőteljes	motorok	elegendő	nyomatékot	szolgáltatnak	a	nyomatékigényes	alkalmazásokhoz

•	 Az	előremenet/	üres	fokozat	/	hátramenet	kezelőszervei	a	bal	oldalon,	
 a jobb oldalon (botkormány) VAGY mindkét helyen megtalálhatók.

•	 A	négy	fokozatú	hidrosztatikus	sebességváltó	egyszerűséget	és	egyenletes,	sima	működést	
biztosít

•	 Minden	modell	gyorsan	reagáló	hidraulikával	büszkélkedhet	a	gyors	anyagmozgatás	és	
munkavégzés érdekében

 

Az MF 9000 az egyszerű kialakítás és az első osztályú mérnöki munka nyerő kombinációja, 
amely megfelel minden egyes ügyfél pontos elvárásainak. 

Egy teleszkópos rakodó extra termelékenységet jelenthet a rakodási munkák során nyújtott 
kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. Gyakran a gazdaság meghatározó gépe lehet, 
így mindig teljesen megbízhatónak, erősnek és nagy teljesítményűnek kell lennie.

KIEMELT JELLEMZŐK
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MF 9305 Xtra

Komoly partnerek a gazdálkodásban

Lenyűgöző emelési kapacitás 
fél-kompakt formában. 5,8 
méteres emelési magassága 
és akár 3 tonnás teherbírása 
alkalmassá teszi a gazdaság 
körüli különféle feladatok 
elvégzésére.

Kétféle fülkepozíció a maximális 
rugalmasság érdekében, például 
alacsony pozíció a szűk épületekben 
történő munkavégzéshez. Tökéletes az 
olyan munkákhoz, ahol a rendelkezésre 
álló hely korlátozott. A kompakt 
kialakításnak köszönhetően ez a modell 
igen szűk helyeken is képes mozogni 
a kilátás és a kormányozhatóság 
akadályoztatása nélkül.

Kitűnő kormányozhatóság biztosítja 
a problémamentes munkanapokat 
a maximális termelékenység 
érdekében. A tágas és kényelmes 
fülke	az	elmozdulással/kitéréssel	
teljesen arányos vezérlésű 
botkormánnyal zökkenőmentes 
működést tesz lehetővé.

A gém simább, lágyabb 
visszahúzása érdekében az 
MF9305 Xtra * egy csillapított 
visszahúzó rendszerrel van ellátva.

A széria az MF 9305 Xtra fél-kompakt teleszkópos rakodóval kezdődik. Ha egy olyan kompakt gépet keres, amely még a 
legkeményebb munkákkal is képes megbirkózni, akkor az MF 9305 Xtra az ideális választás. A fél-kompakt kialakítás, a kétféle 
vezetőfülke-pozíció és a kiváló kormányozhatóság felülmúlhatatlan teljesítményt nyújt olyan szűk területeken is, mint például a keskeny 
istállók és a baromfitartás épületei. Ne tévessze meg a mérete, az MF 9305 Xtra akkora emelési kapacitással büszkélkedhet, amely 
megközelíti a nagyobb testvére, az MF 9306 Xtra teljesítményét, azzal a plusz előnnyel, hogy kisebb méretű.

* csak az MF 9305 Xtra változaton áll rendelkezésre
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Az új Massey Ferguson Telehandler teleszkópos rakodó sorozat minden modellje lenyűgöző, 
amikor Önnek arra a leginkább szüksége van, és az akár 122 LE-s motorral mindegyikük 
elég erős és kitartó ahhoz, hogy elvégezze a legkeményebb munkákat. Az MF 9000 Xtra 
sorozat egy komoly modellcsalád, amely bebizonyítja, hogy nélkülözhetetlen a gazdaság körül. 
A sebesség, a gyorsaság és az erő csak néhány a legfontosabb jellemzők közül, amelyek 
mindenféle gazdaság ideális, többcélú munkatársává teszik ezeket a gépeket. 
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A munkák könnyed és hatékony elvégzéséhez az MF 9000-
es sorozat az Ön által elvárt optimális hozzáférhetőséget és 
kormányozhatóságot biztosítja. Ez a széria nagyobb emelési 
magassággal rendelkezik, a gém távolabbra kitolható, és 
nagyobb hasznos teher emelésére képes. A megfelelő 
munkaeszközzel az MF 9000-es széria kiemelkedő 
teljesítményt képes nyújtani a gazdaságban előforduló 
legkülönbözőbb munkálatok során. 

Mind a rakodóval végzett munkálatok során, amikor nagy 
hidraulikus teljesítményre van szükség, mind pedig a 
40	km/h	sebességgel	végzett	közúti	szállítási	
munkálatoknál, ahol az erő és a kényelem 
elengedhetetlen, ezek a teleszkópos rakodók lenyűgöző 
képességekkel rendelkeznek, akár bálamozgatásnál, 
akár takarmányszállításnál. Ez az új sorozat egyben 
elengedhetetlen és egyedülálló kilátást kínál az új 
vezetőfülke-kialakításnak köszönhetően, amely lehetővé 
teszi, hogy a kezelő akadálytalanul és teljes biztonságban 
dolgozzon. 

Gém és alváz kialakítás
Az új, keskeny alváz a rövidebb teljes hosszúsággal 
stabilitást, és kiváló kormányozhatóságot biztosít akkor, 
amikor a leginkább szüksége van rá, továbbá tartósságot 
jelent a legnehezebb mezőgazdasági műveletek során. Az 
alacsonyabban elhelyezett gém csap akadálytalan kilátást 
tesz lehetővé a gép körül a biztonságosabb, hatékonyabb 
munkavégzés érdekében. 

Opcionálisan a gém rázkódását kiegyenlítő rendszer is 
rendelhető, amely nagyban növeli a kezelői kényelmet, 
például akkor, amikor nagy pótkocsival szalmát vontat 40 
km/h	sebességgel	közúton.

Kormányzási funkciók

Kétkerék-kormányzási mód Négykerék-kormányzási 
mód – a minimális fordulókör 
érdekében.

Rákkormányzás (oldalazás) – a hatékony 
töltési és talajegyengetési feladatokhoz, 
valamint a falak mellett és zárt térben történő 
munkavégzéshez.

Annak érdekében, hogy optimális kormányozhatóságot biztosítson 
minden üzemi körülmény mellett, mindegyik modell három kormányzási 
móddal rendelkezik: kétkerék-kormányzás, négykerék-kormányzás és 
rákkormányzás (oldalazás).

Az egyik módról a másikra váltás nagyon egyszerű. Csak válassza ki 
előzetesen az üzemmódot a fülkében található kapcsoló megnyomásával, 
és az üzemmód bekapcsol.

Az alváz nagyon keskeny 
a maximális fordulási szög 
érdekében
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* A kép az MF 9407S Xtra-t ábrázolja

Multifunkciós botkormány
A botkormány elhelyezése révén természetesen 
kézre esik, és megtalálható rajta a gém és a 
munkaeszköz üzemeltetéséhez szükséges összes fő 
kezelőszerv.

Alapfelszereltség az Eco 
üzemmód
A kezelő az új eco üzemmódot 
egyszerűen, a fülkében 
lévő kapcsoló segítségével 
kapcsolhatja be. Az olajáram és a 
motorfordulatszám szabályozása 
az üzemanyag-fogyasztás 
csökkentése érdekében eltérő 
módon történik.

01 & 02  Műszerfali kijelző   
  beállításai
03 Gém kitolás/visszahúzás
04 3. funkció
05 Gém rázkódását kiegyenlítő  
 rendszer
06 Opcionális előremenet, üres  
 fokozat, hátramenet választás

Kezelői környezet
A magas színvonalú vezetői környezet kiváló körkörös kilátást és alacsony 
zajszintet biztosító tágas fülkét jelent. A fülke elrendezése rendkívül 
ergonomikus; a vezérlők és a műszerek használata egyszerű, és úgy 
tervezték őket, hogy segítsék a feladatok könnyebb kezelhetőségét. 
Az új többfunkciós botkormány könnyen elérhető, így hatékonyságot, gyors 
és könnyű kezelhetőséget, valamint teljes termelékenységet biztosít. A 
műszerfalon elhelyezett digitális kijelző értékes információkat mutat, például 
a hidraulika maximális olajáramát, az üzemórák számát, a jármű sebességét 
vagy a motor fordulatszámát, a gém szögét, sebességtartást és a kiegészítő 
hidraulikaszelepeket.

Könnyebb anyagmozgatás a modern, ergonomikus 
kialakításnak köszönhetően

Botkormány vezérlés
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Kezelői környezet

A kezelői kényelmet nagyon komolyan vesszük, mindig is kiemelten fontosnak tartottuk, hogy a 
kezelő elégedett legyen a gépek belső környezetének elrendezésével és kialakításával. Az új, ívelt 

kialakítású fülke és az alacsonyan elhelyezkedő gémcsap egyedülálló kilátást biztosít az egész gépre, 
különösen a vezetőfülke mögé, amikor keskeny, szűk helyeken dolgozik. Az elülső munkaeszközökre 

való akadálytalan rálátás biztonságos és pontos be-, illetve kirakodást tesz lehetővé, így könnyebbé és 
biztonságosabbá válik a bálák vagy raklapok magasban történő rakodása. 
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Az integrált nyomáscsökkentő gyorscsatlakozók könnyen hozzáférhetők a gémfejen, biztosítva 
ezáltal a munkaeszközök gyors, hatékony és egyszerű fel-, illetve lekapcsolását.

Intelligens hidraulika
Az erős és stabil hidraulikus rendszer elengedhetetlen 
a teleszkópos rakodó mindennapi termelékenységéhez. 
Minden modellen megtalálható egy kihelyezett 
hidraulikaszelep-vezérlő rendszer. 

A terhelésérzékelős hidraulikarendszernek köszönhetően, 
minden funkció elektro-hidraulikus és proporcionális 
vezérlésű. Nagyon pontos és könnyen használható, 
továbbá lehetővé teszi, hogy a gépkezelő egyszerre 
3 műveletet végezzen, növelve a termelékenységet és 
csökkentve az állásidőt.  

Minden	modellnél	optimális	100	l/perc	olajáram	áll	
rendelkezésre, kivéve az MF 9407 S verziót, amely 
az	iparágban	egyedülálló	190	l/perc	olajárammal	
büszkélkedhet.

Az MF 9407S modellen egy terhelésérzékelős 
szivattyú	190	liter/perc	olajmennyiséget	szolgáltat,	
ezáltal kiemelkedő teljesítményt nyújt már alacsony 
motorfordulatszámon is. Ezáltal lényegesen alacsonyabb 
fordulatszámon végezheti a munkát, kevesebb 
üzemanyagot fogyaszt, és jelentősen rövidebb 
munkaciklusokra számíthat. A terhelésérzékelős 
szivattyú csak akkor szállít olajat, amikor arra szükség 
van. Így elkerülhető a felesleges olajmelegedés 
és teljesítményveszteség. Szükség esetén a teljes 
olajmennyiség azonnal rendelkezésre áll.

Erőteljes, megbízható hidraulika

A csatlakozótömbnek és a nyomáscsökkentő 
rendszerének köszönhetően az össze- és 
szétcsatlakoztatás egyszerű.

nagyteljesítményű olajáram:

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

10



A kiváló gém-kezelőszervek, a 4 elektro-hidraulikus terhelésérzékelős orsószelepnek köszönhetően, lehetővé teszik, hogy a gépkezelő 
egyszerre 3 műveletet végezzen nagy pontossággal. Az olaj pontosan oda áramlik, ahová a kezelő szeretné, nem pedig oda, ahová a 
legegyszerűbben eljuthatna. A gém rázkódását kiegyenlítő opcionális rendszer még kényelmesebbé teszi a szállítási feladatok elvégzését.

Az MF 9407S modellen egy terhelésérzékelős 
szivattyú	a	kategóriájában	egyedülálló	190	liter/perc	
olajmennyiséget biztosít.

akár 190 liter olaj percenkéntnagyteljesítményű olajáram:

Az SHS alapfelszereltség 
(smart handling system)
Az új kijelzőmenüben a gépkezelő beállíthatja a 
rendelkezésre álló max. hidraulikaolaj-áramot. A 
maximális olajáram korlátozásával a gép sokkal 
lágyabban és sokkal pontosabban dolgozik.
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Sebességváltó
A két fokozatú hidrosztatikus sebességváltó egyszerű és sima működést, valamint nagy teljesítőképességet kínál. 
Képes	akár	40	km/h	sebességgel	is	haladni	a	két	mechanikus	sebességfokozattal,	így	az	ügyfél	választhatja	meg	
a munkához illő legjobb sebességet, továbbá kiváló teljesítményt biztosít a közúti szállítás során.
Megtalálható a könnyen kapcsolható mászó funkció is, amely a nagy motorfordulatszámú, de alacsony 
sebességű műveletekhez használható.
Ez a funkció további pontosságot és kényelmet biztosít az olyan műveletekhez, mint a kotrás, szilázs kiosztás, és 
szalmaterítés.

A zavartalan munkavégzésről a sebességváltó gondoskodik

•	 A hidrosztatikus sebességváltó nagy pontosságot és a gép nagyon sima vezérlését, illetve 
működését teszi lehetővé

•	 Egyedülálló 4 fokozat (2 mechanikus és 2 hidraulikus) teszi lehetővé a kezelő számára a 
legpontosabb irányítást az anyagmozgatási munkálatok során

•	 Válassza ki a gép ergonomikus irányításához legjobb fokozatokat
•	 A két valóban mechanikus fokozatnak köszönhető kiváló közúti teljesítmény
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Motor
Mindegyik modell nagy teljesítményű, hatékony motorral rendelkezik, amely elegendő nyomatékot szolgáltat a 
nagyobb vonóerőt igénylő műveletekhez. A motor nagyobb méretű és jobb kialakítású hűtőrendszere állandó nagy 
teljesítményt biztosít a teljesítményigényes és zárt térben végzett műveletek során. A motor most hosszirányban 
került elhelyezésre, ezáltal nem csak helyet biztosít a gémnek, hogy az ne akadályozza a fülkéből történő kilátást, 
de lehetővé teszi a motorhoz történő könnyebb és egyszerűbb hozzáférést a karbantartás és javítás során.

A gondos tervezés és gyártás azt jelenti, hogy Ön az MF 9000 teleszkópos rakodó széria legjobb tulajdonságait kapja. Erőteljes, hatékony motorok, nagy teljesítményű sebességváltók és a 
precíz hidraulika garantálják a megbízható munkatársat, amely segít gyorsan elvégezni a gazdaságban szükséges különféle munkákat. 

Egyszerű motorok

•	 Karbantartást nem igénylő, nagy teljesítményű motor
•	 Erős és hatékony
•	 A motor a gémmel párhuzamos marad, így kiváló hozzáférhetőséget biztosít az ellenőrzések  

során a motortérhez
•	 Egyszerű technológia a még termelékenyebb munkanap érdekében
•	 Opcionális ventilátor forgásirány-váltó a hűtőrendszer egyszerű tisztítása érdekében

Alapfelszereltség az Eco üzemmód
A kezelő az új eco üzemmódot egyszerűen, a 
fülkében lévő kapcsoló segítségével kapcsolhatja 
be. Az olajáram és a motorfordulatszám 
szabályozása az üzemanyag-fogyasztás 
csökkentése érdekében eltérő módon történik.
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Az MF 9000-es széria hamarosan nélkülözhetetlen lesz a munkanapjai során...
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Teleszkópos rakodóink kemény munkavégzésre készült célgépek. Ha bárhol, bármilyen munka gyors, 
kompakt elvégzése szükséges, az MF 9000-es széria képes végrehajtani.
•	Szilázst	és	trágyát	rakod,	bálákat	és	műtrágyás	zsákokat	emel,	takarmányt	oszt	és	istállót	takarít.		
•	Rengeteg	olyan	munkaeszköz	közül	választhat	amely	az	MF	teleszkópos	rakodóhoz	kapcsolható,	ideértve	a	

bálatüskét, a bálafogót, a raklapvillát és a markolókanalat.
•	Erőteljes,	precíz	hidraulika	teszi	egyszerűvé	a	nehéz	terhek	emelését
•	A	szűk	épületekben	való	munkavégzés	gyakran	komoly	kihívást	jelent.	Az	MF	teleszkópos	rakodókat	a	

három kormányzási mód, és a választható fél-kompakt MF 9305 Xtra rendkívül jól kormányozhatóvá teszi. 
Szerezze meg azt a rugalmasságot amire szüksége van – például a körkörös kilátást és a precíz irányítást.

•	Minimális	karbantartás	szükséges,	ami	azt	jelenti,	hogy	alig	van	állásidő!

Fontos Xtra a gazdaságban
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Az oldalra nyíló motorháztető széles, 
akadálytalan hozzáférést biztosít a motorhoz, 
a légszűrőhöz, a hűtőrendszerhez és a 
légkondicionáló rendszerhez; ezáltal az összes 
fő elem könnyen szervizelhető.

A légszűrő az ellenőrzéshez és a tisztításhoz 
könnyen kiszerelhető. Emellett szükség esetén 
egy opcionális megfordítható forgásirányú 
ventilátor is a rendelkezésre áll. Csak nyomja 
meg a kapcsolót, és a ventilátor forgásiránya 
megváltozik, elfújja a port, a szalmát és egyéb 
anyagokat, amelyek a hűtőrendszer eltömődését 
okozhatják.

A talajon állva könnyen felnyithatja a 
motorháztetőt a motor és a hűtő ellenőrzéséhez. 
A motor, a hidraulika és a sebességváltó 
szervizelési pontjai könnyen hozzáférhetők a 
gyors és egyszerű karbantartás érdekében, 
minimalizálva ezzel az állásidőt.

Az Ön Massey Ferguson teleszkópos rakodójának szervizelése egyszerű. A megfelelően elhelyezett szervizpontok gyors és könnyű hozzáférést biztosítanak.

SZERVIZELÉS Emelési kapacitásw
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Emelési kapacitás
Ezek a teherbíró képességet 
illusztráló ábrák egyértelműen 
mutatják, hogy mindegyik modell 
kiemelkedő emelési teljesítményt 
kínál a saját kategóriájában.

MF 9407 Xtra és MF 9407 S XtraMF 9306 XtraMF 9305 Xtra

MF 9305 Xtra
Standard 

fülke

MF 9305 Xtra
alacsonyra 

szerelt fülke

MF 9306 Xtra MF 9407 Xtra

A mm 4500 4500 5874 6074
B mm 4245 4245 4669 4869
C mm 4035 4035 4145 4145
D mm 2333* 2100** 2374 2374
E mm 1671 1587 1752 1752
F mm 264* 348* 560 560
G mm 2800 2800 2870 2870

MF 9305 Xtra MF 9306 Xtra MF 9407 Xtra
H mm 1485 1895 1895
I mm 1840 2300 2300
J mm 4280 4805 4970
K mm 3170 3714 3714
L mm 1500 1092 1092

*24” abroncsok  ** 20” abroncsok
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17



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

18 Rakodó teljesítménye  
(EN 1459 szabvány: 1998 Annex B)

MF 9305 Xtra MF 9306 Xtra MF 9407 Xtra MF 9407S Xtra

Max. emelési teljesítmény 

 talajszinten kg 3 000 3 000 3 500 3 500
teljes emelési magasságban kg 2 500 3 000 3 500 3 500

2 m hosszú teher 4 m magasságban kg 2 000 2 000 3 000 3 000
Szakítóerő kN 3 600 3 600 6 200 6 200

Max. emelési magasság m 5.8 6 7 7
Kinyúlás előre – kitolt gémmel m 3,13 3,4 4 4

Hidraulikus rendszer
Gém	–	fogaskerék-szivattyú	teljesítmény	liter/perc 100 100 100 190

Sebességváltó
Típus Hidrosztatikus

Mechanikus fokozatok 2 2 2 2
Hidraulikus fokozatok 2 2 2 2

1.	fokozat	sebessége*		Km/h 9,7 6 6 6
2.	fokozat	sebessége*		Km/h 40 12 12 12
3.	fokozat	sebessége*		Km/h - 18 18 18
4.	fokozat	sebessége*		Km/h - 40 40 40

Motor
Hengerűrtartalom/hengerek	száma	liter/db 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4

Befecskendezés
Common rail (közös 

nyomócsöves)
Common rail (közös 

nyomócsöves)
Common rail (közös 

nyomócsöves)
Common rail (közös 

nyomócsöves)
ISO	LE	@	2200	ford./perc 100 100 100 122 

Max. nyomaték (ISO 14396) Nm 410 410 410 480
Gumiabroncsok
Alapfelszereltség 405/70	20	 400/80R24	 400/80R24	 400/80R24	

Opcionális 400/70R24	 500/70R24	 500/70R24	 500/70R24
Fékek Olajfürdős

Mellső	híd	és	hátsó	híd	40	km/h	sebesség	esetén

Súly és űrtartalom

Munkaeszköz nélküli tömeg kg 5200 6110 7130 7130
Üzemanyagtartály űrtartalma, liter 115 138 138 138

Ciklusidők

Gém emelése (másodperc) 5,5 6,9 8 4,9
Gém kitolása (másodperc) 5 5,4 7,1 4,8

Kanál merítése (másodperc) 2,5 3 3 2,3

Műszaki adatok 
alapfelszereltség esetén

* max sebességgel rendelkező gép esetén


