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tour de force 
főnév (többes sz. tours de force)
lenyűgöző teljesítmény vagy eredmény, amelyet nagy szakértelemmel értek el, 
vagy teljesítettek 
EREDETE francia, szó szerinti jelentése: ‘az erő kiváló teljesítménye.’
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Bemutatkozik az új MF 6600-as sorozat

A hosszas fejlesztések eredményeként megérkezett a legújabb gépcsalád. Az 
MF 6600-as széria magában foglalja a Massey Ferguson egyedülálló és páratlan 
tervezését és kivitelezését, annak érdekében, hogy egy kiváló teljesítményű és 
képességű traktort biztosítson Önnek. A minden gépen megtalálható jellegzetes és 
lenyűgöző funkciók növelik a termelékenységet, és határozottan az Ön kezébe adják az 
irányítást. Tökéletes a vegyes gazdaságok, szántóföldi növénytermesztés, tehenészeti 
telepek és bérvállalkozások számára, ez a gazdálkodás jövője.
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Kompakt,
Jól manőverezhető,
Tökéletes teljesítmény-tömeg aránnyal
Az MF 6600-as sorozatnak lehet ugyanaz a megszokott, modern stílusa, mint a versenytársainak, és számos ugyanolyan lenyűgöző tulajdonsággal 
rendelkezhet, de ami kiemeli a tömegből, az a mérete. A rövidebb tengelytávnak köszönhetően kiváló a manőverezőképessége. Az alváz és a motorháztető 
ívelt vonalvezetése biztosítja a piacon elérhető egyik legkisebb fordulókört, amely a szűkebb területeken is nagyobb mozgási szabadságot enged a gépkezelő 
számára. A traktor maga egy olyan kialakítású tökéletes alvázmérettel rendelkezik, amely jobb kezelhetőséget biztosít a szállítási munkálatok során, plusz 
maximális talajmegóvást, és kisebb talajnyomást eredményez a talajművelési és vetési munkálatok végzésekor. Egy masszív, erős motor és az intelligens 
tervezés azt jelenti, hogy mindegyik modell nagy teljesítmény-tömeg aránnyal rendelkezik, ezáltal egy rendkívül sokoldalú gépet biztosít minden alkalmazás 
számára.  

A M
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JELENLEG A LEGERŐSEBB KOMPAKT 4 HENGERES MOTOR A PIACON

A traktorok nagy teljesítményű, új generációja a Massey Fergusontól. Ebben a kategóriában korlátlan vonóerőt kifejtő traktorként az MF 6600 egy 4,9 literes, rengeteg nyomatékkal 
rendelkező AGCO POWER e3 SCR motorral büszkélkedhet.  Ez a legerősebb közepes méretű, max. 185 LE teljesítményű, motorteljesítmény-szabályozó (EPM)* rendszerrel ellátott traktor a 
piacon. Az EPM a termelékenység növelése érdekében lehetővé teszi a változó körülmények közötti folyamatos teljesítményellátást. A motor változó mértékű többletteljesítmény biztosításával 
reagál TLT-teljesítményigény, szántóföldi és közúti szállítások, valamint nagy energiát igénylő hidraulikus műveletek esetén, így a többletteljesítmény akkor áll rendelkezésre, amikor a 
leginkább szükség van rá. Álló helyzetben, alacsony, 720 ford./perc alapjárati fordulatszámon,  a motor csendesen jár.

Az alacsony fordulatszámon leadott nagy teljesítmény és nyomaték biztosítja a kimagasló teljesítményt, a kivételes üzemanyag-felhasználást és az alacsony motorzajszintet. Az AGCO Power 
motorok kiváló nyomatékjellemzőkkel garantálják, hogy a traktoraink akkor is állják a sarat, ha a körülmények igazán kedvezőtlenné válnak. A haladási sebesség és a teljesítményleadás 
minden körülmények között maximális, extra erőt biztosítva akkor, amikor Önnek arra szüksége van, és így sok munka könnyedén elvégezhetővé válik.

A karbantartás-mentes szelektív katalitikus redukciós (SCR) rendszer a háttérben csendben dolgozva csökkenti a károsanyag-kibocsátást és javítja az üzemanyag-takarékosságot. Mi voltunk 
az elsők, akik 2008-ban a traktorokon bevezették ezt a rendszert, és nem csak azért, hogy megfeleljünk a szigorú jövőbeli jogszabályoknak, hanem azért is, hogy egy egészségesebb 
környezetet hozzunk létre, és csökkentsük az emelkedő üzemanyagárakat.

*Nem elérhető a Dyna-VT verziókon
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JELENLEG A LEGERŐSEBB KOMPAKT 4 HENGERES MOTOR A PIACON
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A LEGJOBB LEHETŐSÉGEK AZ ÖN SZÁMÁRA: 
SEBESSÉGVÁLTÓK ÉS FELSZERELTSÉGI SZINT

tíz modell
huszonegy különböző kombináció
az Ön egyik legjobb választása

Sebességváltó típusa Dyna-4 Dyna-6 Dyna-VT

Modell 6612 6613 6615 6613 6614 6615 6616 6614 6615 6616

ISO Max (LE) 120 130 145 125 140 150 160 140 150 160

ISO Max  
Motorteljesítmény 135 145 160 150 165 175 185 - - -

Elérhető verzió Essential Essential, Efficient, Exclusive Efficient, Exclusive

Dyna-4 modellek: A motorteljesítmény-szabályozás 6 km/h felett bekapcsol.
Dyna-6 modellek: A motorteljesítmény-szabályozás 6 km/h felett bekapcsol és a TLT hajtású eszközökhöz is maximális extra teljesítményt juttat, ha mind a haladási sebesség, mind pedig a TLT hajtás igényli.
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A Dyna-4 és Dyna-6 sebességváltókat hihetetlenül egyszerű működtetni és vezérelni a kormányoszlop bal oldalára szerelt, egyedülálló Massey Ferguson Power Control 
karral, valamint a jobb oldali konzolon található sebességváltó karral. A sebességváltó minden funkciója könnyen, a tengelykapcsoló pedál kinyomása nélkül vezérelhető. A 
sebességtartomány és a powershift fokozatok kiválasztására vonatkozó információk megtalálhatók a műszerfalon. A zökkenőmentes váltás érdekében, a sebességillesztés 
funkció biztosítja, hogy csoportváltáskor a legmegfelelőbb powershift fokozat kerüljön automatikusan kiválasztásra. Autodrive, szuper mászófokozat és irányváltás-intenzitás 
szabályozás egyaránt alapfelszereltség a Dyna-4 és Dyna-6 modelleken.  A Dyna-6 modellek a maximális üzemanyag-, és motorhatékonyság érdekében “ECO Mode” funkcióval 
rendelkeznek. A Dyna-4 és Dyna-6 modellekben megtalálható a motorteljesítmény-szabályozás funkció. Ez lehetővé teszi, hogy a motor változó körülmények és eltérő 
alkalmazások esetén is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtson, ami növeli a termelékenységet és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.

Dyna-4 Dyna-6

eco üzemmód

ECO sebességváltó
Az ECO üzemmódban a traktor alacsonyabb 

motorfordulatszámon éri el a maximális haladási 
sebességet, ami különösen a szállítási feladatok 

során hasznos. Az alacsonyabb motorfordulatszám 
alacsonyabb fogyasztást is jelent, plusz kisebb 

zajszintet, valamint kellemesebb vezetési élményt. 
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Az eredeti Dyna-VT váltómű a precíziós műszaki tartalom, a garantált 
termelékenység, a teljes kezelői kényelem és a minden időben optimális 
üzemanyag-felhasználás igazi képviselője. Az olyan fejlesztések, mint a 
dinamikus traktorvezérlés (Dyna-TM) ezt a műszaki megoldást a jelenleg 

elérhető legintuitívabb sebességváltóvá emelik.

Fokozatok nélküli precizitás
A Dyna-VT kezelése bámulatra méltóan egyszerű, és változó körülmények 

között is rendkívül jól működik. Nincs fokozatváltás, nincsenek rántások, és 
sohasem szakad meg az erőátvitel és a teljesítményleadás. Az egyedülálló 

menetvezérlő karral az irányváltás és a sebességváltás kényelmes és 
problémamentes.

A „Supervisor” szabályozórendszer
A „Supervisor” szabályozórendszer folyamatosan készenlétben van, és 

akkor aktiválódik, amikor a motor fordulatszáma a terhelés hatására 
lecsökken. A „Supervisor” szabályozórendszer előnye abban áll, hogy 

amikor a motort érő terhelés megnő, és a fordulatszám csökken, a váltó 
a maximális teljesítmény fenntartása érdekében – a TLT-s alkalmazások, 

szántóföldi munkák vagy szállítás esetében egyaránt – automatikusan 
lecsökkenti a menetsebességet. 

Amikor a rendszert a meghatározott haladási sebességet rögzítő SV1 
és az SV2 gombbal együtt használják, a traktor a terhelés változásai 

során maximális teljesítményen működik, és a rendszer automatikusan 
visszaállítja a traktor sebességét a kívánt szintre.

Dyna-VT
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A kabin számos olyan funkciót tartalmaz, amit Ön elvár egy kezelői környezetben ezen a minőségi szinten. A kabin minden egyes részét úgy 
terveztük, hogy csökkentse a kifáradását, nagyobb komfortot és megnövekedett termelékenységet biztosítson.

•  Az alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy csendes, nyugodt környezetben dolgozzon
•  A keskeny műszerfal a maximális kiláthatóságot szolgálja
•  Az ívelt kipufogócső és katalizátor a legjobb kilátást biztosítja
•  A műszerfali információk és a vezérlők ergonomikus elhelyezése
•   Hűtődoboz
• Választható pneumatikus ülések
• Oktatóülés és tárolódoboz
• Szélesre tárható ajtók
• Kabinfűtés és hűtés, plusz alapfelszereltség a légkondicionálás
• A biztonságos és könnyen használható fellépők öntisztulók és állíthatók
• Az opcionális ‘Speedsteer’ funkció gyorsabbá teszi a táblavégi fordulókat, vagy a mellső rakodóval végzett munkákat. 
• Tetőválaszték - Standard, standard tolótetővel, vagy Visio a rakodóval végzett munkákhoz
• Megnövelt komfortszint a választható kabinrugózással

Az opcionális elektro-hidraulikus TLT 
fordulatszám választás kezelőszervei a jobb 
oldali oszlopon találhatóak

A kapcsolók mind a megfelelő helyen találhatók
Kevésbé használt, mégis szerves részei a 
mindennapi munkájának a jobb oldali oszlopon 
található munkalámpák, az opcionális hátsó TLT, 
a hátsó felfüggesztés és az új Combined Flow 
hidraulika rendszer kapcsolói.
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Több díjat nyert funkcionalitás

Essential Efficient Exclusive

Észre fogja venni, hogy a traktorok legújabb generációja az alapvető elemek és a vezérlők egy olyan választékával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy pontosan azt válassza, amire gazdaságának szüksége 
van. Akár szántóföldi gazdálkodással, állattenyésztéssel, ezek együttesével foglalkozik, vagy akár bérvállalkozó; a jó vezetőfülke-kialakításnak minden esetben megfelelő helyet, komfortot, jó kilátást kell 
biztosítania és ergonomikusnak kell lennie, így biztosítva a kevésbé fárasztó, ezáltal termelékenyebb kezelői környezet. A kilátás kiváló, köszönhetően a keskeny motorháztető kialakításnak és az akadálytalan 
kilátást biztosító nagy íves üvegfelületeknek, amely elengedhetetlen a rakodóval végzett munkákhoz. 

Minden könnyen elérhető. A konzol és a kartámasz kombinációjának köszönhetően a vezérlők sokkal integráltabbak, a sebességváltó, a hidraulika és a TLT kezelőszervei tökéletesen a vezetőhöz igazítva 
kerültek elhelyezésre. Az új, keskeny műszerfalon található egy digitális kijelző, amely világosan mutatja az üzemi és működési információkat, továbbá több hely áll rendelkezésre a vezető mozgásához, valamint 
az ergonomikus ülés is extra kényelmet biztosít. Az MF 6600-as széria kabinja egyenletes stabilitást és kompromisszumok nélküli kényelmet biztosít még a nehéz munkakörülmények között is. Választhatja akár 
a mechanikus vagy akár az OptiRide Plus hidraulikus rugózást.

Ez az MF 6600-as sorozat alapszintű felszereltségi 
csomagja. Az Essential csomagot az egyszerűség, a 
használhatóság és a sokoldalúság jellemzi. Sebességváltók 
tekintetében a Dyna-4 és a Dyna-6 között választhat. Tehát, ha 
egyszerűen csak erőre és teljesítményre van szüksége a magas 
színvonalú extrák nélkül, akkor ez a megfelelő csomag.

Az Efficient az MF 6600-as sorozat közepes felszereltségi 
csomagja. Válassza a Dyna-6 vagy a Dyna-VT váltóművet, az 
új kartámaszba épített vezérlőkonzolt, valamint mechanikus 
vagy elektromos vezérlésű kihelyezett hidraulikaszelepeket. 
A kulcsjellemzőknek köszönhetően a még nagyobb 
termelékenységre tervezett Efficient felszereltség lehetővé teszi a 
magasabb követelményeknek megfelelő, gyorsabb és pontosabb 
munkavégzést. Magas szintű kényelemérzet, ergonómia és 
megbízhatóság jellemzi.

Az Exclusive csomag a magas szintű sokoldalúság 
és kifinomultság ötvözete. A Dyna-6 vagy a Dyna-VT 
sebességváltóval, a Multipad karral ellátott, kartámaszba 
integrált új vezérlőkonzollal és az elektromos vezérlésű kihelyezett 
hidraulikaszelepekkel az Exclusive csomag a legjobb, világszerte 
ismert jellemzőket nyújtja, mindamellett tartalmaz néhány új 
fejlesztést is. Olyan ügyfelek számára ideális, akik a legkorszerűbb 
jellemzőkkel és funkciókkal rendelkező traktort keresnek, és 
igényük van a legújabb ergonómiai és kényelmi funkciókra.
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• Rakodóink széles választéka alkalmas a különféle munkálatok 
elvégzésére 

• A mechanikus multifunkciós botkormány a sokoldalúság növelése 
érdekében további sebességváltó funkciókkal rendelkezik, mint pl.  
a munkavégzés közbeni előre/hátra irányváltás és sebességváltás.

• A teljes körű tervezésnek köszönhető kiváló kilátás. A motorháztető, 
a keskeny műszerfal és az új kabinkialakítás akadálytalan körkörös 
kilátást biztosít.

• A rakodó tartókeretének integrált gyári kialakítása biztosítja az optimális 
teljesítményt és az egyedülálló, minden célra alkalmas traktort.

• A különleges kialakítású tartókeret és alváz optimális 
manőverezőképességet és a karbantartási műveletek során megfelelő 
hozzáférést biztosít.

• Opcionális Massey Ferguson visio tető leeső tárgyak elleni      
védelemmel (FOPS)

• Kiváló manőverezőképesség kis fordulási sugárral és gyorsan reagáló 
motorral és hidraulikával

• A rakodóval végzett munkák egyszerűen elvégezhetők az opcionális 
multifunkciós botkormánnyal - működteti a rakodót, sebességet-, és 
irányt vált egyszerre a jobb kezével

Új funkció - ‘kuplunghatás’
A sebességváltót üres állásba helyezve, hozzákapcsolható a fékpedálhoz. 
Ez azt jelenti, hogy a vezető csak egy lábát használva egyszerre tud fékezni 
és a tengelykapcsolót kinyomni, teljesen irányítása alatt tartva a gépet.
Ezáltal egyszerűbbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá válik a rakodóval 
történő munkavégzés.

A rakodóval szerelt traktor üzemeltetésének új módja.

A ‘mechanikus multifunkciós’ botkormány főbb funkciói:
a. Emelés
b. Süllyesztés
c. Kanál töltése
d. Kanál ürítése

Kombinált funkciók:
a és c: Emelés és kanáltöltés
a és d: Emelés és kanálürítés
b és c: Süllyesztés és kanáltöltés
b és d: Süllyesztés és kanálürítés - a kanál vízszintes helyzetbe állítása

Sebességfokozat/-csoport 
váltás

C

D

B

D

A

A rakodó működtetése

Előre-/hátramenet irányváltás

Az aktív megállítás (Dyna-VT) vagy az üres 
sebességfokozatba váltás (Dyna-4 és 6) kapcsolója 
a multifunkciós botkormány hátoldalán található

Az egyedülálló Massey Ferguson multifunkciós botkormány mind a mechanikus, mind az elektromos rakodó vezérlőkkel 
rendelhető, és a konzolba integrálható. A speciális kialakítása egyenletes, termelékeny rakodást és a sebességváltó 

használatát teszi lehetővé.

Essential Efficient Exclusive
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Ennek a botkormánynak az a szépsége, hogy az 
előre-hátra irányváltást és a rakodó működtetését is meg 
tudja oldani egyszerre, anélkül, hogy a kezét levenné a 
kormánykerékről.”

“

A M
ASSEY FERGUSONTÓL
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19Kiváló működés és teljesítmény. 

Az MF 6600-as szériát kifejezetten úgy tervezték, hogy minden mezőgazdasági munkavégzés során jól irányítható 
legyen. Az alváz és a motorháztető alakja kiváló hozzáférést biztosít a szervizterületekhez, valamint a rendkívüli 
fordulási szög a lehető legjobb mozgást és munkavégzést teszi lehetővé szűk helyeken is.

Az MF 6600-as sorozatú traktorok egy teljesen integrált mellső függesztőmű rendszerrel és mellső TLT hajtással 
is rendelhetők. A számos mellső munkaeszközt két opcionális első hidraulika-csatlakozó látja el hidraulikaolajjal. A 
TLT opciók széles választéka áll rendelkezésre. A TLT-hajtáskapcsolat ki- és bekapcsolására kiegészítő, a sárvédőn 
elhelyezett gombok állnak rendelkezésre, így a TLT működtetése kívülről is lehetséges. Az MF 6600-as széria traktorai 
rendkívüli képességgel rendelkeznek, és könnyen megoldják a nagy teljesítményigényű feladatokat is. 

Ez az a traktor, amely egyszerre könnyű és erős, telve nyomatékkal és mozgékonysággal. Tökéletes választás, ha 
egy kompakt méretű, és verhetetlen teljesítményű gépet keres. A nagyobb teljesítmény érdekében, az Ön gazdasági 
ágazatától függően, az opcionális extrák széles választéka áll rendelkezésre. Az opcionális elemek teljes választékával 
kapcsolatos információkat lásd a 24. oldalon.

•   A kerekek és gumiabroncsok széles választéka áll rendelkezésre
•   Az opcionálisan kérhető AgCommand™ egy adatgyűjtő rendszer, amely lehetővé teszi, hogy megnézze és kezelje a traktor  
 adatait, a pozícióját, teljesítményét, stb., plusz az egész gépparkot irányíthatja az AgCommand™ segítségével. Tökéletes a  
 bérvállalkozóknak!
•   A mellső pótsúlyok és a keréksúlyok széles választéka elérhető
•   A rakodó munkaeszközeinek bő választéka szintén rendelhető

A M
ASSEY FERGUSONTÓL

Az Ön üzemeltetési igényeinek megfelelően - Teljesen 
integrált mellső függesztőmű és TLT

Kitűnő manőverezőképesség a rendkívül kis fordulási 
körnek és a tökéletes alváz kialakításnak köszönhetően
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Egyszerű és hatékony hidraulika rendszer
Az 58 l/perc hidraulikus teljesítmény, ami a hárompont felfüggesztés és a 
kihelyezett hidraulikus rendszer rendelkezésére áll. Elegendő mennyiségű olaj és 
nyomás áll rendelkezésre a nehéz eszközök emelésére vagy a munkaeszközök 
működtetéséhez.

Új, 100 literes ‘Combined’ flow opció
100 l/perc olajáram érhető el egy gombnyomásra, a nagyobb térfogatáram extra 
sebességet és teljesítményt tesz lehetővé a hidraulikus eszközökkel, például a 
rakodóval történő munkavégzés során.

CCLS - Gyors hidraulikus reakció
A zárt központú terhelésérzékelő (CCLS)* rendszer akár 110 l/perc olajátfolyást 
biztosít a függesztőmű és a kihelyezett csatlakozások számára gyakorlatilag 
azonnali reagálással, teljesítmény- vagy üzemanyag-pazarlás nélkül.

A megbízható és munkabíró gép kulcsa olyan traktor, amely megfelel a mai modern munkagépek szükségleteinek, és képes 
azokat teljes mértékben kihasználva üzemeltetni a mezőgazdasági munkák minden területén. Az MF 6600-as sorozat kiemelkedő 
hidraulikus teljesítményű, erőteljes emelő- és rakodási kapacitással rendelkezik minden hidraulikus hajtást igénylő munkaeszköz 
számára. 

21
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Az AgCommand™ alkalmazás menet közbeni hozzáférést biztosít a rendszerhez, így bárhol és bármikor megfigyelheti a gépet, 
valamint a korábbi adatok és jelentések funkció segítségével elemzéseket végezhet a szántóföldön. Az AgCommand™ alkalmazás 
iPadra és iPhone-ra is elérhető.

Ugyanazokat a funkciókat tartalmazza, mint a szokásos AgCommand™ rendszer, és képes közel valós idejű hozzáférést biztosítani 
a géphez egy honlapon keresztül, amely gyors információt és áttekintést ad a gép adatairól, mint például a pozíció, cím és időjárási 
körülmények.

És most .... szerezze meg a mozgás közbeni rugalmasságot az új AgCommand™ alkalmazás segítségével, és vigye az irodát a szántóföldre.

telemetrikus rendszerek

Hatékonysági jelentésekKorábbi jelentések

Efficiency time

Az ujját mindig vállalkozása verőerén tarthatja
Az AgCommand™ bemutatása.

Az AGCO telemetrikus rendszere, az AgCommand™ ideális megoldást jelent nagyvállalkozások és 
bérvállalkozók, valamint azok számára, akik mindenkor biztosítani szeretnék a gépeik megfelelő láthatóságát. 
Ha flottájára vonatkozóan mindig következetes, tömör információkra van szüksége, akkor az AgCommand™ 

a tökéletes választás. 

Az AgCommand™ egy élvonalbeli adatrögzítő és -továbbító eszköz, amely lehetővé teszi flottája 
teljesítményének optimalizálását a járművek helyzetének, valamint aktuális és korábbi állapotának 

megfigyelésével és jelentésével. Ezenkívül felügyeli a működési költségeket, és növeli a termelékenységet.

Az AgCommand™ tíz másodpercenként gyűjt be adatokat a gép teljesítményére és a GPS által meghatározott 
helyzetére vonatkozóan. Ezt követően a tároló szerverhez továbbítja az adatokat, amelyek megtekinthetők asztali 

számítógépén, laptopján, vagy tablet gépén.
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Egy fejlettebb megoldásért, amely még keményebben dolgozik a szántóföldön, válassza az Auto-Guide™ 3000-et.

Az Auto-Guide™ 3000 egy teljes funkcionalitású, kezelői beavatkozást nem igénylő, automatikus kormányzási rendszer, amely méteren 
belüli, deciméteres vagy akár centiméteres pontosságra is képes.   

A sorvezető rendszerek bizonyítottan átlagosan 12%-os üzemanyag-megtakarítást eredményeznek, valamint a csökkentik az erőforrásokra 
fordított időt, a táblán töltött időt, és még sok mást. 

A gyárilag felszerelt, méteren belüli pontosságú Auto-Guide™ 3000 TopDock antenna az alapfelszereltséghez tartozik.

Az Efficient és Exclusive modelleken elérhető Auto-Guide™ 3000 a következőket kínálja:

• Méteren belüli, deciméteres vagy akár centiméteres pontosságra is képes TopDock antenna
• RTK-ra (cm) való könnyű frissítés
• Galileo/GPS/Glonass jelek vételére alkalmas
• Négy nyomvonal választható: AB vonal, A+ irány, fordulás és görbe vonal
• A teljes mértékben a vezetőfülkébe integrált Datatronic CCD képernyőn kerül megjelenítésre, amely egy egyszerű felhasználói felületet  
 kínál. Ez a rendszer könnyen frissíthető az Auto-Guide™ 3000 Advanced változatra.

Auto-Guide 3000 sorvezető rendszerek

Galileo/GPS/Glonass signal ready

Datatronic CCD konzol
Az Auto-Guide™ 3000 nem egy különálló képernyőn, hanem 
a Datatronic CCD kijelzőn jeleníthető meg. Ez a megoldás 
jobb kilátást biztosít a vezető számára. Ennek a megoldásnak 
köszönhetően nincs szükség további vezetékekre. 
A Datatronic CCD-n belül, a sorvezető alkalmazás az 
üzemeltetés egy egyszerű módját kínálja, az un. “Go mode” 
üzemmódot. Ennek a módnak a használata egyszerű, így ha 
egy kezelő nem ismeri, vagy nincs tapasztalata a sorvezető 
rendszerekkel kapcsolatban, akkor is akár percek alatt 
üzembe helyezheti és üzemeltetheti.

Az Auto-Guide™ 3000 és AgCommand™ rendszerrel kapcsolatos további információkért szerezzen be egy példányt a 
Massey Ferguson Technology Solutions (technológia megoldások) kiadványából.

Machine
Control

Machine
Management
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Essential Efficient Exclusive
Motor

AGCO POWER 4 hengeres Stage 3b l l l

2. generációs szelektív katalitikus kibocsátáscsökkentési (SCR) technológia l l l

Extra alacsony alapjárati motor fordulatszám l l l

Sebességváltó
Terhelés alatti irányváltás l l l

Jobb oldalon elhelyezett irányváltó kar m m m

T alakú kar a vezérlőkonzolon l - -

T alakú kar a kartámaszba épített vezérlőkonzolon - l -

MultiPad kar a kartámaszba épített vezérlőkonzolon - - l

Dyna-4 - 40 km/h - Sebességillesztés és Autodrive funkció l - -

Dyna-6 - 40 km/h Eco - Sebességillesztés és Autodrive funkció m l l

Dyna-6 - 50 km/h** Eco - Sebességillesztés és Autodrive funkció m m m

Mászó vagy szupermászó fokozat m m m

40 km/h-s Dyna-VT Super Eco sebességváltó dinamikus traktorvezérlési 
rendszerrel (DTM) - m m

50 km/h-s** Dyna-VT Eco sebességváltó dinamikus traktorvezérlési 
rendszerrel (DTM) - m m

Sebességtartó automatika - l l

Kuplunghatás l l l

Kezelői környezet
Standard légkondicionálás kézi szabályozással l l -

Automata légkondicionálás/klímaszabályozás - m l

Hűtőláda l l l

Légrugós, forgatható vezetőülés l l -

Automatikus légrugós szék dinamikus csillapítási rendszerrel - m l

Utasülés biztonsági övvel l l l

Rádió-előkészítés l - -

Rádió - MP3 - SD-kártya nyílás - USB m l -
Rádió - CD - MP3 - Equalizer - Bluetooth - USB és előlapi Aux-csatlakozó - m l

Nagyméretű, teleszkópos oldaltükrök l l -
Elektromosan állítható és fűthető, nagyméretű, teleszkópos oldaltükrök - m l

Két nyitható ajtó l l l

Mechanikus fülkerugózás m l -
OptiRide Plus fülkerugózás (félaktív) - m l

Visio tető m m m

Tetőablak m m m

Radar és csúszásvezérlés m m l

CCD/Datatronic 4 video- és isobus-kompatibilitással - m l

Kormányzott pótkocsitengely vezérlés - m m

Kettős vezérlés - m l

Fordulókezelő rendszer - m l

Speedsteer - m m

Panorámafülke a jobb oldalon polikarbonát ablakkal m - -

Alap- és opcionális 
felszereltség 
fülketípusonként

 -   Nem elérhető     l  Alapfelszereltség     m  Opcionális
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Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban található információk a lehető legpontosabbak és legaktuálisabbak legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, hibák és kihagyások, és a műszaki adatok egyes részletei előzetes 
értesítés nélkül, bármikor módosulhatnak. Ezért vásárlás előtt minden műszaki adatot pontosítson Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával.

Essential Efficient Exclusive
Technológia

Auto-Guide™ 3000 Ready - m m

Auto-GuideTM 3000 - m m

AgCommand™ Ready m m l

Alváz és hidraulika
Mechanikus működtetésű kihelyezett hidraulikaszelepek l - -

Elektromos és mechanikus működtetésű kihelyezett hidraulikaszelepek - l -

Elektronikus működtetésű kihelyezett hidraulikaszelepek - m l

Multifunkciós botkormány - m m

Rakodáshoz előkészített traktor multifunkciós botkormánnyal (mechanikus vezérlés) m - -

Rakodáshoz előkészített traktor multifunkciós botkormánnyal (elektronikus vezérlés - m m

Elektronikus függesztőmű-vezérlés aktív szállításvezérléssel l l l

Automata TLT-funkció l l l

Elektronikus TLT fordulatszám választás m m m

Automatikus összkerékhajtás és automatikus differenciálzár funkciók l l l

Teleszkópos stabilizátorok l l l

Automata stabilizátorok m m m

Integrált mellső függesztőműrendszer m m m

Integrált mellső TLT m m m

Elektromos berendezések  
Automatikus áramtalanító kapcsoló l l l

ISO-csatlakozó - l l

Sárvédőre kihelyezett emelésvezérlő gombok l l l

Sárvédőre kihelyezett TLT-indító/-megállító gombok l l l

Xenon világítás m m m

Egyéb felszereltség (a műszaki adatok országonként eltérők lehetnek
QuadLink mellsőhíd-rugózás m m l

Kifordítható elülső sárvédők m m l

Kiegészítő fülkefűtés m m m

Hidraulikus pótkocsifék m m m

Pneumatikus pótkocsifék m m m

Mindegy, melyik ágazatban dolgozik, traktorát igazán magáénak érezheti...
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26 Motor MF 6612 Dyna-4 MF 6613 Dyna-4 MF 6615 Dyna-4 MF 6613 Dyna-6 MF 6614 Dyna-6 MF 6615 Dyna-6 MF 6616 Dyna-6 MF 6614 Dyna-VT MF 6615 Dyna-VT MF 6616 Dyna-VT
Típus AGCO POWER második generációs e3 SCR rendszerrel

hengerek száma/szelepek száma/hengerűrtartalom - 
liter/cm3 04/04/4900

Légellátás Turbófeltöltős töltőlevegő-visszahűtés

Befecskendezési mód Common rail

Hűtőventilátor típusa   Viszkóz  Viszkóz  Viszkóz Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic

Maximális teljesítmény ✪(ISO 14396) LE (kW) @ 1950 
ford./perc

120 (88) 130 (96) 145 (107) 125 (92) 140 (103) 150 (110) 160 (118) 140 (103) 150 (110) 160 (118)

Névleges teljesítmény (LE) @ 2200 ford./perc 110 (91) 120 (88) 135 (99) 115 (84) 130 (96) 140 (103) 150 (110) 130 (96) 140 (103) 150 (110)

Maximális nyomaték (Nm) @ 1500 ford./perc 511 553 652 553 645 660 677 645 660 677

Maximális teljesítmény EPM-mel (LE) 135 145 160 150 165 175 185 - - -

Maximális nyomaték EPM-mel (Nm) 575 618 670 648 691 745 790 - - -

A TLT-n rendelkezésre álló maximális teljesítmény (OECD, 
+/- 3% pontosság)

105 115 125 110 125 135 140 120 130 140

Üzemanyag-tartály űrtartalma – liter 250

Adblue tartály űrtartalma – liter 30

Szervizintervallum - óra 500

Sebességváltó

Típus Dyna-4 40 km/h-Fél-powershift Dyna-6 40 km/h Eco vagy 50 km/h** Eco Dyna-VT

Fokozatok száma - előre x hátra 16x16 24x24
Fokozatmentes, folyamatosan változtatható áttételű váltómű Dynamic 

traktorvezérlési rendszerrel
Minimális sebesség @ 1400 ford./perc 1.3 1.03 0.03

Sebességfokozatok száma mászó-/szuper 
mászófokozattal - előre x hátra

24 x 24 / 32 x 32 36x36/ 48x48 -

Min. sebesség 1400 ford./percnél mászó-/szuper 
mászófokozattal (km/h)

0,33 / 0,09 0,26/0,07 -

40 km/h Eco motorfordulatszám - ford./perc - 1800 1500

50 km/h** Eco motorfordulatszám - ford./perc - 1950 1875
 Dyna VT sebességtartományok

Szántóföldi sebességtartomány - - 0,03 - 28 km/h előre és 0,03 - 16 km/h hátra

Közúti sebességtartomány 0,03 - 50 km/h előre és 0,03 - 38 km/h hátra
Hátsó függesztőmű és hidraulika

Alsó függesztőkarok típusa 3-as kategória

Maximális emelőerő a karvégeknél 7100 7100 7100/8100 8600

Hidraulika-rendszer típusa Nyitott központú (Essential) Zárt központú, terhelésérzékeléses

Maximális térfogatáram - ford./perc 58 l/perc látja el a kihelyezett hidraulika szelepeket és a függesztőkarokat 110 l/perc

Maximális nyomás - bar 200

Hátsó kihelyezett hidraulikaszelepek maximális száma 4

Hidraulika-rendszer típusa - 1. opció
Kombinált térfogatáram: 58 l/perc látja el a hátsó felfüggesztést + 42 l/perc látja el a kihelyezett hidraulikaszelepeket (Essential). A két szivattyú 

szállítása kombinálható, hogy 100 l/perc térfogatáram jusson a kihelyezett hidraulikaszelepekhez (ideértve a rakodót is)
-

Hidraulika-rendszer típusa, 2. opció - nyitott központú Zárt központú, terhelésérzékeléses -

Maximális térfogatáram - liter/perc 110 -

Specifications 
as standard
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MF 6612 Dyna-4 MF 6613 Dyna-4 MF 6615 Dyna-4 MF 6613 Dyna-6 MF 6614 Dyna-6 MF 6615 Dyna-6 MF 6616 Dyna-6 MF 6614 

Dyna-VT
MF 6615 
Dyna-VT

MF 6616 
Dyna-VT

TLT (hátsó)
Motorfordulatszám az alábbi TLT-fordulatszámok mellett

540/1000 Dyna-4 & Dyna-6 - ford./perc 1980 / 2030 -

540/540Eco/1000 Dyna - VT - ford./perc - 1930 / 1490 / 1900

540/540Eco/1000/1000Eco - ford./perc 1980 / 1530 / 2030 / 1570 - - -

Tengelyátmérő - hüvelyk (in.) 1 3/8

Mellső függesztőmű és elülső TLT
Maximális emelőerő a karvégeknél - kg 3200

Mellső kihelyezett hidraulikaszelepek 1 / 2 / 1 + nyomás & szabad visszafolyás

Motorfordulatszám 1000 ford./perc elülső TLT-fordulatszám mellett 1920

Kerekek és abroncsok (Teljes választék kapható. Kérjük, 
keresse fel forgalmazóját.)

Elöl - m 14.9 R 28 16.9 R 28

Hátul - m 18.4 R 38 20.8 R 38

Tömegek és méretek (standard kerekekkel és abroncsokkal, 
négykerékhajtással, ballasztsúly és üzemanyag nélkül)

Tömeg - kg 5400 5700

Teljes magasság – a hátsó híd középvonalától a fülketetőig - m 2.11

Teljes magasság – a fülke tetejéig - m 3.03

Teljes hossz – az elülső súlytartótól az alsó függesztőkarok 
végéig - m 4.7

Tengelytáv - m 2.67
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