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Всеки, който купува телескопичен товарач MF днес, ще очаква 
той да отговаря на най-новите оперативни и екологични 
стандарти. Очаква да съчетава най-доброто от съвременните 
технологии с комфорт, простота, надеждност и качество ден 
след ден във фермата. Земеделието е в кръвта на нашите 
инженери, както и прозорливостта. Те имат силно желание да 
разработват нови решения на сложните предизвикателства на 
днешното и утрешното земеделие. 

Надеждността е в нашето ДНК. Ние сме се отдали на това 
да предоставяме най-високо качество по всяко време. 
Всеки компонент на новата серия MF TH е внимателно 
проектиран, подбран и зададен за най-добрия производител  
и е сглобен съгласно най-новите производствени технологии.

Върхови постижения  
на Massey Ferguson 
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Новото поколение селскостопански 
телескопични товарачи

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ ОТ СЕРИЯТА MF TH

Ние сме глобална търговска марка. Ние сме Massey Ferguson. Ние сме отдадени на земеделието вече повече от 170 години, а новата 
серия MF TH е телескопичен товарач, който олицетворява пълния смисъл на това твърдение.

Това е телескопичен товарач, който включва в себе си целия ни производствен опит в земеделието. Тъй като разбираме вашите нужди 
в областта на земеделието, ние ви предлагаме истински селскостопански телескопичен товарач, поддържан от действителна мрежа от 
търговски представители в областта на селското стопанство, която да ви даде възможност да продължите с най-трудните за извършване 
операции, като преместване на бали, хранене на животни или почистване на оборите.

Където и да погледнете, всичко, което докосвате, налице е усещане за високо качество.  
На капака и на волана виждате логото на марка, на която имате доверие. Вие сте на път  
да подложите вашата машина на упорита работа и ще включите в действие новата серия  
MF TH за първи път. Не знаете какво ще се случи, но имате усещането, че този нов  
телескопичен товарач няма да ви разочарова и ще ви предложи наистина високо ниво  
на изпълнение при всички операции.

Важна част от вашия работен ден
Нашите нови телескопични товарачи са специално създадени за упорита работа.  
Навсякъде, където имате нужда от бързо и компактно решение за много приложения,  
серията MF TH има капацитет да функционира.

• Загребвате силаж и оборски тор, повдигате бали и торби за тор, сменяте фуража  
и почиствате навесите

• Можете да избирате от много приспособления, които да вървят заедно с вашия  
телескопичен товарач MF, включително шип за бали, преса за бали, вилица за  
палети и кофа

• Мощната, прецизна хидравлика позволява лесна работа при повдигане на  
тежки товари

• Работата в тесни сгради често може да бъде трудна. Телескопичните товарачи  
от серията MF TH са изключително маневрени с три режима на управление и  
опцията на полукомпактна машина MF TH.6030 и MF TH. 7030. Получете нужната  
гъвкавост – в това число цялостна видимост и прецизна работа

• Изисква се минимално обслужване, което означава, че почти няма време на престой!
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ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ ОТ СЕРИЯТА MF TH



Изберете максималния си капацитет в 
зависимост от индивидуалните си нужди
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MF TH.6030
Полукомпактни размери 

2,1 м x 2,1 м за лесен достъп 
до най-тесните зони, 100 к.с. за 

оптимално съотношение мощност 
и тегло, 100 л/мин за лесна и 

прецизна работа

6,0 м 6,75 м

3 тона
3 тона

Управлявайки задачите без усилие и ефективно, 
новата серия MF TH осигурява на всеки земеделски 
производител необходимата оптимална достъпност 
и маневреност. Тази нова гама дава и по-голяма 
височина на повдигане, по-дълъг обхват и възможност 
за повдигане на по-тежки товари в сравнение 
с предишните серии. С правилното закрепване, 
серията MF TH може да постигне първостепенни 
експлоатационни качества в голямо разнообразие 
от приложения в земеделското стопанство.

СЕРИЯ  
MF TH 



MF TH.7030
Полукомпактни размери 

2,1 м x 2,1 м за лесен достъп 
до най-тесните зони, 100 к.с. за 

оптимално съотношение мощност 
и тегло, 100 л/мин за лесна и 

прецизна работа

MF TH.6534
Повече мощност на двигателя и 
дебит на хидравликата за най-
взискателните приложения за 

манипулиране и транспортиране, 
130 к.с. и 190 л/мин за дебит на 
хидравликата за намален пълен 

работен цикъл

MF TH.7035
Правилният баланс за най-
взискателните приложения

MF TH.7038
Повече мощност на двигателя и 
дебит на хидравликата за най-
взискателните приложения за 

манипулиране и транспортиране, 
130 к.с. и 190 л/мин за дебит на 
хидравликата за намален пълен 

работен цикъл

MF TH.8043
По-висок капацитет на повдигане, 

по-високи хидравлични 
характеристики в комбинация 
с оптимизирана хидростатична 

трансмисия и кабина, която 
предлага изключителна видимост

6,5 м6,75 м 7,0 м 7,0 м 7,50 м

3,5 тона 3,8 тона 4,3 тона
3,4 тона3 тона
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08 Вдигане на летвата
Моделите от клас 4 на Massey Ferguson 
от серия TH вече са модернизирани с 
редица нови функции, които допълнително 
подобряват производителността, лекотата 
на използване и ефективността.

Превъзхождайки останалите при двете операции на товарача, където се осигурява голямо 
количество хидравличен поток и скорост до 40 км/ч при транспортни приложения, където 
мощността и комфортът са от съществено значение, всеки телескопичен товарач има внушителни 
възможности, независимо дали мести бали или фураж. Тази нова гама предлага съществена 
и несравнима видимост благодарение на новата кабина и новата конструкция на коша на 
двигателя, която позволява на оператора да работи безпрепятствено и в пълна безопасност.

01 Пълна селекция от приставки,  
които могат да изпълнят всички необходими задачи – вижте подробности на стр.24

02 Бързи хидравлични съединители за ускорена,  
ефективна и лесна смяна на оборудването с нова електрическа линия на стрелата за 4-та  
и 5-та електрически функции (по избор) – вижте подробности на стр.16-17

03 Интелигентните и мощни хидравлични модели  
са стандартно оборудвани с блок за отчитане на натоварването. Възможно е да се 
извършват няколко функции едновременно. До 190 л/мин дебит на хидравликата CCLS – 
вижте подробности на стр.16-17

04 Ненадмината товароподемност от стрелата с висока якост –  
до 7,50 м височина и 4300 кг

05 Ефективно автоматично окачване на стрелата и окачването на стрелата  
с прибиране с регулируем пневматичен амортисьор се предлага като опция за всички модели 
за максимален комфорт при транспорт. Прибирането с регулируем пневматичен амортисьор 
е стандартно достъпно за всички модели за по-голям комфорт за оператора, което позволява 
на стрелата да се прибере безпроблемно с намалена и контролирана скорост

06 Обстановката в кабината се отличава с ненадминат комфорт и видимост  
при серията MF TH и е оборудвана с най-високите нива на комфорт и управление,  
с максимална видимост във всички посоки благодарение на кривата форма на кабината 
на MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 и MF TH.8043, както и нов най-нисък дизайн на 
капака на двигателя – вижте подробности на стр.14-15

07 Нови мощни и икономични двигатели  
с мощност до 130 к.с. за по-голяма производителност и ефективност. Система за контрол 
на емисиите, която не се нуждае от поддръжка, и дизайн на двигателя без DPF за по-малко 
време на престой и ниска себестойност на работата. Лесен достъп за ежедневна поддръжка 
и опция за автоматичен инвертор за по-голяма надеждност и дълготрайност – вижте 
подробности на стр.18

08 Три полуавтоматични избираеми режима на управление,  
които осигуряват оптимална маневреност при всички работни условия – вижте подробности 
на стр. 12-13

09 Четирискоростна (2 механични x 2 хидравлични) хидростатични трансмисии  
предлага простота, безпроблемна работа и най-добра за класа точност (MF TH.6030 и 
MF TH.7030 са снабдени само с 2-степенна скоростна кутия) – вижте подробности на стр. 19

10 Автоматична ръчна спирачка  
за по-голяма безопасност и производителност

АКЦЕНТИ
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Модели
Максимална височина 

на повдигане
Максимална 

товароподемност
Дебит на 

хидравликата
Максимална 

мощност
Трансмисия

MF TH.6030 6,0 м 3000 кг 100 л/мин 100 к.с. Хидростатично

MF TH.7030 6,75 м 3000 кг 100 л/мин 100 к.с. Хидростатично

MF TH.6534 6,5 м 3400 кг 190 л/мин 130 к.с. Хидростатично

MF TH.7035 7,0 м 3500 кг 100 л/мин 100 к.с. Хидростатично

MF TH.7038 7,0 м 3800 кг 190 л/мин 130 к.с. Хидростатично

MF TH.8043 7,5 м 4300 кг 190 л/мин 130 к.с. Хидростатично
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Гамата започва с полукомпактен телескопичен товарач MF TH.6030. Ако търсите 
по-компактна машина, която все пак може да се справи с най-трудните задачи, 
MF TH.6030 и MF TH.7030 са идеалният избор. Полукомпактната им конструкция, 
две позиции на кабината и отлична маневреност осигуряват несравнима 
ефективност в тесни зони, като тесни хамбари и сгради за птици.

Не се заблуждавайте от размера им, тези телескопични товарачи могат да се 
похвалят с мащабна товароподемност с допълнителна полза да бъдат по-компактни 
от по-големите им колеги.

Внушителната товароподемност в полукомпактен формат до 3 тона и изборът 
между 6,00 м или 6,75 м височина ги правят повече от способни да се справят 
с много задачи из стопанството.

MF TH.6030 & MF TH.7030 – компактни размери, 
изключителна маневреност, несравним 
комфорт за оператора

Две позиции на кабината 
за максимална гъвкавост, 
включително ниска позиция за 
работа в тесни сгради. Идеално 
за работни места, където мястото 
е ограничено. Компактният 
дизайн означава, че тези модели 
могат да влизат в и излизат от 
много тесни зони, без да губят 
видимост и маневреност.

Отличната маневреност 
осигурява безпроблемни 
работни дни за максимална 
производителност. 
Просторната кабина и 
удобната зона на оператора 
с напълно пропорционален 
лост за управление позволяват 
безпроблемна работа.

За по-безпроблемна работа при 
прибиране на стрелата всички 
MF TH са оборудвани със система 
за демпферирано прибиране.
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Максимална производителност,  
подвижност и маневреност

Конструкция на стрелата и шасито
Новото, по-тънко шаси с по-къса обща дължина осигурява стабилност и отлична 
маневреност, когато ви е най-необходимо, както и успокояваща издръжливост 
при най-тежките селскостопански операции. По-ниската ос на стрелата позволява 
безпрепятствена видимост около цялата машина, за по-безопасна и по-
продуктивна работа.

Предлага се допълнително окачване на стрелата, което значително увеличава 
комфорта на оператора, например при теглене на голямо ремарке със слама при 
40 км/ч* при пътно транспортиране.

Всеки модел в новата серия телескопични машини Massey Ferguson е впечатляващ. 
С мощност на двигателя до 130 к.с., всеки от тях притежава силата и издръжливостта 
да се справи с най-трудните задачи, когато ви е най-необходимо. Серията MF TH е 
сериозен изпълнител, който ще се докаже като неоценим за стопанството. Бързината, 
подвижността и здравината са само някои от ключовите предимства, които го 
превръщат в идеалния многофункционален помощник в работата при всички видове 
земеделски операции.

Управлявайки задачите без усилие и ефективно, серията MF TH ви осигурява 
необходимата оптимална достъпност и маневреност. Тази гама ви дава и 
по-голяма височина на повдигане, по-дълъг обсег и възможност за повдигане 
на по-тежки товари. С правилното закрепване, серията MF TH може да постигне 
изключителни експлоатационни качества в голямо разнообразие от приложения 
в земеделското стопанство.

Превъзхождайки останалите при двете операции на товарача, където се осигурява 
голямо количество хидравличен поток и скорост до 40 км/ч* при транспортни 
приложения, където мощността и комфортът са от съществено значение, всеки 
телескопичен товарач MF има внушителни възможности, независимо дали мести 
бали или фураж. Тази нова гама предлага също съществена и несравнима видимост 
благодарение на новия дизайн на кабината, който позволява на оператора да работи 
безпрепятствено и в пълна безопасност.

*Зависи от специфичното за дадения пазар законодателство
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Режим на управление  
на две колела

Режим на управление  
на четири колела

– за минимални кръгове 
на завиване.

Режим на шарнирно 
управление 

– за ефективно пълнене 
и сортиране, както и за 
работа покрай стените 

в затворени пространства.

Функции за кормилно управление

Всички модели имат три избираеми режима на управление; двуколесно управление, кормилно 
управление на четирите колела и шарнирно управление, за да се осигури оптимална маневреност 
при всички работни условия. Преминаването от един режим към друг е много лесно. Просто изберете 
предварително режима, като натиснете превключвателя в кабината и режимът ще бъде включен.
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Работна среда на оператора – продуктивна, ефективна 
и удобна

Кабините на Massey Ferguson са известни с отлични характеристики, а серията MF TH отговаря 
на този имидж. Ето защо работим усилено, за да можете да седнете и да се възползвате от 
предимствата, когато дните са дълги, в много продуктивна среда, която съчетава комфорт 
и спокойствие, с лекота и качество на използване. Знаем, че по-продуктивният оператор ще 
създаде повече печалба за дейността си.

Новият дизайн на кабината с извита форма, новият профил на капака на двигателя и ниската точка 
на въртене на стрелата осигуряват ненадмината видимост около машината, особено от задната част 
на кабината, докато работите в труднодостъпни и тесни пространства. Безпрепятственият изглед на 
предните приставки осигурява безопасно и прецизно товарене и разтоварване, което прави по-лесно 
и по-безопасно поставянето на бали или палети при високи работни височини.

ECO режим като стандартна функция 
Операторът може да активира нов режим ECO 
само с едно натискане на превключвател в 
кабината. Дебитът на хидравликата и оборотите 
на двигателя се управляват с цел намаляване 
на разхода на гориво.

Работни LED светлини 
Повишена видимост при всякакви условия на осветление с допълнителни пътни 
и работни LED индикатори 

02

03

0406

05

01

Интуитивно управление благодарение на 
многофункционалния лост за управление 
Новият мултифункционален лост за управление 
е близо до ръката, което осигурява ефективност, 
бърза и лесна работа и пълна производителност. 
Дигиталният дисплей на таблото показва 
ценна информация, като максимална скорост 
и поток на хидравликата, работни часове, 
скорост на превозното средство или двигателя, 
ъгъл на стрелата, управление на скоростта и 
допълнителна хидравлика.

Позиционирането на лоста за управление приляга 
естествено в ръка и включва всички основни 
средства за управление, необходими за работа на 
стрелата и приставките.

01 & 02   Настройки на дисплея на контролното 
табло

03  Стрелата е удължена/прибрана
04  3-та функция
05  Окачване на стрелата
06  Опционален избор напред, в неутрално 

положение и назад 
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Зоната на оператора за повишаване 
на удобството

По-добрата работна среда на оператора се състои от просторен интериор на кабината 
с отлична видимост на всички оператори и намалено ниво на шума. Разположението на 
кабината е изключително ергономично; управлението и инструментите са лесни за 
използване и са проектирани така, че да улеснят управлението на приложенията.



Мощна и интелигентна хидравлика

Мощната и последователна хидравлична система е от 
първостепенно значение за ежедневната производителност 
на телескопичния товарач. На всички модели има система 
за управление на хидравличните клапани за отчитане 
на натоварването.

Всички функции са електро-хидравлични и пропорционални, 
благодарение на хидравличната система за отчитане на 
натоварването. Тя е много точна и лесна за използване, 
а освен това позволява на оператора да използва три 
функции едновременно, увеличавайки производителността 
и намалявайки времето за престой.

Налице е оптимален хидравличен поток в целия диапазон 
със 100 л/мин при моделите MF TH.6030, MF TH.7030 
и MF TH.7035 и водещ поток на пазара от 190 л/мин на 
MF TH.6534, MF TH.7038 и MF TH.8043.

Помпата с датчик за натоварването, която доставя 
190 литра дебит на хидравликата в минута на MF TH.6534, 
MF TH.7038 и MF TH.8043, предлага изключителни 
възможности и ефективност, дори и при ниски обороти 
на двигателя. Следователно можете да работите със 
значително по-ниски обороти на двигателя, да изразходвате 
по-малко гориво и да разчитате на изключително кратки 
работни цикли. Помпата с датчик за натоварването доставя 
хидравлика само когато се изисква хидравлична мощност. 
Това предотвратява ненужно загряване на хидравликата 
и загуба на мощност. Ако е необходимо, пълният обем на 
хидравликата е наличен веднага.
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ИНТЕЛИГЕНТНО БОРАВЕНЕ



Управлението на стрелата с високи спецификации, 
благодарение на 4 електрохидравлични вентила 
за измерване на натоварването, ще позволи на 
оператора едновременно да използва 3 функции 
с висока точност. Хидравликата отива точно там, 
където операторът иска да отиде, а не просто 
там, където е лесно. Допълнителното окачване 
на стрелата също така осигурява изключителен 
комфорт за всички транспортни приложения. 
Активирането му автоматично се свързва със 
скоростта на машината.

ОТ M
ASSEY FERGUSON
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Свързването и откачването 
е лесно благодарение на 
съединителния блок и системата 
за освобождаване на налягането. 
За по-сложни приспособления, 
като например резачки за слама 
и кофи за хранене, може да 
се определи електрическа 
линия, която дава четвърта 
и пета услуга.

Вградените бързи съединители 
за освобождаване на налягане 
са удобно монтирани на главата 
на стрелата за бързо, ефективно 
и лесно свързване и откачване 
на машините.

Помпата с датчик за 
натоварването на моделите 
MF TH.6534, MF TH.7038 
и MF TH.8043 осигурява  
водещи в класа 190 литра  
хидравлика за минута.

Стандартна функция SHS  
(система за интелигентна обработка).
От новото меню на дисплея операторът ще може да 
настрои максималния наличен хидравличен поток. 
Чрез регулиране на максималния поток, машината 
може да работи много по-безпроблемно и по-точно.

ИНТЕЛИГЕНТНО БОРАВЕНЕ
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Интелигентно поколение на 
икономически ефективна мощност

Задълбочен инженеринг и дизайн означават, че 
получавате най-добрите функции в телескопичния 
товарач от серията MF TH. Мощни, ефективни двигатели, 
високопроизводителни трансмисии и прецизна 
хидравлика гарантират надежден съюзник за много от 
работните задачи, които трябва да се извършат бързо в 
стопанството. Серията MF TH разполага с нов 3,6-литров 
окончателно съвместим двигател от клас 4 на Doosan, 
който използва проста технология, за да даде екологично 
решение без компромиси. Двигателят предоставя 
100 к.с. на MF TH.6030, MF TH.7030 и MF TH.7035  
и 130 к.с. на MF TH.6534, MF TH.7038 и MF TH.8043.

Автоматичен инвертор на вентилатора
Доказаната характеристика от предишното поколение 
телескопичен товарач MF вече се предлага с 
автоматична опция за поддържане на двигателя чист 
за максимална ефективност. Предлага регулиране 
на скоростта в зависимост от температурата на 
въздуха или работа с предварително зададена 
скорост, с автоматичен режим, избран чрез бутон на 
контролното табло.

ECO режим като стандартна функция
Операторът може да активира нов режим ECO само 
с едно натискане на превключвател в кабината. 
Дебитът на хидравликата и оборотите на двигателя се 
управляват с цел намаляване на разхода на гориво.

Всеки от тези модели има мощен и ефективен 
двигател, който осигурява достатъчно въртящ момент 
при приложения, които изискват повече сцепление и 
сила. По-големият и подобрен дизайн на охлаждащата 
система на двигателя осигурява непрекъснато висока 
производителност при взискателни и ограничени 
операции. Двигателят е монтиран по дължина, което 
не само осигурява пространство за стрелата, без да 
възпрепятства видимостта в кабината, но и достъпът 
до зоната на двигателя за обслужване и поддръжка е 
лесен и прост.



• Система за контрол на емисиите, която не се нуждае от поддръжка, 
двигател с висока производителност.

• Мощен и ефективен с ECO режим

• Ниски експлоатационни разходи, благодарение на дизайн на двигателя 
DPF и EGR, които пестят време и пари

• Двигателят остава успореден на стрелата, осигурявайки отличен достъп 
за проверка на зоната на двигателния отсек и подобрена видимост от 
дясната страна

• Опростена технология за по-продуктивен работен ден

• Допълнителен автоматичен инвертор на вентилатора за лесно 
почистване на пакета за охлаждане и оптимална производителност

ОТ M
ASSEY FERGUSON
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Новата инсталация на двигателя и 
конструкцията на коша са намалили 
височината на двигателя за подобрена 
видимост от дясната страна. С подсилен 
капак и по-голям отвор, моделите MF TH 
също ползват предимството на новата 
система за отваряне на капака

АКЦЕНТИ НА ДВИГАТЕЛЯ
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Двускоростната хидростатична предавателна 
кутия предлага простота и плавност на работата, 
както и висока производителност и възможности. 
Има възможности за скорост до 40 км/ч* с две 
механични зъбни колела с два хидравлични 
диапазона на скоростта, което позволява на 
клиента да избере най-добрата скорост за 
приложение и дава отлични резултати при 
автомобилния транспорт.

Освен това има функция за лесна настройка на 
пълзенето за операции, които изискват ниска 
скорост при по-високи обороти на двигателя. 
Тази функция осигурява по-голяма точност и 
контрол при операции, като метене, разпределение 
на силажа и разпръскване на слама.

ОТ M
ASSEY FERGUSON
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Безпроблемна работа от 
хидростатичната трансмисия

• Хидростатичната трансмисия позволява много точен и много 
плавен контрол

• Уникална 4-степенна трансмисия осигурява висока мощност 
и висока производителност

• Изберете най-доброто съотношение за ергономичен контрол 
на машината

• Максималната скорост може да се настрои благодарение на 
режима на пълзене. Това е идеално за разпределение на силажа

АКЦЕНТИ ЗА  
ТРАНСМИСИЯТА

*Зависи от специфичното за дадения пазар законодателство



Обслужването  
е улеснено
По-малко време на престой 
– повече работа

Бърза, лесна и опростена рутинна поддръжка благодарение на 
паралелната инсталация на двигателя. Обслужването е лесно 
и опростено благодарение на добре позиционирани пунктове 
за обслужване, което премахва стреса от поддържането на 
телескопичния товарач и ви оставя повече време на полето.

22

Въздушният филтър се отстранява 
лесно за проверка и почистване. Ако е 
необходимо, се предлага допълнителен 
автоматичен вентилатор за обратен ход. 
Просто натиснете превключвателя или 
настройте автоматичното активиране и 
вентилаторът обръща цикъла си, като 
издухва прах, слама и друг материал, който 
може да се залепи за охлаждащия пакет.

Страничното отваряне на капака ви дава 
широк, отворен достъп до двигателя, 
въздушния филтър, охладителната система 
и климатичната система, осигурявайки 
бързо обслужване на всички основни точки.
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От нивото на земята можете лесно да 
повдигнете капака, за да проверите 
двигателя и радиатора. Всички рутинни 
двигателни, хидравлични и трансмисионни 
сервизни точки са разположени на места 
за лесно за бърза и лесна поддръжка, като 
намаляват времето на престой до минимум.

Лесно запълване на дизелови 
и AdBlue® резервоари от нивото 
на земята.
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Покриването на финанси, разширени гаранции и сервиз, телематика, прецизни земеделски 
технологии и оригинални части, MF Services е вашето обслужване на едно гише за 
всички съществуващи и бъдещи услуги, за да поддържате бизнеса си с проследяване 
и оборудването си на ниво и функциониращо. 

Нашата цел е да гарантираме, че вашите машини Massey Ferguson са оперативно-ефективни 
на най-високо ниво през целия си експлоатационен живот.

MFCare осигурява пълно спокойствие
План за обслужванията и разширените гаранции на MFCare* е всеобхватен, водещ в 
индустрията пакет, който осигурява цялостна грижа за вашата машина, като гарантира 
рутинна поддръжка, ремонт и пълна гаранция, с подкрепата на AGCO, която включва:

• Двигател и трансмисия
• Хидравлика
• Кормилно управление

• Електроника
• Кабина и механизми за управление
• Оси

Редовното обслужване в плана MFCare осигурява „превантивна поддръжка“ – установяване 
на всякакви неизправности, преди те да станат проблем, което спомага за намаляване 
на времето на престой. Пълната история на сервизното обслужване на търговските 
представители, използващи оригинални части на AGCO, също ще увеличи остатъчната 
стойност на машината.

AGCO Finance* осигурява перфектно финансово споразумение за вашата дейност
AGCO Finance е интегрираното подразделение за финансови услуги на Massey Ferguson, 
предлагащо индивидуално решение за вашето стопанство, което включва:

• Лизинг
• Покупка с разсрочено плащане
• Отдаване под наем с договор

• Заеми
• Пакети за пълно обслужване Водещи за отрасъла доставчици на части от AGCO Parts.

*Моля, свържете се с вашия местен търговски представител на Massey Ferguson, за да проверите наличността  
във вашия район. Прилагат се общи условия, които могат да варират в зависимост от пазара или страната.

Комбинирани услуги за увеличаване на печалбата и ефективността на нашите клиенти 

Добре дошли в MF Services – всичко, от което се нуждаете, за да поддържате работата на машината си Massey Ferguson. 

Достъпни и приспособими, услугите на MF ще ви помогнат да контролирате текущите разходи, бюджетирането и бизнес планирането – осигуряването на всеки работен час на машината 
е успех и ви дава свободата да се съсредоточите изцяло върху основната работа на земеделието.

Този всеобхватен пакет от продукти, свързани с услугите, улеснява притежаването и управлението на селскостопанското оборудване на MF.
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Ние предлагаме перфектната гама от приспособления, които се доставят с помощта на серията телескопични товарачи MF TH (специално проектирани и конструирани 
за серията MF TH), които да могат да се справят с всички видове приложения: повдигане на леки или тежки товари, преместване на силажи, хранене на добитък 

Кофа, копаене и зареждане
Заемете се с най-тежките задачи за 
копаене и обработка на материали 
с нашите здрави кофи за копаене и 
товарене. Те предлагат добра видимост 
на режещия ръб, отлична сила на 
пробиване при копаене и по-лесно 
и по-бързо пълнене на кофата. 
Предлага се в асортимент с различни 
възможности, със или без зъби.

Кофа, голям капацитет
Увеличава производителността 
благодарение на увеличения ъгъл 
на преобръщане, за да се намали 
разливането. Използвайте го, за да 
заредите зърно към камиони или да 
разпределите тор.

Кофа с грайфер
Идеалното приспособление за вдигане 
и боравене с мръсотия и почва с 
обрастване, клони или други обемисти 
материали, които трябва да се държат 
здраво при транспортиране.

Вилица с грайфер
Това е лесният начин да се борави 
със свободното сено, постелките и 
торът в стопанството и други обекти. 
Използвайте вилицата или добавете 
хидравличната грайфер за повече сила 
на захващане. 

Вилици за палети
Чудесни за работа с обемисти или 
опаковани в чували материали, като 
тор, семена и храна за животни. 
Особено удобни, когато работите 
в тесни зони. Възможност за избор 
на твърди или плаващи вилици 
(със страничен плъзгач върху 
твърдата рамка на вилицата).

Вилица за бали
Използвайте я за ефективно 
транспортиране и зареждане на 
кръгли бали от земята върху ремарке 
или в захранващо устройство за бали. 

Устройство за притискане на  
бали с тръби
Цялото представяне на нашето 
средство за обработка на бали, 
но с две хидравлични рамена 
във формата на кръгли тръби, 
осигуряващи сигурно задържане  
на единични бали.

Устройство за притискане на  
бали със зъбци
Транспортирайте и товарете до две 
кръгли бали от земята на ремарке 
или захранващо устройство за 
бали. Независимите хидравлични 
рамена, всяко оборудвано с 4 зъбци, 
осигуряват здраво захващане.

Намерете идеалното прикачване за телескопичния 
товарач от серията MF TH за всички ваши нужди
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Възможности  
за повдигане
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MF TH.6030

Тези илюстрации на товароподемността ясно показват, че всеки модел предлага изключителна ефективност на повдигане в съответния клас.

MF TH.6030
Стандартна 

кабина

MF TH.6030
Кабина 
с ниско 

положение

MF TH.7030
Стандартна 

кабина

MF TH.7030
Кабина 
с ниско 

положение

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

MF TH.8043

A мм 5712† 6278† 5874 6074 6180

B мм 4507 5063 4669 4869 4975

C мм 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4145 4145 4246

D мм 2334* 2250** 2184* 2100** 2334* 2250** 2184* 2100** 2374 2374 2374

E мм 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1752 1752 1770

F мм 348* 264** 348* 264** 348* 264** 348* 264** 430 430 430

G мм 2820 2820 2820 2820 2870 2870 2870

H мм 1666 1666 1895 1895 1895

I мм 2100 2100 2300 2300 2300

J мм 4922* 4812** 4922* 4812** 4805 4970 4995

K мм 1329* 1503** 1329* 1503** 1161 - 1631

L мм 3717* 3875** 3717* 3875** 3714 - 4192

*24-инчови гуми ** 20-инчови гуми  †с вилици за палети
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26 Спецификации 
като стандарт

Подобрена производителност на товарача  
(норма EN 1459: 1998 приложение Б)

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

Максимална товароподемност 

на нивото на земята кг 3000 3000 3400 3500 3800 4300

при пълна височина на повдигане кг 2500 2000 3400 3500 3800 2600

при конфигурация на товара 2 м дължина  
при 4 м височина кг

2000 2000 3000 3000 3000 3000

Сила на прекъсване kN 3600 3600 6200 6200 6200 7000
Максимална височина на повдигане м 5,8 6,7 6,5 7 7 7,5

Преден ход – удължена стрела м 3,13 3,9 3,4 4 4 4,1
Хидравлична система

Стрела - капацитет на помпата литър/мин 100 100 190 100 190 190
Трансмисия

Вид Хидростатично
Механични предавки - - 2 2 2 2

Хидравлични скорости 2 2 2 2 2 2

Скорост на първа предавка* км/ч 9,7 9,7 6 6 6 6

Скорост на втора предавка* км/ч 40 40 12 12 12 12

Скорост на трета предавка* км/ч - - 18 18 18 18

Скорост на четвърта предавка* км/ч - - 40 40 40 40

Двигател
Капацитет/бр. цилиндри/№ литра 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4

Впръскване на гориво Комън-рейл Комън-рейл Комън-рейл Комън-рейл Комън-рейл Комън-рейл
ISO к.с. при 2400 об/мин 100 100 130 100 130 130

Максимален въртящ момент (ISO 14396) Nm 430 430 500 430 500 500

Капацитет на резервоара за гориво 115 115 138 138 138 138

Гуми
Стандартни 405/70 20 405/70 20 400/80R24 400/80R24 400/80R24 400/80R24 

По избор 400/70R24 400/70R24 500/70R24 500/70R24 500/70R24 500/70R24
Спирачки Потопени в масло

Тегла и мощности

Тегло, без приставка кг 5200 5600 6500 7130 7130 8040

* с машина с посочена максимална скорост
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Хидравлика
Всички хидравлични функции са пропорционални  

и електрохидравлични
l l l l l l

Трета функция на стрелата с регулируем дебит l l l l l l

Механично закрепване на приспособлението l l l l l l

Прибиране с регулируем пневматичен амортисьор l l l l l l

Система за интелигентна обработка (SHS) l l l l l l

Трансмисия
Хидростатично (40 км/ч) l l l l l l

Педал за пълзящ ход l l l l l l

Система за контрол на скоростта l l l l l l

Електрическа ръчна спирачка l l l l l l

Двигател
Режим ECO l l l l l l

Автоматичен прекъсвач l l l l l l

Вграден циклонен филтър за въздух l l l l l l

Кабина
Въздушна пневматична седалка l l l l l l

Работни светлини l l l l l l

Антенни високоговорители и антена l l l l l l

Въртящ се фар и аларма за резервно копие l l l l l l

Почистване на покрива l l l l l l

Кормилно управление
Три режима на управление  

с автоматично подравняване
l l l l l l

Предна ос с диференциал при  
ограничено приплъзване 45%

- - l l l l

Кофа
Опора с щифт на кофата l l l l l l
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Управление напред/неутрално/на обратен ход  
от на лоста за управление

m m m m m m

Управление напред/неутрално/на обратен ход Ляво 
и лост за управление

m m m m m m

Автоматичен вентилатор за обратен ход m m l m l l

Приставка за хидравлични работни уреди m m m m m m

Автоматично окачване на стрелата m m m m m m

Глава на стрелата – 4-та и 5-та функции m m m m m m

Спирачка на ремаркето m m m m m m

Скачване: Хидравлична кука/лост  
за регулиране на височина

m m m m m m

Заден хидравличен шпилков клапан m m m m m m

Климатик m m m m m m

Седалка с висока степен на комфорт m m m m m m

Работните светлини на стрелата m m m m m m

Работни светлини за кокошарник m m m m m m

Пътни LED светлини (само за десен волан) m m m m m m

Работни LED светлини m m m m m m

Кутия за инструменти m m m m m m

Приспособления
Кофа за копаене m m m m m m

Кофа за лек материал m m m m m m

Вилица за палети m m m m m m

Острие за бали m m m m m m

Кофа с грайфери m m m m m m

Вилица с грайфери m m m m m m

Устройство за обработка на бали (зъбци или тръби) m m m m m m

 - Не е налично
l Стандартна спецификация
m По избор

Положени са всички усилия, за да се гарантира, че 
информацията, съдържаща се в тази публикация, е 
възможно най-точна и актуална. Въпреки това, могат 
да се появят неточности, грешки или пропуски, а 
подробностите на спецификациите могат да бъдат 
променяни по всяко време без предупреждение. 
Следователно всички спецификации трябва да бъдат 
потвърдени от вашия дилър или дистрибутор на 
Massey Ferguson преди всяка покупка.

Стандартно и допълнително 
оборудване според версиите
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