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MF TH SERIE VERREIKERS

100-130 pk

MF TH.6030, MF TH.6534,  
MF TH.7030, MF TH.7035, MF TH.7038
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Wie vandaag een Massey Ferguson verreiker koopt, verwacht 
dat die voldoet aan de nieuwste normen voor bediening en 
milieu. Verwacht wordt, dat de allerbeste technologie van 
dit moment wordt gecombineerd met comfort, eenvoud, 
betrouwbaarheid en kwaliteit voor dagelijks gebruik in het 
agrarische bedrijf. Onze technici hebben landbouw in hun 
bloed en kijken vooruit. Zij spannen zich in om nieuwe 
oplossingen te ontwikkelen voor de complexe uitdagingen 
van de landbouw van vandaag en morgen. 

Betrouwbaarheid zit in ons DNA. Wij streven ernaar om 
altijd de hoogste kwaliteit te leveren. Ieder onderdeel van de 
nieuwe MF TH serie is zorgvuldig ontworpen, geselecteerd 
en toegewezen aan de beste fabrikant en is gemonteerd 
volgens de laatste productietechnologie.

Massey Ferguson  
Center of Excellence 
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De nieuwe generatie verreikers voor de landbouw

MF TH SERIE VERREIKERS

Wij zijn een wereldwijd merk. Wij zijn Massey Ferguson. Wij zeten ons al meer dan 
170 jaar in voor agrarische bedrijven en de nieuwe MF TH serie bevat verreikers die 
deze bewering onderstrepen.

Dit zijn verreikers waarin al onze kennis over landbouw is verwerkt. Omdat wij begrijpen 
wat u op de boerderij nodig hebt, bieden wij een echte agrarische verreiker, die wordt 
ondersteund door een echt agrarisch dealernetwerk zodat u kunt doorwerken aan het 
meest veeleisende werk, zoals balen verplaatsen, dieren voeren of schuren uitmesten.

Waar u ook kijkt, wat u ook aanraakt, u krijgt overal dezelfde indruk van hoge kwaliteit. 
Op de motorkap en het stuur ziet u het logo van een merk dat u vertrouwt. U gaat 
uw machine hard laten werken en de nieuwe MF TH serie voor de eerste keer in actie 
beleven. U weet nog niet wat u te wachten staat, maar u voelt dat deze nieuwe verreiker 
u niet in de steek zal laten en bij al uw werkzaamheden geweldig zal presteren.

Een vitaal onderdeel van uw werkdag
Onze nieuwe verreikers zijn speciaal gebouwd voor zwaar werk. Wanneer u een 
snelle, compacte oplossing nodig hebt voor veel toepassingen, kan de MF TH serie de 
capaciteiten leveren.

• Kuilvoer en vuil oppakken, balen en zakken kunstmest optillen, voer verplaatsen en 
stallen uitmesten

• Er is een ruime keuze in werktuigen voor de MF-verreiker, zoals een balenvork, 
balenklem, palletvork en bak

• Sterke en precieze hydrauliek maakt zware lasten eenvoudig te tillen
• Werken in nauwe ruimten is vaak lastig. Verreikers uit de MF TH serie zijn zeer 

wendbaar met drie verschillende stuurstanden en als optie zijn de semi-compacte 
modellen TH.6030 en MF TH.7030 verkrijgbaar. Alle flexibiliteit die u nodig hebt, 
inclusief totaal zicht rondom en precisiebehandeling

• Minimale service nodig, dus maximaal inzetbaar!
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MF TH SERIE VERREIKERS



Kies uw maximumcapaciteit, afhankelijk 
van uw individuele behoeften!
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MF TH.6030
Semi-compacte afmetingen van 
2,1 x 2,1 m voor gemakkelijke 

toegang tot de kleinste ruimten, 
100 pk voor een optimale vermogen-
gewichtverhouding, 100 l/min voor 
moeiteloos en nauwkeurig werken

6,0 m

3 t
3 t

De verreikers uit de nieuwe MF TH serie handelen 
moeiteloos en efficiënt alle taken af en bieden 
iedere agrariër de optimale toegankelijkheid en 
manoeuvreerbaarheid die nodig zijn. Deze nieuwe 
serie biedt ook een grotere hefhoogte, een grotere 
reikwijdte en het vermogen om zwaardere lasten te 
heffen dan modellen uit de vorige serie. Met het juiste 
werktuig kan de MF TH serie topprestaties leveren in 
een breed scala van toepassingen op de boerderij.

MF TH 
SERIE



MF TH.7030
Semi-compacte afmetingen van 
2,1 x 2,1 m voor gemakkelijke 

toegang tot de kleinste ruimten, 
100 pk voor een optimale vermogen-
gewichtverhouding, 100 l/min voor 
moeiteloos en nauwkeurig werken

MF TH.6534
Meer motorvermogen en 
oliestroom voor de meest 

veeleisende behandelings- en 
transporttoepassingen, 130 pk 

en 190 l/min oliestroom voor een 
kortere volle werkcyclus.

MF TH.7035
De juiste balans voor 
de meest veeleisende 

behandelingstoepassingen

MF TH.7038
Meer motorvermogen en 
oliestroom voor de meest 

veeleisende behandelings- en 
transporttoepassingen, 130 pk 

en 190 l/min oliestroom voor een 
kortere volle werkcyclus.

6,5 m6,75 m 7,0 m 7,0 m

3,5 t 3,8 t3,4 t3 t

VAN M
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De lat wordt hoger gelegd
De modellen uit Massey Fergusons 
Tier 4 Final TH serie zijn nu vernieuwd 
met een aantal nieuwe functies die 
de productiviteit, het gebruiksgemak 
en de efficientie verder verhogen.

01. Er is een complete keuze in werktuigen verkrijgbaar 
voor alle benodigde taken – zie pag. 24 voor details

02. Hydraulische snelkoppelingen 
om snel, efficiënt en gemakkelijk werktuigen te wisselen, met nieuwe elektrische leiding 
aan de giek voor 4e en 5e elektrische functie (optie) – zie pag. 16-17 voor details

03. Slimme en krachtige hydrauliek 
Alle modellen zijn standaard voorzien van een load-sensing ventielenblok. Er kunnen 
meerdere functies tegelijk worden bediend. Nu een CCLS-oliestroom van max. 190 l/min –  
zie pag. 16-17 voor details

04. Ongeëvenaarde hefcapaciteit 
van de oersterke giek - tot 7,00 m hoog en 3.800 kg

05. Efficiënte giekvering en Cushion Retract 
Giekvering is verkrijgbaar als optie op alle modellen voor maximaal comfort bij transport. 
Cushion Retract (inschuifdemping) is standaard verkrijgbaar op alle modellen voor 
meer comfort voor de bestuurder, waarbij de giek soepel wordt ingetrokken met lagere/
gecontroleerde snelheid

06. Ongekend comfort en zicht 
De cabine van de MF TH serie voldoet aan de hoogste normen voor comfort en 
bedieningsgemak, met een maximaal zicht rondom dankzij de gebogen vorm van de 
cabine op de MF TH.6534, MF TH.7035 en MF TH.7038 en het nieuwe lage ontwerp van 
de motorkap – zie pag. 14-15 voor details

07. Nieuwe sterke en brandstofzuinige motoren 
Nu tot 130 pk voor een hogere productiviteit en prestaties. Onderhoudsvrij systeem voor 
emissieregeling en DPF-vrij motorontwerp voor minder uitval en lage bedrijfskosten. 
Gemakkelijke toegang voor dagelijks onderhoud en een automatische omkeeroptie voor de 
koelfan, voor grotere betrouwbaarheid en duurzaamheid – zie pag. 18 voor details

08. Drie te selecteren halfautomatische stuurstanden 
voor een optimale wendbaarheid onder alle omstandigheden – zie pag. 12-13 voor details

09. Hydrostatische transmissie met vier versnellingen (2 mechanisch en 2 hydraulisch) 
biedt eenvoud, een soepele werking en de grootste nauwkeurigheid in deze klasse 
(MF TH.6030 en MF TH.7030 hebben slechts 2 versnellingen) – zie pag. 19 voor details

10. Automatische parkeerrem 
voor extra veiligheid en productiviteit

Iedere verreiker is uitstekend geschikt voor 
voorladerwerk waarbij een hoge hydraulische 
oliestroom wordt geleverd tot en wegtransport 
tot 40 km/h, waarbij vermogen en comfort 
belangrijk zijn. Iedere verreiker biedt ook een 
indrukwekkende functionaliteit, of u nu balen 
stapelt of ruwvoer verplaatst. Deze nieuwe 
serie biedt een essentieel en onovertroffen zicht 
dankzij de nieuwe cabine en het gewijzigde 
ontwerp van het motorcompartiment, waardoor 
de gebruiker ongehinderd en veilig kan werken.

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
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Modellen
Max.  

hefhoogte
Max. 

hefcapaciteit Oliestroom
Max.  

vermogen
Transmissie

MF TH.6030 6,0 m 3.000 kg 100 l/min 100 pk Hydrostatisch

MF TH.7030 6,75 m 3.000 kg 100 l/min 100 pk Hydrostatisch

MF TH.6534 6,5 m 3.400 kg 190 l/min 130 pk Hydrostatisch

MF TH.7035 7,0 m 3.500 kg 100 l/min 100 pk Hydrostatisch

MF TH.7038 7,0 m 3.800 kg 190 l/min 130 pk Hydrostatisch
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De serie begint met de semi-compacte MF TH.6030-verreiker. Als u een kleinere 
machine zoekt die toch het zware werk aankan, bent u bij de MF TH.6030 
en de MF TH.7030 aan het juiste adres. Hun semi-compacte vormgeving, 
twee cabineposities en uitstekende manoeuvreerbaarheid verzekeren ongekend 
hoge prestaties in nauwe ruimten, zoals smalle schuren of pluimveestallen.

Laat u niet misleiden door de afmetingen; deze verreikers combineren een 
enorme hefcapaciteit met het extra voordeel van een compactere bouw dan hun 
grotere soortgenoten.

Indrukwekkende hefcapaciteiten in een semi-compacte vormgeving. Met 
maximaal 3 ton en naar keuze een hoogte van 6,00 m of 6,75 m zijn ze 
ruimschoots in staat om een scala aan taken op de boerderij uit te voeren.

MF TH.6030 en MF TH.7030 - Compacte 
afmetingen, uitstekend manoeuvreerbaar, 
onovertroffen bedieningscomfort

Twee cabineposities voor maximale 
veelzijdigheid, inclusief een lage 
positie voor laadwerkzaamheden 
in een nauwe binnenruimte. 
Ideaal voor werk waar de ruimte 
beperkt is. Het compacte ontwerp 
betekent dat deze modellen zeer 
kleine ruimten kunnen binnengaan 
en verlaten zonder verlies van zicht 
of manoeuvreerbaarheid.

De uitstekende manoeuvreer-
baarheid garandeert probleemloze 
werkdagen voor maximale 
productiviteit. De ruime cabine en 
comfortabele gebruikersomgeving 
met volledig proportionele joystick 
voor een soepele bediening.

Voor een soepele bediening 
bij het intrekken van de giek is 
de MF TH.6030 voorzien van 
een gedempt intreksysteem.
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Maximale productiviteit, wendbaarheid 
en manoeuvreerbaarheid

Giek- en chassisontwerp
Het nieuwe, slanke chassis met de geringere totale lengte biedt optimale stabiliteit en een 
uitstekende wendbaarheid wanneer dit het meest gevraagd is. Daarnaast bent u verzekerd 
van duurzaamheid zelfs onder de zwaarste agrarische toepassingen. Een lager scharnierpunt 
van de giek maakt een onbelemmerd zicht rondom de machine mogelijk, zodat u veiliger en 
productiever kunt werken.

Er is een optionele giekvering verkrijgbaar die het comfort van de gebruiker aanzienlijk 
verhoogt, bijvoorbeeld wanneer een grote aanhanger met stro met 40 km/h* over de weg 
wordt vervoerd.

Ieder model in de nieuwe Massey Ferguson serie verreikers is indrukwekkend. 
Met een motorvermogen tot 130 pk heeft elk model de kracht en taaiheid om 
de zwaarste klussen aan te kunnen wanneer u dat nodig hebt. De MF TH serie 
levert indrukwekkende prestaties en zal op uw bedrijf al gauw onmisbaar zijn. 
Snelheid, wendbaarheid en kracht zijn slechts enkele kenmerken die dit het 
ideale, multifunctionele werktuig maken voor allerhande agrarische bedrijven.

De verreikers uit de MF TH serie handelen moeiteloos en efficiënt alle taken af en 
bieden u de optimale toegankelijkheid en manoeuvreerbaarheid die u nodig heeft. 
Deze serie biedt ook een grotere hefhoogte, een groter bereik en het vermogen 
om zwaardere lasten te heffen. Met het juiste werktuig kan de MF TH serie 
topprestaties leveren bij een breed scala aan toepassingen op de boerderij.

Iedere MF verreiker is uitstekend geschikt voor voorladerwerk waarbij een hoge 
hydraulische oliestroom wordt geleverd tot en met wegtransport tot 40 km/h*, 
waarbij vermogen en comfort belangrijk zijn. Iedere verreiker biedt ook een 
indrukwekkende functionaliteit, of u nu balen stapelt of ruwvoer verplaatst. 
Deze nieuwe serie biedt een essentieel en onovertroffen zicht dankzij het nieuwe 
ontwerp van de cabine, waardoor de gebruiker ongehinderd en veilig kan werken.

*Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt
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Tweewielbesturing Vierwielbesturing 
- voor een minimale draaicirkel.

Krabbesturing  
- voor efficiënt vullen en 

nivelleren en werken langs 
muren en in nauwe ruimten.

Besturingsfuncties

Alle modellen hebben drie selecteerbare besturingsstanden: tweewielbesturing, vierwielbesturing  
en krabbesturing. Zo bereikt u een optimale manoeuvreerbaarheid onder alle gebruiksomstandigheden. 
Wisselen van de ene stand naar de andere is kinderlijk eenvoudig. Druk in de cabine eenvoudig op de  
gewenste schakelaar en de gekozen modus wordt ingeschakeld.
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Bestuurdersplaats - productief, efficiënt en comfortabel.

De Massey Ferguson cabines staan bekend om hoge kwaliteit en de MF TH serie doet die reputatie 
eer aan. Wij werken er hard aan dat u goed zit en prettig werkt als de werkdagen eindeloos lijken, 
in een zeer productieve omgeving waarin comfort, stilte, bedieningsgemak en kwaliteit perfect 
gecombineerd zijn. Wij weten dat een productievere bestuurder meer winst maakt voor zijn bedrijf.

Het nieuwe, gebogen cabinedesign, het nieuwe verlaagde profiel van de motorkap en het lage 
scharnierpunt van de giek geven bij het werken in nauwe ruimten een onovertroffen zicht rondom 
de machine, in het bijzonder vanaf de achterkant van de cabine. Een onbelemmerd zicht op 
werktuigen aan de voorkant zorgt voor veilig en nauwkeurig laden en lossen en maakt het plaatsen 
van balen en pallets op grotere werkhoogten makkelijker en veiliger.

Eco-modus standaard 
De gebruiker kan een nieuwe Eco-modus 
activeren door gewoon een schakelaar in de 
cabine om te zetten. De oliestroom en het 
motortoerental worden geregeld voor een 
verlaagd brandstofverbruik.

LED-werklampen 
Meer zicht in alle lichtomstandigheden met optionele LED-verkeersverlichting en werklampen 

02

03

0406

05

01

Intuïtieve besturing met de 
multifunctionele joystick 
De nieuwe multifunctionele joystick ligt prettig 
binnen handbereik, zodat de machine efficiënt,  
snel en eenvoudig te bedienen is voor een 
maximale productiviteit. Een digitaal display  
op het dashboard toont waardevolle informatie 
zoals de maximumsnelheid en stroom van 
hydrauliekolie, gewerkte uren, rijsnelheid of 
motortoerental, hoek van de giek, snelheids-
regeling en buitenwerkende hydrauliek.

Door zijn positie ligt de joystick prettig binnen 
handbereik. Deze is voorzien van alle belangrijke 
bedieningsfuncties voor het besturen van de giek 
en de werktuigen.

01 & 02 Weergave-instellingen voor dashboard
03 Giek uitgeschoven/ingetrokken
04 3e functie
05 Giekvering
06 Optioneel keuze van vooruit, neutraal, achteruit 
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Meer comfort in de bestuurdersplaats

De superieure bestuurdersplaats bestaat uit een ruim cabine-interieur met uitstekend 
zicht rondom en een lager geluidsniveau. De indeling van de cabine is zeer ergonomisch; 
bedieningselementen en instrumenten zijn makkelijk te bedienen en ontworpen voor 
eenvoudiger beheer van de toepassingen.



Krachtige en slimme hydrauliek

Een krachtig en consistent hydraulisch systeem is onmisbaar 
om een verreiker dag in dag uit productief in te kunnen zetten. 
Alle modellen zijn voorzien van een load-sensing regelsysteem 
voor de hydraulische ventielen.

Alle functies worden elektrohydraulisch en proportioneel 
bediend dankzij het load-sensing hydraulische systeem. 
Het systeem is zeer nauwkeurig en gebruiksvriendelijk en stelt 
de bestuurder in staat gelijktijdig drie functies te bedienen, 
wat zorgt voor extra productiviteit en minder stilstand.

De hele serie is voorzien van een optimale hydraulische 
oliestroom: 100 l/min op de MF TH.6030, MF TH.7030 en 
MF TH.7035 en de marktleidende stroom van 190 l/min op 
de MF TH.6534 en MF TH.7038.

De load-sensing pomp die 190 liter olie per minuut aanvoert 
op de MF TH.6534 en TH.7038 levert uitstekende capaciteiten 
en prestaties, zelfs bij lage motortoerentallen. Daarom kunt 
u werken met aanzienlijk lagere motortoerentallen, minder 
brandstof verbruiken en rekenen op opvallend kortere 
werkcycli. De load-sensing pomp levert alleen olie wanneer 
hydraulisch vermogen wordt gevraagd. Dat voorkomt dat de 
olie onnodig warm wordt of dat er vermogen wordt verspild. 
Indien nodig is het volledige olievolume direct beschikbaar.
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SLIMME BEDIENING



Met de hoogwaardige giekbesturing dankzij 
4 elektrohydraulische load-sensing regelventielen kan 
de gebruiker 3 functies tegelijk bedienen met grote 
nauwkeurigheid. De olie stroomt precies daarheen 
waar de gebruiker dat wil, niet gewoon naar de plaats 
met de minste weerstand. De optionele giekvering 
zorgt ook voor een ongekend rijcomfort tijdens alle 
transporttoepassingen. De giek is nu voorzien van 
Cushion Retract (inschuifdemping) voor een soepele 
werking en langere levensduur van de componenten.

VAN M
ASSEY FERGUSON
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Het aan- en afkoppelen is 
eenvoudig dankzij het aansluitblok 
en het drukontlastingsysteem. 
Voor veeleisende werktuigen 
zoals strohakselaars en 
voerbakken kan een elektrische 
leiding worden gespecificeerd 
voor een vierde en vijfde functie.

De geïntegreerde snelkoppeling 
met drukontlasting zijn handig op 
de kop van de giek aangebracht 
voor een snel en efficiënt aan- en 
afkoppelen van werktuigen.

Een load-sensing pomp op 
de modellen MF TH.6534 
en MF TH.7038 levert een 
toonaangevende 190 liter olie 
per minuut.

Standaardvoorziening SHS 
(slim behandelingssysteem)
In het nieuwe displaymenu kan de gebruiker een 
maximum hydrauliekoliestroom instellen. Door de 
aanpassing van dit maximum kan de machine veel 
soepeler en nauwkeuriger werken.
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Slimme generatie van efficiënt vermogen

Weloverwogen techniek en design betekenen dat u 
beschikt over optimale functionaliteit in de MF TH serie 
verreikers. Krachtige, efficiënte motoren, hoogwaardige 
transmissies en nauwkeurige hydrauliek garanderen 
een betrouwbare partner bij de taken die u snel moet 
uitvoeren op de boerderij. De MF TH serie heeft een 
nieuwe 3,4 liter 4-cilinder Tier 4 Final compatibele 
Doosan motor, die werkt met ongecompliceerde 
technologie voor een milieuvriendelijke oplossing 
zonder compromissen. De motor levert 100 pk of de 
MF TH.6030, MF TH.7030 en MF TH.7035 en 130 pk 
op de MF TH.6534 en MF TH.7038.

Automatische koelfan omkering
Een beproefde eigenschap van de vorige MF-verreikerserie 
is nu beschikbaar met een automatische optie om de 
motor schoon te houden voor maximale efficientie. 
Deze mogelijkheid biedt snelheidsregeling op basis van 
de luchttemperatuur of werking op een vooraf ingestelde 
snelheid, waarbij de automatische modus wordt gekozen 
met een knop op het dashboard.

Eco-modus standaard
De gebruiker kan een nieuwe Eco-modus activeren 
door gewoon een schakelaar in de cabine om te zetten. 
De oliestroom en het motortoerental worden geregeld  
voor een verlaagd brandstofverbruik.

Elk van de modellen is voorzien van een krachtige motor, 
die meer dan voldoende koppel biedt voor toepassingen 
die meer tractie en kracht vragen. Het grotere motorkoel-
systeem met zijn verbeterde ontwerp garandeert optimale 
prestaties, zelfs onder zware omstandigheden in nauwe 
ruimten. De motor is in de lengterichting gemonteerd. 
Zo bespaart deze niet alleen ruimte voor de giek – die zo 
het zicht vanuit de cabine niet belemmert – maar is deze 
ook ruim toegankelijk voor ongecompliceerde service 
en onderhoud.
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De plaatsing en het compartiment voor 
de motor zijn vernieuwd, waarbij de 
motor lager is geplaatst voor meer zicht 
aan de rechterkant. Met een versterkte 
motorkap en grotere opening profiteren 
MF TH-modellen ook van een nieuwe 
openingshendel voor de motorkap.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 

VAN DE MOTOR
• Onderhoudsvrij emissieregelsysteem, motor met hoge prestaties

• Krachtig en efficiënt met ECO-modus

• Lage bedrijfskosten dankzij een DPF vrij motorontwerp voor besparing van 
tijd en geld

• De motor ligt evenwijdig aan de giek, zodat hij uitstekend bereikbaar is voor 
inspectie van het motorcompartiment en voor beter zicht aan de rechterkant

• Overzichtelijke techniek voor een productievere werkdag

• Optionele automatisch omkeerbare koelfan voor eenvoudige reiniging van 
het koelpakket en optimale productiviteit



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

20



De tweetraps hydrostatische transmissie brengt, naast 
eenvoud en gebruiksgemak, een ongekend hoog 
prestatievermogen en vele gebruiksmogelijkheden. 
De machine heeft een snelheidsbereik tot 40 km/ h*, 
verdeeld over twee mechanische versnellingen met 
twee hydraulische snelheidsgroepen, waarmee 
de klant steeds de passende snelheid kan kiezen 
voor de betreffende toepassing en verzekerd is van 
probleemloos transport over de weg.

Bovendien beschikt de bestuurder over gebruiks-
vriendelijke kruipversnellingen voor taken die een 
lage snelheid vragen bij een hoger motortoerental. 
Deze functie maakt een preciezere en gevoelvollere 
bediening mogelijk voor werkzaamheden zoals vegen, 
verdelen van kuilvoer of het instrooien van stro.

VAN M
ASSEY FERGUSON
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Soepele bediening met 
hydrostatische transmissie

• De hydrostatische transmissie zorgt voor een zeer nauwkeurige 
en bijzonder soepele regeling en bediening van de machine

• Met het unieke 4-versnellingensysteem (2 mechanisch en 
2 hydraulisch) heeft de gebruiker optimale controle over de 
behandeling van materialen

• Kies de beste versnellingen voor ergonomische controle over 
de machine

• Uitstekende prestaties op de weg dankzij twee mechanische 
versnellingen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
VAN DE TRANSMISSIE

*Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt



Eenvoudig onderhoud
Met minder stilstand wordt  
meer werk uitgevoerd
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Snel, ongecompliceerd en gemakkelijk routine-onderhoud

Ongecompliceerd, eenvoudig onderhoud op praktisch geplaatste 
servicepunten voorkomt dat het onderhouden van uw verreiker tot 
stress leidt en zorgt dat u meer tijd kunt doorbrengen in het veld of 
aan andere werkzaamheden.

Het luchtfilter is eenvoudig uitneembaar 
voor controle en reiniging Desgewenst is 
er ook een optionele omkeerbare koelfan 
verkrijgbaar. Druk de schakelaar in, of 
stel de automatische activering in en de 
koelfan gaat andersom draaien, zodat stof, 
kaf en ander materiaal dat op de koelingen 
is gaan zitten eruit wordt geblazen.

De motorkap is aan de zijkant te openen 
en maakt motor, luchtfilter, koelsysteem en 
airconditioningsysteem zeer gemakkelijk 
bereikbaar voor snel onderhoud op de 
belangrijkste punten.
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Op de grond staand kunt u de motorkap 
gemakkelijk optillen om de motor en 
radiateur te controleren. Alle gebruikelijke 
onderhoudspunten van motor, hydrauliek en 
transmissie zijn eenvoudig te vinden voor 
simpel en snel onderhoud, zodat de machine 
maximaal inzetbaar blijft.

Staand op de grond kunt u met gemak 
diesel en AdBlue® bijvullen.
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Welkom bij MF Services – alles wat u nodig hebt voor ondersteuning van de goede werking van 
uw Massey Ferguson machine. 

Toegankelijk en flexibel helpt MF Services u bedrijfskosten te beheersen, en budgetten en business 
te plannen – zodat ieder bedrijfsuur van de machine succesvol verloopt en u zich in alle vrijheid 
volledig kunt richten op de hoofdactiviteiten in uw bedrijf.

Dit complete pakket serviceproducten maakt het u makkelijker dan ooit om MF-landbouwmachines 
te bezitten en in te zetten.

Of het nu gaat om financiering, garantieverlenging, onderhoud, telematica, precisielandbouw-
techniek of originele onderdelen, MF Services is uw onestopshop voor alle bestaande en 
toekomstige services die uw bedrijf op koers en uw machines inzetbaar houden. 

Het is ons doel om uw Massey Ferguson machines operationeel en zo efficiënt mogelijk te houden 
gedurende hun hele levensduur.

MFCare biedt u volledige zekerheid
Het MFCare Service and Extended Warranty Plan* is een compleet, toonaangevend pakket voor 
volledige zorg voor uw machine dat regulier onderhoud, reparaties en een volledige garantie van 
AGCO biedt, van onder meer:

• Motor en transmissie  • Elektronica

• Hydrauliek  • Cabine en bediening

• Besturing • Assen

Regulier onderhoud volgens het MFCare-plan voorziet in ‘preventief onderhoud’ – zodat fouten 
worden opgemerkt voordat ze problemen veroorzaken en stilstand wordt voorkomen. Een complete 
historie van dealeronderhoud met originele AGCO-onderdelen verhoogt ook de restwaarde van 
uw machine.

AGCO Finance* biedt uitstekende financieringsvoorwaarden voor uw bedrijf
AGCO Finance is de geïntegreerde tak voor financiële services van Massey Ferguson die 
maatoplossingen voor uw eigen bedrijf biedt, waaronder:

• Leasen  • Leningen

• Huurkoop  • Volledige servicepakketten

• Contractuele huur
 Toonaangevende onderdelenservice van AGCO Parts.

* Neem contact op met uw Massey Ferguson dealer voor informatie over beschikbaarheid in uw regio. Toepasselijke bepalingen en 
voorwaarden kunnen variëren per markt of land.

Gecombineerde diensten verhogen de winst en efficiëntie van onze klanten



24

Wij bieden een perfect assortiment werktuigen bij de MF TH serie verreikers (specifiek ontwikkeld en geproduceerd voor de MF TH serie),  
zodat u alle soorten toepassingen aankunt: lichte en zware lasten heffen, kuilvoer verplaatsen, vee voeren, enz. 

Bak, graven en laden
Het zwaarste graafwerk uitvoeren 
en materiaal behandelen met onze 
robuuste graaf- en laadbakken. 
Deze bieden goed zicht op de snijrand, 
uitstekende uitbreekkracht voor graven 
en makkelijker en sneller vullen van 
de bak. Verkrijgbaar in verschillende 
capaciteiten, met of zonder tanden.

Bak, grote capaciteit
Verhoogt de productie door de grotere 
terugrolhoek die morsen vermindert. 
Laad hiermee graan in trucks of 
verspreid mest.

Bak met grijper
Het ideale werktuig om vuil en grond 
met begroeiing, takken en ander 
grof materiaal op te scheppen, te 
verwerken en eventueel stevig vast te 
houden tijdens transport.

Vork met grijper
Dit is de makkelijke manier om los 
hooi, ligstro en mest te verwerken 
op de boerderij en andere plaatsen. 
Gebruik de vork van het werktuig zelf 
of voeg een hydraulische grijper toe 
voor meer grijpvermogen. 

Palletvorken
Uitstekend geschikt voor behandeling 
van bulk- of verpakt materiaal zoals 
kunstmest, zaaigoed en diervoeder. 
Vooral handig in nauwe ruimten. 
Naar keuze een vaste of bewegende 
vork leverbaar (met sideshift op het 
vaste vorkframe).

Balenvork
Deze dient voor efficiënt transporteren 
en laden van ronde balen vanaf 
de grond op een aanhanger of in 
een balenvoermachine. 

Balenklem met buizen
Al het vermogen van onze 
getande balengrijper, maar met 
twee hydraulische armen in de vorm 
van ronde buizen voor een stevige 
greep op losse balen.

Balenklem met tanden
Transporteer en laad maximaal 
twee ronde balen vanaf de grond 
op een aanhanger of balenpers. 
De onafhankelijke hydraulische armen, 
elk voorzien van 4 tanden, zorgen voor 
een stevige greep.

Vind het perfecte werktuig voor uw verreiker  
uit de MF TH serie voor al uw werkzaamheden
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Hefcapaciteiten

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

Deze afbeeldingen met laadvermogens tonen duidelijk aan, dat elk model in zijn klasse uitstekende prestaties levert.

MF TH.6030
Std. cabine

MF TH.6030
Lage cabine

MF TH.7030
Std. cabine

MF TH.7030
Lage cabine

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

A mm 5712† 6278† 5874 6074
B mm 4507 5063 4669 4869
C mm 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4145 4145
D mm 2334* 2250** 2184* 2100** 2334* 2250** 2184* 2100** 2374 2374
E mm 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1752 1752
F mm 348* 264** 348* 264** 348* 264** 348* 264** 560 560
G mm 2820 2820 2820 2820 2870 2870

MF TH.6030
Std. cabine

MF TH.6030
Lage cabine

MF TH.7030
Std. cabine

MF TH.7030
Lage cabine

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

H mm 1666 1666 1895 1895
I mm 2100 2100 2300 2300
J mm 4922* 4812** 4922* 4812** 4805 4970
K mm 1329* 1503** 1329* 1503** 1161 – 1631
L mm 3717* 3875** 3717* 3875** 3714 – 4192

*24”-banden  ** 20”-banden  †met palletvorken



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

26 Standaardspecificaties

* bij max. snelheid van specifieke machine

Voorladerprestaties (norm EN 1459: 1998 Annex B) MF TH.6030 MF TH.7030 MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038
Max. hefcapaciteit 

Op vloerniveaugrondhoogte kg 3.000 3.000 3.400 3.500 3.800
Op max. hefhoogte kg 2.500 2.000 3.400 3.500 3.800

Op laadconfiguratie 2 m lengte op 4 m hoogte kg 2.000 2.000 3000 3.000 3.000
Uitbreekkracht kN 3.600 3.600 6.200 6.200 6.200
Max. hefhoogte m 5,8 6,70 6,5 7 7

Reikwijdte naar voren - giek uitgeschoven m 3,13 3,9 3,4 4 4
Hydraulisch systeem

Giek - tandwielpompcapaciteit liter/min 100 100 190 100 190
Transmissie

Type Hydrostatisch
Mechanische versnellingen 2 2 2 2 2
Hydraulische versnellingen 2 2 2 2 2

1e versnelling* km/h 9,7 9,7 6 6 6
2e versnelling* km/h 40 40 12 12 12
3e versnelling* km/h - - 18 18 18
4e versnelling* km/h - - 40 40 40

Motor
Cilinderinhoud liter/aantal cilinders 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4

Inspuiting Common rail Common rail Common rail Common rail Common rail
ISO pk bij 2400 tpm 100 100 130 100 130 

Max. koppel (ISO 14396) Nm 430 430 500 430 500
Capaciteit brandstoftank 115 115 138 138 138

Banden
Standaard 405/70 20 405/70 20 400/80R24 400/80R24 400/80R24 

Optie 400/70R24 400/70R24 500/70R24 500/70R24 500/70R24
Remmen Natte-schijvenremmen

40 km/h: Vooras en achteras
Gewichten en inhouden

Gewicht, zonder werktuig kg 5200 5600 6500 7130 7130



VAN M
ASSEY FERGUSON

27

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie 
in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter 
onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties 
kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden 
gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.
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Hydrauliek
Alle hydraulische functies proportioneel 

en elektrohydraulisch
• • • • •

Giek 3e functie met instelbare stroom • • • • •
Mechanische aankoppeling werktuig • • • • •

Cushion Retract • • • • •
Smart Handling System (SHS) • • • • •

Transmissie
Hydrostatisch • • • • •

Inch-pedaal • • • • •
Snelheidsregeling • • • • •

Elektrische parkeerrem • • • • •
Motor

Eco-modus • • • • •
Automatische isolatieschakelaar • • • • •

Geïntegreerd cycloon luchtvoorfilter • • • • •
Cabine

Luchtgeveerde stoel • • • • •
Werklampen • • • • •

Luidsprekers en antenne • • • • •
Zwaailamp en achteruitrij-alarm • • • • •

Besturing
Drie stuurmodi met automatische uitlijning • • • • •

Vooras met differentieel bij 45% beperkte slip - - • • •
Bak

Scharnierbakondersteuning • • • • •
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Vooruit/neutraal/achteruit op joystick • • • • •
Vooruit/neutraal/achteruit bediening: links en joystick • • • • •

Automatisch omkeerbare koelfan • • • • •
Hydraulische aankoppeling werktuig • • • • •

Giekvering • • • • •
Giekkop 4e en 5e functie • • • • •

Aanhangerrem • • • • •
Trekhaak: hydraulische haak/hoogteafst. gaffel • • • • •

Hydraulisch regelventiel achter • • • • •
Airconditioning • • • • •

Comfortabele stoel • • • • •
Dakwisser • • • • •

Werklampen op giek • • • • •
Werklampen voor kippenhok • • • • •

LED-verkeersverlichting (alleen bij rechts rijden) • • • • •
LED-werklampen • • • • •

Werktuigen 
Graafbak • • • • •

Bak voor licht materiaal • • • • •
Palletvork • • • • •
Balenvork • • • • •
Grijperbak • • • • •
Grijpervork • • • • •

Balengrijper (tanden of buizen) • • • • •

Opties
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