test

Tekst Henk Beunk foto’s Albert van der Horst, Gertjan Zevenbergen
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Massey Ferguson 6615 Dyna-6

Praktisch

De MF 6615 oogt fraai, mede door z’n blitse neus. Eigentijds is hij ook
met z’n 4,9 liter vierpitter met 129 kW (175 pk), een praktische zestraps
powershift, vier toeren op de aftakas en de goede hydrauliek.
Kortom: mooi rood en praktisch.
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Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 57

LandbouwMechanisatie december 2014

37

test

D

e hoge zit in de cabine, de goede
plek van het beeldscherm, de
contactsleutel in de rechter B-stijl,
het goed benutbare portier rechts,
het ontbreken van een dakluik, de AdBlue-tank
en de handige bevestiging van de fronttopstang.
Het zijn naast het fraaie uiterlijk zo maar een
paar dingen die opvallen bij de 6615. Massey
Ferguson-importeur MechaTrac (nu Mechan
Groep) stelde ons een Dyna-6 ter beschikking.
Die zestrapspowershift verkoopt in deze vermogensklasse volgens de leverancier in ons land
beter dan de cvt-versie die ook leverbaar is.

Goed doordacht schakelwerk

Een bijzonder kenmerk van Massey Ferguson
is de rijrichtingshendel linksonder het stuur.
Deze is heel praktisch gecombineerd met de
zestrapspowershift. Daarnaast is die powershift
ook te bedienen via het kleine pookje rechts
waarmee je (eveneens onder last) de vier groepen
schakelt. De bak zoekt dan zelf de best passende
stap. Heeft de trekker ook de multifunctionele
hendel (zoals onze testtrekker) dan zijn daarop

Uurkosten
over 8 jaar bij 500 draaiuren/jaar
Bruto-aanschafwaarde 	
€ 142.850
Restwaarde na 8 jaar 35% € 49.998
Afschrijving totaal
€ 92.852
Afschrijving per jaar
€ 11.607
Afschrijving per draaiuur			€ 23,21
Renteverlies per jaar:
5% gemiddeld geïnvesteerd vermogen
(142.850 + 49.998) : 2 à 5% 	 € 4.821,20
Per draaiuur			 € 9,64

ook nog de powershift en de voor-/achteruit te
bedienen. Voor elk wat wils dus. De bak begint
bij nominaal toerental bij 1,6 km/h en eindigt
volgas onbelast bij ruim 50 km/h. De groepen
2 en 3 overlappen. 9 van de 24 keuzes liggen
tussen4 en 12 km/h. Dat is voldoende. De
12+12-kruipbak die wij hadden, is een optie.
Bij transport is het niet zo handig dat de elektronica al na kortstondige stilstand weer teruggrijpt op de wegrijversnelling. Dan ga je dus

De powershift en
de voor-/achteruit
vormen een praktische combinatie.
opeens heel langzaam. Stel die wegrijversnelling dus voor licht transport wat hoger in.
Standaard zijn er vier toeren op de aftakas en
in ons geval waren die (optioneel) met druk-

Motor en brandstof

+/+

knopjes te bedienen. Daar moet je wel even
een studie van maken. De voorwielaandrijving
is onder last in- en uitschakelbaar evenals het
differentieelslot. Beide kunnen dat ook automatisch. Met een diameter van 12,25 meter bij
tweewiel- en 12,85 meter bij vierwielaandrijving
heeft de 6615 een normale draaicirkel.
Bijzonder is dat onze trekker zowel voor als
achter op een spoorbreedte van 185 cm stond.
Met voorbanden van 54 cm breed en achterbanden van 65 cm staat de voorband dus zo’n
5 cm binnen de achterband. Dat is lastig met
ploegen. Gelukkig vraagt het stuurwiel weinig
kracht en is het goed en makkelijk te verstellen
(al mag het bereik wel wat groter). De spoorannex stuurstang ligt goed beveiligd hoog achter de geveerde vooras. Die is van Dana, werkt
goed en heeft veel vetnippels. Het onderhoud
vraagt dus even tijd. Gelukkig is er een goed
instructieboek voorhanden. Voor de aparte
bedieningshandleiding van de Datatronic moet
je wel een poosje in de trekker zitten. Maar dan
kan de trekker vervolgens ook veel zelf.

Achterkant in detail
Aansluiting [1] voor isobus. Vier
dubbelwerkende ventielen [2], waarvan twee elektronisch bediend. De
topstang [3] is op vier posities aan
de trekker te bevestigen en heeft
een goed ophangsysteem. De vergrendelkap annex lengteverstelling
is wat scherp aan de handen. De
snelversteltrekhaak [4] heeft vijf
posities tussen 76 en 101 cm hoogte. Dankzij de veerpoten [5] is het
comfort in de cabine goed. Kieper
knobbel en zwaaiende trekhaak [6]
zijn standaard. De stabilisatie met
schroefdraad en telescoop [7] is niet
erg praktisch. De banden 650/65R38
van Trelleborg [8] staan op een
spoorbreedte van 185 cm.

3

1

2
4
8

5

6
7

(vervolg op pagina 43)

Transmissie en aftakas
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Hef en hydrauliek
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Onderhoud en kosten
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Cabine en comfort
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De 4,9 liter viercilinder van Agco levert aan de
aftakas 108,3 kW. Hij gebruikt dus maar 45 cm3
inhoud om één kW te produceren. Dat is weinig.
Het geeft aan dat de motor flink gekieteld is.
Dat toont hij uiteraard ook aan met slechts
7,6 cm3 inhoud per Nm koppel. Het verbruik
van de viercilinder is plezierig laag. Bij maximumkoppel en maximumvermogen zit hij zo’n
8 procent onder dat van de concurrent.

De doordachte powershift, de belast schakelbare groepen en de praktische voor-/achteruit
plaatsen de Dyna-6 op een hoog niveau. De
middelste en de hoge veldgroep overlappen
elkaar. Zo hoort dat. De 12+12-kruipbak met
snelheden vanaf 0,26 km/h is een optie. Ook is
er nog een superkruip leverbaar. Vier toeren
op de aftakas zijn standaard. De elektronische
schakeling ervan vraagt gewenning.

De gemeten hefkracht tussen de kogels (max.
6.950 daN) is in orde, maar echt indruk maakt
het niet. De stabilisatie kan beter. De oliepomp
heeft op papier een capaciteit van 110 l/min.
De 70 l/min als maximum aan de snelkoppelingen
stellen enigszins teleur. Standaard zijn er drie
mechanische ventielen. Wij hadden er vier,
waarvan twee elektronisch bediend via een joystick. Er zijn veel instelmogelijkheden.

Weinig olie in de achterbrug, lange verversingstermijnen, goed betaalbare filters en een laag
brandstofverbruik: daarmee scoort Massey
Ferguson positief. Dat de 6615 Dyna-6 des
ondanks in het totale kostenplaatje ruim
bovengemiddeld eindigt, komt doordat de
testtrekker bruto en exclusief btw bijna 25 mille
duurder is (onder meer door fronthef, kruip en
50 km/h) dan de standaardversie.

Het geluidsniveau in de cabine is laag. De binnenruimte zit qua breedte iets onder het gemiddelde en qua lengte iets erboven. De vrije
hoogte zit er weer iets onder. De in- en uitstap
leveren weinig problemen op en dankzij cabinevering is het rijcomfort goed. Lange bestuurders
hebben wat hinder van de dakconsole en de
verwarming verwarmt vooral het bovenlichaam.

Goed toegankelijk voor onderhoud

Pienter schakelpookje

Technisch service centrum

AdBlue voor het milieu

Ruimte voor duo-passagier

De motorkap gaat in zijn geheel open. Het
luchtfilter (rechts) is dan prima bereikbaar en
de koelers zijn makkelijk te reinigen. Voor het
overige werk moet het voorwiel goed staan.

Vier groepen en de zestrapspowershift op
één pienter pookje: dat past de richting van
op- of terugschakelen aan bij de rijrichting.
Ook het hendeltje onder het stuur doet dat.

Vier dubbelwerkende ventielen, een remaansluiting, power beyond, twee extra leidingen
en de nodige aansluitingen voor elektriciteit
en elektronica. Alles (deels optie) zit er op.

In de dieseltank (op de achtergrond) gaat
250 liter. De inhoud van de Adblue-tank is
30 liter. Met een beetje geluk kun je drie keer
diesel tanken op één keer AdBlue.

Net als de chauffeur kan ook een eventuele
bijrijder goed zitten, al is zijn stoel niet
geveerd. Neergeklapt hindert de zitting de
in- en uitstap niet.

Verbruik per uur: 60% van gemiddeld
max. vermogen en max. koppel
(31,5 + 26,5) : 2 = x 60% à € 1,15
Per draaiuur		 	€ 20,01
AdBlue 5% van 29 liter à 0,50 euro	      	0,73
Stalling en verzekering 2% van nieuwwaarde
Per draaiuur			€ 5,71
Reparaties: 2,5% van nieuwwaarde
Per draaiuur			€ 7,14
Periodieke onderhoudskosten:
filters, olie, koelvloeistof e.d.
Per draaiuur			€ 0,78
Totale kosten per draaiuur			€ 67,22
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Afmetingen en draaicirkel volgens LandbouwMechanisatie
[A] 	 Breedte: 255 cm (achterbanden)
[C] 	 Wielbasis: 2.670 mm
[B] 	 Hoogte: 299 cm (montagestrip gps)
[D] 	 Maximale lengte: 490 cm (incl. fronthef)

^

De bediening rechts zit deels op de armleuning en deels op de zijconsole en op de cabinestijl
Met de duim is het handgas [1] te bedienen. Daarvoor zitten de knopjes [2] voor onder meer het toerentalgeheugen en het wendakkermanagement.
Met de T-hendel [3] bedien je de 6-traps powershift en schakel je de vier groepen. De multi-functionele hendel (joystick) [4] bedient als hoofdtaak
twee dubbelwerkende hydrauliekventielen. Via de plus/min-knopjes zijn de powershift en de groepenschakeling te bedienen. Het derde oranje knopje
is voor de voor-/achteruit. De blauwe knopjes zijn voor programmeerbare functies. De taak van deze SV-geheugenknopjes [5] ontdek je alleen met
behulp van het instructieboek. De hendels [6] voor de mechanisch bediende ventielen hebben een blokkeerstand. De knopjes [7] voor het in- en uitschakelen van aftakas, laten zich prettig bedienen. De hendel [8] voor de kruipbak. Deze voegt 12+12 mogelijkheden toe aan de standaard 24+24.
Bediening in de rechter B-stijl [9] van onder andere de vierwielaandrijving en de differentieelsloten.

^

Doordachte combinatie

[E] 	 Draaicirkel 2WD: 12,25 m
Draaicirkel 4WD: 12,85 m

Rijsnelheid per versnelling bij 2.200 motortoeren op Trelleborg TM800 650/65R38
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Standaard begint de bak bij nominaal 2.200 toeren en afhankelijk van de bandenmaat bij 1,6 km/h. Tussen de groepen 1 en 2 en tussen 3 en 4 is er
geen overlap. Wel tussen 2 en 3; daar komt dat ook het best van pas. De 12+12 kruipgroep vanaf 0,26 km/h is een optie, hetzelfde geldt voor een
superkruip vanaf 70 meter per uur. Normaal ligt de top rond 40 km/h. Wij hadden de 50 km/h-versie. Die snelheid haalt hij al bij 1.950 toeren.
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Met het hendeltje linksonder het stuur voor
het belast schakelen van de voor-/achteruit is
ook de rest van de transmissie te bedienen.
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^

Functioneel beeldscherm
De Datatronic CCD zit op een goede plek en
laat zich goed bedienen. Ook het automatische
stuursysteem Autoguide kan er op.

^

Fronthef met aftakas van Zuidberg
De vanghaken hebben een bereik van
30 tot 100 cm hoogte. De topstang heeft
een praktische opbergplek.
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De 6615 Dyna-6 vergeleken met twee concurrenten

‘Fel en wendbaar, daar houd ik van’
Na een vergelijking met een New Holland en John Deere koos akkerbouwer
Martijn van Marion uit Abbenbroek (ZH) opnieuw voor een Massy Ferguson
bij de inruil van zijn MF 6255. De nettoprijs – met 77.430 euro niet veel hoger
dan New Holland – gaf de doorslag. Vanwege de wendbaarheid moest het
weer een viercilinder worden. Van Marion roemt de 8 tons hef, die nodig is
nu hij met een woelzaaicombinatie rijdt. Bij een rijsnelheid van 7 km/h en een
werkdiepte van 25 cm loopt het dieselverbruik dan wel op naar 32 liter per
uur. De akkerbouwer is blij met de taaie motor, het goed bereikbare luchtfilter,
het cabinecomfort, de hoeveelheid werklampen en de elektronisch geregelde
ventielen met tijdschakeling. Minder te spreken is hij over de opslag en het
extra werk dat AdBlue tanken met zich meebrengt. Ook de lastig te openen
motorkap, het kleine hefknopje en de stoel, die weinig naar rechts kan draaien
– een nadeel bij het rooien van aardappelen – vindt Van Marion vervelend.

MF 6615 Dyna-6: testfeiten en technische info
Meetgegevens LandbouwMechanisatie

Aftakasvermogen maximaal
108,3 kW bij 1.940 omw./min
met specifiek brandstofverbruik
246 g/kWh
Aftakasvermogen bij nominaal toerental
98,9 kW bij 2.200 omw./min
met specifiek brandstofverbruik
254 g/kWh
Draaimoment maximaal
642 Nm bij 1.430 omw./min
met specifiek brandstofverbruik
234 g/kWh
Koppelstijging (bij toerendaling)
49% (35%)
Inhoud specifiek per kW aftakasvermogen
45 cm3
Hydrauliekopbrengst
70 liter/min via één ventiel
Oliedruk maximaal
195 bar
Hefkracht maximaal
6.950 daN (7.090 kg)
Geluidsniveau volgas
66,5 dB(A)
Gewicht
6.660 kg incl. fronthef
Gewichtsverdeling voor/achter (incl. fronthef) 46/54%
Bodemvrijheid
46 cm
Banden
vooras 540/65R28;
achteras 650/65R38
Brutoprijs standaard excl. btw
117.965 euro
Brutoprijs getest excl. btw
142.850 euro

Nm

400

60

300

40

200

20

100
1.000

0
1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600
Motortoerental, omw./min

400
l/h
100%

30
l/h
70%

350
325

20

300
l/h
40%

275
250

10
g/kWh

0

375

1.000

Specifiek brandstofverbruik, g/kWh

80

0

40

500
kW

Agco 49 AWI-4V commonrail
vier, 4.900 cm3
129 kW (175 pk) bij 1.950 omw./min (ISO 14396)
103 kW (140 pk) bij 2.200 omw./min
745 Nm bij 1.500 omw./min
205 + 45 liter; inhoud AdBlue-tank: 30 liter
24+24 (6-traps powershift en vier groepen)
540, 540 E, 1.000, 1.000 E
110 liter/min
200 bar
4 dubbelwerkend, 2 mechanisch,
2 elektronisch
Hefkracht
6.960 daN (7.100 kg)
Achterbrug- en hydrauliekolie 56 liter, verversingstermijn 1.500 uur
Vooras totaal
10,6 liter, verversingstermijn 1.000 uur
Motorolie
14 liter, verversingstermijn 500 uur
Onderdelenprijzen 	
tankdop 35; rechterbuitenspiegel 33;
in euro’s en exclusief btw
voorspatbord 74; achterlicht 34;
koplamp 69; achterruit 93;
linkerportier compleet 999.
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Vermogen, kW
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Motormerk en -type
Cilinderaantal en -inhoud
Vermogen maximaal
Vermogen nominaal
Draaimoment maximaal
Inhoud dieseltank
Transmissie
Aftakas
Hydrauliekopbrengst pomp
Oliedruk maximaal
Hydrauliekventielen

Brandstofverbruik, l/h
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Technische gegevens opgave fabrikant
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De motor zit met z’n constant vermogen (33 procent van het toerentraject) ruim boven het gemiddelde. Dat is positief. Met z’n specifiek verbruik en de
liters per uur zit hij ruim onder het gemiddelde. Bij 70 procent deellast zit het verbruik rond 21 liter per uur. Bij 40 procent zit het rond 13 l/h.
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61 kg
per kW

65 kg
per kW

69 kg
per kW

Massey F. 6615 Dyna-6 *

Claas Arion 550 *

Fendt 716 Vario *

Motor Agco viercilinder 4,9 liter
Vermogen max. pto 108,3 kW, 1.940 tpm
• bij verbruik van 246 g/kWh
Koppel max. pto 642 Nm bij 1.430 tpm
• bij verbruik van 234 g/kWh
Transmissie 36+36 (standaard 24+24)
Aftakas 540, 540 E, 1.000, 1.000 E
Gewicht 6.660 kg incl fronthef/pto
Brutoprijs getest excl. btw 142.850 euro

Motor DPS viercilinder 4,5 liter
Vermogen max. pto 108,7 kW, 1.900 tpm
• bij verbruik van 240 g/kWh
Koppel max. pto 597 Nm bij 1.500 tpm
• bij verbruik van 237 g/kWh
Transmissie 24+24 (opties 36+36, 48+48)
Aftakas 540, 540 E, 1.000, 1.000 E
Gewicht 7.080 kg incl. fronthef/pto
Brutoprijs getest excl. btw 124.470 euro

Motor Deutz zescilinder 6,1 liter
Vermogen max. pto 108,9 kW, 1.750 tpm
• bij verbruik van 244 g/kWh
Koppel max. pto 694 Nm bij 1.450 tpm
• bij verbruik van 235 g/kWh
Transmissie traploos (continu variabel)
Aftakas 540, 540 E, 1.000
Gewicht 7.500 kg incl fronthef/pto
Brutoprijs getest excl. btw 187.255 euro

* Gegevens LM-trekkertest 12/2014

* Gegevens LM-trekkertest 06/2014

* Gegevens LM-trekkertest 09/2013

(vervolg van pagina 38)

Comfortabele werkplek

De geluidsdruk in de cabine ligt op alle punten
ruim onder het gemiddelde van de laatste tien
testtrekkers. Er is voldoende ruimte – vooral
in de lengte – en de stoel zit comfortabel. De
in- en uitstap (ook rechts) zijn goed te doen.
Van de prima bijrijderszitting heb je daarbij
geen hinder. Ook op het zicht rondom valt
weinig aan te merken. Wel zit de dakconsole
aan de voorzijde meer in het blikveld naarmate
je langer bent. Dankzij de halfgeveerde cabine
is het rijcomfort goed; de optionele voorwielvering voegt daar nog het nodige aan toe.
Kachel, ventilatie en airco werken goed, maar
de warmte komt alleen van boven, terwijl je er
rond de voeten vaak de meeste behoefte aan
hebt. Een dakluik is er standaard niet en de
hoeveelheid opbergruimte is nogal bescheiden.
De maximumhefkracht (7.090 kg) is op een
haar na gelijk aan de opgave (7.100 kg). Zoveel
precisie komen we maar zelden tegen. De hefstang kan op twee plaatsen op de trekstang.
In het achterste gat is de maximum hefkracht
6.950 daN (7.090 kg) en in het voorste 5.850
daN. Ruim een ton minder dus, maar de hefweg wordt in het voorste gat fors groter. Goed
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dat er keuze is. De stabilisatie met schroefdraad is niet meer van deze tijd en de verticale
draaiknop voor de hoogte van de hef werkt

Standaard zit de
6615 iets bovengemiddeld. In de
geteste versie is hij
simpelweg duur.
voor een ‘verse’ bestuurder verwarrend. Dat je
twee keer op N moet drukken, om de hef na
het starten te activeren, is ook niet bepaald
gebruikersvriendelijk. De fronthef/-aftakas
van Zuidberg is mooi geïntegreerd. Standaard
heeft de 6615 drie mechanische dubbel
werkende ventielen. Wij hadden er vier waarvan twee elektronisch. Die laatste zitten op een
joystick. Op het beeldscherm zijn dan de doorstroming, de tijd en de druk in te stellen. De

snelkoppelingen zijn goed beschermd inclusief
lekolie-opvang. Transmissie, achterbrug en
hydrauliek hebben hetzelfde oliereservoir en
daar hoeft volgens Massey Ferguson maar
56 liter in (tot 70 liter mag). Het openen van
de motorkap vraagt veel kracht. Het luchtfilter
is prima bereikbaar. Ook het verdere onderhoud tot en met het reinigen van de koelers
geeft weinig problemen.

Prijs-/prestatieverhouding

Standaard zit de 6615 Dyna-6 op 117.965 euro
exclusief btw. Gezien het motorvermogen van
129 kW (175 pk) inclusief boost is dat ietwat
bovengemiddeld. Wat er netto van overblijft
weten de dealer en de koper. In de uitvoering
zoals wij de 6615 testten (met onder meer
50 km/h, kruipbak, joystick, extra regelventiel,
fronthef en -aftakas en veel electronica) komt
de 6615 op 142.850 euro. Dat is veel geld, maar
daarvoor krijg je ook veel trekker. Wel werpt
Massey Ferguson her en der drempels op in de
bediening, bijvoorbeeld met het activeren van
de hef en met de SV-geheugenknopjes voor
verschillende functies. Als ‘leek’ moet je nog
wel eens naar het instructieboek grijpen. ◀
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