MECHANISATIE

MF VIERT 60-JARIG BESTAAN
MET FULL LINEPROGRAMMA

klaar om een grote sprong voorwaarts te
maken. Dit begon met de introductie van
de MF 100-serie in 1964. Dit was een
complete serie trekkers, met specificaties en opties voor elke uithoek van de
aardbol. Hij werd eenvoudig in de vorm
van een set geleverd. Tot zijn innovatieve
kenmerken behoorden een gaspedaal,
handrem, stuurbekrachtiging en in latere
uitvoeringen een onafhankelijke aftakas
en vierwielaandrijving.
Massey Ferguson produceerde ook een
assortiment bouwmachines. De originele
producten waren afgeleid van landbouw-
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eerste trekkers voorgesteld aan het
publiek. Met de MF 35 (45 pk) en de MF
65 (57 pk) was de eerste reeks een feit.
Na enkele overnames en de bouw van de
fabriek in Beauvais was de onderneming
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De MF-dealers vormen
de belangrijkste schakel
voor de verkoop van
hooibouwmachines.
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De MF Diamond Days werden groots
aangekondigd en dat weerspiegelde zich
in een bijzonder hoge opkomst. Massaal
veel landbouwers uit België en Nederland kwamen hun favoriete rode merk
bezoeken. Ze werden ondergedompeld in
de visie van het Vreba-melkveebedrijf dat
meer dan 2000 koeien melkt en recent
besliste om ook te ‘zuivelen’, wat betekent dat het bedrijf alle melk zelf wil
verwerken tot consumeerbare eindproducten. De bedrijfsleider heeft een erg
uitgesproken visie. Zo stelt hij dat vergisting gelijkstaat aan het afbreken van
organistische stof en dus nefast is voor
de bodems. Daarnaast wordt werk
gemaakt van een volledig klimaatneutrale stal.
MF wil de Diamond Days aangrijpen om
het full lineprogramma in de markt te
zetten. Naast de bekende tractoren was
er dus veel aandacht voor de verreikers
én hooibouwmachines. MF maakte zich
sterk dat ze mikken op een verdubbeling
van het marktaandeel voor de tractoren.
Het moederhuis koestert ook erg hoge
verwachtingen voor de verkoop van
hooibouwmachines. Hun dealers vormen
daarbij de belangrijkste schakel. Zij
moeten namelijk meegaan in het full
line-idee van Massey Fergusson.
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Op een gigantisch melkveebedrijf in Vredepeel (Nederland) vierde Massey Ferguson (MF)
zijn 60-jarig bestaan. Iedereen was er welkom om het volledige MF-gamma te leren kennen. De aandacht werd verdeeld tussen het melkveebedrijf, het volledige programma van
MF én precisielandbouwtechnieken. – Tom Destoop, verantwoordelijke Landbouwmechanisatie, AgriBevents
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Rijke geschiedenis
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In 1953 had Massey Harris, de Canadese
gigant op het gebied van landbouwmachines, Ferguson overgenomen – de Britse
pionier van de driepuntsophanging en
hydrauliek. Tot 1958 behield het bedrijf
zijn gecombineerde producten onder de
twee merknamen: Massey Harris, met
zijn opvallende rode verschijning, en
Ferguson, met zijn beroemde grijze kleur.
Na een wereldwijde recessie werd de
beslissing genomen om voor één uniform
merk te gaan: Massey Ferguson.
In november 1957, nog een jaar voor de
officiële naamsverandering, werden de
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In Nederland is niet alles beter dan hier. Dat konden we vaststellen op het Vreba-melkveebedrijf
dat uitgerust is om 3000 koeien te melken, maar het door de fosfaatwetgeving op 2000 exemplaren
moet houden. Dit resulteert in 1000 ongebruikte koebanden. 2 De MF 100 serie was het eerste
echte succesmodel. Sommige van deze trekkers zijn vandaag nog actief op onze bedrijven. 3 Deze
wikkelcombinatie heeft een snijrotor met 25 messen. Het geïntegreerde wikkelsysteem met 2
foliesatellieten is compact aangebouwd en staat garant voor een betrouwbare, snelle wikkeling, ook
op hellend terrein. De pers is voorzien van een luchtgeremde enkelas met grote banden voor een
lage bodemdruk, weinig zodebeschadiging tijdens het manoeuvreren en een stabiele wegligging.
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Diamond Days

FEBRUARI

bo

nd

Paris Nord Villepinte - Frankrijk

Bo

er

TOGETHER WE GROW THE WORLD

BESTEL UW
GRATIS BADGE OP

simaonline.com

met de code PROMOMT
DIENSTEN OP MAAT SPECIAAL
VOOR U ONTWIKKELT
ONTHAAL: Een internationale
club aan de ingang van hal 6,
een verwelkoming in uw taal,
een gepersonnaliseerd
beursbezoek, etc

co

py

rig

MF 5708, MF 5711 Cab Ess Dyna 4. Na
de introductie van de driecilinder MF
5708 en 5709 Cab Ess Dyna 4 dit
voorjaar heeft MF deze serie uitgebreid met twee viercilindermodellen
MF 5710 en 5711. De reeks is nu
beschikbaar van 85 tot 110 pk. De
viercilinders zijn voorzien van een zeer
goed presterende 4,4 liter AGCO Power
Tier 4-motor. Met de comfortabele,
soepele Dyna 4-transmissie is dit een
zeer economisch werkpaard met een
brede inzetbaarheid.
MF 8740 S DVT Excl. Dit is het topmodel uit de MF 8700 S Serie aangedreven door een 8,4 liter-motor met
maximaal 405 pk. In het productiejaar
2018 heeft deze trekker een aantal
belangrijke wijzigingen ondergaan. De
tractor is onder andere voorzien van
nieuwe 4-punts actieve hydraulische
cabinevering, Datatronic 5-touchscreen en technologie met onder andere Guidance, sectiecontrole en Task
Doc Pro.

INTERNATIONALE VAKBEURS VOOR DE LANDBOUW & VEETEELT SECTOR
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MF 8043 TH. De MF-verreiker-serie
die eind 2016 geïntroduceerd werd,
heeft twee aanvullingen gekregen: de
MF 7030 en 8043. De MF 7030 met
3 ton hefvermogen en een bereik van 7
meter met een LP-uitvoering voor
doorrijhoogtes vanaf 2,25 meter. Op de
Diamond Days konden we het topmodel MF 8043 TH ervaren. Deze machine
maakt gebruik van een royale pomp
(190 liter) voor grote capaciteit gekoppeld aan een zeer moderne 4 cilindermotor en een zeer uitgebalanceerde,
comfortabele bediening.
MF 2370 Ultra HD. De afgelopen 40
jaar rolden vanuit de fabriek van AGCO
in Hesston stoere, sterke grootpakpersen van de band met veel aandacht
voor robuustheid en unieke eigenschappen als de voorperskamer en de
dubbele knopers. Vanuit deze succesvolle historie toonde MF een doorontwikkeling met de MF 2370 Ultra HD.
Het doordachte design is volgens MF
niet alleen mooi, maar door de sterke
tweetraps aandrijflijn geschikt voor de
zwaarste tractoren en gewassen. Het
vliegwiel maakt 1500 toeren/minuut en
de pers maakt 50 slagen per minuut.
Daarnaast is het perskanaal de langste en zwaarste in zijn klasse waardoor deze pers pakken aflevert met
20% meer inhoud in vergelijking met
de MF 2270 XD. De pers staat op een
tandem 620/55R26.5 en blijft met deze
grote bandenmaat binnen de 3 meter
transportbreedte.
Rondebalenpersen. De complete serie
MF-rondebalenpersen heeft een zeer
goede introductie gehad in West-Europa met goede verkoopaantallen en
tevreden klanten. Op de Diamond Days
wordt de volgende stap in deze ontwikkeling getoond met vaste en variabele
kamerpersen, al dan niet met geïntegreerde wikkelaar. n
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trekkers, die geel werden gespoten,
maar evolueerden tot aparte reeksen
van graaf-laadcombinaties, wielladers,
rups- en wielkranen.
Door de gevolgen een wereldwijde
recessie beleefde MF in de vroege
jaren 80 een moeilijke periode en
plooide het terug op zijn corebusiness,
landbouwmachines. Het resultaat was
een belangrijke productintroductie in
1986 van twee nieuwe trekkerseries:
de MF 300 en MF 3000. De MF
3000-serie was een revolutionair
product met nieuwe transmissies,
hydraulische systemen en elektronica.
Iets later kwam ook de Dynashift
versnellingsbak, met 4 trappen die
tijdens het rijden konden worden
geschakeld.
In 1995 werd de divisie landbouwmachines van MF onderdeel van AGCO
Corporation. AGCO werd door de
overname van MF één van de wereldspelers. Onder AGCO werd veel geïnvesteerd in innovatie. Als resultaat van
deze investeringen won MF de prestigieuze ‘Tractor of the Year’-prijs voor
de MF 8480 (2005), MF 8690 (2009) en
MF 7620 (2012).
Met meer dan 5 miljoen trekkers in het
veld en bijna 1 miljoen maaidorsers
stelt Massey Ferguson dat ze één van
de grootste spelers zijn op de wereldmarkt.
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