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De 6465 van Massey Ferguson heeft een nominaal vermogen van 88 kW (120 pk). Het maximum bedraagt
96 kW (130 pk). Bij transport- of aftakaswerk komt daar elektronisch nog eens 10 pk bij. Ook in het gebruik
speelt elektronica bij deze MF een belangrijke rol. Je hebt daar wel geregeld het instructieboek bij nodig.
Het geluidsniveau in de cabine is bijzonder laag.

Massey Ferguson 6465
Hi-tech en comfortabel

D

e 6465 maakt deel uit van Massey
Ferguson’s 6400-serie. Die loopt
van de 95 pk viercilinder 6445 tot
de 215 pk zescilinder 6499. In totaal kent
de serie twaalf typen. De 6400 is met zijn
rechte neus sinds vorig jaar te koop en oogt
stoer. LandbouwMechanisatie voelde deze
populaire 6,6 liter zespitter uitgebreid aan
de tand en zette hem voor de vermogensrem.

Cabine – Comfort
Het sterkste punt van de cabine is het lage
geluidsniveau: wij maten 70 dB(A) bij nominaal
toerental. De cabine is ruim in de lengte en wat
minder ruim in hoogte en breedte. De B-stijlen
naast het hoofd creëren enigszins een dode hoek.
Airco en verwarming doen hun werk goed.

In- en uitstapkwesties
Het portier van de 6400 voelt degelijk aan.
De instaptreden zijn breed en ‘lossen’ goed.
Toch is de beweging niet om over naar huis
te schrijven: de afstand tussen de treden is
groot. Verder is de linkerbeugel vrij kort en
zit de rechter vrij hoog. Daar komt bij dat
de ruimte tussen het breedtelicht en het
geopende portier op het smalste punt maar
66 cm is. Dat is bij enkele concurrenten duidelijk meer. De treden zijn via vier bouten
te verwijderen. Handig is ook dat het portier
zich na ontgrendelen gericht opent. Dat
houdt wel in dat het dichttrekken vrij veel
kracht kost. Bij het in- en uitstappen via het
rechterportier zitten de armleuning en de
console in de weg. Opvallend is dat de cabine
in de lengte ruimer is dan bij de concurrentie.
In de hoogte en ook in de breedte is hij echter minder ruim. Dat laatste voel je omdat de
B-stijlen vrij fors zijn; daarachter zit dus een
dode hoek. Rechtsvoor komt de dikke uitlaat
buiten de A-stijl uit; ook die onttrekt wat
zicht. Hetzelfde doet de dikke onderrand
aan de achterzijde met het zicht op de hef.
Rechts- en linksachter is het zicht echter
prima. Een dikke min is er voor de binnenspiegel. Die kan te weinig bewegen en laat
zich daardoor niet goed instellen. Op de
buitenspiegels is niets aan te merken.

plastic van het interieur doet zakelijk aan,
maar voldoende warm en het is makkelijk te
reinigen. Kleine spullen zijn goed op te bergen; grote spullen wat minder. Een koelbox
past eventueel rechtsvoor. Met de pneumatische cabinevering (meerprijs 1.650 euro) is
het rijcomfort goed. De karakteristiek is
instelbaar, maar je voelt geen noemenswaardig verschil tussen transport- en veldstand.
Een compliment verdient MF voor de bij
rijderszitting. Die zit gewoon goed, inclusief
de steun voor de voeten. Hij is altijd ‘actief’
zonder te hinderen bij de in- en uitstap. Het
sterkste punt van de cabine is het geluids
niveau: we maten slechts 70 dB(A) bij volgas.
Een prachtscore. Op maximum vermogen bij
1.950 toeren is het nog een decibel minder.

Aangenaam comfortabel
De werkplek van de 6465 maakt een chique
indruk en de zit in de pneumatisch geveerde
stoel is goed, ook ten opzichte van stuurwiel
en pedalen. De stoel draait in het horizontale
vlak iets naar rechts en ruim naar links. Dat
laatste is handig voor stevige chauffeurs bij
het in- en uitstappen; het stuurwiel kan dan
in dezelfde positie blijven staan. Het harde
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De Dyna-6 transmissie kan via de draaiknop
links automatisch schakelen. De bediening van
de aftakas is voor een nieuwkomer verwarrend.
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Shiften met power

Massey Ferguson 6465: technische gegevens en meetresultaten
•
•
•
•

achterlichtunit
koplampunit
achterruit (alleen glas)
inkerportier (compleet)

€ 59,26
€ 59,26
€ 92,34
€ 1.547,14
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85

Aftakasvermogen:
• nominaal: 81,8 kW bij 2.150 omw./min;
met specifiek brandstofverbruik 298 g/kWh
• maximum: 94,1 kW bij 1.950 omw./min;
met specifiek brandstofverbruik 267 g/kWh
Maximum draaimoment: 555 Nm bij 1.250 omw./min;
met specifiek brandstofverbruik 263 g/kWh
Olieopbrengst hydrauliek: 55 l/min via één ventiel
Maximum druk: 200 bar
Maximum hefkracht: 6.210 daN
Draaicirkel 2wd/4wd: 12,10 m/13,25 m
Geluidsniveau:
• stationair 62 dB(A)
• volgas 70 dB(A)
Afmetingen trekker: • hoogte: 292 cm
• breedte: 236 cm
• lengte: 493 cm
Bodemvrijheid: 46 cm
Gewicht: 5.620 kg
Gewichtsverdeling v/a: 2.380/3.240 kg
Banden: vóór 480/65R28, achter 600/65R38
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Brandstofverbruik B

Specifiek brandstofverbruik Be

Opgave fabrikant
Motor: Perkins 1106D-E66TA
Cilinders en inhoud: zes, 6600 cm3
Nominaal vermogen: 88 kW/120 pk bij 2.200 omw./min
Maximum vermogen: 96 kW/130 pk
Maximum draaimoment: 585 Nm bij 1.500 omw./min
Inhoud dieseltank: 270 liter
Transmissie: 36+36 met 6-traps powershift, incl. kruip
Koppeling: meerschijfs nat
Remmen: meerschijfs nat
Aftakas: 34,9 mm met zes spiebanen
Aftakastoeren: 540/1.000 bij 1.980/2.000 omw./min,
540E/1.000E bij 1.550 omw./min
Oliepomp: tandwiel of axiaal plunjer (optie)
Opbrengst en druk: 57 (110) l/min en 200 bar
Aantal ventielen standaard: 3 DW
Maximum hefkracht: 7.100 kg
Wielbasis: 2.824 mm
Achterbrug- en hydrauliekolie: 71 liter
Vooras totaal: 11 liter (verversingstermijn 1.200 uren)
Motorolie: 17 liter (verversingstermijn 400 uren)
Brutoprijs excl. btw: • standaard: € 82.160
• getest: € 85.455
Onderdelenprijzen excl. btw:
• tankdop
€ 39,57
• rechter buitenspiegel (glas) € 40,55
• voorspatbord (rubber)
€ 86,89

2.000
2.400
1.800
2.200
Motortoerental, omw./min

De Dyna-6 transmissie van de 6400 heeft zes
stappen die onder belasting schakelbaar zijn.
In de beide veldgroepen is het daarmee praktisch werken, te meer omdat er een ruime
overlap is: een activiteit rond de 10 km/h is
zowel bovenin groep twee uit te voeren als
onderin groep drie. Een gemiste kans is dat
2E en 2F bijna dezelfde snelheden geven als
3A en 3B. In het werktraject van 4-12 km/h
blijven er dus van de negen keuzes op papier
in de praktijk maar zeven over. Dat heet nog
voldoende. De opbouw binnen de groep is
met stappen van ongeveer 20 procent prima.
Een sterk punt van de Dyna-6 is ook dat hij
de groepen belast kan schakelen. Er ontstaat
dan een full-powershift. Vooral bij transport
werkt dat goed. Handig is ook dat de
powershift zowel met links als met rechts te
bedienen is. Links is dat gecombineerd met
de hendel van de voor-/achteruit en dat werkt
soepel en logisch. Rechts zit het pookje op
de armleuning en herbergt daar ook de drukknoppen voor de groepen. Ook dat werkt
goed. De aanduiding van de schakelpatronen
is helder en duurzaam. Voor- en achteruit in

dezelfde versnelling gaan in principe even
snel, maar er is ook verschil te maken via
een display in het dashboard. Daarbij is het
instructieboek handig. Ook voor het vast
leggen van motortoerentallen en het doorgronden van de principes van ‘AutoDrive’ is
dat boek een must, te meer omdat het automatisch schakelen is gecombineerd met de
grenslastregeling. Dat de snelheden van onze
6465 niet overeenkwamen met de snelheidstabel in het boek had te maken met andere
achterbanden: 600/65R38 in plaats van
20.8R38. Een 600/65 heeft zo’n 8 procent
minder afrolomtrek. De top van onze ‘zuinige’ variant lag op ruim 40 km/h en dat doet
de bak dan met gereduceerd toerental. Een
kruipbak is standaard en die loopt bij 2.200
motortoeren in 12 stappen van 0,44 naar
2,89 km/h.

Zelfdenkende assen
Twee oranje tuimelschakelaars bedienen
de voorwielaandrijving en de differentieel
sloten. Bij het inschakelen van de sloten
komt de 4WD er automatisch bij in. De beide
sloten werken gelijk op en zijn inclusief auto-

Hefinrichting en hydrauliek
De hef tilt volgens eigen metingen zes ton door
het hele traject en dat heet ruim voldoende voor
deze klasse. De trekstangen kunnen, als er niets
tussen zit, in aanraking komen met de hefcilinders.
De standaardopbrengst van de hydrauliek van
55 l/min houdt niet over. Optie is 110 l/min.

matische functies. Het heffen van het werktuig zorgt voor uitschakeling en bij laten
zakken komen ze er vanzelf weer in. Als er
spanning op het slot zit vindt dat uitschakelen pas plaats als de trekker ontspannen
rechtuit rijdt. Dat is vreemd, omdat het slot
werkt via een nat schijvenpakket. Na uitschakelen via het rempedaal moet je het zelf
weer inschakelen. De 4WD is uiteraard los
van de differentieelsloten te gebruiken. Bij

1.600

Details onder de loep

Snelheidsopbouw transmissie MF 6465 op 20.8R38 met 2.200 toeren
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Transmissie
De 6-traps powershift laat zich zowel met links als
met rechts bedienen en dat werkt goed; hij kan
ook zelf schakelen. Ook de groepen zijn belast
schakelbaar. De kruipgroep is standaard en de
beide veldgroepen overlappen elkaar ruim.
Jammer is wel dat er twee doublures in zitten.
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Transport

Achteruit

Bij gebruik van het dakluik, de achterruit
of de ventilator komen er slechts enkele
decibellen bij. Een positief oordeel past ook
bij de cabine in donkere tijden: de instrumenten, de knoppen en de hendels zijn
subtiel, maar doeltreffend verlicht, tot aan de
instaptreden toe. Ook de werklampen doen
hun werk naar behoren en laten zich praktisch bedienen. Twee lampen in de dakrand
nemen de functie van koplampen over als er
een werktuig in de fronthef zit. De zijruiten
en het dakraam dragen bij aan het beluchten
van de cabine. Dat bespaart brandstof, omdat
bij twijfel de airco uit kan blijven. Die gefor-

* bij 1.980 motortoeren

ceerde koeler heeft voldoende capaciteit;
ook de verwarming doet ruimschoots wat ze
doen moet. De geopende achterruit is zowel
met links als met rechts dicht te trekken; dat
is handig. Het wissertje op die ruit voldoet
alleen bij kijken over de rechterschouder en
de wisser op de voorruit gaat niet ver genoeg
naar beneden. Hij pakt echter wel de volle
breedte en dat is ook al heel wat. Dat de hendel van de richtingaanwijzer rechts van het
stuur zit, is even wennen. Om alle elektronische mogelijkheden van de 6465, waaronder
een wendakkermanagement, onder de knie
te krijgen heb je het instructieboek nodig.

De hefkracht is ruim voldoende voor een
trekker van dit kaliber. De opbrengst van de
hydrauliek valt standaard wat tegen.

De cabine is voor 1.650 euro uit te rusten
met pneumatische veercilinders.

Massey Ferguson verdient een compliment voor de toegankelijkheid van de trekker voor wat
het onderhoud betreft. Het koelpakket is daar een prima voorbeeld van.
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Brandstofverbruik
Bij onze aftakasmeting scoorde de 6465 bij maximum vermogen een verbruik van 263 g/kWh en
bij nominaal vermogen een verbruik van 297
g/kWh. Dat zit boven het gemiddelde. De overige
kengetallen van de 6,6 liter zescilinder Perkins
mogen zich laten zien: het is een krachtige motor.

in het instructieboek vergroot de kans dat dit
soort slimmigheidjes uit de verf komen. De
bekrachtigde remmen werken goed, maar
resoluut. Een hydraulische aansluiting voor
de aanhanger is standaard. De aangetrokken
handrem zet de hendel voor voor- of achteruit buitenspel. Dat is een goede veiligheid,
maar onhandig bij het wegrijden op een
helling. Je moet dan de voetrem gebruiken.

Draaicirkels en aftakas

een snelheid boven de 14 km/h haakt die
vooras automatisch af en onder de 10 km/h
automatisch weer aan. In- of uitschakelen los
van de snelheid is mogelijk door de schakelaar minimaal 3 seconden ingedrukt te houden. Om weer van die handbediening af te
komen moet je de schakelaar minimaal 2
seconden indrukken. Enig leeswerk vooraf

De draaicirkel van de 6465 wijkt voor het
gevoel niet noemenswaardig af van het gangbare. Relateer je 12,10 meter op 2WD en
13,25 meter op 4WD echter aan de lange
wielbasis (2.824 mm), dan draait de 6465 best
scherp. Ook hebben de voorspatborden bij
het motorblok nog speelruimte. Het stuurwiel is met één hendel zowel kantelbaar als
verstelbaar in hoogte. Dat werkt goed. Vier
omwentelingen van de ene uiterste stand in
de andere noemen we normaal en de benodigde stuurkracht is iets afhankelijk van de

motortoeren. De aftakas biedt 540 aan de
stomp bij 1.980 aan de motor; de 1.000 zit
bij 2.000. Voor beide is er standaard een ecostand bij 1.550. De gele en de rode knop op
beide achterspatborden spreken voor zich: de
een is voor de gewone bediening en de ander
voor nood. Na gebruik van de rode moet er
weer apart geactiveerd worden. Minder te
spreken zijn we over de bediening in de cabine:
de symboliek is niet duidelijk en er zijn twee
knoppen waar ‘off’ op staat. Om de automatiek via de hef te activeren moet de gemiddelde chauffeur eerst het boek raadplegen.

Meetgegevens en onderhoud
Bij de meting aan de aftakas maten we 94,1
kW als maximum bij 1.950 motortoeren.
Ten opzichte van de 81,8 kW die we maten
bij nominaal 2.150 is dat 12,3 kW winst en
dat is aanzienlijk. Ook met 34 procent constant vermogen en een optimum vermogenstraject van 23 procent zit het in de praktijk
met de 6465 wel goed. U moet er echter wel

Gebruikerservaringen gebr. De Wit: ‘Een praktische trekker’
De MF 6465 van de gebroeders De
Wit in Hoogkarspel verricht z’n werk
naar tevredenheid: vooral de stille
cabine valt in de smaak, evenals de
praktische transmissie inclusief kruip:
die biedt in de bloemkoolteelt de
lage versnellingen die ze nodig
hebben. De rij-afhankelijke aftakas
(optie) drijft daarbij de voorste as
van de huifwagens aan die Jan, Jos,
Dick en Edward gebruiken. De MF
wordt dan op afstand radiografisch
bestuurd. Dit heeft MF-dealer Kooy
in Grootebroek er opgebouwd. De
zestraps powershift met een groot
snelheidsbereik bewijst daarbij goede
diensten. De zelfdenkende extra’s
van die bak tijdens transport vallen
in de smaak, al zijn bij snelheid verminderen de stappen soms wel erg
groot. Ook aan andere elektronische
mogelijkheden van de 6465 moeten
de broers wennen en een deel wordt
niet gebruikt. Het instructieboek
nemen ze geregeld ter hand. De hefsnelheid (hoog) zou net zo als de
daalsnelheid regelbaar moeten zijn.
De broers hadden dit voorjaar oorspronkelijk een viercilinder besteld,
maar omdat die niet in de Vamilregeling zit, viel de keuze toch op
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Jan (links) en Edward de Wit: “Eerst hadden we een mechanische Same Silver
130. De elektronische MF 6465 is dan wennen, maar dat duurt maar even.”

een zescilinder. Die heeft ruim voldoende vermogen. Dat komt nu
onder minder gunstige omstandigheden goed van pas. De powerboost
komt echter bij de zware schijveneg
niet tot z’n recht: hij manifesteert
zich alleen bij aftakaswerk en bij
transport. Als spontane pluspunten

komen de goede luchtgeveerde
stoel en de luchtvering onder de
cabine naar voren. Als minpunten
melden ze het stroeve mechanische
schakelen tussen de kruip- en de
veldgroepen en de prijs. Ze vinden
de trekker zijn prijs echter wel waard.

Ervaringen PTC+
De loonwerkers in opleiding die op
PTC+ in Dronten met de MF 6465
reden, noemden spontaan het
pittige karakter van de motor, het
comfortabele rijden en het scherpe
sturen. Ook de verschillende aspecten van het dagelijks en periodiek
onderhoud kwamen in positieve
zin naar voren: je kunt bij de 6465
overal goed bij. Over het zicht
rondom zijn weinig klachten.
Individueel genoemde minpunten
hebben betrekking op het voetgas
dat zich te dicht bij het rempedaal
bevindt en de bouten van de voorspatborden die makkelijk loslopen.
Over de basisbediening zijn weinig
klachten. Toch vragen enkelen zich
af of een leek wel zo makkelijk met
deze trekker aan het werk komt.
Met name hef en aftakas werpen in
eerste instantie wat drempels op.
Over de zin van een slot op de
motorkap lopen de meningen
uiteen. Over de goed bereikbare
en afneembare gereedschapskist
is dat meningsverschil er niet:
zo’n kist is gewoon handig.

beschouwen. Dat er meer vetnippels in het
instructieboek staan dan dat er op de trekker
zitten, is met enig gevoel voor humor ook
positief te interpreteren. Voor de hoogte
verstelling van de trekhaak heb je beide
handen nodig en het bereik loopt in zes
stappen van 71 tot 100 cm. De haak is vrij
makkelijk naar boven toe uit de geleiding te
halen. Voor het openen van de motorkap heb
je (als hij op slot zit) de contactsleutel nodig.
MF is de eerste die dit toepast.

Kosten per draaiuur
Kosten per draaiuur over een periode van 8 jaar
bij gemiddeld 500 draaiuren per jaar
Aanschafwaarde excl. btw
85.455
Restwaarde na 8 jaar 35%
29.910
Afschrijving totaal
55.545
Afschrijving per jaar	  6.943
Afschrijving per draaiuur		
13,89
Renteverlies: 5% van gemiddeld
geïnvesteerd vermogen
(85.455+29.910):2 = 57.683x5%
  2.884
Per draaiuur		
Gemiddeld verbruik/uur: 60%
van gemiddeld verbruik in liters/uur bij
max. vermogen en max. koppel
(29,7+22,5):2 = 26,1x0,6 a € 1,00
Per draaiuur		
Stalling en verzekering
2% van nieuwwaarde = 1.709,12
Per draaiuur		

Totale kosten per draaiuur		

De 6400 is een van de eerste trekkerseries met
een afsluitbare motorkap. Voor ‘openbare ruimtes’
is dat niet verkeerd. Het koelpakket is makkelijk
en goed te reinigen en ook dat heet een compliment. De onderhoudskosten blijven met 60 eurocent per draaiuur binnen het redelijke.

Hefkrachtig en oliematig

5,77

15,66

3,42

Reparaties 2,5% van nieuwwaarde = 2.136,40
Per draaiuur		
4,27
Periodieke onderhoudskosten volgens
schema fabrikant (vooral filters en olie)
Per draaiuur		

Onderhoud

0,60

+

43,61

rekening mee houden dat de 6,6 liter zes
cilinder met 263 g/kWh bij maximum
vermogen en 297 g/kWh bij nominaal
vermogen een bovengemiddelde dorst aan
de dag legt. Dankzij een tankinhoud van
270 liter is er op maximum vermogen in
elk geval 9 uur aan één stuk te rijden. Dat is
ruim. De motorolie is om de 400 uren aan
vervanging toe en dat heet een normale termijn. Voor de overige reservoirs staat 1.200
uur. Dankzij het scharnier in de voorspatborden kom je goed tussen de voorwielen en de
motor. Dagelijkse zaken als de motorolie
peilstok en de tankdop geven geen problemen,
maar het luchtfilter vraagt enig technisch
gevoel. Mindere punten zijn ook het liggende
oliefilter en de zekeringenkast; laatstgenoemde mist een schema in de deksel. Daar
heb je dus bladzijde 5.38 van het instructieboek voor nodig. Daarentegen spreekt de
uitklap- en de reinigingslogica bij de koelers
voor zich en dat mag MF als een compliment

Van de 5.620 kg totaalgewicht rust er 2.380
kg oftewel 42 procent op de vooras. Dat mag
voor een trekker van dit kaliber best een
paar procent meer zijn, zeker gezien de
hefkracht. Die bedraagt in de kogels als minimum door het hele traject bijna zes ton.
Het maximum zit bovenin en bedraagt daar
6.270 kg. Het regelen van de hefhoogte via
het wieltje in de armleuning vraagt gewenning. Een ‘mechanisch’ punt om een positie
terug te vinden ontbreekt en de knop van de
daalsnelheid moet op nul staan om bij transport te kunnen profiteren van demping. Dat
moet je weten. De keuze tussen positie- of
trekkrachtregeling is makkelijk te maken.
Ook de vier posities waarin de topstang te
bevestigen is aan de trekkerzijde zijn goed te
benutten en de ophanging van die topstang
is doordacht. De lengteverstelling is echter
niet erg handpalmvriendelijk. De lengte
verstelling van de hefstangen daarentegen is
een toonbeeld van gebruikersvriendelijkheid.
Verder is de slag groot en er zit een ‘stop’ op,
waardoor beide helften niet per ongeluk uit
elkaar te draaien zijn. De stabilisatie kan via
een tweede bevestigingspunt het werktuig
automatisch vastzetten bij heffen, maar is
verder niet bijster praktisch. Ook kunnen
de trekstangen als er niets tussen zit in aanraking komen met de hefcilinders. Bij de
hydrauliek is het verwarrend dat de groene
hendel links zit, terwijl de groene snelsluitingen rechts zitten. Los daarvan bedienen de
hendels makkelijk en hebben de snelsluitingen een goede bescherming tegen vuil.
Standaard, zoals wij de 6465 hadden, zijn
er drie mechanische DW-ventielen waarvan
er twee ook op enkelwerkend te zetten zijn.
Tegen meerprijs bedienen er twee via een
kleine joystick op de armleuning. Ook de
doorstroming is dan langs elektronische weg
regelbaar. Standaard gebeurt dat mechanisch. Als opbrengst aan de snelkoppelingen
maten we 55 l/min. Dat houdt voor een
trekker van dit formaat niet over. Tegen
meerprijs van 1.945 euro is er een loadsensingsysteem leverbaar met 110 l/min. Stilstaand

mag een werktuig maximaal 40 liter olie aan
de achterbrug onttrekken.

De 6465 in ’t kort
De geteste Massey Ferguson 6465 blinkt uit
door z’n lage geluidsniveau in de cabine en
door de zestraps-powershift. Met die laatste,
maar ook met de trekker als geheel is het in
de dagelijkse praktijk prima werken. De 6465 is
echt een trekker van deze tijd. Om alle elektronische snufjes te ontdekken helpt de uitleg van
de dealer, maar blijft ook het instructieboek
onontbeerlijk. Met 82.160 euro als standaardprijs en 85.455 euro in de uitvoering zoals
getest (met meedraaiende voorspatborden,
luchtgeveerde cabine en brede achterbanden)
is de MF 6465 volgens z’n bruto-prijskaartje
een dure trekker. Het is altijd de vraag wat daar
netto van overblijft, maar goedkoop zal deze
MF ook dan niet worden. Het helpt wel dat de
periodieke onderhoudskosten met 60 eurocent
per draaiuur niet al te hoog zijn.

Voor en tegen
Plus
+
+
+
+
+
+
+

laag geluidsniveau in de cabine
zestraps powershift met automatiek
bak kan schakelen als full-powershift
pittige motor
krachtige hef
veel ‘elektronische’ mogelijkheden
pneumatische cabinevering als optie

Min
–
–
–
–

vrij dure trekker
brandstofverbruik vrij pittig
olie-opbrengst standaard valt tegen
instructieboek veelvuldig nodig
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