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Hitta din återförsäljare på mf-import.se

På hösten kan det vara besvärligt att på ett 
effektivt sätt få till en gynnsam såbädd för 
höstsådden. Viktigt är att inte röra jorden 
allt för mycket för att behålla markfukten 
för att få en god uppkomst och etablering, 
speciellt under torra år.

Bednar Striegel-Pro halmharv
Att snabbt få igång ogräs och spillsäd 
att börja gro, liksom att fördela ut 
halmresterna jämnt över fältet och smutsa 

ner växtresterna med jord är viktiga 
moment i såbäddsberedningen. Detta 
görs på ett mycket effektivt sätt med 
Bednar Striegel-Pro halmharv som finns i 
arbetsbredder från 6,1 m upp till 12 m. 

SwifterDisc
För att sedan på ett snabbt och bra sätt 
bearbeta återväxten och skapa en färdig 
såbädd används Bednar SwifterDisc, 
vilken är ett lätt tallriksredskap som  

i höga hastigheter skapar ett fint såbruk 
med en eller eventuellt två överfarter. 
Tallrikarna AGGRESSIVE blandar in 
växtrester med jorden och lämnar en fin 
såbädd. SwifterDisc finns i arbetsbredder 
från 3 m upp till 12,4 m. 

Båda dessa redskap används i höga 
hastigheter på 15 km/tim eller mer 
och de går relativt lätt i marken så 
bränsleförbrukningen hålls låg.

Effektiv såbäddsberedning efter tröskan! 
BEDNAR

BEDNAR STRIEGEL-PRO HALMHARV BEDNAR SWIFTERDISC

Kontakta din lokala 
MF-återförsäljare för 
att boka en demo eller 
effektivisera din jord-
bearbetning med att 
investera i en maskin 
från Bednar.  

Maskinen i bild kan vara extrautrustad!

5 års 
maskinskade-

försäkring

FÖR EN NY GENERATION
FRÅN MASSEY FERGUSON

Gilla oss gärna på Facebook: MF ImportHitta din lokala MF-återförsäljare på: www.m� mport.se

MF 7719 S   190 hk
Kompromisslös prestanda och sofi stikerad teknik,
förenat i ett kompakt, användarvänligt kraftpaket
Med ett underhållsfritt, integrerat ”allt-i-ett-system”, uppfyller den dragvilliga motorn det
senaste utsläppskravet, steg 5, utan att inverka på den goda sikten. EPM ger dig vid 
behov 30 hk extra, så att inget ska kunna stoppa dig. Användarvänliga Datatronic 5 
ger dig förutom tillgång till alla traktorfunktioner, även MF Guide, ISOBUS, 
MF sektionskontroll, MF variabel giva och Task Doc registrering. Den beprövade 
och förfi nade transmissionen, Dyna-VT, levererar äkta steglös kraft timme efter 
timme. Tack vare dess användarvänlighet är det enkelt att få ut max funktion 
så att även en ovan förare snabbt får känslan av att vara ett med traktorn.

Datatronic 5 är en 
användarvänlig och 
tydlig terminal där 
du smidigt svajpar 
dig mellan menyerna.
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Söker du efter en mångsidig maskin så är den här balrivaren och utfodringsvagnen något för dig. Den används till att fördela grövre material såsom hö och halm 
samt utfodra snittat ensilage. En betydelsefull princip när maskinen arbetar med fördelning av halm för strö, är den oberoende växellådan med två utväxlingar som 
gör de utförbart för föraren att justera varvtal från 280 varv/minut till 540 varv/minut.  

• Växellåda med två utväxlingar gör de simpelt att justera varvtalet för  
 utfodring eller fördelningen av halm för strö.
• Högt vridmoment på snittrotordrivningen
• Fläkthjulet är specialformat för att säkra bra utblås och rensning av fläkthus.

• Ströbädd av halm med utblås upp till 18 meter. 
• Självlastande backluckan
• Trestegat fördelningsmunstycke

Besök din lokala 
MF-återförsäljare 
och ta del av detta 
erbjudande!

Maskinen i bild kan vara extrautrustad!

Just nu erbjuder vi er en rivstart på hösten 
med en kampanj på vår McHale C460!

MCHALE C460

245.000:-
(gäller t.o.m. 1. december)
Ord. pris 273.600:- exkl. moms

Den nya hybridtröskan  
från Sampo Rosenlew

SAMPO COMIA 2ROTO

Sampo Rosenlew premiärvisade sin nya hybridtröska 2ROTO på Agritechnica 2019. Nu i höst har den tagits i fält och har visat sig uppfylla 
målsättningen med att uppnå 25 % högre kapacitet än COMIA C12 – Sampo:s största skakartröska. 2ROTO bygger på stora chassit från Comia-
serien men har istället för skakare, två separatorer som sköter frånskiljningen. Detta ger högre frånskiljningseffekt, speciellt vid förhållanden 
med mycket halm, och därmed högre total kapacitet. 2ROTO består av två modeller – C20 med en tröskcylinder och C22 som förutom 
tröskcylinder även har en 
förcylinder för ytterligare 
högre frånskiljningseffekt.

Besök din lokale MF-åter för-
säljare för mer information 
om Sampo skördetröskor och 
håll utkik efter kommande 
information om Sampo 2ROTO.

Maskinen i bild kan vara extrautrustad!
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Modell TS förcylinder Cylinder 2 x separatorer  Volym Maxeffekt 
 (mm) BxD (mm) DxL (mm) spannmålstank hk

2ROTO C20  – 1340/500 470/3830 6.000 300

2ROTO C22 1340/400 1340/500 470/3830 7.600 300
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1.100:-1.100:-
1.375 inkl. moms

800:-800:-
1.000 inkl. moms

3.000:-3.000:-
3.750 inkl. moms

LAMPA 60 W 
4310 lm, 60 W, 9-32 V,  
12 V, IP67, Class 3 
Art. nr. ACP0546550

LAMPA 40 W 
4500 lm, 40 W, 9-36 V, 12 V, IP68, Class 5 
Art. nr. ACP0546530

TRÅDLÖS DIGITALT 
BACKKAMERASYSTEM
• 7” högresolutionsfärg TFT-LCD
• Ströminggång 10-32V DC
• Två kanaler med trådlös digital signalöverföring.

Teknisk information för monitorn:
• Dimensioner: 185x122x28 mm (utan solskärm)
• Upplösning: 800x480 pixel
• Användningsfrekvens: 2400 ~ 2483.5 MHz

Teknisk information för kamera:
• Dimensioner: 106x75x70,4 mm.
• Bild element: PAL/NTSC 720x480 pixel
• Minimum belysning: 0 Lux på natten
• Betraktningsvinkel: 120º

Art. nr. ACP0546570

NYHET!

NYHET!

NYHET!

3.130:-3.130:-
3.912 inkl. moms

10.255:-10.255:-
12.800 inkl. moms

VERKSTADSPRESS 30TON 
Art. nr. 987SP30HAM

BATTERILADDARE 420 
Art. nr. 9457126

INVERTER 
SVETS 236XD 
Art. nr. 9517263

STARTKIT MED 
HANDPUMP 
Art. nr. 10SK1MH

DOMKRAFT LUFT-
HUDRAULISK S25-2J 
Art. nr. 987S252J

4.280:-4.280:-
5.350 inkl. moms

13.215:-13.215:-
16.518 inkl. moms

10.660:-10.660:-
13.325 inkl. moms

3.995:-3.995:-
4.994 inkl. moms

8.495:-8.495:-
10.619 inkl. moms

SKYLINE LED VARNINGSLJUSRAMP 
1210 mm. Art. nr. 277-10483

STRÅLKASTARE OVAL MF 
3600 lm, 40W, 10-30V DC, EMC Class 4. 
Kompatibel med följande  
Massey Ferguson nummer: 
3786664M91,  
1GA996161027,  
B69335
Art. nr. 11601

LEDRAMPSKIT VW AMAROK 
Finns till flera andra bilmärken. Art. nr. 275-543401

NYHET!

NYHET!

759:-759:-
949 inkl. moms

SPARA
2.500:-



MF FOKUS NR 2 – 2020 MF IMPORT

5
Butikserbjudandena gäller vecka 40-44. Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.
Hitta din återförsäljare på mf-import.se

ROBERINE PRECISIONSLAGKLIPPARE
• Unik konstruktion för längre intervall mellan klippningarna med bibehållet 

klippresultat
• Oöverträffat klippresultat och hög produktivitet i alla väderlekar, i långt 

som kort gräs
• Helhydraulisk maskin med hög effekt
• Branchens bästa ergonomi och förarmiljö
• Driftsäkra Yanmar-motorer som uppfyller senaste utsläppskravet Steg 5
• 3- resp. 5-enheters konturföljande klippaggregat, arbetsbredder 215 cm 

och 345 cm
• 12 Precisionslagor per aggregat som drivs av en kolvmotor med 3500 varv

ROBERINE VACUUM TRAILER 
UPPSAMLARE VT420
• Kraftuttagsdriven Turbinfläkt
• Borsthuvud med 170 cm arbetsbredd
• Högtippande uppsamlare, 4,2 m3

• Tillbehör: Vertikalskärare, slaghack, 5 meter sugslang

Maskiner i bild kan vara extrautrustad!

Kontakta din lokala MF-återförsäljare för ett erbjudande som passar dig!

MASKINER PASSANDE:
Allt från golfbanor, parker till slott och gods

Nya Massey Ferguson 
kompakt-traktorer!

HÅLL UTKIK EFTER:

• Leveransklara hos din återförsäljare under 2021
• Från 25 till 65 hk med 2 nya modeller, 55 och 65 hk
• Steg 5 motorer, byggda för framtiden
• Mekanisk- och hydrostatisk transmission
• Ny design

Leveransklara hos din 
återförsäljare under 2021

ROBERINE G20 LÖVBLÅSARE
PTO-drift med frihjul, 120 m³ luftmängd, 
180° hydraulisk svängning, hjulställ

Höstpris: 59.900:- 
exkl moms. Ord pris 77.240:-

Erbjudandet gäller endast lagermaskiner.
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MF 8S

Nya Massey Ferguson 8S finns i fyra storlekar; MF 8S.205, MF 8S.225, 
MF 8S.245 och MF 8S.265, där siffran 8 står för traktorklass, S för hög 
specifikationsnivå och 205-265 för maxeffekt.  
 MF 8S har konstruerats med kunden i fokus för att få fram en traktor 
som uppfyller ert behov. Designen är retro ikonisk med silverfärgad hytt 
och Saber-dekor på motorhuven som även fortsätter in i hytten.
 Ett genomgripande konstruktionskoncept har fått namnet «Protect-U», 
vilket innebär att motorn och hytten är skilda åt via ett 24 cm mellanrum. 
Detta har till fördel att vibrationer från motorn i hytten har  
minimerarats och att värmestrålningen från motorn leds på sidan  

av traktorn, vilket därmed ger en behagligare hyttklimat. Protect-U 
förbättrar sikt, komfort, ljudnivå, värmeavvisning och kylningseffekt.
 Motorerna uppfyller utsläppskravet steg 5. Nominellt varvtal är sänkt 
med 150 v/min till 1950 v/min där maxeffekten ligger redan på 1850 v/
min. Fördelarna med detta är lägre ljudnivå och bränsleförbrukning. EPM 
(Electronic Power Management) finns tillgängligt längs hela effekt- och 
vridmomentskurvan och knuffar ytterligare på traktorn med upp till 20 hk. 
Motorns har en mycket plan vridmomentskurva och maximalt vridmoment 
finns konstant tillgängligt mellan 1000 v/min till 1500 v/min, vilket gör 
denna traktor till en ostoppbar tjur!

EN NY ERA AV OKOMPLICERADE 
OCH DRIFTSÄKRA TRAKTORER

NYA MASSEY FERGUSON 8S
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MF 8S

Till MF 8S finns det tre olika transmissioner att välja mellan – Dyna-7,  
Dyna E-Power eller Dyna-VT.

• Nya Dyna-7, med 28 växlar framåt och 28 växlar bakåt, är den nya 
ledande transmissionen med semi-powershift, beprövad teknik och 
bränsleeffektivitet, och är en mycket prisvärd transmission.

• Nya Dyna E-Power, även den med 28 växlar framåt och 28 växlar 
bakåt, har ultimat teknik med dubbelkoppling, vilket ger steglös 
växling genom hela registret utan momentförlust och som därmed 
höjer komforten, maximerar dragkraften och har klassens bästa 
bränsleeffektivitet.

• Dyna-VT är en beprövad och tillförlitlig transmission som ger äkta 
steglös teknik och levererar steglös kraft timme efter timme med låg 
bränsleförbrukning.

Den unika hytten är framtagen med högsta kundfokus. Den exceptionella 
hyttkonstruktionen med endast fyra smala hyttstolpar, lutande framruta 
och stor glasyta på 6,6 m2 ger oöverträffad runtomsikt och en enorm rymd. 
Detta i kombination med låg ljudnivå på endast 68 dB(A) och exklusiva 
materialval i hytten ger dig en mycket hög komfortkänsla.

MF 8S finns i två specifikationsnivåer Efficient och Exclusive beroende på 
vilken utrustning du efterfrågar. Instrument och reglage är helt nya med 
t.ex en användarvänlig Multipad multispak, vDisplay inställningsdisplay 
i främre högra hyttstolpe, Datatronic 5 traktorterminal fullmatad med 
användarvänlig teknik som t.ex. Dual Control, ISOBUS, MF Guide 
autostyrning, MF Section Control och MF Variable Rate Control.

EN NY ERA AV OKOMPLICERADE 
OCH DRIFTSÄKRA TRAKTORER

Nya MF 8S är redo för dagens och morgondagens tuffa utmaningar och är början  
på en ny era av okomplicerade och driftsäkra traktorer från Massey Ferguson.

Kontakta din lokala återförsäljare för att beställa din nya MF 8S och ta klivet in i en ny era!

Den unika hytten är framtagen med högsta kundfokus. Den exceptionella hyttkonstruktionen med endast fyra smala 
hyttstolpar, lutande framruta och stor glasyta på 6,6 m2 ger oöverträffad runtomsikt och en enorm rymd. Detta i 

kombination med låg ljudnivå på endast 68 dB(A) och exklusiva materialval i hytten ger dig en mycket hög komfortkänsla.
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Massey Fergusons skördetröskor i ACTIVA S-serien har konstruerats för att ge lantbrukare 
flexibilitet samt att den har funktioner som ger hög prestanda och användarvänlighet. 
Med ACTIVA S får användaren en bekväm förarmiljö, och har samtidigt möjlighet till enkla, 
okomplicerade val när det gäller utrustning. Mellanstora och stora lantbruk har ofta en rad 
olika grödor att tröska och varje maskin måste ha möjlighet till de rätta inställningarna för 
att ge hög kapacitet och ren slutvara av bästa kvalitet. Undersökningar har visat att förarna 
av dessa maskiner behöver praktiska lösningar för att uppnå goda resultat och att de därför 
uppskattar enkelhet och komfort.

Flexibilitet 
är nyckeln!

MF ACTIVA S

Modell Cylinder BxD (mm) Antal skakare Volym spannmålstank Maxeffekt hk/kW

MF 7345 S 1340x600 5 8600 243/179 

MF 7345 S MCS 1340x600* 5 8600 243/179 

MF 7347 S 1600x600 6 8600 306/225**

MF 7347 S MCS 1600x600* 6 8600 306/225**

*MCS = PowerFeed & frånskiljningscylinder
**Med 30 hk effektboost

Ta kontakt med din lokala MF-återförsäljare nu och fråga efter en offert, för att säkra leverans av din nya skördetröska till nästa säsong.
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MF BETA har en enkel och praktisk konstruktion med en mix mellan modern teknik och 
användarvänliga funktioner som underlättar arbetet på fältet, där tiden är det väsentliga.
En högklassig förarmiljö är viktig för att få ut högsta möjliga prestanda av maskinen och 
föraren. Utmärkt sikt och ergonomiskt placerade reglage gör arbetet lättare och mer produktivt. 
Lättöverskådliga menyer på TechTouch-terminalen ger ögonblicksinformation och aktiva 
varningssystem övervakar och skyddar din investering.

Skiljer agnarna 
från vetet!

MF BETA

Modell Cylinder BxD (mm) Antal skakare Volym spannmålstank Maxeffekt hk/kW

MF 7360 1340x600 5 9000 306/225*

MF 7370 1600x600 6 9000 360/265*

*med 30 hk effektboost

Ta kontakt med din lokala MF-återförsäljare nu och fråga efter en offert, för att säkra leverans av din nya skördetröska till nästa säsong.
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MF IDEAL har nu skördat framgång under några säsonger och har visat enastående 
resultat runt om i världen. Kunderna häpnas över tröskans enorma aptit, dess renhet  
på slutvaran, oöverträffade snabba tanktömning och tröskans användarvänlighet.

Här kommer fem anledningar till varför MF IDEAL blivit så framgångsrik.
• PowerFlow – upp till 12,2 m och med SuperFlow inmatningsskruv finns det inget annat 

skärbord på marknaden som ger jämnare inmatning under alla förhållanden så att tröskan  
kan utnyttja sin fulla potential.

• Helix-rotorerna – marknadens längsta rotorer gör att effektiv tröskning sker med lägre 
varvtal, vilket därmed är mer skonsamt mot både gröda och halm samt bidragande till lägre 
bränsleförbrukning.

• IDEALbalance – speciellt utformade återföringsplan gör IDEAL mindre känslig vid tröskning  
på sluttande fält och planen fördelar materialet jämnt över tröskan hela bredd för effektiv 
rensning och renaste slutvara.

• Streamer 210 – har en tankvolym på 17 100 liter och en oöverträffad snabb tanktömning på 
210 lit/sek. Den stora tankvolymen och snabba tömningen ger en mycket hög fältkapacitet.

• IDEALharvest – ett system som optimerar tröskan inställningar efter en vald strategi som helt 
steglöst ställs in via en surfplatta gällande tre kriterier; renhet på slutvara, mängd skadade 
kärnor och spill. Dessutom kan du steglöst ställa in vad systemet ska prioritera – max 
kapacitet eller vald strategi.

Kontakta din lokala MF-återförsäljare nu och fråga efter en offert på en IDEAL,  
för att säkra leverans av din nya IDEALiska skördetröska till nästa säsong.

Fem anledningar till  
MF IDEAL’s höga kapacitet!

Streamer 210 ökar fältkapaciteten

TrakRide ger låg markpackning

Modell Rotorer LxD (mm) Antal rotorer Volym spannmålstank Maxeffekt hk

IDEAL 7 4837x600 1 Streamer 140: 12 500* 451

IDEAL 8 4837x600 2 Streamer 140: 12 500* 534

IDEAL 9 4837x600 2 Streamer 210: 17 100 647

*IDEAL 7 & 8 kan utrustas med Streamer 210 som tillval.

MF Technologies från FUSE är tekniska lösningar för maskiner och 
lantbruk som kopplar samman dig, dina maskiner, din gård och 
eventuellt din återförsäljare för att du optimalt ska kunna utnyttja 
driftstiden hos dina maskiner och utnyttja deras fulla potential.

MF Guide autostyrning är en lösning där funktionerna är integrerade 
i traktorns eller tröskans egen terminal. Det är möjligt att välja mellan 
två system, Novatel eller Trimble, med olika precisionsnivå ända ner 
till ett par centimeters noggrannhet.

MAP 2.0 är MF Guide’s nya interface, vilket har fått en rejäl ansikts-
lyftning och blivit mycket mer användarvänligt där de flesta funktioner 
nu har åtkomst direkt i kartvyn. I MAP 2.0 kan du givetvis skapa 

fältgränser och olika körlinjer för dina fält och spara dessa tills nästa 
gång du kommer tillbaka till fältet. En smidig funktion är då Auto 
Detect som automatiskt känner av vilket fällt du är på.

GO Mode är en smidig applikation och är en ovärderlig funktion för 
dig som snabbt behöver komma igång med t.ex. en AB-linje på ett fält 
utan att dessa sparas. Det ända som krävs är redskapets arbetsbredd 
och du är redo att starta.

MF Section Control (SC) är automatisk styrning av ett ISOBUS-
redskaps olika sektioner t.ex. en spruta eller gödningsspridare, så att 
dessa inte lägger insatsvara på redan behandlade delar av fältet. MF 
SC har möjlighet att kontrollera upp till 36 sektioner.

MF Variable Rate Control (VRC) är ett system som efter en insats-
karta kan styra givan av upp till fem insatsmedel.

Med nya MF Connect telemetrisystem har du — och din åter-
försäljare — möjlighet att koordinera, optimera och trådlöst koppla 
samman din maskinpark, för att bättre kunna planera underhåll och 
fjärrövervaka maskinerna i fält.

MF Technologies är en mängd användarvänliga system som till-
sammans bidrar till att du kan utnyttja dina MF-maskiner på ett mer 
optimalt sätt för mer effektivt utnyttjande, så att du i slutänden kan 
spara in kostnader.

MF Technologies kopplar samman din gård
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Butikserbjudandena gäller vecka 40-44. Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

Hitta din återförsäljare på mf-import.se

MF 5700 M finns i fem storlekar från 90 hk och upp till 130 hk. Samtliga med en fyrcylindrig Agco Power-
motor med steg 5 avgasrening. MF 5709 M är utrustad med den beprövade Dyna 4-transmissionen 
medan du till 5710 M och MF 5711 M kan välja mellan mekanisk 12x12-transmision eller Dyna 4. 
Hjulbasen för dessa tre modeller är 2 430 mm och lyftkapacitet för trepunktslyften är 4.300 kg. De två 
större modellerna, MF 5712 M och MF 5713 M, har en hjulbas på 2 500 mm samt en lyftkapacitet hos 
trepunktslyften på 5 200 kg. Dessa modeller är endast tillgängliga med mekanisk 12x12-transmission.

Lastar- och  
snöröjartraktor 
från Massey  
Ferguson

NYA MF 5700 M   90–130 HK

• Marknadens bästa framåtsikt
• Visio roof – Frisiktstak
• Brake-to-neutral  
 – koppling i bromspedal

Kontakta din lokala 
MF-återförsäljare 
för ett erbjudande 
som passar dig!

Maskinen i bild kan vara extrautrustad!

Fi
na

ns
ie

rin
g 

med        AGCO Finance

Yo
ur

 p
ar

tn
er

 fo
r �

nancing               agricultural equipm
ent 

0,0%
Finance your
machine from

agcofinance.com

6 MÅNADER GRATIS 

HELFÖRSÄKRING INKL.

MED CASTROL
FÅR DU KVALITET
& PRESTANDA

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9, 20L
med System Pro Technology™ är en avancerad 
helsyntetisk olja för dieselmotorer i tung drift som 
uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro VI.  
Art. nr. 15B346

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W, 20L 
kan användas i hydraulik, växellåda och PTO  
i traktorer och entreprenadmaskiner.   
Art. nr. 15BF7B

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40, 20L
är en olja som ger höga prestanda och skydd 
för motor, växellåda, våt broms, hydraulik och 
framaxlar. Art. nr. 15BD85

870:-870:-
1.088 inkl. moms

740:-740:-
925 inkl. moms

680:-680:-
850 inkl. moms
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Butikserbjudandena gäller vecka 40-44. Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.
Hitta din återförsäljare på mf-import.se

Stenplockaren har en underhållsfri hydraulisk drivning, som förhindrar att maskinen 
går sönder om inmatningen blockeras av t.ex. stenar samt överför kraften dit den 
behövs på maskinen. Den har även en kraftig ram, brett uppsamlingsområde, stora 
tandemhjul och teleskopisk dragbom med hydrauliskt överbelastningsskydd.  

Stenplockaren har inte bara åkrarna som arbetsområde, utan den plockar 
även stenar som finns på vägar, grundförbättringsområden, olika slags fält, 
byggarbetsplatser och anläggningar av grönytor. Fungerar även utmärkt för 
maskinstationer för entreprenad. 

• Rotorn matar in stenar som roteras i båda riktningar.
• Rotornspinnar är tillverkat av Hardoxstål som klarar hårda  
 förhållanden. 
• Automatisk djupreglering som följer fältets yta. 
• Pickupprotorn som kan backas är utrustade med stora,  
 starka och flexibla pinnar
• Sållets stålstänger är utbytbara
• Stor stenbehållare med hög tipphöjd. 

Användarvänlighet, effektivitet och smidig jobbhantering ger nya MF TH-serien den 
optimala framkomligheten och manövrerbarheten som krävs vid tuffa lastarjobb. 
Den nya serien har även ökad lyfthöjd, längre räckvidd och förmåga att lyfta tyngre 
laster jämfört med den framgångsrika MF 9000-serien. Med rätt redskap kan MF 
TH-serien uppnå enastående prestanda i en mängd olika tillämpningar på gården.

Kontakta din lokala MF-återförsäljare och be om en offert på en lastare 
ur MF TH-serien, för att säkra att du når ända upp!

Besök din 
lokala MF-
återförsäljare 
och fråga efter  
en offert!   

Maskinen i bild kan vara extrautrustad!

Hållbarhet och effektiv plockning i fokus!

– ETT REJÄLT LYFT FÖR DIN GÅRD

ELHO SCORPIO 550

MF TH TELESKOPLASTARE

Modell Max. lyfthöyd Max lyftkapacitet Oljeflöde  Maxeffekt Transmission

MF TH.6030 6,0 m 3 000 kg 100 lit/min 100 hk Hydrostatisk

MF TH.6534 6,5 m 3 400 kg 190 lit/min 130 hk Hydrostatisk

MF TH.7030 6,75 m 3 000 kg 100 lit/min 100 hk Hydrostatisk

MF TH.7035 7,0 m 3 500 kg 100 lit/min 100 hk Hydrostatisk

MF TH.7038 7,0 m 3 800 kg 190 lit/min 130 hk Hydrostatisk

MF TH.8043 7,5 m 4 300 kg 190 lit/min 130 hk Hydrostatisk
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Hitta din återförsäljare på mf-import.se

Hitta din återförsäljare på mf-import.se

Angivna priser gäller maskin i grundutförande utan tillval eller extrautrustning. Alla priser 
är angivna exkl. moms och gäller ett begränsat antal. Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, 
slutförsäljning och att leveranstider kan variera mellan olika återförsäljare.

Utförsäljning av lager-  
och demomaskiner!
För mer information om dessa maskiner, kontakta din  
MF återförsäljare. Reservation för eventuell slutförsäljning

443.000:-
Kundnetto

446.000:-
Kundnetto

150.000:-
Kundnetto

642.000:-
Kundnetto

175.000:-
Kundnetto

497.000:-
Kundnetto

174.000:-
Kundnetto

276.000:-
Kundnetto

115.000:-
Kundnetto

268.000:-
Kundnetto

Bednar Swifterdisc XO 6000F
Lätt tallriksredskap, 520 mm stora tallrikar, demokörd.

Bednar Fenix FO 5000L                                                                   
Bogserad pinnkultivator, demokörd.

McHale ProGlide R3100
Trepunktsburen slåtterkross, demokörd.

Bednar Atlas AO 6000 Profi                                                               
Tungt tallriksredskap med 620 mm stora tallrikar, demokörd.

McHale ProGlid F3100
Frontmonterad slåtterkross, demokörd.

McHale V660 flexpress
25 knivars snittverk, singel belt.

McHale 2020 rundbalsinplastare
För trepunkt eller lastarmontering.

Bednar Fenix 4000L
Helburen kultivator, hydrauliskt fällbar, demokörd.

Elho Sidechopper 420 Pro
För yrkesmässig röjning av skogsvägar, putsning av vägkanter.

Elho CrossCut A                                                                                    
Halm och ensilagerivare med hög kapacitet.


