
MF 555 sorozatú precíziós vetőgépek – a maximális profit érdekében
PAM™ technológián alapuló vetőgépek kínálata
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Nagyszerű növekedési 
lehetőségek

A szakemberek számára a 
megfelelő vetőgép kiválasztása 
döntő fontosságú, mert a 
precíziós növénytermesztés 
megvalósításakor minden a 
megfelelő gép kiválasztásán 
múlhat. 

Érjen el azonnali hatást 
vállalkozásában, attól függetlenül, 
hogy hagyományos talajművelést 
kíván végezni, vagy talajművelés 
nélküli vetési programot 
kíván végrehajtani. A vetés 
eredményessége a magkihelyezés 
pontosságától, precizitásától és 
egyenletességétől függ. 

Vetőgépválasztékunk 
megtervezésekor és gyártásakor 
ezen célok megvalósítását és a 
magas hozamok elérését tartottuk 
szem előtt, hogy vállalkozása 
repülőstartot vehessen. Minél 
nagyobb a terméshozam, annál 
nagyobb az Ön nyeresége. 

A modern mezőgazdaság kihívásaira válaszul tervezett 
Massey Ferguson vetőgépek a vetéstechnológiák teljes 
spektrumának képesek megfelelni, a hagyományos technológiáktól 
kezdve egészen a legújabb, konzervációs vetéstechnológiákig. 
A Massey Ferguson vetőgépcsaládra mindig számíthat, ha 
gazdaságát szeretné jövedelmezőbbé tenni. 

Pontosság
A páratlan vetési pontosság és a 
kíméletes magkezelés a jól bevált 
nyomott levegős magadagolással 
– a PAM™-rendszer segítségével – 
valósul meg. 

Rugalmasság
A számos választható modellnek és 
a tartozékok széles körű kínálatának 
köszönhetően Massey Ferguson 
vetőgépét testre szabhatja, hogy 
pontosan megfeleljen az Ön 
igényeinek.

Egyszerű működés
A kis mértékű karbantartást igénylő 
részegységeknek köszönhetően 
a kieső idő minimális, ami 
leegyszerűsíti a mindennapos 
üzemeltetést.

Robusztus felépítés a hosszú 
élettartam érdekében
Mind a merev vázú, mind a 
függőlegesen összecsukható 
modellek központi részén egy 178 
x 178 cm-es profilú tartógerendely 
található, amely teljes stabilitást 

biztosít a vetőegységek számára. 
A hegesztett vonórúd tovább 
szilárdítja és merevíti a szerkezetet.

Merev és összecsukható 
vázak nagy választéka 
áll rendelkezésre a 
problémamentes szállítás és 
tárolás érdekében
A merev kialakítású 
vetőgépek opcióként 
szállítási vonószerkezettel is 
felszerelhetők. A Massey Ferguson 
függőlegesen összecsukható 
vetőgépei a népszerű 8 és 12 
soros konfigurációkban állnak 
rendelkezésre, amelyek különleges 
tervezésű vázszerkezete a 
könnyebb szállíthatóság érdekében 
lehetővé teszi a hidraulikus 
összecsukást.

Nagy eredményekre törekvő 
vetéstervéhez válassza ki az 
Önnek megfelelő Massey Ferguson 
vetőgépet, és tárja ki a nagy 
lehetőségek és a gazdasági 
növekedés felé vezető út kapuját.

Típusok Sorok Váz Sortávolság Szállítási szélesség

MF 8106  6 Merev keskeny 70-76 cm 4,90 m

MF 8108  8 Merev keskeny 70-76 cm 6,32 m

MF 8102 12 Merev keskeny 70-76 cm 9,37 m

MF 8128  8 Hidraulikus, függőlegesen 70-76 cm 4,98 m

MF 8122 12 Hidraulikus, függőlegesen 70-76 cm 6,50 m

MF 8186 16 Előrefelé csukódó váz 70-76 cm 4,58 m
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Egyszerűen korszerű 
vetőegységek  

• Fokozza a hozamot és a 
termelékenységet

 A magasabb színvonalú 
működés érdekében a 
Massey Ferguson vetőgépek 
vetőegységei PAMTM 
technológiával vannak ellátva 
(lásd a 7/6. oldalon). 

• Paralelogramma-felfüggesztés 
a szerkezetből adódó 
szilárdsággal

 Minden vetőegység egy a 
talajfelszín követését lehetővé 
tevő paralelogramma-
felfüggesztéssel kapcsolódik a 
gerendelyre. 

• Vetésmélység-állítás
 A vetés mélysége széles 

tartományban, 13–102 mm 
között állítható.

• Mélységhatároló kerekek
 A vetésmélység még 

egyenletesebbé tehető 
a bizonyítottan hatásos, 
mozgótengelyes 
mélységhatároló 
kerékkialakítással. Az MF 
vetőgép alapfelszereltségű 
kivitelében is minden egyes 
mélységhatároló kerék 
egymástól függetlenül mozog, 
és 50 mm magas akadályokat is 
le tud küzdeni anélkül, hogy ez a 
vetésmélységet befolyásolná.

• Gyorscsatlakozású magtartály 
és magadagoló

 A nagy méretű, 70 literes 
magtartály és az adagoló egység 
gyorsan le- és felszerelhető. 
Ehhez nincs szükség 
szerszámokra. A 105 literes, 
megnövelt kapacitású tartály 
opcionális felszereltség.

• Gyors, egyszerű 
vetőtárcsacsere

 Nagy méretű rögzítő gomb a 
tárcsa gyors és egyszerű cseréje 
érdekében. Sem szerszámra, sem 
pedig a magtartály eltávolítására 
nincs szükség.

• Könnyű hozzáférés a 
magadagolóhoz

 A nyitott vázú vetőegység 
– kialakításból fakadóan – 
akadálytalan hozzáférést biztosít 
az ellenőrzéshez és a tárcsa 
cseréjéhez.

• Új kialakítású magadagoló
 Többféle mag esetén is nagyobb 

pontosságot biztosít.

• PAMTM - nyomott levegős 
magadagolás

 Mivel az egyszerre egyetlen 
mag kihelyezését kíméletes és 
következetes módon valósítja 
meg a szerkezet, kevesebb 
mag sérül meg, és magasabb a 
csírázási arány. 

 Alacsony túlnyomással és tömítés 
nélkül működik. Az egyedi, 
ejtőperemes vetőtárcsa-kialakítás 
biztosítja a tőtávolság páratlan 
pontosságát.

• Új magérzékelők
 Az alapfelszereltségbe tartozó 

High Rate, és az opcionális 
Seed SmartTM magérzékelők 
pontosan felügyelik a 
különféle magtípusokhoz 
tartozó vetéssűrűségek széles 
tartományát.

• Új, nagy teljesítményű, dupla 
tárcsás nyitócsoroszlyák

 A mozgótengelyes 
mélységhatároló kerék 
karjai „átgördülnek” az 
egyenetlenségeken, és állandó 
vetési mélységet biztosítanak.

• Vetésmélységjelző
 Minden sor esetében megállapítja 

a mag elhelyezési mélységét, 
ezáltal lehetővé teszi, hogy 
minden sor ugyanarra a mélységre 
legyen beállítva.

• Mag elhelyezési 
mélységtartománya 

 A vetési mélység tartománya 
növekedett, hogy jobban 
megfeleljen a száraz talajba vetett 
magok számára, melyek nagyobb 
vetésmélységet igényelnek. 

 Az optimális hozam elérése 
érdekében az egyenletes 
vetésmélység megvalósítása 
az egyenletes csírázás és kelés 
feltétele. A nagy igénybevételre 
tervezett mélységhatároló kerekek 
karjai továbbfejlesztett zsírzással 
és tömítéssel rendelkeznek.

• Tömörítőkerekek
 Több típusú tömörítőkerék 

is kapható: ferde állású és 
gumikerék, öntöttvas vagy „V” 
profilú nyomókerék. 

 A mag és a talaj közötti jó 
kapcsolat garantált, és ez elősegíti 
a mag korai csirázását.
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A gép lelke – PAM™

A Massey Ferguson innovatív 
PAM™-rendszere a kíméletes 
magkezelés érdekében a 
magadagolóban nagyon alacsony 
túlnyomást tartva működik, így 
kisebb mértékű magsérülést 
és magasabb csirázási arányt 
eredményez.

Kutatások és szántóföldi 
tapasztalatok bizonyítják, hogy 
a következetes tőtávolság és a 
helyes vetésmélység jelentős 
hatással van a terméshozamra, és 
ebből adódóan a nyereségre.

Pontos magszám
A korszerű magérzékelők nagyon 
pontos magérzékelést tesznek 
lehetővé a legkülönfélébb 
magtípusok esetében is, a 
kukoricamagtól a kis méretű 
cukorrépamagig.

Egyedülálló, ejtőperemes 
kialakítás a páratlan vetési 
pontosság érdekében
Az ejtőperemes kialakítás 
tulajdonképpen kiküszöböli a 
késedelmet, miután a mag elhagyja 
a vetőcellát, és ezáltal páratlan 
pontosságú tőtávolságot biztosít.

Hozzáférés minden 
részegységhez
A Massey Ferguson vetőgép 
nyitott felépítéssel rendelkezik, 
amely akadálytalan hozzáférést 
biztosít a kis karbantartási igényű 
ejtőperemes vetőtárcsákhoz. 
A vetőtárcsa egyetlen gomb 
segítségével, egyszerűen levehető. 

A PAM™ magadagoló egység 
tulajdonképpen nem igényel 
karbantartást, így emiatt Önnek 
egyáltalán nem kell aggódnia.

Vezető a sorműveléses 
termesztési technológiák terén
Minden évben több millió hektárt 
vetnek el az üzemi körülmények 
között is kiválóra vizsgázó Massey 
Ferguson vetőgépekkel. Minden 
vetőgépben ugyanazokat az 
alapelvek ismerhetők fel: . .  

Egyszerűség
Pontosság
Kíméletes magkezelés
Alacsony karbantartási igény
Rugalmasság

Működés
• Alacsony túlnyomású levegő 

hatol be a magadagolóba.

• A magokat az enyhe túlnyomás 
tartja a cellákban.  

• A magadagoló egyetlen mozgó 
része, a vetőtárcsa az óramutató 
járásával ellentétes irányban 
forog a cellákban tartott 
magvakkal együtt.  

• Ha a cellába egynél több mag 
kerül, akkor a többletet a 
maglesodró kefe lesöpri, amint a 
cella eléri a maglesodró kefét. 

• Amikor a mag tovább jut az 
adagolóban, a légáramot 
megszüntető kefe finoman 
elzárja a légáramot és a magot 
a helyén tartja, amíg az a 
vetőtárcsa aljára nem ér.

• A vetőtárcsa különleges, 
ejtőperemes kialakítása finoman 
elengedi a magot, lehetővé téve, 
hogy az szabályos ütemben, 
szabadeséssel beleessen a 
vetőcsőbe.

•  A tárcsa a magot enyhén hátrafele 
irányuló mozgásban engedi el, 
lehetővé téve, hogy a mag a 
hajlított vetőcsövön keresztül 
hátrafelé, a barázdába essen.

PAM™ – A nyomott levegős magadagolás egyenlő a Precizitással 
és az Akkurátus Működéssel. Ez egy olyan rendszer, amely a 
magot kíméletesen és kellő pontossággal kezeli, így biztosítva a 
minőségi vetést a teljes szezonban.
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MF 8100 - 
TSB Merev váz
Ha Ön egy költséghatékony, széles tartományban változó vetési 
körülményekkel is megbirkózó vetőgépet keres, akkor nem kell 
többet keresgélnie. 

Az MF 8100-TSB vetőgép 
kialakítása lehetővé teszi, hogy 
mind folyékony, mind száraz 
műtrágya kijuttatására képes 
kiegészítőkkel el lehessen látni, 
valamint a vetőegységre vagy a 
vázra felszerelhető talajművelő 
eszközöket is fel lehessen rá 
erősíteni, és így a gép tökéletes 
választás a hagyományos és a 
csökkentett talajművelésű vagy 
talajművelés nélküli vetéshez 
egyaránt. A 6 soros konfigurációtól 
kezdve a 12 soros modellig 
az MF 8100-as sorozat fő 
vázszerkezetét úgy tervezték, hogy 
kibírja a növényi maradványok 

Opcionális felszereltség: Száraz vagy folyékonyműtrágya-adagoló, vegyszerkijuttató tartozékok. Standard vagy nagy 
igénybevételre tervezett nyomórugók, szelektív vetőegységre VAGY vázra szerelt talajművelő eszközök. * Szállítási 
vonóberendezés (csak merev vázú modelleknél). Szállítási szélesség 3,6 m.

és az egyenetlen magágy okozta 
igénybevételt. A nyomott levegős 
magadagolási (PAMTM) rendszer 
segítségével könnyen válthat egyik 
terményről a másikra egyszerűen a 
vetőtárcsa kicserélésével. 

Sokféle méret. Sokféle 
körülmény
A 4-, 6-, 8- és 12-soros 
változatokban kapható 
MF 8100-TSB pontos, egyenletes 
magkihelyezést biztosít, többféle 
konfigurációban. 

A világhírű nyomott levegős 
magadagolási (PAMTM) technológia 

révén a Massey Ferguson 
vetőegység kitűnő magkihelyezést 
biztosít a hagyományostól a 
talajművelés nélküli vetésig terjedő 
változatos körülményei között. 

A robusztus vetőgép úgy van 
megtervezve, hogy több opcionális 
talajművelő és műtrágya-adagoló 
eszközt is fel lehessen rá szerelni, 
és ezáltal ez a Massey Ferguson 
vetőgép még több féle feladatra 
legyen képes.

Típusok Sorok száma Váz Sortávolság Szállítási 

MF 8106 6 Merev 70-76 cm 4,90 m

MF 8108 8 Merev 70-76 cm 6,32 m

MF 8102 12 Merev 70-76 cm 9,37 m

01 02
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MF 8100 - TVF: 
Vontatott, függőlegesen 
csukódó modell

Amint szántóföldre ér, a TVF 
modelleket könnyen szét lehet 
nyitni, és rögtön munkahelyzetbe 
lehet állítani.
A hagyományos vetéstől a 
tömeges szármaradványt jelentő 
talajművelés nélküli vetésig a 
körülmények széles skálájához lesz 
képes alkalmazkodni a vetőgép 
jóvoltából.  A munka végeztével a 
hidraulikus működtetésű szárnyak  
mind 8-, mind pedig a 12-soros 
modell esetében függőlegesen 
összecsukhatók, hogy a másik 
táblára való átállás ne okozzon 
problémát. A függőlegesen 
összecsukható vetőgép a nagy 

Opcionális felszereltség: Szilárd- vagy folyékonyműtrágya-adagoló, vegyszerkijuttató tartozékok, standard vagy 
nagy igénybevételre tervezett nyomórugók, szelektív vetőegységre VAGY vázra szerelt talajművelő eszközök.

területteljesítmény előnyét nyújtja, 
és egyúttal több műtrágya-kijuttató 
és talajművelő eszközt is képes 
hordozni.

Változatos domborzati körülmények 
között a szárnyakat rögzítetlenül 
lehet hagyni, hogy a vetőgép 
teljes hossza mentén enyhe felfele 
irányuló hajlítás biztosítsa az 
egyenletes vetési mélységet. 

Mindez a kényelem – 
versenyképes áron
A tábla végén a kényelmes 
kezelőfülkéből hidraulikusan 
csukhatja össze a vetőgépet, 

és percek alatt készen áll arra, 
hogy átvonuljon egy másik 
táblára. A vetőgép erős, 178 mm 
x 178 mm-es keresztmetszetű 
fő tartógerendelye úgy van 
megtervezve, hogy talajművelő, 
folyékony- és szilárdműtrágya-
kijuttató, valamint mikrogranulátum-
adagoló berendezéseket is elbírjon. 
A 8- és 12-soros konfigurációkban 
elérhető MF 8100-TVF sorozatba 
tartozó vetőgép egy tökéletes 
munkatárs, amely szezonról 
szezonra kitűnő magkihelyezést 
garantál.

Egyszerűen a ma elérhető legjobban megépített, leginkább 
költséghatékony vetőgép. Csodálkozni fog, hogy miként tudott 
korábban nélküle boldogulni.

Típusok Sorok Váz Sortávolság Szállítási szélesség

MF 8128  8 Hidraulikus, függőlegesen 70-76 cm 4,98 m

MF 8122 12 Hidraulikus, függőlegesen 70-76 cm 6,50 m
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Típusok Sorok száma Váz Sortávolság Szállítási szélesség

MF 8186 16 Előrefelé csukódó váz 70 cm 4,58 m

10

MF 8186 8186–FFF: 
Előrefelé csukódó modell

A 16-soros MF 8186-FFF vetőgép 
munkahelyzetből percek alatt 
szállítási helyzetbe csukható. Az 
MF 8186-FFF kényelmesen, 4,58 m 
szélességgel szállítható.

A termelékenység, a pontosság 
és hatékonyság kulcsfontosságú 
tényezők a vetési szezonban igen 
értékes, rövid ideális időszak 
kihasználása szempontjából. 
Attól a perctől kezdve, hogy 
Ön kiér a táblára, az MF 8186 
percek alatt szétnyitható és vetési 
üzemmódba állítható. Amikor 
már munkahelyzetben van, egy 
menetben 16 sor szélességű sávot 
vethet be, nagy pontossággal. 
Amikor befejezte a munkát, a 
kezelőfülkéből  kényelmesen és 
gyorsan 4,58 m szélességűre 
csukhatja össze a gépet, hogy 
átállhasson vele a következő 
táblára.

A gép részét képező 76 mm 
x 76 mm-es gerendely jelenti 
az ideális felfogatási felületet 

Gyors és egyszerű előrefelé történő összecsukás a könnyű szállítás 
érdekében.

többféle opcionális, műtrágya-
kijuttatáshoz szükséges tárcsa 
felszerelésére. Ezen túlmenően 
ez a gerendely fokozza a fő váz 
szerkezeti integritását, és így a 
vetőgép tökéletesen alkalmas 
lesz a talajművelés nélküli vetést 
kísérő talajviszonyokkal való 
megbirkózásra. A vetőgépre 
hagyományos talajműveléssel, 
minimális talajműveléssel vagy 
talajművelés nélkül folytatott 
vetéshez használatos műtrágya-
adagoló csoroszlya szerelhető, 
amely lehetővé teszi, hogy 
precízen, a kiválasztott mélységbe 
helyezze a műtrágyát.

Rugalmasság a szántóföldön
Az MF 8186-os vetőgép 
teljes rugalmasságot biztosít 
a szántóföldön. A kétrészes 
vetőgépek a váz közepénél 
15 fokos (lefelé vagy felfelé 
történő) kitérésre képesek. A 
rugalmasság következtében 
a vetőegységek a gép teljes 
szélességében fenntartják a pontos 

vetésmélységet dimbes-dombos 
és szinteltérésekkel rendelkező 
táblákon is.

Egyszerűség és kényelem
A maximális kényelmet szolgálja 
a kezelőfülkében elhelyezett 
vezérlőegység, mely révén minden 
összecsukási funkció elvégezhető, 
és a traktor külső hidraulikájával a 
váz szállítási helyzetbe állítható.

Kettős meghajtás
Mindkét rész független hajtóművel 
rendelkezik, amely a vetőgép 
adott felének meghajtásáról 
gondoskodik. Rétegvonal mentén 
történő vetés esetén a független 
hajtóművek megakadályozzák, 
hogy a hajtóművek a vetőgép 
ellentétes oldalán lelassuljanak 
vagy felgyorsuljanak. Ez 
következetes tőtávolságot 
eredményez a vetés során 
dimbes-dombos felszínen vagy 
rétegvonalak mentén történő vetés 
esetén is.

01 03
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Műtrágya-kijuttató 
rendszer
Gondoskodjon arról, hogy a tápanyag a megfelelő helyre jusson.

Az optimális növényfejlődés 
kulcstényezője, hogy a tápanyagok 
a megfelelő időben a megfelelő 
helyen legyenek. A műtrágyának a 
magok vonala mellé és valamivel 
alá történő elhelyezése esetén 
a tápanyag a növekvő gyökerek 
útjába kerül. A precíziósan 
elhelyezet műtrágya a növény 
növekedési ciklusa alatt végig 
hat. Amikor a gyökerek elérik az 
elhelyezési zónát, a növekedés 
felgyorsul. 

Válasszon a 3 csoroszlyatípusból a 
folyékony vagy granulált műtrágya 
hajszálpontos adagolásához.

Egytárcsás műtrágya-kijuttató 
csoroszlya – oldalkéssel
Tökéletes működés talajművelés 
nélküli és csökkentett 
talajműveléssel történő 
vetésnél, folyékony vagy szilárd 
műtrágya adagolása esetén. A 
műtrágyát akár 102 mm mélyre 
helyezi.  430 mm-es tárcsával és 
oldalkéssel rendelkezik a műtrágya 
hatékony, minimális beállítást 
igénylő kijuttatásához.

Egytárcsás műtrágya-
kijuttató csoroszlya/
folyadékbefecskendező
A folyékony műtrágya kijuttatására 
szolgál talajművelés nélküli, 
minimális talajművelésű és 
hagyományos talajművelésű 
technológiák esetében. 

Gumifelfogatású injektálófúvókával 
rendelkezik. A 430 mm-es tárcsa 
minimális bolygatás mellett 
behatol a talajba, és az injektor 
– az eltömődésmentes működés 
érdekében – kés alkalmazása 
nélkül juttatja be a folyadékot.

Dupla tárcsás műtrágya-kijuttató 
csoroszlya
Ideális a hagyományos, könnyű 
és a minimális talajművelésű 
technológiákhoz, folyékony vagy 
száraz műtrágya kijuttatásához. A 
műtrágyát 50–80 mm mélységben 
helyezi el. Két darab, egymás 
felé néző, 340 mm-es, rugós 
felfogatású tárcsából áll, és 
mélységállítási lehetőséggel 
rendelkezik.

04 05
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Optimális növényvédelem 
a szántóföldön
Óvja terményét a legkisebb költség mellett.

Alkalmazzon a vetéssel egy 
időben rovarirtó és gyomirtó szert 
egyaránt.
Az MF 555 rendkívül tartós, 
gyorsan levehető vegyszertartályai 
tökéletesen illeszkednek a fő 
magtartályok kapacitásához, és 
hatékony adagolórendszereinek 
köszönhetően bizonyos lehet a 
pontos alkalmazásban és a szigorú 
költségkontrolban. 

Gyomirtó-/rovarirtótartály
Kapacitás: 32 kg – újratöltés 
nélkül is nagy területre elegendő. 
A nagy méretű csúszófedél 
kitűnő hozzáférést biztosít a 
töltéshez, és a biztonságos zárás 
érdekében visszapattan a helyére. 

Tisztítás céljából a tartály könnyen 
eltávolítható a tisztítóadagoló hajtás-
tengelykapcsolójának kioldásával, és 
a két rugóspánt eltávolításával.

Gyomirtószer-kijuttató
Egy 360 mm széles sávban 
hatékonyan teríti a gyomirtószert, 
és így költséget takarít meg a 
teljes felületre történő kijuttatással 
szemben. A vegyszert a sor fölött, a 
tömörítőkerék mögött adagolja.

Rovarirtószer-kijuttató
A rovarirtó szert egy 178 mm-es 
sávon szórja szét vagy közvetlenül a 
barázdába teszi, a maggal együtt.

Rugósfogas bekeverő
A gyomirtó/rovarirtó eszközzel 
együtt használható, hogy elősegítse 
a vegyszerek talajba keverését. 
Elősegíti a vegyszerek aktiválódását, 
és segít megvédeni a szél hatásától.

Gyomirtó-/rovarirtó-kijuttató 
berendezés
Lehetővé teszi, hogy miközben 
a dupla tárcsás barázdanyitó 
csoroszlyák mögött a rovarirtó szer 
kiadagolása történik, ezzel egy 
időben a gyomirtó szer is kiszórásra 
kerüljön a tömörítőkerekek mögött.

02
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Egyszerűen alkalmazható, 
a vázszerkezetre vagy a 
vetőegységekre 
szerelhető kiegészítők
Tegye egyedivé Massey Ferguson vetőgépét egy sor munkaeszközzel, 
melyek előnyeit szinte azonnal érezni fogja. 

Alakítsa a vázszerkezetre és 
a vetőegységre fölszerelhető 
kiegészítőket az adott talaj 
igényeihez igazodóan, és sokkal 
jobban fog haladni a munkával. 

Maradványeltávolító tárcsa
• Sok növényi maradvány esetén
 a dupla tárcsás barázdanyitó
 csoroszlya előtt megtisztít egy
 sávot.

Növényimaradvány-kezelő
• A vetőegységek előtt egy sávban
 eltakarítja a
 növénymaradványokat. 
• 6 mm-es lépésekben állítható

Kombinált kezelő
• Nagyobb variálhatóság és
 termelékenység.
• Miközben a kés megdolgozza
 a magágyat, a gép megtisztítja
 a magágy sávját a laza
 növénymaradványoktól.

A többféle tartozék és kiegészítő 
révén az MF vetőgépet 
adaptálhatja a talajművelés 
nélküli és a hagyományos, 
valamint a köztük lévő minden 
átmeneti technológiához, az 
Önnél előforduló talajtípusokhoz 
és a növénymaradvány-
mennyiségekhez.



A csoroszlyás talajműveléssel 
a talaj a vetéssel egy időben 
megmunkálásra is kerül, és ezzel 
pozitív hatást fejt ki:

Ideális talaj-mag kontaktus  
Elősegíti az erőteljes 
gyökérfejlődést..

Intenzív gyökérnövekedés 
Biztosítja az egyenletes kelést.

Egyöntetű kelés
Elősegíti a beporzást.

Fokozott beporzás
Növeli a hozamot.

Nagyobb hozam 
Nagyobb nyereséget jelent.

„Hólyagos” csoroszlyatárcsa
• Hagyományos és minimális  
 talajművelés
• Száraz és homokos, valamint
 közepes és durva   
 szemcseméretű talajok.

8-hullámos csoroszlyatárcsa
• Hagyományos, minimális  
 talajművelés és talajművelés  
 nélkül.
• Közepestől a durva   
 szemcseméretű talajokig.

13-hullámos csoroszlyatárcsa
• Hagyományos, minimális  
 talajművelés és talajművelés  
 nélkül.
• Száraz, homokos és nehéz  
 talajok, valamint a finomtól a  
 durva szemcseméretű talajokig.

25 hullámos csoroszlyatárcsa
• Hagyományos, minimális  
 talajművelés és talajművelés  
 nélkül.
• Száraz, homokos, valamint  
 kötött talajok.

Bordás csoroszlyatárcsa
• Talajművelés nélkül és minimális  
 talajművelés.
• Száraz, vizes/tapadós, homokos  
 és nehéz talajok.

Alakítsa ki vetőgépét egyedi 
igényei szerint
Talajművelő eszközök teljes körű választéka áll rendelkezésére, hogy 
a maximális termelékenység érdekében finombeállításokat végezzen 
MF vetőgépén. Csinálja jól már az első alkalommal, és válassza ki a 
megfelelő csoroszlyát a Massey Ferguson gazdag kínálatából.
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Vetésellenőrzés az 
aggodalmaktól mentes 
vetés érdekében
Vetésellenőrzés az aggodalmaktól mentes vetés érdekében

A magvezető csövekben elhelyezett 
„High Rate” vagy „Seed Smart™” 
magérzékelők segítségével a 
vetésellenőrző monitorok ellenőrzik 
a mag kijutását és a vetéssűrűséget. 
Az ejtőcső eldugulása, vagy más, 
hasonló hiba bekövetkezésekor a 
monitor rögtön értesíti Önt.

SM100 vetésellenőrző monitor
• Max. 8 sor ellenőrzésére, High- 
 Rate magérzékelőkkel.
• A mag érzékelő előtti elhaladását  
 észlelő automatikus érzékelővel,  
 valamint a vetőgépen található  
 összes magérzékelő állapotát
 mutató LED-es sorkijelzővel  
 rendelkezik.
  
SM300 vetéssűrűség-ellenőrző 
monitor
• Max. 16 sor ellenőrzésére, High- 
 Rate magérzékelőkkel. 
• Az LCD kijelző a sorokra vonatkozó  
 információt sávos grafikon,  
 mérőóra vagy villogó sávszakaszok  

Monitoropciók SM100 SM300
Vetéssűrűség m l

Tőtávolság m l

Sorkihagyás l l

Átlagos vetéssűrűség m l

Hektárszámláló (tábla) m l

Hektárszámláló (összesített) m l

Munkasebesség m l

Magszámláló (sor) m l

Max. sorszám 8 16
Kijelző LED LCD
Magas vetéssűrűség * l

Alacsony vetéssűrűség l l

l = Van
m = Nincs
* = Korlátozott

06 07

 formájában jelzi ki. A vetés közben  
 észleli a munkasebességet,
 az elvetett  területet és a   
 vetéssűrűséget. 
• Felnagyított szövegméret a kijelzőn  
 a könnyebb olvashatóság   
 érdekében.
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A jobb vetéshez vezető 
út kijelölése

Merev nyomjelző
Hidraulikusan működtethető, 
merev nyomjelzők robusztus, 
egyszerű kialakításban.

Behajtható nyomjelző
Hidraulikus működtetésű, 
összecsukható nyomjelző, amely 
„alacsony profilú” működést tesz 
lehetővé.

Lapos csukódású, behajtható 
nyomjelző opciók
A hátratörés ellen nyírócsapszeges 
biztosítással ellátott, két részből 
álló, laposan csukódó, behajtható 
nyomjelzők a 6- és 12-soros 
vetőgépekhez ajánlottak. 
A könnyebb szállíthatóság 
érdekében a nyomjelzők két 
részben csukódnak össze.

A lapos összecsukható jelzők 
nem szerelhetők fel függőlegesen 
összecsukható vetőgépekre.

Nyomjelző tárcsák
Válasszon a sima, hornyolt vagy 
nagy igénybevételre készült, 
berakódásmentes tárcsák közül.

Automatikus nyomjelzősorrend-
vezérlő szelep 
A sorrendvezérlő szelep 
automatikus nyomjelző váltakozást 
idéz elő, a vetőgép kiemeléséhez 
vagy munkahelyzetbe 
süllyesztéséhez igazodóan.

A Massey Ferguson nyomjelzők nagy választékát ajánlja, melyek 
segítenek a csatlakozó sorok precíz kialakításában.
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Vevőszolgálat
AGCO Vevőszolgálat....helyi szerviz egy globális márkától

A Massey Ferguson egy igazi 
világmárka, amelynek termékei 
az egész földgolyón üzemelnek, 
a forradalmi “kis szürke 
Fergiektől” egészen a legújabb 
technológiát alkalmazó traktorokig 
és kombájnokig. Belegondolt 
már valaha, hogyan vagyunk 
képesek piacvezető alkatrész és 
szerviztámogatást nyújtani ilyen 
sokféle géphez és technológiához 
az egész világon. 

Minden Massey Ferguson gép 
mögött ott áll az erőteljes eladás 
utáni AGCO vevőszolgálati 
támogató szervezet.  

Legfőbb célkitűzésünk, hogy 
minden egyes gép számára – legyen 
az fiatal vagy idős – teljeskörű helyi 
támogatást nyújtsunk és minden 
Massey Ferguson tulajdonosnak  
garantáljuk a/az: 

• legjobb szervizt a piacon
• alacsony tulajdonosi költségeket
• megbízható és hosszú   
 élettartamú gépet 
• minimális állásidőt
• magas újraértékesítési árat
 

A legkorszerűbb raktározás és 
logisztika az AGCO Parts-tól
Természetesen minden Massey 
Ferguson kereskedő teljes 
körű támogatást kap az AGCO 
Vevőszolgálat-tól, amely piacvezető 
alkatrészellátást biztosít az AGCO 
egyedi raktározási és logisztikai 
rendszerén keresztül. Kiváló 
színvonalú szervizzel, éjszakai 
szállítással és minden – még a 10 
évnél idősebb- Massey Ferguson 
gépet lefedő raktárkészlettel. 
Mindig kizárólag gyári alkatrészeket 
és megfelelő, gyors beszerelést 
biztosítunk. 

A megfelelő eladás utáni 
megoldás a gép korától független
Nem számít, hogy milyen korú 
Massey Ferguson gépe, az AGCO 
Vevőszolgálati rendszere tudja a 
megoldást, hogyan spóroljon időt 
és pénzt a megfelelő, megfizethető 
és megbízható szervizzel, 
szolgáltatásokkal és karbantartással 
minden helyzetben. 

Gyakorlott helyi segítség, ahol 
csak szüksége van rá
Az AGCO nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a legjobb szervizt nyújtsa 
a Massey Ferguson kereskedőknek. 
Ez több, mint csak kiváló szerviz, 
karbantartási megoldások vagy 
alkatrész ellátás: 

• Oktatások és speciális eszközök 
• Fejlett diagnosztikai eszközök
• Információ továbbítási   
 technológiák a legfejlettebb  
 alkatrész és szerviz információ  
 nyújtás érdekében 
• Magasan képzett technikus  
 támogató csoportok

A vásárlás utáni törődéssel az 
AGCO Vevőszolgálati rendszere 
nem pusztán csak egy szűrőt 
biztosít vagy olajat cserél a 
gépekben. Ennél jóval többet 
tesz: a legjobb megoldást kínálja 
ügyfeleinknek és igényeiknek, 
piacvezető alkatrész és szerviz 
támogatással egybecsomagolva. 



Az Önnek tett ígéretünk
A Massey Fergusonnál a cég megalapítása óta azt tekintettük 
küldetésünknek, hogy megbízható és innovációt képviselő 
traktorokat tervezzünk és gyártsunk. Olyan traktorokat, amelyekre 
világszerte felfigyelnek az emberek.

JÖVŐKÉP
Jövőképünk a világ mezőgazdasági gépgyártása 
szempontjából mindig is egyértelmű volt; megbízható 
és innovatív gépeket gyártani a világot élelemmel ellátó 
gazdálkodók számára. A mindig felismerhető 
Massey Ferguson termékmárka technológiai fejlettséget, 
jövőbemutató formatervezést, szigorú tesztelést 
és következetesen megbízható és alapos minőségi 
gyártást jelöl.

INNOVÁCIÓ
Az innovációban mindig egy lépéssel előrébb tartunk, 
aminek ékes bizonyítéka alapítónk, Harry Ferguson.

Termékeinket a vevők igényeinek folyamatos felmérését 
és elemzését felhasználva tervezzük, teszteljük és 
gyártjuk a termelékenység, hatékonyság és kényelem 
növelésének szem előtt tartásával, folyamatosan tágítva 
a mezőgazdasági gépek határait.

A legegyszerűbb gombnyomástól a motor- és 
váltóhatékonyságot érintő technológiai fejlesztésekig 
arra törekszünk, hogy a kezelő számára egyszerűbbé 
tegyük az életet.

VEZETŐ SZEREP
A Massey Ferguson a legszélesebb körben eladott 
traktor a világon, vezető pozícióba helyezve minket 
ezzel a mezőgazdaság terén. Számos díjat nyertünk 
kategóriavezető technológiánkért és a formatervezésben 
elért előrehaladásért, és immár környezetvédelmi és 
gazdaságossági szempontból is előretörtünk. 

MINŐSÉG
A minőségi termékek előállításához bizonyos 
megkülönböztető tulajdonságokra van szükség. 
A Massey Fergusonnál ez a megkülönböztetés a 
tervezőasztalon kezdődik, de nem áll meg ott. A gyártás 
minden fázisa – a legjobb komponensek beszerzésétől 
a gyártási és tesztelési folyamatokig – tökéletességet 
követel. Termékeink és szolgáltatásaink megfelelnek 
a legszigorúbb szabványoknak, így nagy biztonsággal 
beválthatjuk ígéreteinket.    

MEGBÍZHATÓSÁG
Egyetlen Massey Ferguson gépet sem engedünk ki 
a látókörünkből addig, amíg nem vagyunk 100%-
osan bizonyosak afelől, hogy az Ön által elvárt magas 
követelményeknek megfelelően fog teljesíteni. Csak 
szigorú, lelkiismeretes – mind szimuláció keretében, 

mind pedig szántóföldön zajló – tesztelés után 
engedjük, hogy a termék elhagyja a gyárat. Bármilyen 
feladat elvégzésére fogja is traktorát nap nap után, 
éveken keresztül, garantáljuk, hogy mi már teszteltük 
ezeket a határokat, és túl is léptünk rajtuk.

TÁMOGATÁS
A mezőgazdaság magányos gazdasági tevékenység 
is lehet, ezért gondoskodunk arról, hogy Ön 
támogatást kapjon, amikor szüksége van rá, illetve 
az év kritikus időszakaiban. A fenntarthatóságról 
könnyen meggyőzheti a több mint 140 országban 
működő 3200-nál is több márkakereskedő és a széles 
körű gépforgalmazói hálózat. Ön specialisták olyan 
elkötelezett családjának tagjává válik, akik azért 
dolgoznak, hogy Önnek eredeti, csúcsminőségű 
szerviztámogatást nyújtsanak.

Egyetlenegy lehetőséget sem hagyunk kicsúszni az ujjai 
közül. Ha az Ön részéről megvan az elkötelezettség, 
de a pénzügyi források a mai piacvezérelt viszonyok 
közötti versenyben nem feltétlenül állnak rendelkezésre, 
az AGCO Finance megoldást nyújthat. Kérjen további 
információt helyi márkakereskedőjétől.

A piaci viszonyoktól függően a következő pénzügyi 
lehetőségek jöhetnek szóba: lízing, részletvásárlás, 
bérleti szerződés és hitel. 

BÜSZKESÉG
Itt a Massey Fergusonnál a büszkeség sok dolgot jelent 
a számunkra. Mindenben jelen van, amit teszünk, és 
meg is mutatkozik. Benne van büszkeségre okot adó 
örökségünkben, termékeink egyedi formavilágában 
és folyamatos, vevőink felé megnyilvánuló támogató 
munkánkban. 

ELKÖTELEZETTSÉG
Mélyen elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy eleget 
tegyünk a legmagasabb követelményeknek, és hogy 
olyan megbízható és minőségi termékeket gyártsunk, 
melyek innovatív tulajdonságokkal bírnak, és a 
legjobb támogatási csomagok állnak mögöttük. Végül 
elkötelezettek vagyunk a folyamatos növekedés és a 
nyereségesség mellett mindenki érdekében, egyúttal 
felismerjük a nagy és kisebb vállalkozások egyidejű 
létezésének szükségességét a professzionalizmus és a 
minőség jegyében.
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 Típus MF 8106     MF 8108    MF 8102 MF 8128 MF 8122 MF 8186

Váz Merev Merev Merev
Hidraulikus, 
függőleges

Hidraulikus, 
függőleges

Előrefelé 
csukódó

Sorok száma 6 8 12 8 12 16

Sortávolság cm 70-76 70-76 70-76 70-76 70-76 70

Adagolóegységek - 
PAMTM l l l l l l

Standard 
nyitócsoroszlyák – 
duplatárcsás

l l l l l l

Ventilátormeghajtás ford/perc 540 vagy 1000

Nyomjelzők Standard Merev
Összec-
sukható

Összec-
sukható

Összec-
sukható

Összec-
sukható

Összec-
sukható

Kerekek száma Standard 4 4 6 4 6 8

Gumiabroncs mérete 7.5 L x 15-6 ply

Standard meghajtás – 
Talajról, lánc és 
lánckerék

l l l l l l

Hajtómű Gyorsállítású, középső felfogatású

Szállítási szélesség m 4,9 6,3 4,9 4,9 6,5 4,5

Elérhető vetőtárcsák Kukorica, napraforgó, cirok, szója, cukorrépa

Kihelyezettszelep-
követelmények

2 (traktorhidraulikával hajtott 
ventilátor esetén)  
3 (traktorhidraulikával hajtott 
ventilátor esetén)   

1 (TLT-hajtású ventilátor esetén)   
2 (TLT-hajtású ventilátor esetén)

Opciók

Tömörítőkerekek, 
többféle típus m m m m m m

Szilárd műtrágya m m m m m m

Folyékony műtrágya m m m m m m

Gyomirtó/rovarirtószer m m m m m m

Talajművelő eszközök m m m m m m

Vetésellenőrzés m m m m m m

Tartálykapacitások

Vetőmagtartály 
Standard 70 liter 70 liter 70 liter 70 liter 70 liter 70 liter

Opcionális 105 liter 105 liter 105 liter - - 105 liter

Csak gyomirtó kg 31,5 31         31        - - 31        

Csak rovarirtó kg 31,5 31 31        - - 31        

Gyomirtó/rovarirtó kg
15,87 / 
15,87

16 / 16 16 / 16 - - 16 / 16

Felszereltség
M

inden törekvésünk arra irányult, hogy az ebben a kiadványban található inform
ációk a lehető legpontosabbak és legaktuálisabbak legyenek. 

A
zonban pontatlanságok, hibák, kihagyások előfordulhatnak. A

 m
űszaki adatok egyes részeinek előzetes értesítés nélküli változtatási jogát 

fenntartjuk. E
zért, vásárlás előtt a m

űszaki adatokat és részleteket m
indenképpen tisztázza helyi M

assey Ferguson kereskedőjével. 

l	 = Standard  
m =  Opcionális 



Hosszú évek fejlesztésének, finomításának és folyamatos 
megújításának az eredménye a jelenlegi MF 555 vetőgép – 
masszív, megbízható és pontos, ami a lehető legjobb indulási 
körülményeket biztosítja az Ön által termesztett növények 
számára.

Nagy kapacitású magtartályok (75 vagy 105 literes). 

Különleges műtrágyázási programokhoz is 
megfelelő, mind a folyékony, mind pedig a szilárd 
műtrágyát kijuttatni képes kiegészítő rendszerek 
kínálata. 

Granulált rovarölőszer-kijuttató berendezés. 

A vázra vagy a vetőegységre felszerelhető kiegészítő 
eszközök széles választéka a vetőgép egyedi 
igényekre való felkészítésének szolgálatában. 

Gyári képzésben részesült szakemberek által 
biztosított márkakereskedői támogatás.

A különféle gazdaságok méretéhez igazodóan, 
6-16 soros kivitelig, széles modellkínálat áll
rendelkezésre.

Az erős, robusztus vázfelépítés a különféle 
vetésmódok széles skálájára teszi alkalmassá a 
gépet, a hagyományostól kezdve a legnagyobb 
igénybevételt jelentő, talajművelést nélkülöző 
vetéstechnológiákig. 

A nagy igénybevételre tervezett MF 555 vetőegység 
alapfelszereltségben is mozgótengelyes 
mélységhatárolóval rendelkezik, amely kivételesen 
pontos vetésmélységtartást biztosít. 

Az iparágban elismerésre szert tett PAM™ (nyomott 
levegős magadagolási) technológia páratlan 
pontosságot és a kettős vetés elkerülését teszi 
lehetővé. 

MF 555 sorozat – kiemelt 
jellemzők
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