i den ldgre prisklassen
MF 30 d,r den prisbilliga traktorn med Fergusons

fullsthndi ga hydrauliska system
en traktoi, som
verkligen ger Er mycket ftir pengarna.

brdnsleekonomi

MF 30 er utrustad med en brlnslesnil bensinmotor __
ovanligt brinslesnil speciellt vid delbelastningar,
alltsi iust und,er de fiirhillanden, dzir Ni mest anvdnder Er traktor.

En lingt

ligre underhAllskostnader
gflende

ningen har gett re
samma

fiir MF

30

mci'jliggiir bdsta
siirjning.

s,

smidig och bekvim
bekvlmt itkomliga.
pflstigning
sker
frin
sidan
iven med hytt.
1"9e
Styrningen dr mjuk och fri frin stiitar i ratten. Fiiraren orkar prestera rnera med hjllp av MF 30.

Alla

reglage och spakar sirter
-

utrustning och data
motor
4-

cylindrig brfin

s

I es

ni.l ben-

sinmotor med toppventiler.
Ko,mpressionsfiirhillande 6,6.
Batteritlndning, trycksmiirjning. Motoreffekt 33 hk.

Sex

vixellida
vlxlar framht och tvfl

bakflt ger MF-30 lZimplig hastighet fdr varje jobb.
,
Minimifarten Ir ca o,5 km/tim,
maximifarten ca 23
km/tim. Niir de llgre vixlarna ar ilagda sker kraftijverfiiringen via en reduktionsvlxel av planettyp.

hydrauliskt system
Hydrauliskt system ,med dverligsen redskapskontroll.
Med den inre spaken lyfter
eller slnker man redskapet.

Med den yttre kan man stilla

in

arbetsdjupet eller mandv-

fetil t. ex. en

lastapparat.

en Htt traktor. nar man iinskar det en tung traktor nflr man behtiver det
redskapen

ir billigare till

Massey-perguson

Djupregleringen au burna red.skap sker

liska

rned.

Det fullst?indiga hydrauliska
systemet gef

hyilraa-

till drivhjulen

systernet,

Diupreglering pd kdpet

djupkontroll*)

i sfillet fdr stdd.hiut och
-

ligeskontroll

instiillnings anord,ning pfr tt ari e r ed.s kap,
Belastningskoppling i stilllet ldr d,ryga kostnacler fdr
aikter ocb aiirska ti.ll d.riuhiulen.

MF 30

-

:

viktiiverfiiring fr&n redskapet

r.) Genom en dubbelverkande
kontrollfj2ider i tryckstingsfd.stet, som reagerar fiir b&de
tryck- och dragkrafter, ges red-

traktorekonomi,

, skapet alltid det iinskade
arbetsdjupet.

MF 30 blir tung

Lit

Nlassey-Ferguson 30 hjalpa Er

till

I

en verkligt ekonornisk
Begdr demonstration

Frdn burna red.skap, t, ex,
Flog.

mekanisering av Er gird.
!

2

Frfrn 7-axlad. aagn,

3

Tack aare den nya belastningskopplingen iioen

frfrn
,;'

€
iterforsiljare

bogserad.e red.skap,

t, ex. bogserad.e haraar

'f

ocb 2-axlad.e aagnar.
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