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Massey Ferguson TH.6534
korbanek.pl/producent/massey-ferguson/ladowarki/th6534

Ładowarka MF9407S

ZOBACZ NOWY MODEL

3400 - 3400 kg

Ładowarka teleskopowa Massey Ferguson TH 6534 o udźwigu 3,4
tony wysokości podnoszenia 6 metrów jest reprezentantem klasy
kompaktowej.

Maszyna świetnie się sprawdza w ciaśniejszych pomieszczeniach i na wąskich trasach
manewrowych. Model 6534 jest wyposażony w bardzo silną pompę hydrauliczną, która
pozwala maszynie na wykonywanie szybkich cyklów pracy.

https://korbanek.pl/producent/massey-ferguson/ladowarki/th6534
https://www.korbanek.pl/producent/faresin/ladowarki-3b/730-c
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Model
Moc
maksymalna

Wydatek
pompy Waga

Wysokość
załadunku

Udźwig
 Model

Moc
maksymalna

Wydatek
pompy Waga

Wysokość
załadunku

Udźwig
 

6030 100 KM 100 l /min 5 200
kg

6 m 3 000
kg

6534 130 KM 190 l/min 6 500
kg

6.5 m 3 400
kg

7035 100 KM 100 l/min 7 130
kg

7 m 3 500
kg

7038 130 KM 190 l/min 7 130
kg 

7 m 3 800
kg

 
Podstawowe dane techniczne

Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych Massey Ferguson TH 6534

Maksymalna ładowność 3 400 kg 

Maksymalna wysokość podnoszenia 6,0 m

Silnik Doosan  3,4 l. / 130 KM

Przekładnia Hydrostatyczna

https://korbanek.pl/producent/faresin
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Prędkość 40 km/h

Masa robocza 6 500 kg

 

Wymiary ładowarek  Massey Ferguson

Podstawowe wymiary ładowarek teleskopowych MF serii TH

 MF TH.6030 MF TH.6034
MF
TH.7035

MF
TH.7038

Długość bez osprzętu 4 507 mm 4 507 mm 4 669 mm 4 869 mm

Wysokość 2 334*,  2 250
** mm

2184 *,
 2100** mm

2 374 mm 2 374 mm

Wysokość bez kabiny 1 671*,  1 587
** mm

1671*,  1587
** mm

1 752 mm 1 752 mm

Prześwit 348*, 264 **
mm

348*, 264 **
mm

560 mm 560 mm

Rozstaw osi 2 820 mm 2 820 mm 2 870 mm 2 870 mm

Rozstaw kół 1 666 mm 1 666 mm 1 895 mm 1 895 mm

Szerokość 2 100 mm 2 100 mm 2 300 mm 2 300 mm

Promień zawracania -
obrys paleciarki

4 922*, 4 812
** mm

4 922*, 4 812
** mm

4 805 mm 4 970 mm

Promień zawracania -
zewnętrzny

1 329*,
1503**mm

1 329*,
1503**mm

1161 -
1631 mm

1161 -
1631 mm

Promień zawracania -
wewnętrzny

3 717*, 3 875
** mm

3 717*, 3 875
** mm

3714 -
4192 mm

3714 -
4192 mm

* 24" koła   **20" koła z paleciarką

 

Opis  Konstrukcji

Cechy charakterystyczne ładowarek teleskopowych serii TH

Niezawodny silnik  Doosan

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ladowarki
https://korbanek.pl/producent/faresin
https://sklep.korbanek.pl/?s=paleciarka&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=paleciarka&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/faresin
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Doosan 3,4 l - 4 cyl. 100 KM (lub 130 KM w modelach TH.6534 i TH.7038). Nowy silniki
spełnia normy spalin Tier 4F z wykorzystaniem układu SCR (Adblue), katalizatora DOC
oraz filtra cząstek stałych. Silnik nie jest wyposażony w układ EGR stosowany przez
większość producentów, co jest jego dużą zaletą. Zbiornik paliwa ma pojemność 115
litrów, co spokojnie wystarcza na cały dzień pracy. Hydrauliczny napęd wentylatora
umożliwia wyposażenie maszyny we wsteczne obroty wentylatora będące wyposażeniem
standardowym modeli TH.6534 oraz TH.7038

Amortyzacja  Wysięgnika

Ładowarki Massey Ferguson dostępne są z przekładniami 30 i 40 km/h. Zwłaszcza przy
większych prędkością transportowych przydatna staję się opcjonalna amortyzacja
wysięgnika. Dzięki niej transport maszyny oraz holowanie przyczep staję się dużo
bardziej komfortowe i bezpieczniejsze dla maszyny, ładunku oraz
operatora. Bezciśnieniowe szybko złącza ulokowane na czole wysięgnika to niezwykle
wygodne rozwiązanie, które odciąża operatora z obowiązku wychodzenia z maszyny
wyłączania silnika i luzowania ciśnienia, by móc podłączyć przewody hydrauliczne
zasilające osprzęt. W ładowarkach MF nie ma takiego problemu!

Wydajna   Hydraulika

190 l/min w modelach TH.6534 oraz TH.7038 zapewnia bezkonkurencyjną wydajność.
Ładowarki Massey Ferguson wyposażone są w pompę zębatą z blokiem zaworów LS w
wersji podstawowej oraz jedną z najwydajniejszych pomp LS na rynku, o wydatku 190
l/min w modelach przeznaczonych dla bardziej wymagających użytkowników. Dzięki tak
skonstruowanej hydraulice roboczej każda z ładowarek MF jest w stanie wykonywać
wszystkie czynności hydrauliczne jednocześnie, gwarantując w ten sposób operatorowi
uczucie pełnej kontroli nad maszyną. Praca staje się bardziej intuicyjna, a maszyna
bardziej przewidywalna. Dzięki czemu operator jest mniej zmęczony, co przekłada się na
bezpieczeństwo, które jest dla nas najważniejsze. 

Prezentacja  Video

Przedstawienie ładowarki Faresin 7.30 Classic

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ladowarki
https://sklep.korbanek.pl/?s=szybkoz%C5%82%C4%85cze&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=przew%C3%B3d+hydrauliczny&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ladowarki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ladowarki
https://korbanek.pl/producent/faresin/ladowarki-3b/730-c
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Watch Video At: https://youtu.be/DJ65hR2QGjY

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia ładowarek Massey Ferguson TH6534

https://youtu.be/DJ65hR2QGjY
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/mf_th6534_1.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/mf_th6534_4.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/mf_th6534_3_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/mf_th6534_2.jpg


7/12

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.
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ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  



10/12

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


