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Nytänkande i grafitgrått har Sverigepremiär på Elmia
En grafitgrå skördetröska har på senare tid väckt uppmärksamhet.
Så stor som en tröska kan bli, med ny teknik som på samma gång sänker
kostnaderna och höjer skördens kvalitet.

Nya Massey Ferguson IDEAL har svensk premiär på Elmia Lantbruk 24 - 26 oktober.
Tröskan är utvecklad från ett blankt papper av AGCO-koncernen och lanseras över hela
världen under tre olika varumärken, i Sverige bland annat som Massey Ferguson.
– Målet har varit att utveckla den optimala tröskan, säger Magnus Ramberg hos den
svenska importören MF Import.

Det finns i princip tre typer: Skakar-, hybrid- och rotortröskor. Nya IDEAL är en rotortröska,
vilken är enklare till sin konstruktion, med lägre kostnader för service och underhåll.
Nackdelen har varit halmens kvalitet, tidigare rotortröskor är mer aggressiva.

– Den bygger på ny teknik som ger bättre kvalitet på halm och spannmål, nästan i nivå med
en skakartröska, säger Magnus.

Rotortröskor har hög tillgänglighet, vilket gör nyheten extra intressant för norra Europa, med
ett mindre fönster för skörd. Det gör även stora tröskor med hög kapacitet intressanta.
Tröskan finns i tre storlekar vilka finns i flera utföranden. Framaxeln kan utrustas med hjul
eller bandställ för lägre markpackning. Dessutom finns en version kallad ParaLevel med en
pendlande framaxel som kompenserar för sluttande mark.
Att den MF-röda färgen ersatts med grafitgrått är en markering för att de nya tröskorna är
resultatet av ett genomgripande nytänkande.
FAKTA

På Elmia Lantbruk visas den största modellen Massey Ferguson IDEAL 9T, med en motor
på 647 hk, dubbla rotorer och en spannmålstank på 17 100 liter. IDEAL 8 har dubbla rotorer
och 538 hk och den minsta, IDEAL 7, har enkel rotor och är på 451 hk. Transportbredden
för IDEAL 9T med det bredaste bandalternativet är inte större än för en traktor med
dubbelmontage, 3,8 m.
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