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Traktoreita valmistettiin 1960-luvun alussa 
kymmenissä maissa ja merkeissä. Valmistus-
määrissä ylitse muiden nousivat USA, Englan-
ti, Neuvostoliitto, Länsi-Saksa, Ranska ja Italia. 

Markkinajohtajat olivat selvillä toisten-
sa tekemisistä ja uutuuksien esittelyt ajoittui-
vat melko lähelle toisiaan. Tämän sortin kil-
pakumppanuksia olivat Länsi-Saksassa Deutz 
ja Fendt, USA:ssa John Deere ja International 
Harvester sekä Fiat ja Same Italiassa.  Englan-
nissa käytiin tiukkaa kisaa Fordin ja Massey-
Fergusonin välillä. 

Uuden kestävän rodun punajätit 
Massey-Harrisin ja Fergusonin fuusion jälkeen 
MF-traktoreita tehtiin pääasiassa USA:ssa, 
Englannissa ja Ranskassa. 60-luvun alkupuo-
lella brittimallistoon kuuluivat MF35 ja MF65. 
Ranskassa valmistettiin näiden lisäksi pienem-
piä malleja 22, 25 ja 30. 

USA-mallistoa olivat 35:n ja 65:n lisäksi 
MF50 ja 77-hevosvoimainen MF90. Amerik-
kalaissarjaan kuuluivat myös 6-sylinterinen 92 
hv:n MF97 sekä 3-sylinterisellä 2-tahtidieselillä 
varustettu 81 hv: MF98, mutta niissä oli Mas-
sikkaa vain pellit ja väri. Valmistajia olivat Min-
neapolis-Moline ja Oliver. 

Vuoden 1962 lopulla aloitettiin yhtymän 
teknisen varajohtajan J.J.Jaegerin johdolla DX-
projekti, jonka tavoitteena oli maailmanlaajui-
nen, yhtenevä MF-mallisto.  Fordilla oli me-
neillään samanlainen hanke, joten työtä tai ra-
haa ei säästetty. Neljän vuoden aikana suunnit-
teluun kului testeineen miljoona työtuntia ja 
7,5 miljoonaa dollaria. 

Lisäksi tuotantolinjojen uusimiseen satsat-
tiin 22 miljoonaa ja moottoreiden kehittämi-
seen päälle 10 miljoonaa. 

Uusi Red Giant -mallisto (”punainen jätti-
läinen”) sai ensiesittelynsä vuoden 1964 lopul-
la. Jälleenmyyjät ja vallasväki pääsivät tutustu-
maan mallistoon Meksikossa, Lissabonissa ja 
Kreikassa järjestetyissä juhlissa. 

Rahvaan vuoro tuli joulukuussa, jolloin 
MF:n maailmankiertue alkoi Lontoon Royal 
Smithfield -näyttelystä. Mainoksissa käytettiin 
eläinjalostustermiä ”Rugged New Breed”,  uusi 
kestävä rotu.

Uusista traktoreista MF135:tä ja 165:tä alet-
tiin koota kaikilla kolmella suurtehtaalla. 
Ranskassa valmistettiin lisäksi pieniä 122- ja 
130-traktoreita, Englannissa kolmantena mal-
lina oli MF175. 

USA:ssa sarjan isommassa päässä olivat 
175:n ohella siitä kehitetty MF180 sekä 6-sy-
linterinen, 110 hv:n MF1100 turboversioineen 
(MF1130). Lisäksi USA:ssa valmistettiin vie-
lä ranskalaisia MF135-variaatioita MF140:tä 

ja 145:tä sekä samalla periaatteella toteutettua 
amerikkalaista MF150:tä. 

Kokonaan uusia malleja olivat 175 ja 1100, 
muissa muutokset olivat edeltäjiin (30, 35 ja 65) 
verrattuna vähäisiä. Ulospäin näkyviä uudis-
tuksia olivat muotoilu moderneine konepeltei-
neen ja maskeineen sekä paranneltu ohjaamo. 

Eniten uutta oli hydrauliikassa. Paineensää-
döllä saatiin vetovarret nostamaan osatehol-
la, millä saatiin painoa vetäville pyörille. Täs-
tä oli apua hinattavia työkoneita käytettäessä. 
Multi-Power-malleihin oli saatavana suurteho-
pumppu, jolla ulkopuolisen hydrauliikan tuot-
to saatiin nousemaan esimerkiksi MF165:n 
vaatimattomasta 14,1 litrasta päälle 40 litraan. 
Myös voimansiirtoon ja akselistoihin oli tehty 
parannuksia.

Sarja otettiin hyvin myönteisesti vastaan. 
Sarjaan tehtiin parin vuoden kuluttua muu-
toksia, joista suurin oli MF165:n moottorin 
vaihtuminen lyhytiskuisempaan ja 3 hv tehok-
kaampaan. Hieman myöhemmin perusmal-
listen 135:n ja 165:n vaihteet lisääntyivät 6:sta 
8:aan. 

Uusia mallejakin esiteltiin, kuten MF178 ja 
1080, joka oli alkuaan amerikkalainen, sittem-
min myös ranskalainen suurtraktori. 70-luvun 
alussa 165:n jarrut vaihtuivat öljykylpyisiksi ja 
hydrauliikkaan tuli lisää tuottoa sekä painetta. 
Muutosten myötä pelteihin lisättiin S-kirjain. 

MF165:tä tehtiin samannäköisenä ja samal-
la tekniikalla vuoteen 1979 saakka. Viimeiset 
100-sarjan sukuiset mallit valmistuivat 90-lu-
vun alussa.

Kuusvitonen kuului talonpoikaismaisemaan
Hankkijan suojiin vuonna 1961 siirtynyt MF 
oli aina myynyt Suomessa erinomaisen hyvin, 
eikä vuonna 1965 esitelty uusi mallisto tuotta-
nut pettymystä. MF nousi markkinajohtajaksi 
3081 rekisteröidyllä traktorilla, Valmetia rekis-
teröitiin 100 vähemmän. Fordin mallimuutos 
ei onnistunut yhtä hyvin, ja 45 vuotta kestänyt 
ykköstila vaihtui kolmossijaan 2486 koneella.

MF:n menestys näkyi suomalaisessa maa-
laismaisemassa. Vähänkään keskikokoista suu-
remman ja etenkin tuottajahenkisen talon pi-
halla seisoi yleensä 165-Massikka. Tietyillä seu-
duilla se oli melkein kansallistraktori. 

Ominaisuuksiensa puolesta 165 sopi tänne 
hyvin: traktorilla uskalsi ajaa myös metsässä, 
niittosilppuri liikkui vahvassakin nurmessa ei-
kä sen ajan kuumin työkoneuutuus, kylvölan-
noitin, ollut nostolaitteelle liikaa varsinkaan 
apusylinterillä vahvennettuna. 

MF165:n teollisuusmallit 3303 ja myöhempi 
50 olivat suosittuja peruskoneita MF- ja James-
kaivureille sekä etukuormaimille. Tehtiinpä 
niiden pohjalta kotimaisia Kärppä- ja Robur-
metsätraktoreitakin. n

n   Kimmo Kotta

Kolmen koukun ikoni

Massey-Ferguson 165

Tekniset tiedot: Massey-Ferguson 165 MK II

Moottori

Perkins A4.212, 4-syl. 4-t nestejäähdytteinen suorasuihkutusdiesel, 65 hv/2200 rpm. 
Syl. läpimitta 98,4 mm, iskunpituus 114,3 mm, kokonaisiskutilavuus 3474 cm³, puris-
tussuhde 15,5:1. Ruiskutuspumppu jakajamallinen CAV keskipakosäätäjällä, kylmä-
käynnistystä varten Thermostart-hehku imusarjassa. Sähköjärjestelmä 12 V Lucas, 
laturin teho 165 W, startti 4,3 hv

Voimansiirto

Kuiva 10” ja 12” kaksoiskytkin. Vaihteisto 8+2R, nopeudet 2,1–23,4 km/h (Multi-Power: 
12+4R, 2,1–30,3 km/h), vähennyspyörästössä planeettavälitys, tasauspyörästönlukko. 
Voa 715 rpm, ajovoimanotto, hihnapyörä 165 mm x 260 mm, 1320 rpm. Mekaaniset levy-
jarrut, voidaan käyttää ohjausjarruina

Hydrauliikka
Voimanottoakselin pyörittämä 4-elementtinen mäntäpumppu, tuotto 14,1 l/min, 
suurin paine 211 kg/cm², nostoteho 1650 kg. Painonsiirtojärjestelmä, paineensää-
tö. Multi-Power-mallissa lisäksi hammaspyöräpumppu

Pyörät Edessä 7.50 x 16, takana 11 x 36

Täytösmääriä Moottori 9,1 l, jäähdytysjärjestelmä 13,6 l, voimansiirto ja hydrauliikka 30 l, alen-
nusvaihteet 2 x 1,56 l, polttoainesäiliö 68,2 l

Mittoja Pituus 3350 mm, akseliväli 2080 mm, leveys 1830 mm, korkeus (ohjauspyörän 
päältä) 1570 mm, maavara 356 mm, paino vakiovarusteilla 2300 kg

Lisävarusteita

Teollisuusmalli, erikoiskorkea malli, kapea etuakseli, matala malli, kapea malli, ben-
samoottori, neliveto (jälkiasennus), Multi-Power-pikavaihde, ryömintävaihteisto, suur-
tehopumppu MP-malliin, ulkopuolisen hydrauliikan hallintaventtiilit, etupainot, pyörä-
painot, 12 x 36- tai 14 x 30 -takapyörät, levikepyörät, hihnapyörä, ohjauksentehostin, 
alapakoputki, turvaohjaamo tai -kehys, metsävarustus

Hinta 18 605 mk vuonna 1971, mikä vastaa noin 23 920:tä euroa vuonna 2012

Valmistaja Massey-Ferguson Ltd

Valmistusaika 
ja -paikka

1964–1979 Coventry, Englanti; Beauvais, Ranska ja Detroit, USA. Lisäksi lisenssival-
mistusta useissa maissa. Englannissa tehty yhteensä 171 441 kpl
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Tulevia  
näyttelyjä ja 
tapahtumia

Ulkomaisten näyttelyjen tiedot on kerätty ul-
komaisten messujärjestäjien luetteloista. Emme 
vastaa mahdollisista muutoksista tai virheistä. 
Ennen näyttelymatkaa tiedot kannattaa varmistaa 
näyttelyorganisaatiolta. 
 
Katso myös Koneviestin tulevia jutun aiheita:
www.koneviesti.fi/tulevat

Toukokuu
l 5.–6.5.  Classic Motor Show, Lahti
l 10.5.  Grassland UK, Shepton Mallet
l 24.–26.5.  Maskin Expo 2012, Tukholma 
l 29.–31.5.  World Bioenergy 2012, Jönköping
l 29.5.–2.6.  ConExpo Russia, Moskova

Kesäkuu
l 6.–8.6.  Forexpo, Mimizan (Ranska)
l 8.–10.6.  Karjalan Messut 2012, Joensuu
l 9.–10.6.  Suur-Jämsän Perinnepäivät & Ajot, 
  Jämsä
l 13.–16.6.  KWF-Expo, Bopfingen (Saksa)
l 16.–17.6.  Sawolaeset Perinnekonepäewät, Iisalmi

Lisää tapahtumia Koneviestin nettisivuilla:
www.koneviesti.fi/tapahtumat

Lue seuraavasta Koneviestistä!

Ja paljon muuta!

Ilmestyy 16.5.

Ryhmä-
esittelyssä: 
Ajettavat  

ruohonleikkurit 
Sahat

Kokeilussa moottorisahat
• Husqvarna 550 XPG
• Stihl MS 201
• McCulloch CS 410 Elite

Kokeilussa Maschio Giraffona 260 
-piennarmurskain

Kokeilussa raivaussahat 
• Jonsered CC2245
• Husqvarna FX 545 
• FBx 535

Teemana pienkoneet


