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Wij durven te innoveren: dit geldt voor onze  

relaties, onze methodes, onze werktuigen, 

onze diensten en onze producten. Samen met 

onze distributeurs willen wij u overtuigen dat 

wij het verschil maken. Een verschil dat aan uw 

wensen voldoet.

Graag horen wij wat u verwacht en gaan 

wij in op uw verzoek om onze voorladers 

in al hun mogelijkheden te leren kennen. 

Verwacht van ons een service op topniveau 

en een 100% stabiele en betrouwbare 

oplossing. Dankzij ons innovatief vermogen 

hebben wij ons, samen met de distributeurs 

waarmee wij samenwerken, ontwikkeld tot 

essentiële marktspelers. Onze innovaties 

zijn uniek; ze zijn uitgedacht voor u en 

uitgewerkt door onze teams. Wij stellen 

onze distributeurs in staat tegemoet te 

komen aan uw behoeften met oplossingen 

die zijn toegesneden op uw tractortype. 

Overtuig uzelf met een bezoek aan 

een van de distributeurs waarmee wij 

samenwerken.

Ons merk is een referentie in de markt en dat

brengt verantwoordelijkheden met zich mee. 

De verantwoordelijkheid om onze afspraken 

na te komen en u slagvaardigheid, prestatie 

en betrouwbaarheid te waarborgen. Deze 

verantwoordelijkheid wordt door al onze 

teams gedragen om samen duurzame 

relaties met onze klanten op te bouwen.

Heeft u een probleem? Dan staat ons 

netwerk van distributeurs voor u klaar 

en wordt het probleem zo snel mogelijk 

opgelost. Wij zullen uw opmerkingen en 

aanbevelingen nauwgezet bestuderen.

In nauwe samenwerking met ons netwerk van 

concessiehouders zorgen wij voor een snelle 

uitwisseling van informatie: samen luisteren wij 

naar uw wensen en behoeften om optimaal te 

kunnen reageren op uw vragen. Wij ontwerpen 

producten en ontwikkelen diensten die aan 

uw behoeften beantwoorden en mikken 

op een gebruiksgemak dat leidt tot 100% 

klanttevredenheid. Beschouw het als onze 

tweede natuur.

Onze durf, ons gevoel voor verantwoordelijkheid 

en onze gezamenlijke strategie staan in het 

teken van deze tweede natuur.

Wij verbinden ons ertoe u met concrete acties

en concrete oplossingen te laten profiteren van 

al onze troeven.

www.m-x.eu
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Ongeëvenaarde kiepsnelheid dankzij het unieke ontwerp van
de kiepbakcilinder en een optimale vulhoek.

Flexibele dubbele kabel voor de 3e functie met 
extra bescherming waar deze de laadarm verlaat.

Beschermde steunpoten, geïntegreerd in 
de armen van de lader.
Op deze manier is de hefhoogte 
gewaarborgd.

Bussen die bestand 
zijn tegen het meest 
veeleisende werk.

Eindaanslag

De scharnierpunten zijn voorzien 
van beschermde, eenvoudig van 
buitenaf bereikbare smeerpunten.

Indicator van de positie van
het werktuig, voorzien van
drie standen.

Eenvoudige en snelle aan- en 
afkoppeling met het FITLOCK System®. 
Slechts één keer uitstappen voor het 
aan- of afkoppelen.

Meer vermogen en handhaving
van de werktuighoek bij heffen/ 
zakken van de lader met het PCH 
System®.

Snelle aankoppeling van lader/
werktuig en lekdichte koppelingen met de
MACH 2-aansluiting.

Voor een maximale 
levensduur zijn de 
scharnierpunten 
voorzien van een anti-
rotatiesysteem.

Het MX MASTER ATTACH-werktuigframe of het
Euro-werktuigframe met automatische 
vergrendeling en een eenvoudig van buitenaf 
toegankelijke ontkoppelingshendel.

E X C L U S I V I T E I T  M X

Elektro-hydraulische koppeling 
tussen de tractor en/of voorlader 
middels vlakke koppelingen met 
het MACH System®.

EEN
HARMONIEUS
ONTWERP EN

VLOEIENDE LIJNEN,
ONTWORPEN VOOR

COMFORT,
PRESTATIE EN

PRODUCTIVITEIT
Dubbelbeschermde elektrische kabels in een 
flexibele mantelbuis. 

Voldoet aan al uw wensen
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AU TOMATISCHE KOPPELING,
SNELLE ONTKOPPELING

Uniek op de markt!
Met het FITLOCK System®

hoeft u maar één keer de
tractor uit om de lader
aan en af te koppelen.

HET ONTWERPEN VAN AANBOUWDELEN 
IS SPECIALISTENWERK
Het aanbouwdeel is misschien wel het meest vernuftige stukje van de
combinatie tractor-lader, is specifiek voor elk soort tractor en is 
ontworpen om de belasting op de gehele trekker gelijkmatig te 
verdelen.
Ieder nieuw aanbouwdeel wordt getest op levensduur waarbij de
meest extreme werkomstandigheden worden nagebootst. 
De kop van het aanbouwdeel of het aanbouwframe is voorzien 
van een rail die de aankoppeling eenvoudig maakt. De kop is zo 
ontworpen dat alle onderhoudspunten van de tractor makkelijk 
bereikbaar blijven.

DUBBELBEVEILIGD
BLOKKERINGSSYSTEEM
Vergrendeling van de lader gaat automatisch. De afkoppeling 
is eenvoudig met behulp van een goed bereikbaar geplaatste 
hendel. Zichtbaar vanuit zowel binnen als buiten de tractor is de 
vergrendelingsindicator zeer nauwkeurig.

IN DE LADER GEÏNTEGREERDE STEUNPOTEN
De steunpoten zijn volledig geïntegreerd in de armen van de lader. Het 
vergrendelings-/ ontgrendelingsmechanisme is eenvoudig en doeltreffend.

DIRECTE ELEKTRO-HYDRAULISCHE 
KOPPELING TUSSEN DE TRACTOR 
EN/OF DE VOORLADER MET VLAKKE 
KOPPELINGEN 
In een eenvoudige handeling worden alle hydraulische 
en elektrische functies van de lader aangesloten op de 
tractor, ook onder druk.

100% cOmpaTibele
VOOrlaDers en frOnTHeffen,

een exclusief cOncepT Van mx

voor-
vergrendelen

inrijden vergrendeld!

E X C L U S I V I T E I T  M X

E X C L U S I V I T E I T  M X

GEMEENSCHAPPELIJKE 
DELEN

Het chassis, de verbindingen 
aan de achterkant, de bediening, 
de hydraulische verdeler en de 

ophanging* zijn voor zowel de MX-
voorlader als de MX-fronthef gelijk.

*SHOCK ELIMINATOR, zie blz. 12.

EEN SOEPEL AAN TE PASSEN
CONCEPT
Voor elk nieuw tractortype worden zowel de lader als 
de fronthef onder de loep genomen. Zo garandeert MX 
een optimale passing.

Aankoppelen/ afkoppelen met MX, dat betekent:

 Maar één keer de tractor uit

 Een vergrendelingssysteem met dubbele beveiliging

  Een eenvoudige, snelle en doelmatige handeling
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DE T400, EEN
SUPERSTERKE LADER
Dankzij het ontwerp van het hydraulisch 
circuit kan de olie van de bakcilinders 
naar de cilinders van de hydraulische 
parallelgeleiding (PCH) recirculeren. Dit 
verhoogt het vermogen van de lader 
met 35%.

PANORAMISCH ZICHT
Het hydraulisch circuit is geïntegreerd in het specifieke ontwerp van de lader. De cilinders voor de parallelgeleiding zijn zo geplaatst dat het 
gezichtsveld boven de armen van de lader door niets wordt belemmerd.

2 WERKPOSITIES
De cilinders voor de parallelgeleiding hebben twee standen:

> Een palletvorkstand voor een perfecte parallelgeleiding met de 
grond

> Een bakstand waarmee de bak maximaal kan worden gevuld

EEN UITSTEKENDE BEWEEGLIJKHEID
De hydraulische parallelgeleiding van MX (PCH) biedt u een vulhoek 
die op dit moment zijn weerga niet kent.

Tijdens het heffen blijft de lading perfect in de bak liggen en gaat niets 
verloren.

HYDRAULISCHE
PARALLELGELEIDING 

Het PCH System® is alleen 
beschikbaar bij laders uit de T400-
serie. Deze technologie biedt 
ongeëvenaarde en voor de markt 
unieke laad- en kiephoeken en maakt 

het mogelijk de snelheid en de reële 
hefcapaciteit op te voeren 

bij gelijkblijvend
energieverbruik.

E X C L U S I V I T E I T  M X

Hydraulische parallelgeleiding, dat betekent:

  Een vermogen en een hefsnelheid die uniek zijn op de markt

  Een optimale vulhoek op alle hoogtes

  Panoramisch zicht

Heffing       Druk       Gewicht
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BEDIENING,
DE KNOW-HOW VAN MX

EEN BESTURING DIE VOLDOET 
AAN UW WENSEN

Intuïtief, precies, doeltreffend en 
toegesneden op de ruimte die 
beschikbaar is in de bestuurdersruimte, 
dat zijn volgens ons de kwaliteiten 
van een goede bediening. Vanuit dit 
streven wordt iedere tractor speciaal. 
onderzocht.E X C L U S I V I T E I T  M X

E X C L U S I V I T E I T  M X

DE ELEKTRONISCHE
BEDIENING
De joystick van de bediener zendt elektrische signalen 
naar de motoren die stuk voor stuk zijn aangesloten op 
de schuiven van de verdeler. Deze door MX ontwikkelde 
technologie zorgt voor een soepele, snelle en vlot 
reagerende bediening.

De 3e en de 4e functie en het ACS-systeem zijn 
standaard in serie geïntegreerd in het TECHPILOT-
systeem.

EEN ERGONOMISCHE EN
MULTIFUNCTIONELE
JOYSTICK VAN MX
Volledig aangepast aan de natuurlijke hou-
ding van de hand is de MX-joystick op zich-
zelf al een bundeling van techniek. 2 aan 
te passen knoppen zijn beschikbaar voor 
TECHPILOT en voor FLEXPILOT (als op-
tie beschikbaar voor PROPILOT).

BESTURING BIJ
LAGE DRUK
Uniek op de markt na een stemming onder gebruikers. 

De joystick activeert een hydraulisch circuit op lage druk 
waarmee de schuiven van het ventiel worden bediend. 
De bediener controleert het oliepeil. Deze bediening 
werkt flexibel, geleidelijk en precies, voorkomt ver-
moeidheid en vraagt geen onderhoud.

BEDIENING 
MET KABELS
De schuiven van dit ventiel worden bediend met kabels. 
Deze oplossing is eenvoudig, voordelig en beproefd.

HYDRAULISCHE 
VENTIELEN MET 
PERMANENTE 
ZWEEFSTAND
Met de hydraulische ventielen kan 
automatisch een zweefstand worden 
ingesteld. Ze zijn ontworpen om 
zich aan te passen aan alle typen 
hydraulische circuits van alle tractoren 
op de markt.

Het geheel joystick/ventielen stelt 
u onder meer in staat tot een 
gecombineerd gebruik van hef- en 
laadfuncties onafhankelijk van de keuze 
van het type besturing.

Vingersteun

Speed-Link/
Fast-Lock*

3e functie*

Pictogrammen met
achtergrondverlichting

(voor TECHPILOT)

Bijkomende functies

4e functie of
SCS*

ACS*

Handpalmsteun

AANSLUITING OP ORIGINELE 
VENTIELEN
De lader kan direct aangesloten worden op het 
originele ventiel van de tractor. Het maakt niet uit of 
deze mechanisch is of elektro-hydraulisch.

MX-bediening, dat betekent:

  Een oplossing die is toegespitst op 

elke wens en elke tractor

  Een permanente zweefstand

  Een hydraulische bediening op 

lage druk die uniek is op de markt           

(FLEXPILOT)

  Een elektronische bediening die 

behoort tot de technologische 

koplopers (TECHPILOT)

 De mogelijkheid om 2 hydraulische 

functies gelijktijdig te gebruiken  

(heffen en het bijkomende 

dubbelwerkende besturingsconcept)

Dubbelwerkend

Zweefstand

* Afhankelijk van de uitrusting van de lader

2 aan te passen knoppen
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MEER RENDEMENT,
MEER COMFORT EN
MEER VEILIGHEID MET DE
DOOR MX GELEVERDE UITRUSTING

3E FUNCTIE
De 3e functie is vereist voor werktuigen die een hydraulische voeding nodig hebben. 
De flexibele dubbele slangen worden beschermd door een slijtagewerende mantelbuis.

4E FUNCTIE
Deze functie is beschikbaar voor werktuigen waarvoor twee hydraulische functies 
nodig zijn.

SNELLE AANKOPPELING VAN LADER/
WERKTUIG EN LEKDICHTE KOPPELINGEN
Het MACH 2-aansluitsysteem is sterk en betrouwbaar en met een simpele 
handbeweging kunt u alle koppelingen aan- en loskoppelen, ook onder druk.

VEILIGHEIDSSYSTEEM VOOR HEFFEN/ LADEN
Dit veiligheidssysteem is onmisbaar als er zich mensen in de buurt bevinden van de lading waarmee u aan het 
werk bent. Volgens de normering EN 12525-A2 2010 kan het systeem worden uitgeschakeld als niemand zich in de 
buurt van de lading bevindt. Dan manoeuvreert u zonder in mogendheid te verliezen noch uitvoeringssnelheid. Dit 
mechanisme kan worden ingezet in combinatie met de SHOCK ELIMINATOR en de zweefstand.

UW MX-LADER IN DE KLEUR VAN
UW TRACTOR
Voor een volledige integratie van de lader met uw tractor, 
stelt MX voor de lader te spuiten in de kleur van uw keuze.

SCHOKDEMPER 
Alle schokken en trillingen die het gevolg zijn van rijden over de weg of plotselinge 
stops worden geabsorbeerd. Dit verhoogt het comfort.

GESYNCHRONISEERDE
BEWEGINGEN VAN DE BAK/GRIJPER 
Ontwikkeld door MX om het rendement van uw werkzaamheden te optimaliseren, 
kunt u met SCS System de bak en de grijper tegelijkertijd openen. Op dit moment 
is dit systeem uniek op de markt. 

AU TOMATISCHE NIVEAUTERUGSTELLING
VAN DE WERKTUIGEN 
Met een simpele druk op de knop zorgt het ACS System ervoor dat het werktuig 
automatisch terugkeert naar de voorgeprogrammeerde positie. 

Deze functie is niet beschikbaar met de PROPILOT-besturing.

E X C L U S I V I T E I T  M X

ON/OFF cabine

Activering van het 
mechanisme buiten
de cabine

Zonder Shock Eliminator® Met Shock Eliminator®
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WERKTUIGFRAMES GESCHIKT 
VOOR ALLE TOEPASSINGEN

MX biedt een assortiment aan 
werktuigframes die volledig zijn toegesneden
op de regelmatige verwisseling van vaak
zeer gespecialiseerde werktuigen.

E X C L U S I V I T E I T  M X

EURO-WERKTUIGFRAME – AANKOPPELING
VAN WERKTUIGEN MET AUTOMATISCHE
VERGRENDELING

Met het Euro-werktuigframe verloopt de vergrendeling van het werktuig 
automatisch en onafhankelijk van het soort werktuig. U kunt het werktuig met
één hand ontgrendelen dankzij een slim geplaatste hendel aan de linkerkant 
van de lader.
Het ontwerp van het werktuigframe garandeert een optimale hoek voor laden/
lossen, ook bij het werken met grote werktuigen.

MX-WERKTUIGFRAME (1)
Ontworpen voor de aankoppeling van uw MX-werktuigen, biedt dit 
werktuigframe dezelfde voordelen als het Euro-werktuigframe.

COMBINATIE-WERKTUIGFRAME MX/EURO (2)
Dit werktuigframe kan zowel worden gebruikt met MX-werktuigen als met 
Euro-werktuigen. Een combinatie-werktuigframe dat in prestatie op het gebied 
van laden en lossen niet onderdoet voor de werktuigframes met een enkele 
functie.

Dit werktuigframe werkt niet in combinatie met FAST-LOCK
®
 of SPEED-LINK 

®
. 

ELEKTRO-HYDRAULISCHE KOPPELING /
ONTKOPPELING VAN DE WERKTUIGEN
FAST-LOCK® biedt het comfort van aankoppelen en afkoppelen terwijl u op 
de bestuurdersstoel kunt blijven zitten.

Dit systeem staat los van de 3e functie die beschikbaar blijft voor andere 
handelingen.

Dit systeem kan zowel op het Euro als het MX werktuigframe gemonteerd worden.

AUTOMATISCHE KOPPELING /
ONTKOPPELING VAN DE WERKTUIGEN EN DE
HYDRAULISCHE EN ELEKTRISCHE FUNCTIES
Met SPEED-LINK kunt u al uw werktuigen aan- en afkoppelen zonder dat u de 
tractor verlaat. Dit is een unieke functie van MX. Hiermee kunt u zonder de 3e 
en 4e functie aankoppelen. 

Met dit systeem kunnen alleen MX-werktuigen worden aangekoppeld.
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WERKTUIGEN DIE ZIJN AANGEPAST
AAN AL UW WERKEN

mais 
scHuif blaD

TaKKenKlem HefHaaK

VOOR SPECIAAL GEBRUIK...

mesTVOrK (meT Of ZOnDer 
bOVenKlem) - bf+Gf

Hoge efficiëntie en lange levensduur 
voor intensief gebruik.

Beschikbaar in 6 breedtes,                        

van 1.20 tot 2.25 m

mesTVOrK - bfu

Eenvoudig en stabiel werktuig voor 
mest laden.

Beschikbaar in 4 breedtes,                     

van 1.20 tot 1.80 m

balenTanG –  

manubal V

Voor het opstapelen, afhankelijk 
van het model, van 4 tot 6 balen 
hooi en stro.
6 beschikbare modellen:                     

V40/V50/V500/W500/V60/V6000

balenpriKKer –  

manubal l

Om tegelijkertijd tot 5 balen hooi 
en stro te laden.
3 beschikbare modellen:  

L40/L500/L6000

rOnDe balenKlem –  

manubal c40

Voor handelingen waardoor de 
plastic folie van uw ronde en 
rechthoekige wikkelbalen intact 
blijft.

VOerDOseerbaKKen - bD

Meteen van de silo naar de voergang! Haal het voer voor uw dieren uit 
de silo en verdeel ze met hetzelfde werktuig. Deze werktuigen kunnen 
worden uitgerust met vaste tanden, een hydraulische grijper of een 
voervijzel.

meT OpeninG aan een KanT

4 beschikbare modellen, met een 

capaciteit  van 1200 tot 2400 l.

meT OpeninG aan beiDe 
KanTen

3 beschikbare modellen, met een 

capaciteit van 1400 tot 2400 l.

uniVersele baK- br

Universele bak godet voor het 
laden van grind, zand, aarde, 
stortgoed...
Beschikbaar in 6 breedtes,                     

van 1.30 tot 2.45 m.

peliKaanbaK - bms

Zeer multifunctioneel werktuig 
voor het laden van silage en voor 
het laden van stortgoed of mest.
Beschikbaar in 6 breedtes,                     

van 1.40 tot 2.45 m.

GrOOT VOlumebaK - bc

Grootvolumebak voor het laden 
van granen en andere producten 
met een laag gewicht
Beschikbaar in 4 breedtes,                    

van 1.80 tot 2.50 m.

GrOnDbaK - bT

Een robuust werktuig voor de 
zwaarste inzet.
Beschikbaar met puintanden of 

slijtrand en in zes breedtes van 1.30 

tot 2.45 m.

VOerDOseerbaK - bca

Voor een nette leging van uw 
silo en voor het laden van uw 
voermengwagen.
Beschikbaar in breedte 2.10 m.

mesTVOrK meT bOVenKlem 
- cGu

Efficiënt voor zowel mest als voor 
de desilage garandeert dit werktuig 
u rendement en netheid.
Beschikbaar in 5 breedtes,                     

van 1.20 tot 2.00 m.

palleTVOrK - Tr

Aangepast aan alle palletmaten 
wordt de palletvork geleverd met 
tanden die geschikt zijn voor een 
draagcapaciteit van 1500 tot 2500 
kg, afhankelijk van het model.

Ga naar 
www.m-x.eu

voor details over alle
MX-werktuigen en

hun specifieke 
kenmerken  

VO
ER

D
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ER

BA
KK

EN

uniVersele baK  
licHTe WerKen - bru

Eenvoudig werktuig voor uw 
dagelijks werk.

Beschikbaar in 4 breedtes,                   

van 1.50 tot 2.25 m.

HOOGKiepbaK - brDs

Ontworpen voor het laden van 
hoge aanhangers.

Beschikbaar in 3 breedtes,                   

van 1.80 tot 2.50 m

4 in 1-baK - bQu

Zeer multifunctioneel werktuig 
voor grondwerk, laden of 
sneeuwruimen.

Beschikbaar in 3 breedtes,                     

van 1.50 tot 2.10 m
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MX T414MX T406 MX T410 MX T417MX T408 MX T412 MX T418

T400 series

DE PRESTATIES

VERMOGEN TRACTOR 45 - 70 pk 60 - 90 pk 75 -110 pk 95 tot 150 pk 120 tot 180 pk 130 tot 230 pk 130 tot 280 pk
Voor tractoren met brede motorkap

HEFHOOGTES

Maximale hoogte bij werktuigscharnierpunt* 3.75 m 3.85 m 4.00 m 4.15 m 4.50 m 4.60 m 4.60 m

Maximale hoogte onder horizontale bak 3.50 m 3.60 m 3.75 m 3.90 m 4.25 m 4.35 m 4.35 m

Maximale hoogte onder gekiepte bak# 2.95 m 3.05 m 3.20 m 3.35 m 3.70 m 3.80 m 3.80 m

WERKHOEKEN

Kiephoek op maximale hoogte# 52° 55° 55° 55° 50° 50° 50°

Vulhoek op grondniveau# 47° 52° 52° 52° 51° 51° 51°

GRAAFDIEPTE 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

HEFVERMOGEN OP WERKTUIGSCHARNIERPUNT* 1600 kg 2100 kg 2400 kg 2750 kg 2670 kg 3430 kg 3430 kg

HEFVERMOGEN OP WERKTUIGSCHARNIERPUNT
OVER DE HELE HOOGTE* 1250 kg 1890 kg 2190 kg 2450 kg 2320 kg 3050 kg 3050 kg

HEFVERMOGEN PALLET 60 CM VOOR DE VORK

Vanaf de grond: 1450 kg 1800 kg 2080 kg 2410 kg 2360 kg 3040 kg 3040 kg

Op 2 m van de grond: 1380 kg 1720 kg 2000 kg 2290 kg 2200 kg 2820 kg 2820 kg

Op 3 m van de grond: 1350 kg 1630 kg 1980 kg 2230 kg 2150 kg 2660 kg 2660 kg

Op maximale hoogte: 1350 kg 1610 kg 1960 kg 2200 kg 2150 kg 2550 kg 2550 kg

HEFTIJD 3.9 s 4.6 s 5.4 s 6.2 s 6.4 s 8.2 s 8.2 s

UITKIPTIJD 0.7 s 1.0 s 1.0 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s 1.4 s

GEWICHT ZONDER TOEBEHOREN 460 kg 480 kg 535 kg 550 kg 630 kg 660 kg 697 kg

MX T406 MX T410MX T408 MX T412

Prestaties bij een druk van 190 bar en een debiet van 60 liter/minuut 

Variabele gegevens, afhankelijk van het type uitgeruste tractor.

* Alleen het nuttig laadvermogen telt. De waarden op de bodem en het                        

werktuigscharnierpunt zijn niet relevant.

# Waarden gemeten voor een opvangbak

Vind alle MX-applicaties in App Store
en Google Play.
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 3
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 2

 1

Ga naar de applicatie
MXPower

op uw tablet
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19, rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Tél : +33 (0)2 99 62 52 60
Fax : +33 (0)2 99 62 50 22
Email : contact@m-x.eu
Site web : www.m-x.eu
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