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  De historie van Massey-Ferguson 

 
Massey-Harris 
 

In 1847 kocht  Daniél Massey in New Castle (Ontario) 

een werkplaats en gereedschap  om  werktuigen te 

repareren en ook ging hij eenvoudige machines 

verkopen aan de lokale boeren. Nadat zijn oudste 

zoon het bedrijf had overgenomen,  breidde dit zich al 

snel uit en verhuisde men in 1879 naar Toronto, de 

naam NewCastle Foundry en machine manufactory veranderde in 

Massey-Manufacturing. Het nieuwe bedrijf specialiseerde zich vooral 

in werktuigen voor  de Canadese markt en verkocht daar vooral in 

licentie gebouwde maaibalken en graanoogstmachines.  

 

Alanson Harris uit Brantford (Ontario) kocht in 1857 een gieterij en 

begon met het vervaardigen van machines waaronder ook 

oogstmachines. Nadat beide bedrijven met elkaar fuseerden ontstond 

er in 1891 de Massey-Harris Company of Toronto.  

In 1892 nam de Massey familie 

die de meeste aandelen had in 

de nieuwe Company een minder-

heidsbelang van 40% in de L.D. 

Sawyer Co, een firma die zich 

vanaf 1860 bezig hield met het 

bouwen van stationaire stoom-

machines. Door de betrokken-

heid van Massey werd de pro-

ductie uitgebreid en groeide dit 

concern uit tot de grootste 

fabriek  van agrarische stoom 

en dorsmachines in Canada en 

al vrij snel werd de naam 

veranderd   in     Sawyer-Massey.    

Aan deze samenwerking kwam in 1910 abrupt een eind. De precieze 

oorzaak is niet bekend.  

 

Omstreeks 1914 kregen steeds meer fabrikanten in de gaten dat er in 

de U.S.A. meer behoefte kwam aan lichtere en betaalbare  trekkers 

             Sawyer Massey stoomtrekker 
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Zo ook de Bull Tractor Com-

pany in Minneapolis, 

Minnesota. Hun eerste 

trekker was in 1914 

leverbaar. Het was een 

trekker uitgevoerd met drie 

wielen, met een motor van 

12 pk. en leverde bij slechts 

150 toeren per minuut 5 pk 

aan de trekhaak. Met een 

gewicht van 1486 kg kreeg 

de trekker de naam Little 

Bull. Achteraf bleek de trek- 

ker niet geschikt om te ploegen en door diverse technische 

mankementen kreeg de tractor een slechte reputatie.   Het   jaar 

daarop   kwam    een krachtiger model op de markt met een gewicht 

van 2040 kg en een motor van 20 pk en leverde bij 750 toeren/min 7 

pk aan de trekhaak. Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze 

trekker Big Bull genoemd werd. Bij de eerste uitvoeringen van de Bull 

trekkers werd alleen het rechterachterwiel aangedreven, iets wat 

onder zware en natte omstandigheden niet naar behoren werkte. In 

1917 werd de constructie zo veranderd dat de tractor op beide 

achterwielen werd aangedreven. Er kwam een zwaardere motor in 

van 24 pk en hiermee leverde de Bull 12 pk aan de trekhaak. Deze Big 

Bull had behoorlijk succes en behoorde gedurende enkele jaren tot de 

meest verkochte trekkers in de U.S.A. Dit succes ging ook aan de 

Massey-Harris Company niet voorbij die juist op zoek waren naar een 

gat in de trekkermarkt. In 1917 kwamen beide bedrijven overeen dat 

Massey-Harris als aanvulling op haar bestaande werktuigenlijn Bull 

trekkers op de Canadese markt zou brengen. Dit werd fiasco, want op 

het moment dat Massey-Harris de tractoren op de Canadese markt  

bracht waren de Bull trekkers al over hun hoogtepunt heen. Mede 

door de introductie van de veel modernere Fordson F waren de 

ontwerpen van de Bull tractoren verouderd en te duur. Bovendien 

kreeg  de Bull Company ook nog eens problemen met zijn toe-

leveringsbedrijf. Er schijnen in Nederland Big Bulls te zijn geïm-

porteerd  maar  dan van het  eerste type van 20 pk.  Alleen  werden ze   

in ons land niet verkocht als Big Bull maar als Witte Stier.  

 

Na deze mislukte samenwerking zoekt Massey-Harris zijn toevlucht 

bij de Parret Company uit Chicago (Illinois). Deze overeenkomst 

                       Big Bull uit 1915 
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tussen Massey-

Harris en de Parret 

Company ging in 

1918 van start en 

de productie begon 

in 1919 in de 

Weston fabriek. De 

tractoren werden 

in Canada verkocht 

onder de naam 

Massey-Harris,    er 

                                                                                   waren drie model-

len. De MH-1 was een in licentie gebouwde Parret 12/25. Deze trekker 

was voorzien van verticale 4-cilinder Buda  petroleummotor met een 

vermogen van 25 pk en met 12 pk aan  de   trekhaak . De MH-2 was 

hetzelfde concept als de MH-1 met wat kleine aanpassingen. De 

motor was weer een 4-cilinder Buda motor maar het vermogen was nu 

22 pk en 12 pk aan de trekhaak. De derde versie de MH-3 had een 

vermogen van 28 pk en 15 pk aan de trekhaak.  Erg succesvol waren 

deze tractoren niet en het extra vermogen van de MH-3 leverde zo 

weinig rendement op, dat de productie in de Weston fabriek eindigde 

in 1923. De productie in de Parret fabriek was al beëindigd in 1922 en 

zodoende verdween Parret uit de tractorindustrie.  

 

Als derde partner in de tractorindustrie koos de directie van Massey-

Harris voor J. I. Case Plow Works Company uit Racine (Winconsin). Er 

was nog een firma J.I. Case die tractors produceerden in de United 

States, oorspronkelijk alle-

bei opgericht door Jerome 

Increase Case. De tweede 

de J.I. Case Threshing 

Machine Company was de 

oudste van de twee en 

tevens  de grootste. In 1927 

kreeg Massey-Harris het 

recht om de succesvolle 

Wallis trekkers van de J.I. 

Case Plow Works Company 

te verkopen. Dit waren voor 

die tijd zeer moderne 

tractoren   met   een   in   lijn  

 De Massey-Harris MH-2 was een in licentie gebouwde Parret 

12-25 

 Wallis 20-30 met een vermogen van 27 pk       

 Van 27 pk aan de trekhaak en 35 pk aan  

 de riemschijf 
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geplaatste 4-cilinder Wallis motor die één geheel vormde met de 

transmissie en de achterbrug. Het jaar daarop in 1928 koopt Massey-

Harris de Firma J.I. Case Plow Works op voor 1,3 miljoen dollar en nog 

eens voor  1.1 miljoen dollar in obligaties. Direct daarna verkoopt M-H 

het exclusieve recht op het gebruik van de naam Case  aan de J.I. 

Threshing Machine Company, producent van de Case tractors, voor $ 

700.000. Op het moment van de overname was Wallis een  van de 

beste trekkers van zijn tijd.  

Een bijzonder kenmerk is het 

trogvormige framegedeelte 

waar de motor in ligt. Dit soort 

trekker bleef   te koop tot 

ongeveer 1939. Vanwege de 

goede reputatie van deze 

trekkers bleef Massey-Harris 

voorlopig de naam Wallis 

voeren. Maar vanaf 1930 

verdween de naam Wallis en 

werden de trekkers verkocht 

onder hun eigen naam Massey-

Harris. In 1929 had M-H  o.a.  de 

                                                               volgende tractors in het pro-

gamma,  de  Wallis 20-30 met een vermogen van 35 pk aan de riem-

schijf en 27 pk aan de trekhaak en de in de zelfde fabriek ontworpen 

door M-H de Wallis 12-20 met een vermogen van 24 pk en 18 pk aan 

de trekhaak.  

 

In 1930 kwam  Massey-Harris  voor  het eerst op de markt met een 

geheel eigen ontwerp “De 

General Purpose” Deze trek-

ker had vier even grote 

aangedreven wielen. Als 

krachtbron fungeerde een 4-

cilinder Hercules petroleum-

motor van 22 pk.  Succesvol 

was de tractor niet, dit 

ontwerp kwam eigenlijk 30 

jaar te vroeg. Hydraulische 

besturing kende men toen 

nog niet, dus je kan wel 

begrijpen dat deze tractor met  

     Massey-Harris GP    “General Purpose” 

         In 1936 werd de GP opnieuw gestyled. 
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                                                                               zijn  even  grote  wie-

len bijna niet te  

sturen was en had 

bovendien een grote 

draaicirkel nodig.  De 

boeren zagen liever 

rupstrekkers voor het 

zwaardere werk en 

een lichtere handel-

bare tweewiel aan-

gedreven tractor dan 

deze onhandelbare               

vierwiel aangedreven 

tractor. In 1936 werd 

nog een nieuwe ge-

stylde GP uitgebracht. Een nieuwe versie onder de naam Massey-

Harris 25, gebaseerd op het 20-30 model verscheen in 1931. Door het 

toerental te verhogen van 1050 toeren/min naar 1200 toeren/min is 

het motorvermogen gestegen naar 40 pk en levert de tractor een ver-

mogen van 25 pk aan de trekhaak. Ook is de versnellingsbak  aange-

past van  twee  naar drie versnellingen.  

 

De Massey-Harris  Pacemaker en de Challenger tractoren werden 

geïntroduceerd in 1936. Het waren gemoderniseerde Walis 12-20 

trekkers, nog steeds met het bekende U-frame. De Pacemaker is het 

standaard ontwerp en de Challenger is het eerste Massey-Harris  row-  

 

        Massey-Harris 25 

                     De Challenger is het eerste Rowcrop model van Massey-Harris 
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cropmodel, in feite een verhoogde uitvoering van de Pacemaker. Dit 

model, uitgevoerd met verstelbare achterwielen kan naar wens 

geleverd worden met een enkel voorwiel, een smalle vooras of een 

verstelbare brede as (Wide Front). Beide trekkers hebben nog 

dezelfde Wallis motor van de 12-20 maar dan met een vermogen van 

27 pk en 19 pk aan de trekhaak. Deze motoren waren leverbaar voor 

benzine of petroleum. 

De benzine uitvoering van deze 

motoren hadden een zoge-

naamde Twin-Power voorzie-

ning. Dit was een toeren be-

grenzer met twee standen. In 

de Twin-Power laag was het 

toerental  afgesteld tot 1200 

omw/min. Speciaal voor  het 

dorsen  of ander  aangedreven 

werk met   de riemschijf kon 

men door middel van de Twin-

Power het toerental opvoeren 

naar 1400 omw/min. voor extra 

vermogen  zonder  dat de trans- 

                                                               missie belast werd. Voor het 

trekwerk was het maximum toerental gewoon 1200   omw/min. Beide 

tractoren waren voorzien van een vernieuwde versnellingsbak van 

vier versnellingen. In 1938 

kregen de Pacemaker en de 

Challenger een nieuwe sty-

ling en vanaf die tijd werd 

de donkergroene kleur ver-

vangen door rood met gele 

wielen.  

 

Vanaf 1938 kwam er een 

gehele nieuwe serie trek-

kers. Verdwenen waren de 

Wallis motoren en het  U-

frame. Maar aan productie 

van eigen motoren heeft 

Massey-Harris zich nooit ge-

waagd. De motoren werden 

voortaan betrokken bij 

 

                De vernieuwde Challenger 

          Massey-Harris Pacemaker  Twin-Power 
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Continental of Chrysler.  

In 1939 kwamen de 

series 101 en 102 op de 

markt. De serie 101 

(benzine uitvoering)  is 

als eerste uit gebracht 

en de serie 102, de 

petroleum uitvoering in 

1941-1942 De serie 101 

bestond uit de Junior, 

de Super en de Senior 

De Junior is 26 pk. en  

werd  in de eerste    

periode     voorzien  van 

                                                                             een 4-cilinder benzine-

motor (Continental F-124) en in 1942 werd die vervangen door de 

Junior 102 met een 4-cilnder petroleummotor (Continental F-162). De 

Massey- Harris 101 Super werd oorspronkelijk uitgebracht in 1938 als 

101. Toen wat later de 101 Junior uitkwam in 1939 werd de 101 om-

gedoopt tot 101 Super. Het was een van de eerste tractors die stan-

daard zijn voorzien van een electrische start. De Super is voorzien van 

een Chrysler 6-cilnderbenzinemotor van rond de 40 pk. De Massey- 

Harris 101 Senior is in principe dezelfde tractor als de  101 Super, 

maar dan met een Continental 6-cilinder motor. Alle drie de modellen 

konden worden uitgevoerd met Twin-Power en de handkoppeling was 

vervangen door een pedaal koppeling. De 101 Junior had twee   

afzonderlijke 

remmen. Daar-

entegen had de 

101 Senior maar 

één rem voor 

beide wielen. Er 

was zowel een 

standaard mo-

del als een 

Rowcrop  model 

beschikbaar.    

 

 

 

                 Massey-Harris 101 Senior Rowcrop 

     Massey-Harris 101 Super Twin-Power  in standaard uitvoering 
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De serie 102 bestond 

voor zo ver ik weet uit 

de Junior en de Senior, 

ook weer leverbaar in 

standaard en rowcrop 

modellen. De productie 

van de MH-101 stopte in 

1942 maar omdat de 

export van de MH-102 

slecht verliep zijn deze 

in het buitenland later 

verkocht als MH-101.  

 

Van  de  serie 201, 202 

en de 203 is mij weinig 

bekend. Het is voor mij 

dan ook een raadsel 

waarom deze types in 

dezelfde tijd zijn uit- 

gebracht als de 101 en 

de102. Ik kan er eigen-

lijk weinig verschil tus-

sen ontdekken. Mij is 

bekend dat ze tussen 

1940 en 1947 zijn gepro-

duceerd. Het zijn allen 

6-cilinders. De 201 en 

de 202 zijn allebei uitge-

voerd met een benzine-

motor.      De 201    heeft  

een Crysler en de 202 heeft een Continental motor. De 203 heeft ook 

een Continental motor maar kan zowel met een petroleum als met 

een benzinemotor  worden  geleverd.  

 

Vanaf 1939 werd, omdat er behoefte was aan een kleine ver-

plegingstractor, een kleine tractor (Cletrac General G.G.) betrokken 

van de Cleveland Tractor Company. De tractor had een vrij hoge 

doorrijhoogte en had in tegenstelling tot de meeste trekkers maar één 

voorwiel. Verder was deze tractor voorzien van een 4-cilinder 

Hercules IXA benzinemotor van 17 pk. Al na twee jaar kwam er een 

eind aan deze samenwerking toen de Cleveland Tractor Company de 

             Massey-Haris 102 Junior Standaard uitvoering 

                         Massey-Harris 202 Standaard 
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productie van deze trac-

toren overdeed aan de 

B.F. Avery Co uit Louis-

ville, Kentucky.  

 

In de periode 1941 tot 

1946 was het kleinste 

type 81 van Massey-Harris 

die gezien kan worden als 

vervanger van de General 

G.G., uitgerust met een 4-

cilinder benzinemotor van 

Continental       type F-124   

                                                                        met een vermogen van 20 

pk bij 1500 omw/min.  Het type 

82 was in principe dezelfde 

trekker maar dan voorzien van 

een 4-cilinder Continental F-

140 petroleummotor  van even-

eens 20 pk bij hetzelfde 

toerental  en 27 pk bij een 

toerental van 1800 omw/min. 

Beide tractoren konden wor-

den geleverd zowel als stan-

daarduitvoering  of als  row-

cropuitvoering. Na de oorlog 

kwam er een  vernieuwde serie 

op de markt.   

 

De 81/82 serie werd ver-

vangen door de Massey-

Harris 20 en de 20 K. De 

K staat voor kerosine 

(petroleum). De MH 30 

en de 30 K met de mo-

derne styling werden de 

vervangers van de 101 

en de 102 Junior en de 

44 en de 44 K kwamen 

voor de 101 Super  en de 

102 Senior in de plaats.  

                                   De General G.G. 

               Massey 81 Standaard uitvoering 

                      Massey-Harris 20 K   Standaard 
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Nieuw waren de grote 

Massey-Harris 55 / 55K 

en de kleine Pony 11 

die  gebouwd   werd in    

Woodstock  (Ontario)  

tussen   1947 en 1954. 

De 4-cilinder Continen-

tal motor N-62 leverde 

10 pk  aan de trekhaak 

en 11 pk aan de riem-

schijf. Deze tractor die 

in Canada behoorlijk 

verkocht werd kostte 

destijds $ 1000 en was 

hoofdzakelijk   bedoeld 

voor het lichtere   

werk op de boerderij zo-  

als maaien en schoffelen. De MH Pony werd vanaf 1951 ook in 

Marquette-Lez-Lille (Frankrijk) gebouwd waarbij het frame en de 

motor anders waren dan de Canadese uitvoering. De Franse Pony die 

op de markt werd gebracht als Massey-Harris Pony 812 had een 

watergekoelde 4-cilinder Simca 702 benzinemotor met een vermogen 

van 16 pk bij 1800 omw/min. De Canadese Pony bleef in productie tot 

1961 en er zijn er in 14 jaar in totaal 121.000 stuks van gebouwd  

waarvan 90.000 in Frankrijk. Naast het type 812 werd vanaf 1957 ook 

een dieseluitvoering van de Pony uitgebracht als het type MH-820 

voorzien van een watergekoelde 2-cilinder tweetact dieselmotor van 

Hanomag met een vermogen van 20 pk bij 1800 omw/min.  

 

         Massey-Harris 30 Rowcrop met Narrow front 

De motor en het frame van de Franse Pony 812 (links) zijn anders dan die van 

de Canadese Pony 11 (rechts) 
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De MH-820 bleef in productie tot 1961 en werd opgevolgd door de 

Massey-Ferguson 21 met de nieuwe Massey-Ferguson styling van de 

MF-35. 

 

 

De Massey-Harris 44 (1946-1955) is ongetwijfeld de meest succes-

volle tractor van het Massey-Harris concern met als hoogtepunt in 

1951 toen er maar liefst 20.000 van 

zijn gemaakt. In totaal zijn er 90.000 

van geproduceerd. In tegenstelling 

tot de andere merken in die tijd was 

de “44” al van het begin voorzien van 

vijf versnellingen en doordraaiende 

aftakas behoorde al tot een optie. De 

eerste trekkers van dit type hadden 

nog  dezelfde  6-cilinder  Comtinental   

                                                    F-226 benzinemotor van de 101 Senior 

met een vermogen van 45 pk bij 1800 omw/min. Deze motor werd na 

enige tijd vervangen door een 4-cilinder Continental H-260 

benzinemotor van 44 pk. Toch bleef de 6-cilinder nog geruime tijd 

leverbaar als het type 44-6. De “44” was in vele uitvoeringen lever-

baar. B.v. de 44 K had dezelfde H-260 motor maar met een lagere 

compressie waardoor petroleum 

als brandstof werd gebruikt. Het 

vermogen daalde hier door naar 42 

pk. Al deze uitvoeringen waren op 

hun beurt weer leverbaar in 

standaard- en rowcropmodellen. De 

44 D was de eerste Massey-Harris 

trekker met een diesel-motor 

(Continental HD-260).  

          De Franse Massey-Harris 820 en zijn opvolger de Massey-Ferguson (8)21 

Massey-Harris 44  

     Massey-Harris 44 K  Standaard 

   Massey-Harris 44 Rowcrop Wide front 
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Het bedrijf van M-H in Manchester (Groot Brittannië) bracht vanaf 

1948 een Engelse versie van de 44-D op de markt als het type 744- 

PD. De krachtbron werd geleverd door een 6-cilinder Perkins P6.288 

dieselmotor met een vermogen van 45 pk. Aangezien de onderdelen  

van de tractoren werden geleverd door de fabriek uit Racine, beperk-

te de productie zich tot de montage van tractoren. Wat later verhuisde 

de productie naar Kilmarnock (Schotland) en werd dit type omge-

doopt tot 744 D.  

 

In 1954 werd dit type 

opgevolgd door de 745D 

met een 4-cilinder Per-

kins L4.269 diesel-motor 

van 60 pk bij 1500 

omw/min. Er werden in 

totaal 17.000 744-D 

types geproduceerd en 

11.000 van het type 

745-D.  Eind 1957 werd 

als gevolg van de over-

name van Massey-

Ferguson de productie 

gestaakt. 

                      Massey-Harris 744 D    Made in Kilmarnock (Schotland) 

         Massey-Ferguson 745 D 
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De MH-55 was in de 

periode van 1946 tot 

1955 de zwaarste tractor 

die door Massey-Harris 

op de markt is gebracht. 

De tractor was leverbaar 

als 55 met een benzine-

motor, als 55 K met een 

petroleummotor en als 

55 L.P.G., deze waren 

allen voorzien van een  

een Continental H-382 

motor met een vermogen 

van   respectievelijk    56 

                                                                          en 55pk.  In de 55D lag 

een Continental H-382 D  dieselmotor van 60 pk. De 55 was niet als 

rowcrop uitvoering leverbaar, er was alleen een standaard uitvoering. 

De 55 Rice & Hillside was een tractor met extra brede velgen met 

brede banden en een grover profiel. In Nederland is de MH-55 alleen 

als 55 K ingevoerd. (petroleum uitvoering).  

 

Vanaf 1948 waren de types  Massey-Harris 20 en 20 K vervangen door 

de modellen 22 en 22 K. Het zijn vrijwel de zelfde tractoren maar nu 

met dezelfde styling als de 44 en de 55. De motoren waren nog steeds 

identiek als die van de 81 en 82. De MH-22 /22 K was de eerste trek-

ker  van Massey-

Harris die stan-

daard geleverd 

werd met een 

driepunts hefin-

richting en een 

hydraulisch sy-

steem (Depth-O-

Matic). De trac-

tor was ook hier 

weer leverbaar 

als standaard of 

rowcrop model.  

 

 

                            Massey-Harris 55 KS 

               Massey Harris 22 K Rowcrop 
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De Massey-Harris 33 

was een vernieuwde 

versie van de po-

pulaire MH-30 maar nu 

met een vermogen  

van 35 pk, uiteraard 

ook leverbaar als 33 K 

en als standaard en 

rowcrop uitvoering. 

 

De Pacer 16 was een 

verbeterde versie van 

de Pony met een 

vermogen van 18 pk 

aan  de riemschijf.   Hij  

 

heeft slechts drie versnellingen 

maar is standaard uitgerust 

met een hydraulische hef-

inrichting en verlichting. De 

Pacer 16 werd gebouwd tussen 

1953 en 1955. De Colt en de 

Mustang die vanaf 1952 werden 

geproduceerd zijn verbeterde 

versies van de MH-22 en de MH-

22K. De Colt is voorzien van 

een Continental F-124 benzine-

motor en de   Mustang   van een 

                                                             Continental    F-140     benz/petr  

motor. Ook zijn beide tractoren 

uitgevoerd met een hydrau-

lische hefinrichting en  zijn ze 

standaard uitgevoerd met ver-

lichting. Ze zijn allebei lever-

baar in een standaard model of 

een rowcropmodel. Na slechts 

één jaar in 1953 wordt de 

productie van de Colt  gestaakt 

en de Mustang wordt   tot  1956 

geproduceerd.  

                         Massey-Harris 33   Rowcrop 

             Massey-Harris Pacer 16 

                Massey-Harris Mustang 23 
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Vanaf 1953 fuseert Massey-Harris met Ferguson en gaat het concern 

verder onder de naam Massey-Harris-Ferguson M-H-F. Ieder blijft nog 

onder zijn eigen naam tractoren produceren. Vanaf 1955 worden de 

types 33, 44 en 55 vervangen door respectievelijk 333, 444, en 555. 

Het verschil tussen de oude  en nieuwe serie is minimaal. De motor is 

goudkleurig net als de Ferguson FE-35 “Goudbuik”. Het aantal 

versnellingen is verdubbeld door middel van de hoog-laag schakeling. 

Een onafhankelijke aftakas en een 12 volts elektrische installatie 

behoren tot de standaard utvoering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Massey-Harris 333    Rowcrop Wide front 

                                  Massey-Harris 444 
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Naast deze mo-

dellen is in de-

zelfde tijd ook nog 

een Massy-Harris 

50 leverbaar ge-

weest, gebouwd in 

Detroit Michigan 

(U.S.A).  Door de 

fusie die Massey-

Harris en Ferguson  

in 1953 waren aan-

gegaan, kwam het 

er in principe op 

neer dat   Ferguson  

                                                                                 door Massey-Harris 

                                                                                   was  overgenomen.  

De trekkers van Ferguson waren moderner, terwijl Massey-Harris 

meer gespecialiseerd was in machines voor de graanoogst. 

Ongelukkigerwijs koos men er voor om de beide namen en 

productielijnen te laten voortbestaan, wat achteraf niet de juiste 

beslissing is geweest.  

 

In 1958 werd de naam van het  concern Massey-Ferguson, dat 

betekende het einde van vrijwel alle Massey-Harris trekkers. Men ging 

verder met een afgeslankt programma. Dit betekende voor ons land 

dat alleen de Engelse Massey-Ferguson 35 en de pas uitgebrachte 65 

verkrijgbaar waren en de Franse Massey-Harris Pony 812 en 820. Alle 

Massey-Harris trac-

toren, of ze nu uit 

Canada kwamen of 

uit Engeland Schot-

land of Frankrijk, 

zijn in ons land 

geïmporteerd door 

Brinkman en Nie-

meyer uit Zutphen. 

Na de fusie met 

Ferguson verwierf 

men ook het 

agentschap     van             

Massey-Ferguson. 

                   Massey-Harris 555 

                               Massey-Harris 50 
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Vooral op het gebied van oogstmachines was Massey-Harris al vroeg 

gespecialiseerd. 

 

 

 

          Een Massey Harris GP met een Massey-Harris Graanbinder 

 

 

                         Massey-Harvester  Graanmaaier (1878) 
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                              Massey-Harris  27 Maaidorser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Massey-Harris 726 Maaidorser 
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                      Werken met Massey-Harris tractoren. 

 

               

                   Wieden met een Massey-Harris 33 

 

 
                   Ploegen met een Massey-Harris 444 
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       Massey-Harris 44 rowcrop met een tweeschaar wentelploeg 

                   Cultivateren met de  Massey-Harris 555 
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Ferguson. 

 

Harry Ferguson was een boerenzoon die in 1884 

werd geboren in het Noord-Ierse plaatsje 

Growell. Al op 17 jarige leeftijd verliet hij het 

ouderlijk huis en vond werk bij zijn broer Joe die 

een reparatiebedrijfje had voor fietsen en auto’s in Belfast. Vanwege 

de vindingrijkheid van de jonge Harry werd dit een groot succes en 

kreeg het bedrijfje grote bekendheid. Reeds op 19 jarige leeftijd bezat 

hij een zelfgebouwde racemotor waarmee hij vele overwinningen 

behaalde. Ook ontwierp hij verschillende vliegtuigen waarmee hij ook 

zelf vloog. In 1910 begon hij een eigen bedrijf waar hij onder meer 

auto’s repareerde en verkocht. Na enige tijd verwierf hij het 

dealerschap van  Waterloo Boy-N,  later John-Deere die in Engeland 

werden verkocht onder de naam Overtime. In de periode 1914/18 toen 

Ferguson voor het Ierse Ministerie van Landbouw werkte kreeg hij de 

opdracht  in verband met de slechte voedselvoorziening in Ierland  om 

het gebruik van tractoren te stimuleren. Ferguson was van mening 

dat  het  gebruik  van tractors  zo  moeizaam  verliep   omdat  er  geen 

geschikte werktuigen voor tractoren op de markt waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paardenploegen werden voorzien van meer scharen en zaaimachines 

werden breder gemaakt om zo grotere oppervlaktes te bewerken, 

   De Waterloo Boy-N werd in Engeland verkocht als Overtime  
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maar dat betekende ook dat deze machines om zwaardere tractoren 

vroegen. Ferguson begon zich af te vragen of er geen betere manier 

was om een werktuig aan een tractor de koppelen en dat men 

zodoende met een relatief lichte trekker hetzelfde werk kon doen als 

met een zware trekker. Nadat hij de landbouw (tractoren en ploegen  

in het bijzonder) had bestudeerd, ontwierp hij een tweescharige ploeg  

die direct aan een Ford T autotrekker kon worden gekoppeld. De 

ploeg werd met een hendel omhoog en omlaag bewogen. In 

tegenstelling tot soortgelijke  ontwerpen uit die tijd was de ploeg 

eenvoudig te bedienen en waren wielen en trekstang overbodig. Wat 

later ontwikkelde hij een ploeg in combinatie met een Fordson F. 

Deze ploegen waren met een stangenstelsel aan de trekker 

verbonden en omdat er geen wielen onder zaten drukte er meer 

gewicht op de achteras, zodat ook lichtere trekkers niet zo gauw 

gingen slippen.  

 

 

In 1925 richtte Ferguson samen met  de ge-

broeders Sherman, die destijds Ford dealer in 

Evansville, Indiana (Amerika) waren, de Ferguson 

Sherman Inc op. Dit bedrijf produceerde een ploeg 

met het Duplex ophangingsysteem dat op alle toen bestaande Ford 

trekkers paste. In 1930 werd deze uitvinding gepatenteerd als het 

Draft Contol System. De grootste uitvinding van Harry Ferguson is 

ongetwijfeld de hydraulische hefinrichting met diepteregeling -het 

Ferguson System- geweest. Het belangrijkste kenmerk van dit 

systeem is dat een werktuig d.m.v. een 3-punts hefinrichting met de 

                             Een Fergusonploeg achter een T-Ford autotrekker 
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trekker is verbonden, waardoor een gedeelte van het gewicht van het 

werktuig op de achteras van de trekker rust. Een belangrijk onderdeel 

van deze hefinrichting is de weerstandregeling. Als een werktuig b.v. 

een ploeg dieper de grond in gaat, neemt de druk op de topstang, ook 

wel het derde punt genoemd, toe. Via een stangenstelsel wordt de 

stuurschuif op heffen gezet om zo de gewenste diepte te behouden. 

Dat dit niet altijd even goed werkt zal duidelijk zijn. Wanneer een 

ploeg een harde laag raakt zal de hefinrichting ook gaan heffen en de 

ploegdiepte is dan allesbehalve constant. De eerste trekker waarop 

het Ferguson System werd toegepast is de Black Tractor uit 1933.  

 

Omdat  de combinatie Fordson trekkers met de Ferguson ploeg Harry 

Ferguson niet zo goed beviel, besloot hij zelf een tractor te bouwen. 

Dit werd de Black Tractor uitgerust met een 4-cilinder Hercules 

benzinemotor van 18 pk. Diverse onderdelen, voornamelijk het 

drijfwerk werd betrokken bij David-Brown. Door deze samenwerking 

ontstond in 1933 de Ferguson-Brown Company. Deze Black Tractor is 

niet in productie geweest maar dit is het prototype van de Ferguson-

Brown type A waarvan er van 1936 tot 1939 1250 stuks werden 

gebouwd in Huddersfield (Engeland). In de eerste 500 model A’s  

                           De werking van het Ferguson system 
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gebruikten men 

Coventry Climax 

motoren, de overige 

750 maakten gebruik 

van motoren ontworp-

en door Coventry 

Climax en gebouwd 

door David-Brown met 

een vermogen van 20 

pk. Het model A was 

uiteraard voorzien van 

een driepunts hefin-

richting die  alleen tij- 

                                                                               dens   het   rijden   be- 

                                                                               diend   kon     worden.  

 

Vanwege de slechte verkoop- resultaten stelde David-Brown in 1939 

voor om een zwaardere tractor te bouwen. Ferguson voelde daar 

weinig voor en verbrak de samenwerking nadat hij al eerder in 1938 

contact had gezocht met Henry Ford, terwijl het compagnonschap 

met David-Brown nog liep . Hij ondernam de oversteek naar Amerika 

met één Ferguson-Brown en een aantal werktuigen om te 

demonstreren op het landgoed 

van   Ford.   Nadat   Henry Ford  

de mogelijkheden van het 

Ferguson System met eigen 

ogen kon aanschouwen was hij 

bereid om met Ferguson in zee 

te gaan. Met slechts een hand-

druk kwamen ze overeen dat 

er een Ford trekker zou worden 

gebouwd, voorzien van het 

Ferguson System. Het lag voor 

de hand dat Ford, met zijn 

ervaring op het gebied van het 

bouwen van trekkers, deze zou  

produceren. Het  verkopen  van  de   tractoren  kwam   voor   rekening   

van Ferguson. Hiervoor maakte hij gebruik van de diensten van de 

gebroeders Sherman, vanaf de jaren twintig dealer van Ford tractoren 

en Ferguson ploegen en werktuigen. Over de rest van de 

       De eerste Ferguson tractor de Black tractor is nooit in 

       Productie geweest. 

                                

              Ferguson-Brown  Type A 
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overeenkomst met Henry Ford is niet veel bekend, alleen dat de 

overeenkomst mondeling was en er niets op papier was gezet.  

 

In Juni 1939, slechts negen 

maanden na het sluiten van 

de overeenkomst werd het 

nieuwe model de Ford-

Ferguson 9N geïntroduceerd. 

Gebouwd in de gloednieuwe 

Ford fabriek in het Ameri-

kaanse plaatsje Dearborn. 

Het was een uiterst moderne 

trekker, gemakkelijk te be-

dienen   en   was   maar  iets 

                                                                    duurder   dan    een    andere 

trekker van een concurrerend merk, bovendien kreeg je er dan wel 

veel meer voor terug. De styling van de nieuwe trekker is afgeleid van 

de Ford lichte bedrijfswagens. Vrij kort na het uitbrengen van de 9N 

brak de Tweede Wereldoorlog uit, maar dat stond het succes niet in 

de weg. Er zijn in totaal meer dan 306.000 Ford-Fergusons 

geproduceerd. Het overgrote deel is verkocht in Amerika. Doordat de 

productie periode vrijwel gelijk viel met de Tweede Wereldoorlog zijn 

er in ons land maar weinig verkocht. De weinige 9N’s die hier zijn 

verkocht, zijn bijna allemaal van 1946 of 1947, een enkeling van 1939 

of 1940.  De 9N is voorzien van een  4-cilinder watergekoelde 

benzinemotor van Ford met een vermogen 23,5 pk bij 2000 omw/min. 

Drie versnellingen en de tractor woog slechts 1150 kg.  De Ford-

Ferguson is geleverd in drie verschil-

lende  uitvoeringen. De 9N met een 

benzinemotor, hoofdzakelijk bestemd 

voor de Amerikaanse markt. 

 

                      Ford-Ferguson 9N 

  

 De voor en zijkant van een prototype van een zwaardere Ford-Ferguson. Door de beëindiging 

 van de samenwerking van Ford en Fergusonin 1946 is dit type nooit opde markt gebracht. 
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De 9NAN was meer 

voor de buitenlandse 

markt o.a. Engeland 

en omringende land-

en.  Deze was voor-

zien van een Holley 

verdamper van de 

Fordson F waardoor 

de motor ook op 

petroleum kon lopen. 

In verband met de 

schaarste aan materi- 

aal vanwege de Twee-  

                                                                               de Wereldoorlog werd  

                                                                               er nog een een-

voudiger uitvoering op ijzeren wielen, zonder verlichting en ik meen 

zelfs zonder startmotor, dynamo en accu uitgebracht. Deze kreeg als 

aanduiding 2N. Ondanks het succes van de 9N verliep de samen-

werking niet zoals beide heren gedacht hadden en er deden zich 

steeds meer problemen voor. Ferguson zette in 1941 de gebroeders 

Sherman aan de kant en regelde de verkoop in Amerika voortaan zelf.  

 

Eind 1946 deelde Henry Fords kleinzoon (Henry Ford II), die inmiddels 

de baas was over het Ford concern Ferguson mee dat hun contract op 

30 juni 1947 zou aflopen. Daarna introduceerde Ford de Ford Dearborn 

8N, een nieuw model dat veel overeenkomst vertoonde met de 9N van 

Ford-Ferguson.  Ferguson, die alle problemen wel had zien aankomen 

begon in 1946 in Engeland zijn eigen productielijn. De eerste Ferguson 

tractoren die door de 

Standard-automobielfabriek 

in Coventry werden geas-

sembleerd kregen als type 

aanduiding Ferguson TE-20. 

TE staat voor Tractor 

Engeland. Deze  vertoonden 

veel gelijkenis met de mo-

dellen van Ford-Ferguson. 

De motor van Ford was 

vervangen door een 4-

cilinder Continental Z-120 

benzinemotor van 24 pk. 

De Ferguson TEA-20 heeft een Continentalmotor en 

is herkenbaar aan de bocht in de uitlaat onder het 

spruit- 

De Ferguson TE-20 heeft een Standard motor en de 

uitlaat loopt recht onder het spruitstuk en de 

olievuldop zit achter in het motorblok   
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De versnellingsbak kreeg 

een extra versnelling, 

vier dus en het koppe-

lingspedaal was van 

rechts naar links ver-

plaatst. Vanaf nu behoor-

de de aftakas tot de stan-

daard uitrusting en had 

de trekker nu naast de 

twee onafhankelijke rem-

men ook een hoofdrem-

pedaal.  

 

Vanaf  eind  1947  was  er  

ook een Standard benzinemotor beschikbaar, dit  type werd aan-

geduid als TEA-20. Deze 4-cilinder heeft hetzelfde vermogen als de 

TE-20. Om deze Continental en Standard motoren op petroleum te 

laten lopen waren er ombouwsets in de handel. De TE-20 bleef in 

productie tot 1948 en vanaf 1949 was er in Engeland ook een 

Standard petroleumversie van 26 pk beschikbaar. Deze uitvoering 

kreeg de misleidende aanduiding TED-20.  

 

Begin 1951 kwam de TEF-20 met een 4-cilinder Standard dieselmotor 

op de markt. Tevens werd  de elektrische 6 volt  installatie vervangen 

door 12 volt. De TEF-20 levert een vermogen van 28 pk met 2000 

omw/min. Vanaf 1952 toen er steeds meer vraag kwam naar diesel-

trekkers leverde Perkins een 3-cilinder diesel (type P-3) als om-

bouwset voor de TEA’s en 

de TED’s met een ver-

mogen van 32 pk. De TE-

20 kreeg de bijnaam Grey 

Fergy. Deze naam  is afge-

leid van de naam van de 

ontwerper Harry Ferguson 

en aan de grijze kleur. Hij 

was enorm populair bij de 

Britse boeren en er zijn er 

in de periode 1946 tot 

1956 meer dan 500.000 

geproduceerd.  

                                 Ferguson TED-20 

    De Ferguson TEF-20 is de eerste dieseltrekker van 

    Ferguson 
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In 1948 daagde Ferguson Ford 

voor de rechter. Hij beweerde 

dat Ford het Ferguson System 

gebruikte op de toen nieuwe 

Ford Dearborn-8N. Hij eiste 340 

miljoen dollar voor de geleden 

schade wegen opzegging van 

de overeenkomst tussen Ford 

en Ferguson en voor het 

gebruik van de Ferguson 

patenten. Nadat het proces 

zich vier jaar (tot 1952) had 

voortgesleept    troffen   zij  een   

schikking. Ford moest 

Ferguson 9,25 miljoen dollar 

betalen voor het gebruik van 

de Ferguson patenten maar 

door het succes van de TE-20 

was er van geleden schade 

geen sprake meer.  

 

Vanwege de onenigheid met 

Ford was Ferguson zijn invloed 

op de Amerikaanse markt 

kwijt. Om die redenen kocht hij 

een fabriek op in Detroit. Eind 

1948 kwam daar de eerste 

tractor aangeduid als TO-20 

van de band. TO staat voor 

Tractor   Overseas.  De verschil 

len tussen de TE-20 en de TO-20  

waren minimaal.  De Amerikaan- 

se versie heeft een gietijzeren versnellingsbak en een elektrisch 

systeem van Delco en de Engelse versie heeft een versnellingsbak 

van aluminium en het elektrisch systeem is van Lukas.  

 

In 1951 wordt dit type vervangen door de TO-30 die van een 

zwaardere Continental Z-129 is voorzien. In 1955 verschijnt de TO-35 

met een nieuwe styling en de grijze kleur is vervangen door beige met 

metaalgroen.  

                 Ferguson Perkins P-3 

Variant van de Engelse Ferguson TEF-20 is deze 

Franse Ferguson FF-30  
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De Continental  Z-134 heeft een vermogen van 35 pk. De in 1956 

uitgebrachte Ferguson F-40 heeft dezelfde Z-134 Continental-motor 

maar dan met iets meer vermogen. De F-40 was de eerste Ferguson 

die in rowcrop uitvoering geleverd kon worden en was tevens het 

laatste model Ferguson dat op de Amerikaanse markt verscheen.  

 

 

                   De Ferguson TO-35 komt uit de Amerikaanse fabriek in Detroit  

               De Ferguson 40 is de laatste Ferguson die op de Amerikaanse markt  

               verscheen en  werd opgevolgd door de Massey-Ferguson 50 
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Bij de Ferguson tractoren konden ook de nodige machines worden 

geleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ferguson Aardappelpootmachine 

                   Ferguson bakje 

                Ferguson aanaarder 

     Ferguson Cirkelzaag 
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                                    Ferguson  werprad aardappelrooier 

                                                      Ferguson Maaibalk 
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     Ferguson Tweeschaarploeg 

                Ferguson Grondbakje 

Ferguson Mestverspreider en Voorlader 

               Ferguson Triltantcultivator 

                     Ferguson Wiedeg 

       Ferguson Opklapbare wiedeg 
                       Ferguson Kipwagen 
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Massey-Ferguson 

 

Na 1957 verdween de naam Ferguson als 

merknaam en werd de naam gewijzigd in Massey-

Ferguson. Het model F-40 werd vervangen door 

de Massey-Ferguson 50. De Ferguson TO-35 werd 

Massey-Ferguson MF-35 en vanaf 1958 werd de 

Amerikaanse serie uitgebreid met de   MF-65, MF- 

85, MF-88 en de MF-95. De MF-65 kon worden verkregen met een 

Perkins 4-cilinder dieselmotor of een benzinemotor van Continental.  

 

 

 

De MF-85 was voorzien van een 4-cilinder Continental benzinemotor 

met een vermogen van 62 pk. De MF-88 was de diesel variant van de 

MF-85 van eveneens 62 pk. De MF-95 is een door Minneapolis Moline 

gebouwde tractor. Deze is overgespoten in de rode MF kleuren omdat 

Massey-Ferguson op dit moment geen tractor op de markt had in deze 

vermogensklasse. De 6-cilinder Minneappolis-Moline dieselmotor  heeft 

een vermogen van 67 pk.  

De Massey-Ferguson 50 (links) werd de opvolger van de Ferguson F-40 en de Massey-

Harris 50.   De Massey-Ferguson MF-35 (rechts) is de opvolger van de Ferguson TO-35  

    De Massey-Ferguson 95  is een door                              De Massey-Ferguson 98 heeft  

    Minnespolis gebouwde trekker.                                      een 2 tact GM dieselmotor. 
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Om aan de vraag naar zwaardere tractors te voldoen kocht Massey-

Ferguson 500 tractoren van de Oliver Corporation. Deze werden in de 

rode MF kleuren overgespoten en in de jaren 1959 en 1960 verkocht als 

MF-98. Dit model was voorzien van een 3-cilinder tweetact GM-

dieselmotor van 81 pk. De MF Super-90 en de MF-97 werden in 1961 

aan de serie toegevoegd. De Super 90, voorzien van een 4-cilinder 

Perkinsmotor levert een vermogen van 77 pk en de MF-97 die net als de 

MF 95 door Minneapolis-Moline is gebouwd heeft zelfs een 6-cilinder 

dieselmotor van 108 pk.  

 

 

Van alle gebouwde Ferguson en Massey-Fergusons in Amerika zijn er 

met name door de hoge dollarkoers en de ontwikkeling van  moderne 

diesel trekkers door Europese landen maar weinig, op enkele Super 

90ers na, in Nederland ingevoerd. Vandaar dat ik mij vanaf nu zal 

beperken tot de Massey Fergusons die in  Nederland zijn  geïmporteerd.  

In 1953 sloot Harry Ferguson een overeenkomst met Massey-Harris. 

Men kwam overeen dat alle Ferguson patenten zouden worden over-

gedaan aan Massey-Harris. Harry Ferguson werd voorzitter  van de 

directieraad en tevens grootste aandeelhouder. De naam van de 

nieuwe  onderneming  werd    Massey-Harris-Ferguson,  afgekort  als  

M-H-F.          

                  De Massey-Ferguson Super 90 is ook in ons land geïmporteerd. 
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In de eerste jaren ver-

anderde er niet veel, men had 

er voor gekozen om beide 

merken te laten bestaan. Dat 

betekende ruzie tussen de 

concurrerende importeurs en 

dealers van Ferguson en 

Massey-Harris, terwijl men 

deze opstelling juist had 

genomen om dit te voor-

komen. Om een voorbeeld te 

noemen, in  Nederland  impor- 

teerde   Brinkman & Niemeyer 

NV uit Zutpen de   Massey-Har- 

ris en N.V. Nimag uit Den Haag importeerde de Ferguson. Tevens 

betekende het een drastische terugval van de verkoop van Massey-

Harris. De Fergusons waren immers veel moderner dan de Massey-

Harris die enkel in de zwaardere klasse wat te bieden  had. In 1954 

trok Harry Ferguson   zich  uit  onvrede   met het gevoerde beleid zich 

alweer terug en verkocht zijn aandelen in het bedrijf. Hij hield zich tot 

aan zijn dood in 1960 voornamelijk bezig met de ontwikkeling van 

race-auto’s. In 1956 werden de TE’s uit de productie genomen  en  

deze werden  vervan-

gen  door de Ferguson 

FE-35 met meer 

vermogen en een mo-

dernere hydraulische 

hefinrichting. Door 

toepassing van de 

Hoog-Laag werd het 

aantal versnellingen 

uitgebreid van vier 

naar zes vooruit   en  

van  één naar twee 

achteruit.  

 

 

 

 

Startbeveiliging was bij Ferguson in de tijd dat er bijna geen enkele 

tractor mee was uitgerust al standaard uitgevoerd.   

   De Ferguson FE-35 met een benzine/petroleummotor 

        Prototype van een Ferguson standaard trekker  

        Deze trekker is nooit in productie geweest. 
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Bij de TE’s was dat door middel van het starten met de 

versnellingspook en bij de nieuwe FE-35 moet de versnellingspook 

van de Hoog-Laag in de neutraalstand staan om de trekker te kunnen 

starten.  

 

De FE-35 kon 

worden geleverd 

met een 4-cilinder 

Standard benzine-

/petroleumotor van 

31 pk bij 2000 

omw/min, of een 4-

cilinder diesel-

motor van 37 pk 

bij 2000 omw/min 

met een motor van 

hetzelfde merk .  

 

 

Van de FE-35 was ook een Superuitvoering verkrijgbaar. Deze was 

voorzien van een doordraaiende aftakas, een gecombineerde 

uren/toerenteller, een luxe zitting met een rugsteun en een zitkussen 

in plaats van de ijzeren panzitting. Door de gecombineerde kleuren, 

lichtgrijs voor de wielen en het plaatwerk en omdat de motor 

goudkleurig was, kreeg deze trekker al gauw de naam Goudbuik. Voor  

de   prijs  van f  7900 

had  je een stan-

daard uitvoering 

voor f  8300 had je 

een super uitvoe-

ring. Je had voor die 

tijd toch wat meer 

trekker als je de 

prijs vergelijkt met 

bijvoorbeeld een 

Allis-Chalmers CA 

uit dezelfde periode.                           

 

   Ferguson FE-35  ook wel Goudbuik genoemd in dieseluitvoering 

     De Super uitvoering had een doordraaiende aftakas, een gecombineerde  uren- 

     /toerenteller en een luxe zitting voorzien van een rugsteun en zitkussen. 
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In november 1957 werden de kleuren van de tractor gewijzigd in rood 

met grijs. De officiële naam Massey-Harris-Ferguson werd vanaf deze 

tijd Massey-Ferguson en het type FE-35 krijgt  nu  als merk en type 

aanduiding Massey-Ferguson  MF-35. Voor de rest blijft de tractor 

ongewijzigd.  

 

 

Uiteindelijk komt er in 1958 een einde aan de twee merkenstrategie. 

Alle geleverde Fergusons heten voortaan Massey-Ferguson en de 

productie van bijna alle Massey-Harris tractoren wordt stopgezet. In 

het begin van 1958 komt er een groter type Massey-Ferguson op de 

markt, de MF-65. Deze stamt min of meer af van de Amerikaanse 

Ferguson 40 en de Massey-Harris 50. Dit waren twee ontwerpen uit de 

overgangstijd. Hoewel deze tractoren beiden verschillen in naam, 

kleur en plaatwerk, technisch zijn ze allebei gelijk Beiden zijn 

voorzien van benzinemotor van Continental en ze konden   later  ook  

geleverd worden met een Perkins dieselmotor. De Amerikaanse MF-65 

kon ook met een Continentalmotor worden geleverd, maar de Engelse 

versie was alleen in dieseluitvoering leverbaar.  

    Het verschil tussen de Ferguson FE-35 en de Massey-Ferguson MF-35 (4) is de rode kleur     
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De eerste Engelse uitvoering de Mark I (1958 - 1961) was voorzien van 

een 4-cilinder Perkins A4.192 dieselmotor van 50 pk bij 2000 

omw/min. De tweede uitvoering, de MK-2 (1961-1965) is voorzien van 

een Perkins AD4.203 motor met een vermogen van 56,5 pk. Deze 

motor was kwalitatief een stuk beter dan de eerste. Er was een 

standaard uitvoering leverbaar en een hoge uitvoering. De 

Amerikaanse versie kende nog meer uitvoeringen. Ook zijn er vanuit 

Frankrijk, hetzij in geringe mate, 65ers naar Nederland geïmporteerd. 

De MF-65 heeft net als de FE-35 een Hoog-Laag met in totaal zes 

versnellingen vooruit en twee achteruit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf begin jaren zestig waren deze tractoren ook leverbaar met 

Multi-Power, een systeem waarbij de chauffeur de snelheid met 20% 

kon verlagen (en later weer kon verhogen) zonder het 

koppelingspedaal te gebruiken. Volgens een folder welke in die tijd 

werd uitgegeven leverde dat 27% meer kracht op. Feitelijk had je nu 

de beschikking over 12 versnellingen. Dat Multi-Power niet 

ongevaarlijk was zal menigeen hebben ervaren. Wanneer je tijdens 

het rijden op de weg terug schakelde met de Multi-Power remde de 

tractor namelijk niet af op de motor wat niet altijd goed afliep.  

Massey-Ferguson 65 Mark II 
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In tegenstelling tot de Massey-Harris met hetzelfde vermogen en nog 

wel meer tractors uit die tijd, was de MF-65 een handige wendbare 

tractor met veel vermogen en een relatief laag eigen gewicht. De 

trekker bleef in productie tot 1965 en werd opgevolgd door de MF-

165, vrijwel dezelfde tractor in een modern jasje.  

 

In 1959  kocht MF zowel de fabriek van Standard motor Company in 

Conventry, als alle aandelen van Perkins op. In 1960 werd de 

Italiaanse trekkerproducent Landini overgenomen maar behield wel 

zijn eigen plaats en eigen naam. Wel toonden de  geproduceerde 

types veel overeenkomst met elkaar, behalve de kleur. Door de 

overname van Standard en Perkins was het mogelijk om de 4-cilinder 

Standard 23C dieselmotor, die een slechte reputatie had op het 

gebied van starten, te vervangen door een 3-cilinder Perkins 3-152 

motor die een vermogen levert van 37 pk bij 2000/omw/min. In 1961 

nadat de motor wat is aangepast wordt deze nu aangeduid als Perkins 

A3-152 en levert 39,5 pk bij 2000 omw/min.  

 

 

 

 

 

Door het toerental van de Perkins A3-152 motor op te voeren van 2100 omw/min naar 2250 

om/min ging het vermogen van 39 naar 42,5 pk en gaf men deze trekkers de aanduiding 

Massey-Ferguson 35 X Die van de fabriek uit werden geleverd hadden een  differentieel slot.  
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In 1962 introduceert Massey-Ferguson de MF-35X. Dit model is 

eveneens voorzien van een Perkins A3-152 en levert nu  42,5 pk bij 

2250 omw/min. Als optie kon de 35X net als de MF-65 worden 

geleverd met Multi-Power en was na 1961 standaard voorzien van een 

differentieel slot. Wat 

is het verschil tussen 

een MF-35 en een MF-

35X? Volgens zeggen 

is een Massey-

Ferguson 35 met een 

Perkinsmotor A3-152, 

uitgevoerd met een 

differentieel slot een 

MF-35X. Er zijn echter 

ook genoeg MF-35’s 

zonder differentieel     

slot      maar  met   een 

                                                                             Perkins  A3-152,   waar 

                                                                             toch     de    aanduiding  

                                                                             MF-35X opstaat. Het is  

duidelijk  dat  een  MF-35 met  een  differentieel   slot   zonder meer 

een MF-35X is. Volgens de folders zijn er MF-35’s met een Perkins A3-

152 motor van 39 pk en van  42,5 pk (MF-35X). Het toerental van 2000 

omw/min is opgevoerd naar 2250 omw/min. Waarschijnlijk zijn de 

meeste MF’s met een A3-152 in Nederland  opgevoerd tot 2250 

omw/min en verkocht als 

MF-35 X. Feit is, dat 

zowel de MF-35, de MF-

35X en de latere MF-135 

de meest populaire 

tractoren waren die 

Massey-Ferguson ooit 

heeft geproduceerd. Het 

waren eenvoudige han-

dige betrouwbare trac-

toren die geschikt waren 

voor klein en mid-

delgrote bedrijven en op 

een grote boerderij  als  

tweede tractor.  

 

 De populaire MF-35 werd in het voormalige Joegoslavië 

 eind jaren 60 in licentie gebouwd als IMT 533 en eind 

 jaren 70 als IMT 539, alleen was de kwaliteit niet te ver- 

 gelijken met die van de MF trekkers. 

   In 2001 werd de MF in India opnieuw in licentie  

   gebouwd maar dan als Tafe-35 DI. 
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In 1961 verloor NV 

Nimag het importeur-

schap van  Massey-

Ferguson en komt het 

gehele importeurschap 

van MF in handen van 

Brinkman & Niemeyer 

uit Zutphen. 

 

Vanaf 1963 worden 

vanuit Beauvais Frank-

rijk de MF-825 en de MF-

830 geproduceerd. Voor 

de export naar landen 

zoals Nederland kregen deze trekkers  

als type aanduiding MF-25 en MF-30, beiden met een 4-cilinder 

Perkins dieselmotor van respectievelijk 25 en 30 pk.  

 

 

Massey Ferguson 25 uit Beauvais (Frankrijk) 

                                                   Massey-Ferguson 30 
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Met de introductie van de MF-135 

op de Smitfield Show van 1964 

verdwenen de MF-25, MF-30, MF-

35X en de MF-65 langzamerhand 

van het toneel en er kwam een 

totaal nieuwe serie MF trekkers uit 

de fabrieken in Coventry en 

Beauvais op de markt. Deze serie 

bestond uit  de volgende  types, 

 

 

MF-130, MF-135, MF-165 

en MF-175. De MF-130 die 

in Frankrijk werd ge-

bouwd heeft net als de 

MF-25 en 30 een 4-cilinder 

Perkinsmotor met een ver-

mogen van 30 pk. Deze 

Franse 4-cilinders zijn 

kwalitatief een stuk min-

der dan de Engelse 3-

cilinders. De MF-135 is 

ongeveer op zijn nieuwe 

uiterlijk na gelijk aan de 

MF-35X. De 3-cilinder 

Perkins  AD3-152  heeft nu 

                                                                        een vermogen van 45 pk.  

 

 

Als optie is op deze 

trekker ook Multi-Power 

verkrijgbaar en behoren 

doordraaiende aftakas en 

een differentieel slot tot 

de standaard uitvoering. 

De MF-165 MK-II is 

vergelijkbaar met de MF-

65 MK-II met dezelfde 

Perkins AD4.203 motor 

van 56 pk.  

              Massey Ferguson 130 

                   Massey-Ferguson 135 

                 Massey-Ferguson 165 Mark II 

 De 100 serie 
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De MF175 is in 1964 de zwaarste trekker in de 100 serie. Dit model is 

voorzien van een Perkins motor A4.236 met een vermogen van 67 pk   

een vermogen van 67 pk bij 2000 omw/min.  

 

 

 

 

 

In 1967 wordt de MF-133 aan de serie toegevoegd. Dit type is voorzien 

van een Perkins 3-cilinder A3.144 motor van 37 pk bij 2000 omw/   

 

                                                     Massey-Ferguson 175 

In Duitsland werden deze trekkersverkocht als 177 Het type nummer 175 mocht in Duitsland 

niet worden gebruikt in verband met de pas ingevoerde wet over de gelijke rechten voor 

homo’s. Deze wet had nummer 175 vandaar. Massey-Ferguson was bang dat dat deze tractor 

anders de naam homo trekker zou krijgen 

         MF-133  MF 135 

De Massey-Ferguson 133 komt uit de eerste serie en is van 1967. De Massey-Ferguson 135 is van de 

tweede serie uit 1974, voorzien van een Sirocco veiligheids frame  en uiteraad met een rechte vooras. 
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Vanaf 1969 vinden er verschillende wijzigingen plaats. De types MF-

133 en 135 krijgen 8 versnellingen in plaats van 6 en worden 

uitgevoerd met vierkante spatborden en een rechte vooras in plaats 

van de legendarische kromme vooras die nog stamt uit de tijd van de 

Ford-Ferguson. De MF-165 MK-II wordt opgewaardeerd  als MF-165 

MK-III, nu met een Perkins AD4.212 motor van 61 pk, vanaf 1971 zelfs 

65 pk. De MF-175 krijgt een S achter de type aanduiding. Verder wordt 

de 100 serie naar boven uitgebreid met de MF-178 met een vermogen 

van 74,5 pk en vanuit Frankrijk de 1080 met een vermogen van 90 pk 

en standaard voorzien van Multi-Power.  

 

Bij de 178 had je de keuze,  8 versnellingen of 6 met Multi-Power. Dit 

geldt ook voor de 135 en de 165.  In 1971 zijn de volgende modellen in 

ons land leverbaar o.a. MF-130, MF-133, MF-135, MF-165, MF-178.  

 

 

In hetzelfde  jaar worden de modellen MF-148  van  47 pk,  MF-155 van  

56 pk, MF-158 eveneens 56 pk, MF-168 van 68 pk, MF-185 van 77 pk 

en de MF-188 ook van 77 pk. in ons land verkrijgbaar. Volgens de 

folders waren de 148, 168 en de 188 standaard voorzien van Multi-

Power  en alle anderen hadden 8 versnellingen vooruit en 2 achteruit 

en was Multi-Power geen optie meer.  

 

 

                                          Massey-Ferguson 178 
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De 168, 188 en de 1080 konden rond die tijd ook worden voorzien van 

vierwielaandrijving. De tractoren uit de 100 serie werden in ons land 

zowel uit Engeland als uit Frankrijk geïmporteerd. In dat zelfde jaar 

wordt de MF-175 uit productie genomen en een jaar later in 1972 

ruimt ook de MF 178 het veld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Massey-Ferguson 1080 is standaard voorzien van Multi-Power 

                Massey-Ferguson 148                                    De Masse-Ferguson168 kon ook worden  

                                                                                        geleverd met vierwielaandrijving.        
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In dezelfde tijd koopt Massey-

Ferguson  het Duitse bedrijf 

Eicher op en veel in licentie 

gebouwde Massey-Fergusons 

werden als Eicher verkocht. 

Sommige Massey-Fergusons 

werden in de Eicher fabriek 

gebouwd, o,a. de MF-132 met 

een 2-cilinder Eicher EDK-2 

motor van 33 pk. In Nederland 

was deze slechts leverbaar in 

de fruitteelt uitvoering met 

voorwielaandrijving als optie. 

Later verkocht MF zijn belangen 

aan Dromson die zich 

specialiseerde in smalspoor 

tractoren.  

 

 

 

In 1973 kwam Massey-Ferguson vanuit Amerika met een speciale 

kniktrekker op de markt, de MF 1200 met een 6-cilinder Perkinsmotor 

van 105 pk. Deze werd later opgevolgd door twee  zwaardere types, 

de MF-1500 en de MF-1800, beiden met een 8-cilinder V motor van 

Caterpillar met 

respectievelijk een 

vermogen van 170 

en 190 pk. Ze 

worden later opge-

waardeerd als MF-

1505 en MF-1805 

nu met een ver-

mogen van 180 en 

200 pk. Deze 

tractoren werden 

hoofdzakelijk in-

gezet in de grote 

polders zoals de 

IJselmeerpolder.  

 

 

  Massey-Ferguson 132 met een Eicher EDK-2 motor  

               In 1973 is de Massey-Ferguson 1200 één van de eerste kniktrekkers van MF 
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De MF-595 werd in 1975 de 

opvolger van de 1080. De 

trekker had een geluidsarme 

veiligheidscabine, geheel geïso-

leerd en in rubber opgehangen. 

MF claimde een geluidsniveau 

van 90 db. In 1976 wordt de  500 

serie geïntroduceerd, een 

geheel nieuwe reeks tractoren 

vanaf 47 pk tot 90 pk. Er zijn in 

ons land zes types leverbaar 

o.a. 550, 560, 565, 575, 590 en 

595, waarvan de laatste drie 

konden worden verkregen met 

vierwielaandrijving.  

 

 

 

In dat zelfde jaar zijn van uit Italië (Landini) de 1104 en 1104-4 met en 

zonder voorwielaandrijving en met een vermogen van 95 pk  

leverbaar.  

 

   De Massey-Ferguson 595 met veiligheids- 

   cabine is de grootste uit de 500 serie 

                                                    Massey-Ferguson 1104-4 
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Ook nieuw zijn de MF 1102 en MF 1132, maar als je goed kijkt kan je 

zien dat deze zijn geproduceerd in de Eicher fabriek in Duitsland. Deze 

tractoren zijn voorzien van luchtgekoelde 6-cilinder Eicher motoren.  

 

Ter vervanging van de 100 serie 

die vanaf 1976 langzamerhand 

aan het verdwijnen  is   komt   in 

1977  de 200   serie   met  de-

zelfde styling als de 500 serie.  In 

Nederland zijn de volgende types 

leverbaar o.a.  245, 255, 260, 265, 

275 en 285. Een complete serie 

van 45 tot 75 pk.  

 

De 550, 240, 245 en de 250 zijn 3-

cilinders. De overige zijn 4-cilin-

ders Alle tractoren zijn voorzien 

van een Perkins motor en de 

meeste   types    zijn  verkrijgbaar  

met een veiligheidscabine.  

 

 

 

 

 

Tijdens de Landbouw-

Rai in januari 1978 

introduceert de Ne-

derlandse importeur 

Brinkman & Niemeyer 

vier trekkers die 

evenals de 1104-(4) 

afkomstig zijn uit 

Italië. Het betreft de 

types 254 (47 pk), 274 

(69 pk), 1114 (110 pk) 

en de 1134 met een 

vermogen van 135 pk.   

 

 

               Massey-Ferguson 265  

                Massey-Ferguson 274 
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In 1979 komt de MF 

fabriek uit het Franse 

Beauvais met de twee 

eerste types  in de 

MF-2000 serie uit, de 

types MF 2640 en MF-

2680. Beiden hebben 

een Perkins 6-cil. 

motor met vermogens 

van 109 en 135 pk. 

Beide motoren heb-

ben een cilinder-

inhoud van 5800 cc en 

                                                                              de motor van de 2680 

is voorzien van een Turbo. In 1981 wordt de serie aangevuld met de 

2620 van 100 pk en in 1982 met de 2720 van 140 pk. Rond die tijd zijn 

de financiële cijfers van MF niet erg rooskleurig.  

 

 

Dat wordt in 1982 anders na de introductie van de  vernieuwde 200 

serie en de nieuwe 600 serie. Bovendien is het importeurschap van 

Massey-Ferguson 

van Brinkman & 

Niemeyer over-

gegaan in handen 

van Motrac BV, 

eveneens uit Zut-

phen. Voor Neder-

land bestaat de 200 

serie uit de vol-

gende modellen, 

240, 250 en 265 en 

de 600 serie levert 

de 675, 690, 698T, 

en 699 met vermo-

gens van  respec-

tievelijk 70, 80, 88 

en 95 pk.  

 

 

          Uit Beauvais (Frankrijk) Massey-Ferguson 2620  

                            Massey-Ferguson 698-4 
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In 1985 introduceert MF de 2005 lijn, een serie vanaf 100 t/m 150 pk 

bestaande uit de 2625/4, 2645/4, 2685/4 en de 2725/4. Bij MF staat de 

4 voor vierwiel aandrijving.  

 

 

In 1986  worden bij MF twee nieuwe series gelanceerd. Te beginnen 

met de eenvoudige 300 serie, een midden-klasse van 50 t/m 80 pk uit 

Coventry (Engeland). Deze serie omvat de volgende modellen, 350, 

355, 360, 365, 375, en 390 en voor de fruitteelt de 354V, 364V, en 

374V.  

 

 

In 1988 volgt een update van de 300 serie onder de naam low profile 

voor de types 365 en daar onder.  

    De vernieuwde Massey-Ferguson 265                        Massey-Ferguson 2645/4 uit de 2005 serie 

 Massey-Ferguson 355 uit de eenvoudige serie          Massey-Ferguson 342 met low-profile cabine 
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Deze hebben een cabine, 

speciaal ontworpen voor 

lage gebouwen. Onder de 

naam Hi-line loopt de 

serie vanaf 375 naar 

boven en heeft een 

nieuwe cabine met een 

vlakke vloer die het 

geluidsniveau beperkt tot 

79db.  Ook is de serie 

uitgebreid met de types 

398 en 399 en in 1989 met 

het type 362.  

 

 

De exclusieve 3000 serie van 62 t/m 110 pk, afkomstig  uit  Beauvais 

(Frankrijk) bestaat uit de 3050, 3060, 3070, 3080 en 3090. Ook deze 

serie wordt later uitgebreid o.a. met de 3065 en de 3095. Al deze 

modellen kunnen worden geleverd met  

A Autotronic: een automatisch functie controlesysteem voor optimaal  

   rendement    van    o.a.      groepenschakeling,    vierwielaandrijving,  

   differentieelslot en aftakas.  

B Datatronic:     Computergestuurd    informatiesysteem    met unieke  

    wielslipregeling.  

C Electronic: Hefinrichting met de allernieuwste  technieken voor een 

    nauwkeurige diepteregeling.  

 

 

Hydrostatische besturing en 

vierwielaandrijving waren al lang 

geen opties meer, maar behoren 

tot de standaard uitvoering. In 

1987 komt uit dezelfde fabriek de 

3610, 3630 en de 3650 met 

respectievelijk 115, 125 en 150 pk 

en wordt de bestaande 2005 serie 

uit de productie gehaald. In 1988 

wordt aan de 3600 serie de 3680 

van 180 pk toegevoegd.  

 

 

             Massey-Ferguson 398 met een Hi-line cabine 

   Massey-Ferguson 3090 uit de 3000 serie 
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In 1990 komt de Franse fabriek uit met de 3100 serie, voorzien van 

Perkins Quadram motoren 

voor een betere ver-

branding. De serie bestaat 

vooralsnog uit twee types, 

3115 en de 3125 met ver-

mogens van 115 en 125 pk. 

Dezelfde motoren liggen ook 

in de 3645 en de 3655 van 

resp. 140 en 155 pk die in 

dat   zelfde   jaar   zijn uitge-   

bracht. In 1991 komen er 

weer twee  nieuwe  types  

op de markt de  MF-3670 en 

de 3690 met  vermogens  

van 170 en 190 pk.  In 

plaats van Perkins motoren 

zijn deze volgens de folder 

voorzien van MF motoren.  

 

                     Massey-Ferguson 3655 

                        Massey-Ferguson 3115 
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In 1992 wordt de MF-3635 van 135 pk toegevoegd aan de serie en ook 

in dat jaar introduceert MF drie ruimzicht tractors, de 377, 387 en de 

397, alle drie uit de Landini fabriek. Ze zijn volgens mij hier nooit 

geïmporteerd. Wel was de 3065  verkrijgbaar met een schuin 

aflopende neus, de z.g. 

steepnose voor beter zicht 

op het werk. In 1993 

worden de 350, 355, en de 

360 vervangen door de 342 

en de 352 van 47 en 55 pk. 

Aan het eind van 1994 

krijgt de 300 serie een 

nieuwe transmissie met 18 

versnellingen vooruit en 

zes achteruit en met speed 

shift schakeling. Als chauf-

feur kies je een groep met 

een basis versnelling en 

door een pook links of  

rechts  te  bewegen zonder 

het koppelingspedaal te gebruiken kan je harder (haas)  of zachter 

(schildpad). In de loop der jaren uitvoerbaar met Side shift (300 serie) 

of Dynashift, schakelbaar onder belasting.  De meeste Franse trek-

kers zijn voorzien van Dynashift. 

Dynashift geeft 4 onder belasting 

schakelbare versnellingen  in elk 

van de acht gesynchroniseerde 

mechanisch te schakelen ver-

snellingen, zodat er altijd een 

groep te kiezen is met voldoende 

versnellingsvariatie om onder 

elke omstandigheid te kunnen 

rijden.  

 

In 1995 rollen  weer twee nieuwe 

series uit de fabriek de 6100 serie 

met zeven verschillende types 

van 70 tot 110 pk en de 8100 

serie met vijf types van 135 tot 

200 pk.  

 

              Massey-Ferguson 3065 steepnose 

             Massey-Ferguson 6180 
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In dat zelfde jaar  introduceert MF tij-

dens de SIMA de MF 9240, een Ameri-

kaanse 6-cil. van 255 pk bij 2200 

omw/min. Deze tractor is bij mijn 

weten niet in ons land geïmporteerd.  

 

Vanaf 1997 komt er een lichtere  

goedkopere serie, de 4200 serie met 

acht nieuw modellen  van 52 tot 110 

pk, hoofdzakelijk bedoeld voor de vee-

houderij. Na enige variaties in de 

6100 en de 8100 serie worden deze in 

1999 vervangen door de 6200 en de 

8200 serie.  

 

 

 

     Vanuit Amerika kwam de 9240 

                                                    Massey Ferguson 8280 
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Vanuit Italië komt in dat zelfde jaar 

de 2200 serie, een reeks van drie 

tractoren met een vermogen van 53 

tot 74 pk.   

 

 

Vanaf de eeuwwisseling zijn er naast de bestaande 6200 en de 8200 

lijn in ons land de volgende series beschikbaar: voor de fruitteelt de 

3300 serie  en voor de veehouderij de 4300 serie.   

 

 

 

Vanaf 2003 komen er voor de fruitteelt de 2400 en 3400 serie op de 

markt en voor de landbouw de 5400, 6400 en de 7400 reeks en vanaf 

2004 zijn de 2200, 4300 en de  8200  series  vervangen  door  de 2400, 

4400 en 8400  series.   

 

               Massey-Ferguson 2230                                                Massey-Ferguson 2440  

              Massey-Ferguson 4370                                          Massey-Ferguson 410 en 420 
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In 2005 zijn de  volgende series in  ons land verkrijgbaar: de 1500  

serie voor park en tuin, de  3400 lijn voor fruitteelt en wijnbouw voor 

de veeteelt de 400 en de 4400 reeks. Dan is er ook nog de compact 

serie 2400. Verder heeft men de keuze uit de 5400, 6400, 7400 en 

8400.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Massey-Ferguson 5465  Uit de eerste serie 

                                   Massey-Ferguson 7480   
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In 2006 wordt de 3600 serie aan het progamma toegevoegd en in 

2011 wordt de 8400 serie vervangen door de 8600 serie. Een moderne 

serie van vijf tractors in de zwaarste klasse van 270 tot 370 pk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Massey-Ferguson 3645 komt uit de universele 3600 serie. Een reeks trekkers 

voor de tuin, wijn en landbouw. 

                De Massey-Ferguson 8690 is de zwaarste in zijn serie (2011)  
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In 2012 breidt Massey-Ferguson de prille 7600 serie uit met de 7614, 

7615,7617 en 7618 met vermogens van 140 tot 175 pk. Deze typen 

vervangen de 6-cilinders uit de 5400, 6400 en de 7400 serie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smalspoor tractors 

Massey-Ferguson heeft naast landbouwtrekkers ook fruitteelt 

trekkers gebouwd. Hier zijn er enkele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Massey-Ferguson 7618 

               Ferguson TE-L                                                       Massey-Ferguson 35 Smalspoor 
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                  Massey-Ferguson 30 Smalspoor                                            Massey-Ferguson 168 S 

                   Massey-Ferguson 174 V 

            Massey-Ferguson 374 V 

           Massey-Ferguson 394 F 
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                                            Massey-Ferguson 3330 en 3340 

                 Massey-Ferguson 3435 GE                                          Massey-Ferguson 3600 serie 
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Graanoogst 

Net als Massey-Harris is Massey-Ferguson gespecialiseerd in het 

ontwerpen en fabriceren van graanoogstmachines. 

 

 

 

 

 

 

       MF-15 Balenpers 

                                                   MF-20 Balenpers 
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                                                MF-139 Balenpers 

                                                 MF-187 Grootpakpers 

                                                    MF-525 Maaidorser 
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                                                        MF-685 S Maaidorser 

                                                         MF Activa Maaidorser 

                                                   Massey-Ferguson Activa 
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Vanaf 1995 maakt Massey-Ferguson deel uit van de AGCO 

groep waaronder ook Fendt, Valtra, Agco-Allis en White 

behoren.  Massey-Ferguson een merk wereldwijd bekend, 

wordt in verschillende werelddelen geproduceerd en is nog steeds 

leverbaar als Massey-Ferguson.  

 

 

 

 

 

 

In dit verslag zijn de meeste Massey-Harris, Ferguson en Massey-

Ferguson trekkers die in ons land in de land- en tuinbouw in gebruik 

zijn geweest beschreven. 

 

                                            

 Massey Ferguson 8690 

Ferguson TEF-20 

 Oud (1951) en Nieuw (2011) 
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