
 
 
 

 
 

 

Trelleborg och Massey Ferguson i samarbete med den spektakulära 

koncepttraktorn MF NEXT 

Lanserar det hållbara däcket med Trelleborg CTIS+ Inside  

Trelleborg och Massey Ferguson samarbetar med koncepttraktorn MF NEXT och utrustar den med 

det nya lantbruksdäcket TM1000 ProgressiveTraction i ett helvitt material fritt från kimrök. TM1000-

däcken monteras på särskilt utvecklade, extra lätta fälgar integrerade med det nyskapande 

systemet för central lufttrycksreglering CTIS+ Inside, som har utvecklats tillsammans med Dana. 

Konceptet MF NEXT initierades av Massey Ferguson i syfte att visa tillverkarens engagemang i 

arbetet för ett smart framtida lantbruk, men också för att uppmärksamma 50-årsminnet av den 

första människan på månen.  

Under Agritechnica 2019, visade Trelleborg sitt sortiment av innovativa koncept för hållbart 

lantbruk. Koncepttraktorn MF NEXT är försedd med de nya däcken TM1000 ProgressiveTraction. 

Däcken är Trelleborgs flaggskepp med toppmodern teknik för lantbruksdäck i ett avancerat vitt 

material fritt från kimrök. Syftet med det nya däckskonceptet är att visa Trelleborgs omfattande 

arbete med att minska koldioxidavtrycket i modern lantbruksutrustning. 

Paolo Pompei, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems, säger: ”Vi är starkt engagerade i 

att arbeta tillsammans med Massey Ferguson för att fortsätta utvecklingen av förstklassiga 

lösningar för framtidens lantbruk. Vi lanserar flera forskningsprojekt, t.ex. avancerade 

materialsammansättningar för däcken, förnybara komponenter och nya miljövänliga 

polymermaterial i syfte att minska det moderna lantbrukets miljöavtryck och samtidigt förbättra 

dess produktivitet. Det vita däcket, fritt från kimrök, är ett marknadsföringskoncept som visar vårt 

engagemang på den här utmanande resan.” 

Dessutom kommer däcken TM1000 ProgressiveTraction att monteras på särskilt utvecklade, extra 

lätta fälgar, en produkt som är resultatet av ett gemensamt konstruktionsprojekt med Massey 

Ferguson. Trelleborgs CTIS+ integreras i innerdelen av den nya fälgen. Nya CTIS+ Inside är en 

del av Trelleborgs resa mot smart lantbruk, och det är ett komplett integrerat 

lufttryckregleringssystem i originalutförande. Det innebär att traktorföraren kan öka eller minska 

lufttrycket direkt från förarhytten baserat på det rekommenderade lufttrycket som beräknas av den 

avancerade TLC-programvaran (Trelleborg Load Calculator). 

”I årtionden har det nära samarbetet med ledande traktortillverkare i gemensamma utvecklings- 

och forskningsprojekt varit en viktig del av Trelleborgs verksamhet. Denna strategi kommer även i 



 
 
 

 
 

fortsättningen att driva oss framåt för att förbättra industrins effektivitet och produktivitet”, tillägger 

Pompei. 

Thierry Lhotte, vice vd och chef för Massey Ferguson i Europa och Mellanöstern, säger: ”Med den 

spektakulära koncepttraktorn MF NEXT visar Massey Ferguson sina dynamiska konstruktioner för 

framtiden. Konceptet är ett konkret uttryck för det Massey Ferguson har i sina gener och vår vision 

att göra traktortekniken tillgänglig, lättanvänd och prisvärd för de allra flesta lantbrukarna världen 

över. Vår samarbetspartner Trelleborg tänker på samma sätt som vi och bidrar med att lyfta 

dragkraft och markskydd till en högre nivå för MF NEXT-konceptet.” 
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Pressmeddelanden från Trelleborg Wheel Systems finns på pressavdelningen på www.trelleborg.com/wheels.  

Fler bilder finns i pressarkivet på www.trelleborg.com/wheels 

 

För ytterligare information eller högupplösta bilder, vänligen kontakta: 

Cecilia Hesby, Marketing Manager Nordic 

Tel. +46 410 515 39 

E-post : cecilia.hesby@trelleborg.com 

 

Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjul till lantbruks- och 

skogsbruksmaskiner, materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner samt till fordon med två hjul. Företaget 

erbjuder högspecialiserade lösningar som skapar mervärde för kunderna och man är samarbetspartner till ledande 

originaltillverkare. Företaget har tillverkningsanläggningar i Italien, Lettland, Brasilien, Tjeckien, Serbien, Slovenien, Kina, 

Sri Lanka, Sverige och USA. www.trelleborg.com/wheels  

  

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska 

applikationer i krävande miljöer.  De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt.  

Trelleborg-koncernen omsätter runt 31 miljarder kronor årligen och har verksamhet i 50 länder. Trelleborg är organiserad 

i fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, 

Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems samt verksamheterna Rubena och Savatech. 

Trelleborgaktien är börsnoterad sedan 1964 och finns på Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com  
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