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Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a 

výkonem 56 - 70 kW (75 - 95 hp) představují nový 

standard víceúčelových traktorů  

Massey Ferguson, světová značka AGCO (NYSE:AGCO), s potěšením uvádí 

na trh tři nové modely traktorů řady MF 4700 s kabinou. Tyto špičkové 

zemědělské traktory s výkonem 55 kW (75 hp), 62 kW (85 kW) a 70 kW (95 hp) 

jsou první, zcela nové traktory, které byly vyvinuty pro tento vysoce náročný 

segment trhu s širokou škálou požadavků. 

Při konstrukci i výrobě byly použity nejnovější počítačové konstrukční a výrobní 

technologie, díky nimž tyto tři nové modely nabízejí nejmodernější vybavení a 

specifikace ve své třídě, které přesahují škálu požadavků od uživatelů z 

nejrůznějších oblastí.
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„Řada MF4700, zkonstruovaná inženýry v továrně Massey Ferguson v 

Beauvais, přináší nejen úplně nové traktory, ale i naprosto originální koncepci 

vývoje moderních traktorů,” říká Campbell Scott, ředitel marketingových služeb. 

„Traktory MF 4700 jsou první a jediné traktory, které byly zkonstruované v 21.

století pro jednoduchou obsluhu a robustní a spolehlivý provoz. Jsou určené pro 

uživatele v sektoru s výkonem motoru 55 - 96 KW (75 - 130 hp).

„Poprvé přinášejí moderní technologie do tohoto sektoru traktorů, ale rovněž 

jsou pro tento důležitý sektor i speciálně navrženy. A samozřejmě využívají více 

než půl století zkušeností Massey Ferguson s výrobou průkopnických, 

jednoduchých a spolehlivých traktorů,“ dodává.  

Massey Ferguson řada MF 4700
Model MF 4707 MF 4708 MF 4709
Převodové stupně 12 x 12 s

mechanickým řazením 
12 x 12 s

mechanickým
řazením 

12 x 12 s mechanickým
řazením 

Max. výkon při 
otáčkách motoru 
2 000 1/min*

55 kW / 75 hp 62 kW / 85 hp 70 kW / 95 hp

Max. točivý moment 
při otáčkách motoru 
1 500 1/min*

312 347 355

Motor AGCO Power 3,3 litru, 3 válcový -Stage IV/ Tier 4 Final
Převodovka 12 x 12 Synchro, manuální, se změnou směru jízdy
Volitelná převodovka 12 x 12 Powershuttle s funkcí Comfort control

*ISO TR14396

Charakteristiky řady MF 4700 

• Zcela nové traktory, speciálně navržené a vyráběné pro sektor 

s výkonem 55 - 73 kW (75 - 100 hp), vybavené nejmodernějšími 

technologiemi pro kabinu, motor, převodovku a hnací ústrojí. 

• Nejlepší komfort a ovládání ve své třídě ze zcela nové, prostorné, 

klimatizované kabiny vyvinuté speciálně pro řadu MF 4700. 
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• Prověřené tříválcové motory AGCO s objemem 3,3 litru, využívající 

nejmodernější technologie, dodávají vysoký výkon a točivý moment 

při výjimečně hospodárném provozu. 

• Moderní, účinná mechanická převodovka 12x12, vyvinutá speciálně 

pro řadu MF 4700, s mechanickou volbou směru jízdy nebo funkcí 

Powershuttle.

• Pohon čtyř kol s hnacím hřídelem v ose. 

• Nejnovější hydraulická soustava s otevřeným středem s dvojitým 

hydrogenerátorem pro dodávku tlaku a průtoku požadovaného 

moderními nářadími. 

• Ověřené moderní elektronické ovládání závěsu (ELC) s jednoduchou 

obsluhou.

• Maximální kapacita zdvihu 3 000 kg umožňuje snadnou manipulaci 

s nářadím. 

• Nezávislý vývodové hřídel 540 1/min, na přání s otáčkami 

540/540Eco nebo 540/540E/1000 1/min.

Špičkový komfort kabiny a ovládání ve své třídě 

Massey Ferguson navrhl zcela novou kabinu pro špičkový komfort, ovládání a 

funkčnost v třídě traktorů řady MF 4700. Prostorná, klimatizovaná a špičkově 

vybavená kabina byla navržena v konstrukčním oddělení Beauvais a je 

vyráběna v nové hale Beauvais 2. 

Velké schody vedou k plně proskleným dveřím s širokým úhlem otevření pro 

dokonalý přístup do kabiny s plochou podlahou a shora zavěšenými pedály jako 

u osobních automobilů. Řadicí páky na pravé straně sedadla řidiče padnou 

přesně do ruky. 

Z kabiny je dokonalý výhled všemi směry díky velkému čelnímu sklu, širokým 

proskleným dveřím a zakřiveným bočním sklům. Otvírací zadní okno nabízí 
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nedostižný výhled vzad. Na přání je dodávána střecha Visio, která zlepšuje 

výhled při práci s nakládacím zařízením. 

Ergonomický design zajišťuje snadné ovládání a jednoduchou obsluhu díky 

prvkům, s kterými se jen zřídka setkáte u traktorů této třídy. Moderní design řady 

MF 4700 nabízí vysokou úroveň kontroly a automatizace například pro pohodlné 

elektrohydraulické ovládání závěru diferenciálu nebo pohonu přední nápravy.  

Štíhlá, a přesto přehledná přístrojová deska obsahuje kombinaci analogových i 

digitálních přístrojů pro poskytování základních informací řidiči ve snadno čitelné 

podobě.  

Displej uprostřed zobrazuje další údaje o traktoru, se snadnou navigací přes 

různá nastavení pomocí tlačítek umístěných pohodlně hned pod přístrojovou 

deskou. Tento displej se používá i pro jednoduchou diagnostiku závad.

Tvarovaný panel na pravé straně obsahuje páčku dodávky paliva a mechanické 

ovládací páky vnějšího okruhu, které mohou být ve své poloze zablokovány. Za 

těmito pákami se nachází ovládací „myš“ elektronického řízení závěsu (ELC). 

Tato myš pohodlně padne do ruky řidiče a umožňuje přestavit závěs posuvným 

ovládačem, pod ním umístěným samostatným kolébkovým přepínačem a 

tlačítkem rychlého spouštění. 

Další nastavovací a ovládací prvky ELC najdete na sloupku „B“ kabiny po pravé

straně řidiče. Ty slouží k nastavení rychlosti spouštění, smíšené regulace (mezi 

silovou a polohovou regulací) nebo funkce aktivní přepravní polohy, která 

zajišťuje odpružení neseného nářadí při přepravě. 

Ovládač vývodového hřídele má tři polohy - Zapnuto, Vypnuto bez brzdy a 

Vypnuto s brzdou, kdy je otáčení koncovky zablokováno. 
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V zadní části panelu se nachází několik elektrických zásuvek pro napájení 

jednotek a displejů nářadí. Je zde rovněž diagnostický konektor, který umožňuje 

servisnímu technikovi připojení ke sběrnici CAN traktoru. AgCommand, 

pokročilé telemetrické monitorování, je dodáváno na přání. 

Zvýšený výkon motoru

Traktory řady MF 4700 jsou poháněny nejmodernějšími tříválcovými motory 

AGCO Power s objemem 3,3 litru, které dodávají maximální výkon (ISO:

TR14396) 55 kW (75 hp) u typu MF 4707, 62 kW (85 hp) u typu MF 4708 a 70

kW (95 hp) u typu MF 4709.

Tyto motory, které již byly prověřeny na jiných traktorech Massey Ferguson, 

splňují přísné emisní limity Stage IV/Tier 4 Final díky elegantní bezúdržbové 

technologii selektivní katalytické redukce (SCR) a oxidačnímu katalyzátoru pro 

vznětové motory (DOC).  

Moderní systém vstřikování paliva common rail pomáhá dosahovat výkonu 

při nízkých jmenovitých otáčkách 2 200 1/min a maximální točivý moment 

při otáčkách 1 500 1/min, což přispívá ke snížení spotřeby paliva, hlučnosti i 

opotřebení motoru. 

Paměť otáček motoru se aktivuje jednoduše stisknutím tlačítka v kabině. Řidič si 

tak může uložit do paměti pracovní otáčky například pro práci s nářadím 

poháněným od vývodového hřídele a použít nastavení ručního ovládače 

dodávky paliva pro otáčení na souvrati. 

Dozadu výklopná kapota umožňuje dokonalý přístup při údržbě. Pod kapotou 

najdete kompaktní a snadno čistitelný blok chladičů, který obsahuje chladič 

motoru, chladič paliva a akumulátorovou baterii. 
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Palivová nádrž s objemem 82 litrů je umístěná pod kabinou a postačí na 8-10 

hodinový pracovní den. Je chráněná krytem. Plnicí otvor je umístěný na levé 

straně vedle nástupních schodů a je snadno přístupný ze země. 

Nejmodernější převodovka s jednoduchou konstrukcí 

Massey Ferguson vyvinul pro traktory řady MF 4700 novou synchronizovanou 

převodovku 12 X 12, speciálně určenou pro účinnou a jednoduchou činnost na 

poli, na pozemních komunikacích i pro práci s nakládacím zařízením. 

Šest hlavních převodových stupňů v dolním rozsahu je určeno pro práci na poli, 

v horním rozsahu pro přepravu nebo práci na poli při vyšších pojezdových 

rychlostech. Osm převodových stupňů je určeno pro hlavní pracovní režim práce 

na poli v rozsahu 4 - 12 km/h. Vysoký točivý moment při nízkých otáčkách 

motoru snižuje nutnost změny převodových stupňů.  

Spojka je ovládána hydraulicky a shora zavěšený pedál usnadňuje řazení 

převodových stupňů. Páky jsou vhodně umístěny napravo od sedadla řidiče a 

převodové stupně jsou řazeny logicky v kulise tvaru „H“. 

Páka standardní synchronizované změny směru jízdy je umístěná na levé 

straně přístrojové desky. Hydraulické ovládání zajišťuje plynulé změny a 

poskytuje bezporuchový provoz.

Renomovaná páka Powershuttle od Massey Ferguson se dodává na přání a 

umožňuje změnu směru jízdy špičkou prstu. Je vhodně umístěná vedle volantu. 

S funkcí Powershuttle lze rovněž používat tlačítko na řadicí páce pro ovládání 

spojky bez použití spojkového pedálu.

Tento elektrohydraulicky ovládaný systém je podobný systému používanému

u velkých traktorů Massey Ferguson a stejně tak je dodávaný s funkcí Comfort 

Control, která umožňuje řidiči nastavit citlivost řazení.  
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Převodovka umožňuje maximální pojezdovou rychlost 40 km/h (pokud to 

umožňuje legislativa). Přídavná převodovka pro superplazivé rychlosti poskytuje 

další převodový stupeň s redukčním poměrem 14:1 pro speciální aplikace. 

Pohon čtyř kol s hnacím hřídelem v ose 

Moderní účelová převodovka obsahuje přídavný výstupní hřídel pro pohon 

přední nápravy. Hnací hřídel je úhledně vedený pod středem převodovky a 

motoru a je chráněný krytem po celé délce. 

Pohon přední nápravy se zapíná elektrohydraulicky, což umožňuje jeho 

automatické vypínání při rychlostech vyšších než 14 km/h a opětovné zapínání 

při poklesu rychlosti pod tuto hodnotu. 

Zvýšený výkon hydraulické soustavy

Massey Ferguson vyvinul pro traktory řady MF 4700 novou hydraulickou 

soustavu s otevřeným středem, která splňuje požadavky moderních nářadí a 

aplikací na průtok i tlak. 

Nová dvouokruhová soustava zajišťuje stále dostatečný průtok pro efektivní 

nepřetržitou práci. Soustava obsahuje citlivý, vysokotlaký hydrogenerátor s 

výkonem 65 l/min pro ventily zadního závěsu a vnějšího okruhu, zatímco druhý 

hydrogenerátor dodává 27 l/min pro pomocné okruhy včetně řízení, zapínání 

pohonu přední nápravy a závěru diferenciálu nebo ovládání vývodového hřídele. 

Dvojitý hydrogenerátor je umístěn na pravé straně zadní skříně a většina 

součástí soustavy je zabudována do krycí příruby. Trasy oleje jsou tak krátké 

pro minimální provozní ztráty a snadný přístup při údržbě.  
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Dva dvojčinné ventily vnějšího okruhu s plovoucí polohou jsou součástí 

standardní výbavy.

Nezávislý vývodový hřídel usnadňuje práci 

Traktory řady MF 4700 jsou vybaveny nezávislým vývodovým hřídelem 

s elektrohydraulicky ovládanou spojkou. Tento skvěle ověřený systém ovládání 

poskytuje maximální spolehlivost a snadno se s ním pracuje. Je ovládaný

třípolohovým kolébkovým přepínačem v kabině řidiče. 

Dvoustupňové vývodové hřídele s otáčkami 540/540E 1/min nebo 540/1 000 

1/min jsou dodávány s koncovkami se 6 nebo 21 drážkami.

Spojka nezávislého vývodového hřídele (IPTO) usnadňuje zapínání a chrání 

hnací ústrojí postupným zvyšováním zátěže. Třípolohový kolébkový přepínač 

zapíná pohon vývodového hřídele a zajišťuje dva režimy vypnutí. V jedné z 

poloh „Vypnuto“ lze koncovkou vývodového hřídele otáčet, v druhé koncovkou 

otáčet nelze (vhodné například pro účely přepravy). 

Robustní a prověřená zadní náprava 

Traktory nové řady MF 4700 jsou vybaveny stejnou robustní zadní nápravou, 

jaká byla dokonale prověřena na traktorech řady MF 5600. Tato náprava 

obsahuje součásti navržené pro výkon, výkonnostní parametry a specifikace 

nových, výkonných traktorů. 

Vysoce pevný konstrukční odlitek obsahuje nové zabudované redukční 

jednotky, které zvyšují pevnost a tuhost nápravy. Tyto jednotky používají

planetové koncové převody pro redukci otáček a zvýšení točivého momentu, 

aby byl na půdu přenášen maximální výkon motoru pro dosažení maximální 

tahové síly a výkonnosti.

Koncové převody obsahují vícelamelové brzdy v olejové lázni, které jsou 

umístěné na pevné části nápravy pro maximální brzdný účinek na hřídele. Dva 
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hlavní hydraulické válce ovládají závěs a servo jednotky zajišťují efektivní a 

jednoduchou činnost při minimální síle působící na pedál. 

Dokonalá volba pro nakládací zařízení 

Traktory řady MF 4700 jsou dokonalou volbou pro nakládací zařízení. Jsou plně 

kompatibilní s nakládacími zařízeními Massey Ferguson 900 a 900X, která 

umožňují výběr ze široké škály zdvihacích kapacit, výšek a způsobů ovládání. 

Konec
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O společnosti AGCO 

AGCO (NYSE: AGCO) je světový lídr v konstruování, výrobě a prodeji zemědělských 

zařízení. AGCO podporuje produktivnější zemědělství kompletní řadou traktorů, 

sklízecích mlátiček, strojů na zpracování sena, postřikovačů, zařízení na zpracování 

píce nebo skladování zrna, secích a kultivačních strojů včetně náhradních dílů. 

Výrobky AGCO jsou prodávány pod pěti klíčovými značkami Challenger®, Fendt®, 

GSI®, Massey Ferguson® a Valtra® a jsou dodávány do celého světa 

prostřednictvím cca 3 100 nezávislých prodejců a distributorů ve více než 140 

zemích. Společnost AGCO byla založena v roce 1990 a její sídlo je v  Duluth, GA, 

USA. V roce 2014 měla společnost AGCO čistý obrat 9,7 miliardy $. Více informací 

najdete na http://www.AGCOcorp.com. Novinky o společnosti, informace a události 

najdete na Twitteru: @AGCOCorp. Finanční zprávy najdete na Twitteru pod 

hashtagem #AGCOIR.

AGCO: 25 let podnikání, staletí dějin


