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A tökéletes verzió gazdasága számára

A Massey Ferguson 3600-as széria négy 
magas minőségű speciális traktorverziót 
ölel fel tágas fülkével vagy akár fülke 
nélkül, többféle munkaszélességgel és 
felépítménnyel illetve 2 vagy 4 kerékhajtású 
kivitelekkel annak érdekében, hogy 
megoldást nyújtson a speciális felhasználási 
igényekre is.

Az új üzleti partnere
Bármit is termeljen – szőlőt, olivát, 
gyümölcsöt, csonthéjasokat, zöldséget, 
virágokat vagy bármilyen kertészeti 
terményt hamar felfedezheti, hogy az  
MF 3600-as széria kulcsa lesz gazdasága 
növekedésének és segítségével a legjobb 
terményt tudja majd előállítani.

Szőlészeti verzió (V) 
1 m-es minimális szélességgel. Gyárilag “szűkre szabva”, a hagyományos keskeny sortávos szőlőültetvények számára ideális, ahol a szőlősorok 
távolsága 1.8 m és 2.20 m között van.

Speciális verzió (S) 
1.3 m-es minimális szélességgel. Tágabb térállású szőlőültetvényekben használható, ahol a sortáv 2.0 m-től 2.5 m-ig terjed. Fülkéje tágasabb a 
jobb kezelői kényelem érdekében.

Gyümölcsös verzió (F) 
1.5 m-es minimális szélességgel. Nagyobb területtel rendelkező szőlészetekbe vagy gyümölcsös ültetvényekbe szánt gépek. A traktorok  
szélesebb mellső híddal és a kategória legnagyobb helykínálatú fülkéjével rendelkeznek. (Az F verziót dombos mezőgazdasági területek 
műveléséhez / állatállomány ellátásához is be lehet állítani az alacsony súlypont és építési magasság végett.)

Alacsony építésű verzió (GE) 
1.15 m-es minimális szélességgel. Ezt az alacsony építésű modellt kifejezetten alacsony lombkoronák alatt, PE sátrakban és lombboltozatos 
szőlőültetvényekben történő munkavégzésre fejlesztettük ki.

Szőlészeti verzió (V) Speciális verzió (S) Gyümölcsös verzió (F) Alacsony építésű verzió (GE)

1.00 - 1.30 m* 1.30 - 1.50 m* 1.50 - 1.80 m

1.15 - 1.40 m*

1.80 - 2.20 m 2.00 - 2.50 m 2.50 - 3.00 m 2.00 - 3.00 m

* Jellemző munkaszélesség
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MF 3600-as széria – forradalmasítva 

Modell Verziók Teljesítmény (LE)

MF 3630 V/S/F/GE 76

MF 3640 F/V/S/GE 84

MF 3650 S/F/GE 94

MF 3660 S/F/GE 102

Továbbfejlesztett, jobb és munkára kész

Csendes forradalom zajlik - 

A Massey Ferguson DNS-e mostantól bele van oltva 
az MF 3600-as széria szőlős, ültetvény és gyümölcsös 
traktoraiba is. Sok gazdaság számára eddig is lényeges 
különbséget jelentettek a gépek, a mostani új fejlesztések 
és finomítások révén pedig, melyeket a V/S/F & GE 
típusokon hajtottunk végre a 3630, 3640, 3650 és 3660 
modelleken, az MF előnye tovább nő a versenytársakhoz 
képest.

A masszív szériát azok tesztelték a végletekig, akik igazán 
számítanak – Ügyfeleink. Az átdolgozott és újratervezett 
MF 3600-as traktorcsalád arra hivatott, hogy komolyan 
elgondolkodjon rajta. 

A fejlesztések középpontjában a legújabb generációs  
3 hengeres AGCO POWER Common Rail dízelmotor áll, 
amely biztosítja az Ön által elvárt többlet-teljesítményt, 
alacsonyabb károsanyag-kibocsátást és csökkent 
üzemanyag-fogyasztást.

A manőverező képesség további javítása érdekében 
minden verzió újratervezett mellsőhíd felfüggesztéssel 
lett ellátva. Így javul a kikormányzási szög és szűkebb 
fordulókat lehet venni.

Új korszak kezdődik a gépek számára ebben a 
teljesítmény kategóriában. A masszív és nagyon fejlett 
traktorok már eddig is számos elismerést vívtak ki 
maguknak sokoldalúságuk és kemény munkavégzésük 
révén.

01. Először is, az újratervezett fülke még tágasabb és még nagyobb 
helykínálattal rendelkezik. Jobb a kilátás, és az új bajuszkapcsolónak 
is köszönhetően olyan munkakörnyezet jön létre, amely növeli a 
termelékenységet. 

02. Az új háromhengeres common rail motor több teljesítményt, gyorsabb 
reakció-képességet és kevesebb üzemanyag-fogyasztást biztosít.

03. Válassza az Ön igényeinek legjobban megfelelő sebességváltót, akár 
a legmodernebb 24x12-es PowerShuttle verziót a kipróbált és megbízható 
SpeedShift funkcióval. 

04. Az új függőleges kipufogócső elrendezés nemcsak jobb kilátást 
biztosít a kezelő számára a fülkéből, hanem kíméletes terménykezelést is 
eredményez.  

05. Kiváló manőverező-képesség az áttervezett mellsőhíd függesztésnek, 
valamint a Superturn mellsőhídnak köszönhetően.

06. Világszínvonalón megújított 3-pont függesztőmű 3 tonnás hátsó 
emelési kapacitással. A magasabb használati értékért elektronikus 
függesztőmű vezérlés (EHR) érhető el opcióban.

07. A gép akár öt – a traktor hátulján és közepén elhelyezett 
csatlakozókat kiszolgáló – segédhidraulika-szeleppel is szerelhető, 
melyek közül kettő botkormány vezérlésű. 

08. 62 l/perces térfogatáramú hidraulika rendszer a modern 
munkaeszközök üzemeltetéséhez.

09. Optimalizált TLT, amely alacsonyabb motorfordulatszámot igényel a 
gazdaságosabb működés és alacsonyabb zajszint érdekében.

10. Vissza az alapokhoz – alapul vettük az MF 3600-as szériát és teljesen 
megújítottuk. A kutatások és fejlesztések, valamint az intenzív szántóföldi 
tesztek meggyőző új szériát hoztak létre.

Meggyőző tulajdonságok
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Rugalmas motor 
Az MF 3600-as szériában AGCO POWER dízelmotorok dolgoznak common rail technológiával, 
melyek több erőt, nyomatékot  és jobb rugalmasságot garantálnak, mint eddig valaha…

 A Massey Ferguson mérnökei keményen dolgoztak a common 
rail dízelmotor-technológia hatékonyságának finomításán annak 
érdekében, hogy a motorok tökéletesen megfeleljenek a speciális 
célokra tervezett traktorok által támasztott igényeknek. 

Több mint fél évszázada, 
a Massey Ferguson vezető szerepet 
tölt be az innovatív traktormotor-
technológia fejlesztése területén. 
Immár a globális AGCO szervezet 
szerves részeként a Massey Ferguson 
továbbra is támogatja az innovációt, 
és világszerte számtalan traktort lát el 
AGCO POWER motorokkal.

Kiváló hatékonyság, alacsonyabb 
fogyasztás és minimális károsanyag-
kibocsátás jellemzik a minden 
Massey Ferguson modellben 
megtalálható erőforrásokat, melyek 
az elsőszámú választást jelentik egyre 
több gazdálkodó számára az egész 
világon. 

A kimondottan az MF 3630, 3640, 
3650 és 3660 modellek számára 
készülő háromhengeres common 
rail motorok rendkívül kompakt 
kialakításúak, amelynek  révén 
a lehető legnagyobb űrtartalmú 
üzemanyag-tartály építhető be a 
hasznos munkaidő meghosszabbítása 
érdekében. 

Emellett a minimális méret és a 
hajtáslánc gazdaságos elhelyezése 
jelentősen javítja a traktor térbeli 
lehetőségeit és manőverező 
képességét. 

Az AGCO POWER-rel szorosan 
együttműködve, a Massey Ferguson 
mérnökei keményen dolgoztak azon, 
hogy tovább finomítsák a common 
rail dízelmotor- technológiát annak 
érdekében, hogy kielégítsék a 
speciális felhasználású traktorok által 
támasztott követelményeket. 

Azáltal, hogy a rendszer pontosan 
kiszámolja mennyi üzemanyagot 
igényel a motor bármely adott 
pillanatban, garantált az optimális 
égés a hengerekben. Így Ön tisztább, 
erősebb és megbízhatóbb erőforrásra 
tesz szert.

A common rail előnyei
Alacsonyabb zajszint:
•	 A tökéletesebb égés következtében csökken a zajszint
Kisebb vibráció:
•	 A tökéletesebb égés következtében csökken a motor 

rázkódása, vibrációja
•	 Javul a menetkényelem
Csökken a környezetszennyezés mértéke:
•	 3A szintű károsanyag-kibocsátási besorolás
•	 Óvja a környezetet és csökkenti az üzemeltetési költségeket
•	 Állandó teljesítmény az 1.800 - 2.200 ford./perc közötti 

motorfordulatszám-tartományban
•	 Nem szükséges állandóan nyomnia a gázpedált és 

üzemanyagot spórolva, alacsonyabb motorfordulatszámon 
dolgozhat

A motorok lenyűgöző teljesítménye és hatékony 
üzemanyag-felhasználása révén jelentősen 
csökken a hektáronkénti üzemanyag-költség
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Hogyan működik a common rail dízelmotor-technológia?

A rendszer működése
A common rail rendszer fő alkatrészei a nagy teljesítményű üzemanyag szivattyú (1), a közös 
nyomócső (2), egy befecskendező egység (3), a motor járását érzékelő szenzorok, és az ECU 
motorelektronika vezérlő egység (4) ezeknek az eszközöknek a vezérléséhez.
A rendszer sokkal nagyobb nyomással fecskendezi be az üzemanyagot a motorba, 
mint a hagyományos üzemanyag-befecskendező rendszerek.  A nagynyomású 
üzemanyag a tápszivattyútól a közös nyomócsövön keresztül az egyes hengerekre szerelt 
befecskendezőhöz jut. A befecskendezett üzemanyag mennyiségét és a befecskendezés 
időzítését a befecskendezők vezérlése határozza meg. 

A hagyományos befecskendező rendszer jellemzőivel összehasonlítva a common rail 
rendszer a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
•	 A befecskendezett üzemanyag mennyisége és a befecskendezési nyomás egymástól 

független értékek, és a motor minden egyes üzemállapotára vonatkozóan külön 
határozhatók meg, ami lehetővé teszi az optimális levegő/üzemanyag keverék 
létrehozását

•	 A befecskendezési folyamat elején (a befecskendezés kezdete és az égés kezdete közötti 
gyújtáskésleltetés ideje alatt) a befecskendezett üzemanyag mennyisége nagyon alacsony

•	 Jobb reakcióképesség és termelékenység. Míg a mechanikus befecskendezésű motorok 
reakciója 150-200 ford./perc fordulatszámot igényel, addig a common rail motorok már 
10 ford./perc után reagálnak

Mit jelent ez Önnek?
•	 A magas nyomású befecskendezésnek köszönhetően tisztább működés, alacsonyabb 

károsanyag-kibocsátási szint és nagyobb teljesítmény
•	 Hatékonyabb égés
•	 Hatékonyabb és gazdaságosabb üzemanyag-felhasználás
•	 A befecskendezési mennyiség szabályozásának köszönhetően kisebb a zajszint és 

károsanyag-kibocsátás
•	 Nagyobb teljesítmény a befecskendezés rugalmasabb időzítése révén
•	 Jobb és egyenletesebb gyorsulás
•	 A befecskendezési nyomás független szabályozása a fordulatszám és a terhelés alapján
•	 Nagyobb pontosság az 540-es vagy 1.000-es TLT fordulatszámmal hajtott munkaeszköz 

használatakor. A motor fordulatszáma pontos és állandó marad
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Kiemelkedő nyomatékátviteli képesség
A sebességváltó-hatékonyságban tett jelentős előrelépés tényleges különbséget jelent az új   
MF 3600-as modellek esetében, de ez csak a teljes kép egy része...

Sebességváltó-választék 
Mindegyik sebességváltónk hatékonyságot, erőt és termelékenységet biztosít. Ami azonban 
talán még ennél is fontosabb az az a tény, hogy valódi választási lehetőséget kínálunk Önnek.

Egy olyan választást, amellyel pontosan meghatározhatja mire van Önnek és gazdaságának 
szüksége.  Akár minimális sebességre kis teljesítményigényű és kis sebességű műveleteket 
végez, akár maximális sebességet szeretne a nagy teljesítményigényű munkálatokhoz, mint 
például a szállítás és a TLT meghajtású munkaeszközök üzemeltetése. 

Az új tervezésű PowerShuttle sebességváltó a common rail motorral kombinálva növeli a 
hatékonyságot és megfelelő erőt biztosít az egész gép számára.

Az új sebességváltó három többtárcsás, elektronikusan vezérelt nedves tengelykapcsolóból 
áll –ebből kettő az előremenethez (SpeedShift magas és alacsony fokozat), egy pedig a 
hátramenethez tartozik. 

Sebességváltó
3 tartomány

4 szinkronizált 
fokozat

Felező Irányváltómű

12x12 l - Mechanikus

24x24 Mechanikus felező l Mechanikus Mechanikus

24x24 SpeedShift l Elektro-hidraulikus Mechanikus

24x12 PowerShuttle + SpeedShift l Elektro-hidraulikus Elektro-hidraulikus
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1124 x12-es SpeedShift váltó sebességdiagramja

ELŐRE/HÁTRAMENETI SEBESSÉG km/h

FŐ
CS

OP
OR

T

Szántóföldi 
munkavégzési 

tartomány

8 “pedálmentes” fokozat az alacsony 
sebességű munkákhoz, mint például 
forgóborona üzemeltetéséhez

8 “pedálmentes” fokozat 3-10 km/h 
közötti sebességgel végzett szántóföldi 
munkavégzéshez

8 “pedálmentes” fokozat 7- 40* km/h 
közötti sebességgel végzett közúti 
szállításhoz
*30 km/h a V modelleken

Általános jellemzők és előnyök
•	 A hármas nedves többtárcsás tengelykapcsolók egyenletesebb teljesítményt 

és hosszabb élettartamot kínálnak
•	 Akár 8 “pedálmentes” fokozat áll rendelkezésre
•	 Nagy hatékonyságú, továbbfejlesztett PowerShuttle
•	 Hatékonyabb üzemelés hideg éghajlaton
•	 Ergonomikusan elhelyezett kezelőszervek a könnyű kezelhetőség érdekében
•	 Comfort-Control- kizárólag a Massey Ferguson által kínált funkció, melynek 

révén a kezelő beállíthatja a PowerShuttle irányváltás intenzitását annak 
érdekében, hogy a konkrét feladathoz a legmegfelelőbb legyen

•	 Mindezek a tulajdonságok együttesen teszik az MF 3600-as szériát 
rugalmasabban reagálóvá, kényelmesebben vezethetővé és még könnyebben 
kezelhetővé

A vezetőfülkében a kezelő értékelni fogja a 
SpeedShift vezérlőgomb elhelyezését, amely az 
egyszerű használhatóság végett a váltókaron 
található. Továbbá a váltókaron elhelyezett 
kuplungkioldó gomb mind a mechanikus 
sebességváltáskor, mind a traktorral történő 
elinduláskor és megálláskor használható.

Comfort-Control®
Finom vagy erőteljes irányváltás - a választás 
lehetősége az Öné! A műszerfalon található 
Comfort-Control kapcsoló beállításával a traktor 
tökéletesen optimalizálható a TLT-vel vagy 
homlokrakodóval való munkavégzéshez, ami 
által a gép irányítása mindig az Ön kezében 
marad, bármilyen munkát is végez vele.

A - kuplung kioldás  B - Speedshift
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Elektronikus függesztőmű vezérlés Az MF 3600-as széria tovább növeli a termelékenységet.

Az opcionális elektronikus függesztőmű vezérlés (ELC) 
bemutatásával javul a termelékenység, valamint a 
munkanaphoz hozzáadott érték is emelkedik. Az extra 
felszereltség használatával Ügyfeleink könnyen és 
precízen tudják működtetni a függesztőművet. 
A fülkés és fülke nélküli verziókon egyaránt elérhető ELC 
rendszer pusztán egy gomb megnyomásával garantál 
gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést.
A rendszer segítségével a kapcsolt munkaeszközök 
sokszor ismétlődő emelése és süllyesztése jóval 
egyszerűbb, amely kényelmesebb és termelékenyebb 
munkanapot eredményez. 
A sárvédőre kihelyezett kapcsoló lehetővé teszi a fülkén 
kívüli használatot a gyors és könnyű munkagép illesztés 
érdekében.

A jobb oldali kartámla tartalmazza az egyedi módon 
beépített, rendkívül kézreeső kezelőszerveket. Az 
ergonomikus elrendezés biztosítja, hogy a kezelő mindent 
gond nélkül elérjen.
 

A kezelőpanel forgókapcsolói a következő funkciókat 
tartalmazzák:
 
•	 Munkamélység/magasság
•	 Vonóerő- és helyzetszabályozás
•	 Süllyesztési sebesség
•	 Maximális emelési magasság
•	 Billenőkapcsoló a semleges helyzethez, emeléshez, 

süllyesztéshez
•	 Nyomógomb a gyors süllyesztéshez

Az elektronikus függesztőmű vezérlés forgókapcsolói 
csukható műanyag fedél alá kerültek annak érdekében, 
hogy a kevésbé használt kapcsolókat is gond nélkül el 
lehessen érni. A megoldás biztosítja a kapcsolók elzárását 
is a biztonság érdekében.

01. Hátsó sárvédőre kihelyezett ELC kapcsoló.
02. Elektronikus függesztőmű vezérlés
03. Lehajtható műanyag fedél.
04. Hárompont-függesztőmű.
05. Mostantól a kívülről és belülről is könnyedén elérhető 

akkumulátor főkapcsoló alapfelszereltség minden  
MF 3600-as traktoron.
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Az MF 3600-as széria fülkéit 
kifejezetten arra tervezték, 
hogy a keskeny nyomtávú 
traktorokban korábban nem 
tapasztalható kényelmet, 
minőséget és könnyű 
kezelhetőséget biztosítsanak  
a kezelő számára.
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Kezelői környezet
A látszat csal: az MF 3600-as egy keskeny nyomtávú széria, tehát azt is gondolhatná, hogy nincs elég hely 
a kényelmes kezeléshez és irányításhoz. Gondolja újra!

Egyszerű váltás az  
előre- és hátramenet 
között
A kormánykerék bal 
oldalán található 
vezérlőkarral a kezelő 
egyszerűen válthat az 
előre- és hátramenet 
között.

Egyszerű 
rakodóvezérlés
A gép elejére szerelt 
munkaeszközök és 
a homlokrakodó az 
ergonomikus kialakítású 
kezelőszerveknek 
köszönhetően egyszerűen 
és kényelmesen 
üzemeltethetők. 

Új bajuszkapcsoló
Az új kezelőkar növeli a 
kényelmet és javítja az 
irányítást.

Elektronikus kézi fordulatszám 
szabályozás
A motorfordulatszám egyes 
értékei memóriában tárolhatók, 
amely gombnyomásra 
aktiválható/kikapcsolható.

A fülke felszereltsége:
•	 Tágas és szellős munkakörnyezet a hosszan tartó kényelem érdekében
•	 Könnyű beszállás a fülkébe, több hellyel a vezetőülés, kormánykerék és 

kezelőszervek körül
•	 Kiváló körkörös kilátás, mellyel szemmel tarthatja a munkaeszközök 

működését
•	 A fülketető tökéletes kilátást biztosít felfelé és előre, valamint 

besüllyesztett napellenzővel van szerelve
•	 Nagyon hatékony légkondicionáló levegőszűrővel
•	 Alacsonyabb zajszint
•	 Letisztult és logikus elrendezésű műszerek és kezelőszervek
•	 Kartámasz az ülés jobb oldalán 
•	 Új rádió, alapfelszereltség memóriás adótárolással
•	 Megerősített kivitelű ajtókeret
•	 A függőleges kipufogó elrendezés garantálja, hogy a kiáramló gázok 
 elkerüljék az értékes terményt, mint például a szőlőt vagy a   
 gyümölcsöket. Az új elrendezés csökkenti a zajszintet is a fülkén belül  
 a kezelő kényelme érdekében
•	 Egy új bajuszkapcsoló javítja a kezelő kényelmét, valamint a traktor egész 

irányítását, ugyanis a következő funkciókat működteti: figyelmeztető 
jelzés, irányjelzés, fénykürt, távolsági fényszóró, tompított fényszóró, 
helyzetjelző és kürt

•	 MF márka szerinti új színek és megújult kárpitok

Az MF 3600-as széria fülkéje 
kényelmes, tágas és ergonomiailag 
minden igényt kielégít
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A bizonyíték a tesztelésben rejlik
Tény, hogy ezek a traktorok jelentős kutatáson és fejlesztésen estek át. Minden AGCO 
POWER common rail motorral szerelt MF 3600-as traktor több teljesítményt és nagyobb 
nyomatékot adott le, mint az elődmodellek. Mindezek mellett a fogyasztás is csökkent. A 
tesztelést pedig olyan embereknél végeztük, akik ténylegesen igazolni tudják az új gépek 
felhasználási értékét: ügyfeleinknél és szántóföldi tesztek során gazdálkodóknál.   

Nagyobb teljesítmény és nyomaték. Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás

 Az üzemanyag-fogyasztás szállítás közben 6,3 km-es útszakaszon,  
8 tonnás pótkocsival 35,7%-kal volt kevesebb az MF-nél, mint a gazdálkodó 
előző, konkurens márkához tartozó traktoránál  

Szántóföldi teszt alapján Spanyolországban

 Bekapcsolt TLT-vel fűkaszálás közben az MF 3660 F üzemanyag-
fogyasztása 35%-kal alacsonyabb volt, mint a versenytárs traktoré  

Szántóföldi teszt alapján Franciaországban

 10 km/h volt a munkatempó az MF 3660-nal, míg a versenytárs traktorral 
csak 8,8 km/h  

Szántóföldi teszt alapján Németországban

Akár 13%-kal több nyomaték
•	 alacsonyabb motorfordulatszámon

Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
•	 Magas nyomás + üzemanyag  

porlasztás
 =Hatékonyabb égés 
•	  Magas nyomású common rail
•	 (400-1350 bar), amely minden injektorra 
•	  ugyanazt az üzemanyagnyomást 

továbbítja
•	 Jobb levegő/üzemanyag mennyiség mérés 

– minden időben a megfelelő mennyiség

Akár 5%-kal több motorerő
•	 Nagyon rugalmas bármilyen terhelés és 

sebesség mellett
•	 Kiterjesztett hasznos motorerő 

tartomány az alacsony fokozatokban 
is a nagyobb teljesítmény és 
termelékenység érdekében, mialatt a 
motorfordulatszám alacsonyan marad 
az üzemanyag-megtakarítás érdekében

Minden görbe létező felhasználási körülmények közt mért 
értéket tartalmaz

Nyomaték

Üzemanyag-fogyasztás

Teljesítmény

Új MF 3660 Előző MF 3655



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

18

Megváltozott vezetés
Új mérce a manőverező képességben

A legszűkebb fordulók és trükkösebb lejtők legyőzéséhez az 
MF 3600-as széria partnere lesz a tovább javított 
kikormányzási szög végett. Az új tervezésű “darázsderekú”
alváz és a billenő mellsőhíd extrém manőverező képességet 
biztosítanak a traktoroknak. Ezáltal pedig még nehéz 
körülmények között is lehetővé teszik a precíz irányítást az 
értékes terménysorok közti mozgáshoz. Az egyszerű és nagy 
teherbírású kormányzási rendszer tökéletes teljesítményt 
garantál.

SuperTurn
Az áttervezett mellsőhíd-tartó öntvénynek köszönhetően egy 
olyan innovatív rendszer jön létre, amellyel az MF 3600-as 
traktorok még a legszűkebb fordulókat is teljes biztonságban 
tudják venni. A SuperTurn nagyon hatékony bármilyen 
időjárási tényező mellett. 

Munkavégzés rakodóval – semmi gond!
Modern, egyszerűen kezelhető és funkcionális rakodók 
teljes szériája áll rendelkezésére, melyek tökéletes 
harmóniában dolgoznak a traktorral. Ehhez a legmodernebb 
tervezés és esztétika párosul.

Teljes funkcionalitás és megbízhatóság ötvöződik a  
Massey Ferguson megújult, meggyőző építési minőségével 
és ezek a jellemzők egy olyan speciális traktorcsaláddá 
állnak össze, amely sokéves hatékony és megbízható 
munkavégzést biztosít Önnek a jövőben. Minél jobban 
manőverezhető az erőgép annál könnyebb biztosítani a 
termény minőségét és állagát. Logikus ugye?

Elektro-hidraulikus vezérlés
Rá fog jönni, hogy az elektro-hidraulikus vezérlés a tökéletes 
megoldás, amikor hegyes vagy egyenetlen talajon dolgozik. 
A rendszer lehetővé teszi, hogy tökéletesen kontrollálja 
a fák közt mozgó munkaeszközöket mindkét oldalon. Az 
alapfelszereltségben belső, kézzel állítható stabilizátorok 
mellé opcióként külső teleszkópos stabilizátor rendelhető.  
A jobb oldali függőleges orsó helyett pedig egy 

segédhidraulika-szelepen keresztül működtethető hidraulikus 
munkahenger rendelhető, a keresztirányú szintbeállításhoz. 

A függesztőmű szintezése hidraulikus beállítású stabilizátorral 
kombinálható, amely a hátsó függesztés oldalazását teszi 
lehetővé. 

Az elektro-hidraulikus működtetés akkor van megrendelve egy 
traktorba, ha a függesztőmű szintezés, valamint a hidraulikus 
stabilizátorok is rendelkezésre állnak. Ezen funkciók kapcsolói 
a jobb oldali kezelőpanel hátsó felén találhatók. 
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Gyors, könnyű, rutinszerű karbantartás
Tehát nem sokkal ezelőtt megkapta új  
MF 3600-as sorozatú traktorát. De hogyan 
tovább?

Hamarosan meg fog lepődni az alacsony 
üzemelési költségeken, a hosszú szerviz 
intervallumokon, valamint az AGCO kiterjedt 
és hatékony alkatrész- és szervizhálózatán.

A motor és a fő alkatrészek úgy lettek 
megtervezve és elhelyezve, hogy könnyen 
hozzájuk lehessen férni a tervezett 
karbantartások alkalmával. Az olaj- és 
szűrőcserék periódusa hosszabbra lett 
kitolva. Soha nem volt könnyebb Massey 
Ferguson traktort birtokolni.

A tökéletes támogatási opció-
manager szerviz- és kiterjesztett 
garancia-program
A Massey Ferguson manager szerviz 
és kiterjesztett garancia program a teljes 
védelem és biztonság érdekében egy új 
gép vásárlásától számított 12 hónapon 
belül kiváltható és akár 5 évre vagy 6.000 
üzemóra távlatba is kiterjeszthető. 

A program egy átfogó szervizterv 
minden előnyét tartalmazza; fix 
költségeket kizárólag eredeti alkatrészek 
felhasználásával, maximális traktor-
hatékonyságot és teljes kereskedői 
támogatást.

A csomag része a Massey Ferguson 
kiterjesztett garancia programja is*, amely 
tökéletes védelmet ad a bizonytalanságok 
és az előre nem látott vészhelyzetek ellen.

* Feltételekhez kötött

Tökéletes szervizelhetőség és 
teljes nyugalom

 Soha nem volt könnyebb Massey Ferguson traktort birtokolni 
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A fülkés modellek velejét képező 
egyszerűséget és sokoldalúságot 
követve, a fülke nélküli verziók is kiváló 
teljesítményt és magas szintű kényelmet, 
biztonságot kínálnak.

Fülke nélkül is kemény munkára 
termett 
Minden modell korszerű, nyitott 
vezetőállással rendelkezik, amelyet kiváló 
kopásállóságú anyagok használata, modern 
formatervezés és egyszerű, logikusan 
elrendezett kezelőszervek és műszerek 
jellemeznek. 

A nyitott vezetőállásnak köszönhetően 
az MF 3600 a lehető legalacsonyabb 
teljes magassággal rendelkezik, ezért 
épületekben és lelógó növények alatt is 
könnyedén használható. A traktor emellett 
kitűnő stabilitást biztosít a meredek lejtőkön 
vagy nehéz terepen végzett munkákhoz. 

Magas felszereltség 
Ne ítéljen tévesen – ezek a modellek nem 
“szegény rokonai” a fülkés gépeknek. 
Gyakorlatilag ugyanazt az alap és 
opciós felszereltséget, megegyező 
erőt, teljesítményt és gazdaságosságot 
biztosítják, mint fülkés társaik. 

Kényelmes és 
költséghatékony 
fülke nélküli modellek

20
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Kényelmes és 
költséghatékony 
fülke nélküli modellek

Bármelyik modellt és verziót is választja, engedje meg, hogy adjunk egy kis emlékeztetőt, hogyan fogja az MF 3600-as széria segíteni a munkát a gazdaságában:

•	 A Massey Ferguson családra jellemző, hogy modern és tetszetős, ugyanakkor rendkívül praktikus 
és erőteljes

•	 Az elérhető modellverziók és opciók széles választéka azt jelenti, hogy a műszaki felszereltségben 
Önnek nem kell kompromisszumot hoznia

•	 A kezelői környezet rendkívül kényelmes és kimagasló ergonómiával rendelkezik. Így Ön azonnal 
munkához is láthat

•	 Különböző szélességű és magasságú gépek állnak rendelkezésre választható kétkerék- 
vagy négykerékhajtással, hogy megfeleljenek a legkülönbözőbb speciális  alkalmazások 
követelményeinek is 

•	 Rendkívül jól kormányozható gépek kiváló fordulási sugárral

•	 A fülkével rendelkező modellek kezelőállása akadálytalan kilátást biztosít a munkavégzés során – 
például a homlokrakodóval végzett műveletek során

•	 Az egyedülálló üzemi teljesítmény és gazdaságosság érdekében az erőteljes, nyomatékos motorok 
tökéletes egységet alkotnak az alacsony energiaveszteségű váltóművekkel, hidraulikával és TLT-vel 

•	 Minden modell tervezésénél nagy hangsúlyt fektettünk a könnyű karbantarthatóságra és 
kezelhetőségre

•	 A kiváló gyártási minőségnek köszönhetően a gép értékálló, így értékcsökkenése sokkal 
alacsonyabb, mint más, látszólag “olcsó” traktoroké
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Rakodóval szerelt Massey Fergusont 
használva joggal érezheti könnyebbnek 
mindennapi feladatait. 

Soha nem hozunk kompromisszumot 
a minőség terén, így a lehető legjobb 
rakodókat kínáljuk gépeinkhez.

A párhuzamos vezetésű és anélküli rakodók 
új termékcsaládját már kifejezetten ehhez a 
traktorszériához tervezték, ezért a rakodók 
az eredeti tartozokék valamennyi előnyével 
rendelkeznek. Átfogó tervezésének, 
hatékony funkcióinak és okosan kivitelezett 
apró részleteinek köszönhetően ez a nagy 
teljesítményű gépcsalád elősegíti a 
munkaidő maximális kihasználását.

Az MF 900-as sorozatú rakodók minden 
kategóriatársuknál több előnyt kínálnak. 
A használatuk könnyű, hatékony és 
élvezetes, aminek az eredménye a 
maximális termelékenység és a vásárlói 
megelégedettség. 

Rakodók



A M
ASSEY FERGUSONTÓL

23

Az MF 3600-as széria  
és a maximális termelékenységet kínáló rakodók

MF 3600-as sorozat – rendelkezésre álló homlokrakodók

Modell Típus Emelési 
magasság

Emelési 
kapacitás

MF 3600 F
MF 921X Nem párhuzamos 2.90 m 1530 kg

MF 926X Párhuzamos 2.90 m 1800 kg

MF 3600 S
MF 921X Nem párhuzamos 2.90 m 1530 kg

MF 926X Párhuzamos 2.90 m 1800 kg
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Tökéletes kilátás 
Élvezze az akadálymentes kilátást a munkaeszközre minden alkalmazás közben. 
A tágas kabin és az MF 900-as rakodó alacsonyan elhelyezett keresztmerevítője 
révén a vezetőülésből mindig akadálytalan a kilátás, ami megkönnyíti a 
rakodóval végzett munkát. 

Minden cső és tömlő védett helyen, a rakodógém belsejében került elhelyezésre, 
ami a minimálisra csökkenti a hidraulikus elemek sérülésének az esélyét, 
ugyanakkor a lehető legjobb kilátást biztosítja. 

A rendkívül erős, nagyméretű csapok horganyzott kivitelűek és a kenésük is 
megoldható. A csapok elforgatását csaprögzítő akadályozza meg. 

MF 900-as rakodók:
modern, egyszerű, funkcionális

“Traktorunk és rakodónk tökéletes összhangban 
működik, a legkorszerűbb kialakítást és 
esztétikumot erővel és megbízhatósággal ötvözve”.
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Gyors és egyszerű fel- és leszerelés

A gyors leválasztáshoz egyszerűen engedje 
le a munkaeszközt a talajra, eressze le a 
támasztólábakat, oldja ki a csapokat, és válassza 
szét a rakodó és a traktor közötti hidraulikus és 
elektronikus csatlakozásokat.

A rakodó fel- és leszereléséhez nincs szükség szerszámokra, így egyetlen 
percet sem kell elvesztegetni az egyes műveletek között.

01. Eressze le a támasztólábakat. 02. Oldja ki a csapokat. 03. Válassza szét az elektromos 
csatlakozásokat.

04. Válassza szét a hidraulikus 
csatlakozásokat.
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Rendkívül könnyű kezelés kívül-belül

Az eszközhordozó
Biztonságos kapcsolatot hoz létre a 
rakodó gémszerkezete és munkaeszköz 
között, balesetmentes és biztonságos 
munkavégzést biztosítva a rakodóval 
végzett összes művelet során.

Állítható vezetőelem
A vezetőelem jelzi a gép kezelője 
számára a munkaeszköz helyzetét. 
Ez a könnyen állítható elem például 
annak jelzésére használható, hogy 
a rakodókanál vagy a raklapvilla 
párhuzamos-e a talajjal. 
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A munkaeszközök automatikus 
rögzítése a SafeLock funkcióval
Az intelligens funkciónak köszönhetően 
a munkaeszköz mindig precízen 
és pontosan csatlakoztatható a 
géphez. A SafeLock biztosítja, hogy a 
munkaeszközök rögzítőcsapjai mindig 
stabilan a helyükön legyenek.

01. A mechanikus botkormány funkciói:

•	 Emelés
•	 Süllyesztés
•	 Merítés 
•	 Ürítés

02. A kar helyzete állítható a kényelmes 
működés érdekében.

03. A botkormány rögzíthető is egy 
adott pozícióban.
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Gondoskodjon gazdasága költséghatékony jövőjéről
Jó üzleti érzékre vall, ha készülünk az előre nem látható eseményekre, és ahol gépek dolgoznak ott nincs párja a teljes nyugalomnak. 
Biztosítsa eszközeit a manager szerviz- és kiterjesztett garancia-program segítségével!

teljesítménnyel működjön. Mindez 
a Massey Ferguson által kidolgozott 
szigorú karbantartási ütemtervnek 
megfelelően kerül végrehajtásra. 

A manager™ tervvel és a benne 
foglalt “megelőző” szervizekkel 
az Ön traktora megőrzi kiváló 
termelékenységét hosszú éveken át. 
A csomag legfontosabb célja és 
üzenete, hogy Ön soha nem fog 
váratlan, előre nem látott kiadásokkal 
szembesülni. 

A “megelőző” szerviz és karbantartási 
szolgáltatással csökkenthetők gépének 
karbantartási költségei, így csökkennek 
a hosszú távú üzemeltetési költségek 
is, ami virágzó jövőt biztosít gazdaság 
számára. 

Személyre szabott tartalmával 
a manager™ tervet úgy alakítottuk 
ki, hogy megfeleljen egyedi igényeinek. 
A védelem akár 5 évre vagy 6.000 
üzemórára is kiterjedhet igényeitől 
függően. A nagyobb rugalmasság 

A manager™ szerviz- és kiterjesztett 
garancia-program* egy átfogó csomag, 
amely teljes körű védelmet biztosít 
traktora számára a rutin karbantartások, 
javítások és AGCO hátterű teljes 
garancia révén. A program a következő 
kritikus fődarabokra és alkatrészekre 
terjed ki:

•	 Motor és sebességváltó
•	 Hidraulika
•	 TLT
•	 Kormánymű
•	 Elektronikus berendezések
•	 Fülke és kezelőszervek
•	 Mellső- és hátsóhíd

Biztonság a gép teljes élettartama 
alatt 
A legmodernebb technológiát 
alkalmazó, speciálisan kiképzett 
technikusaink által nyújtott “megelőző” 
szervizszolgáltatás tökéletes nyugalmat 
kínál Önnek. Ezek a sokéves 
tapasztalattal rendelkező szakemberek 
mindig rendelkezésre állnak annak 
érdekében, hogy gépe optimális 

* A manager™ szerviz és garancia program nem minden piacon érhető el. Keresse fel helyi Massey Ferguson kereskedőjét, hogy az Ön országában elérhető-e a szolgáltatás. A program feltételekhez és körülményekhez kötött. 

végett a gép vásárlásától számított hat 
hónapig dönthet úgy, hogy megigényli 
a manager™ programot helyi Massey 
Ferguson kereskedőjénél. 

Márkakereskedője elkészíti a 
karbantartási tervet, és az Ön egyedi 
igényeinek megfelelően akár maximális 
10.000 üzemórára is kiterjesztheti azt.

A manager™ szerviz- és kiterjesztett 
garancia-program választása nemcsak 
a teljes nyugalmat garantálja Önnek 
és vállalkozása számára, hanem azt is, 
hogy a gép újraeladási értéke magasabb, 
szerviztörténete teljesen dokumentált 
lesz a javításokhoz pedig kívül-belül 
eredeti AGCO alkatrészek kerülnek 
felhasználásra.

Bővebb információért a manager™ 
szerviz és garancia programmal 
kapcsolatban keresse fel még ma helyi 
Massey Ferguson kereskedőjét!
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Teljes támogatás. Ott, ahol Önnek szüksége van rá.

A Massey Ferguson importőre és kereskedői mindig készen 
állnak arra, hogy még egy kis extrával támogassák vásárlását. 

A mezőgazdaság sokszor kemény kenyérkereset, ezért 
biztosítjuk, hogy bármikor megkapja azt a támogatást 
tőlünk, amire szükség van, de legfőképpen az év nehéz 
időszakaiban. Márkakereskedőink elkötelezettek aziránt, 
hogy megtalálják az Önnek legmegfelelőbb terméket, majd 
utána a legjobb szervizszolgáltatást és alkatrészellátást 
nyújtsák tevékenységének támogatása érdekében. Ezzel 
Ön egy elkötelezett, magasan képzett szakemberekből álló 
család tagjává válik, akiknek a legfőbb valódi célja, hogy 
csúcsminőségű támogatást nyújtsanak.

Értünk a gazdálkodáshoz és tisztában vagyunk a kihívásokkal, 
melyekkel szembesül. Kereskedőink segítenek Önnek a 
sikeres jövő megtervezésében. Érdeklődjön bátran helyi 
márkakereskedőjénél a finanszírozási lehetőségekről, melyek 
lehetnek lízing, bérletet követő vásárlás vagy bérleti opciók. 
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Fülke és fülke nélküli modellek alap és extra felszereltsége

Kezelői tér- fülkés verziók

Alapfelszereltség részei: V/S/F/GE
Oldalsó elrendezésű kipufogó, 4 munkalámpa a tetőn (2 elől, 2 hátul) rádió, fülke szellőztetéssel/fűtéssel, akkumulátor 
főkapcsoló, motorfordulat memória, figyelmeztető forgófény, különféle kivitelű vonórudak és vonófejek

Opcionális felszereltség részei: V/S/F/GE
Függőleges elrendezésű kipufogó, 3 tonna emelési kapacitás, légkondicionáló, levegő rugózású vezetőülés, ablaktörlő a 
hátsó szélvédőn, első sárvédők, hátsó sárvédők, elektronikus függesztőmű vezérlés 

Kezelői tér - fülke nélküli modellek

Alapfelszereltség részei: V/S/F/GE
Oldalsó elrendezésű kipufogó, akkumulátor főkapcsoló, motorfordulat memória, figyelmeztető forgófény, különféle kivitelű 
vonórudak és vonófejek

Opcionális felszereltség részei: V/S/F/GE
3 tonna emelési kapacitás, 1 hátsó munkalámpa, levegő rugózású vezetőülés, első sárvédők, hátsó sárvédők, elektronikus 
függesztőmű vezérlés 

Mindent elkövettünk azért, hogy a jelen prospektusban szereplő minden adat a lehető legpontosabb és legfrissebb legyen. Azonban pontatlanságok, hibák vagy kihagyott információk előfordulhatnak, valamint a felszereltség előzetes értesítés nélküli változtatási jogát is fenntartjuk.   
Ezért kérjük minden felszereltséget tisztázzon Massey Ferguson kereskedőjével vagy importőrével a vásárlás előtt.
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MF 3630 MF 3640 MF 3650  MF 3660

V/S/F/GE V/S/F/GE S/F/GE S/F/GE
Motorteljesítmény

Max (ISO 14396) LE/kW 76 (57) 84 (62) 94 (70) 102 (76)

Max . nyomaték (Nm) 345 360 390 405

Motor

Típus 33CTA 33CTA 33CTA 33CTA

Befecskendező-rendszer Common rail (közös nyomócsöves)

Légellátás

Hengerűrtartalom/hengerek száma - liter 3.3/ 3 3.3/ 3 3.3/ 3 3.3/ 3

Kipufogó baloldalon, vízszintes l l l l

Kipufogó,függőleges m m m m

Kettős, száraz légyszűrő l l l l

Sebességváltó
12 előre/ 12 hátra, mechanikus irányváltó 

mechanikus felező (30km/h)
2WD
4WD

l

l

l

l

l

l

l

l

24 előre/24 hátra, mechanikus irányváltó (40 km/h) 4WD m m m m

24/24, mechanikus irányváltó SpeedShift  
funkcióval(40 km/h) 4WD m m m m

24/12, PowerShuttle és SpeedShift (40 km/h) 4WD m m m m

Teljesítményleadó tengely (TLT)
Működtetés és vezérlés

540 ford./perc 1938 -as motorfordulatszámnál 
(fülke nélküli verzió) l l l l

540/540E 1938/1648 ford./perc motorfordulatszámnál

Fülke l l l l

Nyitott vezetőállású (fülke nélküli) m m m m

540/1000, 1938/1962 ford./perc 
motorfordulatszámnál m m m m

Menetsebesség-arányos TLT m m m m

Függesztőmű és hidraulika
Hárompont-függesztőmű Felső függesztőkarra ható erő érzékelése 1/2 kategóriájú függesztőmű fix gömbfejekkel (opcionális horgos karvégek)

Függesztőmű-vezérlés     Mechanikus helyzet- és vonóerő szabályozás, süllyesztési sebesség szabályozása

Elektronikus függesztőmű-vezérlés (ELC) m m m m

Max. olajáram 2200 ford./perc motorfordulatszámon

Alapfelszereltség 62 62 62 62

Opcionális felszereltség - - - -

Max. nyomás - bar 190 190 190 190

Szintszabályzás, mechanikus/hidraulikus l/ m l/ m l/ m l/ m

Maximális emelőképesség a függesztőkarok végén, kg 3000 3000 3000 3000

Műszaki adatok

* Nem érhető el az Egyesült Királyságban. l  = Alapfelszereltség    m  = Opció   -  =   Nem érhető el



MF 3630 MF 3640 MF 3650 MF 3660
Kihelyezett hidraulika V/S/F/GE V/S/F/GE S/F/GE S/F/GE

Segédhidraulika-szelepek (hátul)

Alapfelszereltség 2 2 2 2

Opcionális felszereltség 3 3 3 3

Segédhidraulika szelepek (középre helyezve) 2 2 2 2

Jobb oldali mellső kivezetés és szabad visszafolyás 2/4 2/4 2/4 2/4

Kormányzás

Hidrosztatikus l l l l

Teleszkópos kormányoszlop m m m m

Teleszkópos és dönthető kormányoszlop - fülkés/fülke 
nélküli modellek - - - -

Fix kormányoszlop a GE verziókon l l l l

Fékek

Típus/működtetés Olajhűtésű tárcsafékek, hidraulikus működtetés

Rögzítőfék Mechanikus,a fő fékrendszertől független. Kézikaros működtetés.

Hidraulikus pótkocsifék m m m m
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 Alapfelszereltségbe tartozó kerekek és abroncsok                                                                           V                                                              S                                                              F                                                              GE
(Kerekek és abroncsok széles választéka áll rendelkezésre.. Kérjük, érdeklődjön helyi kereskedőjénél)

Elüls  2WD m 6.00R16 6.50R16 6.50R16 6.00R16

Hátsó  2WD m 360/70R24 320/85R28 320/85R28 360/70R24

Elüls  2WD m 6.50R16 7.50R16 6.50R16 6.00R16

Hátsó  2WD m 320/85R28 340/85R28 380/70R24 380/70R20

Elüls  4WD l 6.50R16 7.50R16 7.50R20 260/70R20

Hátsó  4WD l 11.2R28 12.4R28 13.6R28 380/70R20

Nyomtávállítási tartomány ("Standard" kerekek és abroncsok esetén)
Elüls 2WD mm 986-1373 942-1342 1195-1364 935-1345

Hátsó 2WD mm 896-1296 976-1376 1142-1646 848-1154

Elüls 4WD mm 888-1006 1005-1071 1199-1427 983-1089

Hátsó 4WD mm 858-1258 976-1376 1224-1624 925-1139

Tömeg és méretadatok **megközelítő értékek, abroncsmérettől függően

Tömeg - kg (4WD)
Fülkés - kg 2750 2835 2975 2775

Fülke nélküli - kg 2550 2620 2760 2560

Hossz- orrsúlytartó kerettel/függesztőkarokkal mm 3984 3984 3984 3984

Minimális szélesség (4WD)** mm 1000 1300 1450 1150

Maximális szélesség (4WD)** mm 1616 1704 2076 1520

Teljes magasság, fülke tető főlőtt ** mm 2300 2300 2300 2250

Tengelytáv (4WD) mm 2150 2150 2150 2150

Fordulókör  (külső sugár fékezés nélkül) - 4WD** m 3.5 3.5 3.5 3.5

Űrtartalmak
Üzemanyagtartály űrtartalma Liter 68 68 68 68
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34 Méretek -  V,GE,S,F, (4WD)

Hátsó tengely középvonalától (mm) V GE S F
Méretek Fülkés modellek

A
Fülke magasság (sárga forgójelző 

nélkül) 1715 1715 1715 1715

C
Hátsó tengely alatti legkisebb 

magasság 250 250 250 250

D Mellsőhíd középvonala 210 210 210 210

E
Mellsőhíd legalacsonyabb 

magassága 330 330 330 330

F
Mellsőhídtartó öntvény 
legalacsonyabb pontja 260 260 260 260

G Teljes hossz 3984 3984 3984 3984

H Tengelytáv 2150 2150 2150 2150

I Sárvédő belső szélesség 450 520 520 600

J Sárvédő külső szélesség 1000 1000 1300 1450

K Fülke külső szélesség 1000 1000 1200 1200

Sárga forgójelző kiegészítő magassága 200 200 200 200

Méretek Fülke nélküli modellek

B
ROPS borulásgátló keret 

magasság (sárga forgó nélkül) 1884 1884 1884 1884

C
Hátsó tengely alatti legkisebb 

magasság 250 250 250 250

D Mellsőhíd középvonala 210 210 210 210

E
Mellsőhíd legalacsonyabb 

magassága 330 330 330 330

F
Mellsőhídtartó öntvény 
legalacsonyabb pontja 260 260 260 260

G Teljes hossz 3984 3984 3984 3984

H Tengelytáv 2150 2150 2150 2150

I Sárvédő belső szélesség 450 520 520 600

J Sárvédő külső szélesség 1000 1150 1300 1450

L Hátsó sárvédő magasság 730 605 730 730

M
Kormánykerék minimális 

magassága 810 780 810 810

Sárga forgójelző kiegészítő magassága
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Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com
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