
MF 4700, MF 5700 a MF 6700

56-97 kW
 

(75-130 k)
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MF 4700, MF 5700 & MF 6700 
Nastavení nových standardů Rozšířená očekávání

NOVÝ SYMBOL SVĚTOVÉ ZNAČKY - Massey Ferguson jako nejprestižnější jméno v 
průmyslovém odvětví zemědělských strojů vzbuzuje vášně profesionálních farmářů, kteří 
milují zručně konstruované, ikonické traktory.

V celé historii značky symbolizovaly traktory Massey Ferguson duch své doby. Po vzoru svých nejvýraznějších 
předchůdců: Ferguson Brown, TE20, světově proslulé řady MF 35 a MF 65, řady MF 135, MF 165, MF 200 
a MF 300, si traktory MF 4700, MF 5700 a MF 6700 vzaly za cíl pokračovat v pozoruhodné legendě těchto 
ikon pod značkou MF praktickými inovacemi, díky kterým poskytují moderní ekvivalent pro dnešní zemědělské 
práce. Jsou to moderní průkopníci, kteří jsou k dispozici světu farmářů - vizionáři dnešních polí. Při práci 
překračují limity. Tyto nové řady jednoduchých a spolehlivých traktorů otvírají nové horizonty světa zemědělství.

Massey Ferguson vždy poskytoval inovativní, a přitom praktická řešení podle potřeb farmářů a reagoval na 
okamžité výzvy. V této tradici pokračují i tyto řady, obsahující vysoce moderní, výkonné, robustní a jednoduché 
traktory, které poskytují výjimečnou efektivitu farmářům všech zaměření.

Se zcela novým a přitom jednoduchým designem, vyrobené ve špičkových továrnách na celém světě, s 
účinnými hnacími ústrojími a vysokou úrovní komfortu jsou řady MF 4700, MF 5700 a MF 6700 jednoznačně 
předurčeny do role nových světových tahounů.

Poskytují skutečné zhodnocení investic v každém odvětví!

Konstrukce a výroba   
Massey Ferguson

Stylový vzhled rodiny MF. Navrženy od 
základu, vyrobeny podle 

nejmodernějších standardů. Vyráběny v 
továrnách se špičkovými technologiemi.

Více najdete na stranách 4-7
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MF 4700, MF 5700 & MF 6700 

Konstrukce a výroba   
Massey Ferguson

Stylový vzhled rodiny MF. Navrženy od 
základu, vyrobeny podle 

nejmodernějších standardů. Vyráběny v 
továrnách se špičkovými technologiemi.

Více najdete na stranách 4-7

Nové motory AGCO Power
Hospodárné a výkonné 3 nebo 4válcvé 

motory splňující nejnovější emisní normy.
Více najdete na stranách 8-9

Dokonalá kombinace traktoru a čelního 
nakladače

Váš traktor může být vybaven
od výrobce plnou přípravou pro nakládací 

zařízení, s výjimkou nakládacího zařízení MF.
Více najdete na stranách 24-27

Přední hnaná a hnací náprava
Mohou být vybaveny 

elektrohydraulickým zapínáním 
závěru diferenciálu a pohonu 

přední nápravy
Více najdete na stranách 10-11

Nová MODERNÍ převodovka
Zcela nová synchronizovaná převodovka 12x12 je navržená 

pro efektivní přenos výkonu při minimální absorpci výkonu. 
Výkonnost nesrovnatelná s žádným jiným traktorem na světě.

Více najdete na stranách 12-13

Snadný přístup do kabiny řidiče 
Do kabiny řidiče můžete nastoupit z levé i pravé 

strany po velkých, vhodně odstupňovaných 
nástupních schodech.

Více najdete na stranách 18-19

Vývodový hřídel
Výběr otáček vývodového hřídele 540, 

540E a 1 000 1/min pro pohon jakéhokoliv 
moderního nářadí.

Více najdete na stranách 14-17

Hydraulická soustava
Vysoce účinná soustava se dvěma 

hydrogenerátory ve standardní verzi zajišťuje 
optimální účinnost při práci s více funkcemi ve 

stejnou dobu.
Více najdete na stranách 14-17

Snadná obsluha
Díky novým, intuitivním a ergonomickým 

ovládacím prvkům bude váš traktor reagovat 
na váš sebemenší povel. Pokud si uvědomíte 

pocit z jízdy, bude to pravděpodobně podobný 
pocit, jako při řízení vašeho automobilu.

Více najdete na stranách 12-13

Nový STANDARD v komfortu kabiny
Kabina vybavená všemi novými funkcemi pro daný 

segment traktorů, výhled pod úhlem 360°. Navržená 
pro váš pracovní komfort

Více najdete na stranách 20-21

OD M
ASSEY FERGUSON
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Každý, kdo si dnes zakoupí traktor Massey Ferguson, očekává, že bude splňovat 

nejnovější směrnice na provoz a ochranu životního prostředí. Očekává kombinaci 

špičkových moderních technologií a komfortu, jednoduchosti, spolehlivosti, kvality 

a nejlepších zkušeností ze zemědělství. 

Jak to víme? Protože jako partneři jste stáli v centru konstrukční fáze. To je 

důvod, proč inženýři Massey Ferguson začali s čistým stolem. Naši inženýři mají 

zemědělství v krvi a mají schopnost odhadnout směr budoucího vývoje, protože 

naslouchají vaším individuálním potřebám. Těší se na vývoj nových řešení pro 

složité výzvy zemědělství dneška i zítřka.

Měnící se otázky k nalezení nových a čerstvých odpovědí 
na aktuální výzvy

Jsme celosvětová značka. Jsme Massey Ferguson - a traktory nových řad MF 4700,  
MF 5700 a MF 6700 dokonale ztělesňují toto prohlášení.

Vytvořili jsme traktory, do kterých jsme včlenili vše, co víme o zemědělství. S novými traktory  
MF 4700, MF 5700 a MF 6700 rozšiřuje Massey Ferguson svou DNA na pole, takže farmáři  
ve všech částech světa si mohou vyzkoušet, co se stane, když je technologie jednoduchá,  
přímočará a dostupná.

Během své dlouhé historie dokázala společnost Massey Ferguson mnohem více, než konstruování, 
výrobu a prodej zemědělské techniky, aby se farmářům dostaly ta nejlepší možná zařízení. Od 
zahájení 3D konstruování v Beauvais, MF komora virtuální reality a továrny odstartovaly výrobu 
traktorů, na které se farmáři mohli vždy spolehnout, ve dne i v noci.

SVĚTOVÝ DESIGN- 
SVĚTOVÝ TRAKTOR PRO SVĚTOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ  

82 837 hodin testování na poli Konstruování s využitím 3D virtuální reality
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Výrobní závod traktorů Massey Ferguson ve francouzském 

Beauvais získal za rok 2016 ocenění Francouzská továrna roku.  
“L’Usine Nouvelle”

Spolehlivost je naše DNA. Jako součást značky se Massey Ferguson zavázal k dodávkám nejvyšší kvality 

za všech okolností. Každá součást nové řady teleskopických manipulátorů MF 4700, MF 5700 a  

MF 6700 byla navržena, vybrána a přiřazena nejlepšímu výrobnímu dodavateli a součásti jsou montovány 

podle nejnovějších výrobních technologií. Po celou dobu výroby i před opuštěním továrny náš tým kvality 

provádí systematické kontroly každého detailu.

Na co se podíváte, čehokoliv se dotknete, budete cítit pokročilou a vysokou kvalitu konstrukce. Na kapotě 

a uprostřed volantu uvidíte logo značky, které můžete důvěřovat. Chystáte se začít obtížnou práci poprvé 

s novým traktorem Massey Ferguson. Nevíte, jaké to bude, ale cítíte, že tento nový pracant vás nenechá 

na holičkách.

Moderní výroba podle nejmodernějších standardů
Vestavěná, zabudovaná spolehlivost  

82 837hodin zkoušek provedených na několika pracovištích po celém svě
tě (Fr

ancie
, Spoje

né
 kr

álo
vs

tví
, Tu

rec
ko

, ..
.)

100% nový design, motor, převodovka, kabina řidiče…
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Investice350mil.
US

D

64 odhodlaných konstruktérů MF

8 letý vývojový projekt

47prototypů otestovaných v laboratoři i na poli

82 837hodin zkoušek provedených na několika pracovištích po celém svě
tě (Fr

ancie
, Spoje

né
 kr

álo
vs

tví
, Tu

rec
ko

, ..
.)

100% nový design, motor, převodovka, kabina řidiče…

JEDNO centrální konstrukční 
pracoviště - Beauvais s konstruktéry z Canoas (Brazílie), Čenaí (Indie) a Čchang-čou (Čína).
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Známou a přece zřejmě jedinou nejdůležitější součástí všech traktorů Massey Ferguson je jejich hnací ústrojí. 

Každá součást podvozku byla navržena pro ohromnou pevnost, což je hlavním faktorem celkové výkonnosti 

zemědělských traktorů. Tento moderní design poskytuje všestrannost, výkon, odolnost a vynikající schopnosti 

traktorům řady MF 4700, MF 5700 a MF 6700.

Hnací ústrojí traktorů řady 
MF 4700, MF 5700 a MF 6700 - 
Vytvoření dokonalého designu

MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713

Max. výkon při otáčkách motoru 2 
000 1/min (k) 75 85 95 100 110 120 130

Max. točivý moment při otáčkách 1 
500 1/min 312 347 355 410 417 502 540

Typ převodovky
12x12 synchronizovaná 

převodovka
12x12 synchronizovaná 

převodovka
12x12 synchronizovaná 

převodovka
12x12 synchronizovaná 

převodovka
12x12 synchronizovaná 

převodovka
12x12 synchronizovaná 

převodovka
12x12 synchronizovaná 

převodovka

Typ motoru Motor AGCO POWER 3,3 l / 3 válce splňující nejnovější emisní limity
4válcoý motor AGCO POWER se zdvihovým objeme 4,4 litrů, kompatibilní s bezúdržbovým katalyzátorem DOC 

a komplexní technologií SCR

Verze Kabina / Plošina Kabina / Plošina Kabina / Plošina Kabina Kabina Kabina Kabina

Rozvor náprav 2 250 mm 2 430 mm 2 500 mm

Zvedací kapacita zadního závěsu 3 000 kg 4 300 kg 5 200 kg



09

Komplexní technologie SCR
 Výkon traktoru je k dispozici kdykoliv, protože není 

nutné provádět regeneraci částicového filtru (DPF).

Nádrž kapaliny Adblue®*
Nádrž Adblue® lze snadno doplňovat 

současně s doplňováním paliva.

Palivová soustava s Common rail
Nejmodernější palivová soustava 

se systémem Common rail nabízí 
optimální vstřikovací tlaky i při nízkých 

otáčkách paliva. Díky vyšším teplotám 
není nutné používat částicový filtr DPF.

Nedostižný výhled pod úhlem 360°
Kompaktní systém SCR „vše v jednom“ 

nabízí řidiči výhled pod úhlem 360° pro 
optimální komfort a bezpečnost práce.

Nový motor AGCO Power
Tříválcový motor AGCO POWER 3,3 l dodává výkon v rozsahu 55 až  

70 kW (75 až 95 k). Motor 4,4 l poskytuje výkon v rozsahu 74 až  
96 kW (100 až 130 k). Tyto přeplňované motory mají prověřené záznamy 

o výkonnosti a spolehlivosti pro traktory řady MF 5600 a MF 5700 SL.

Pro společnost Massey Ferguson a náš tým inženýrů bylo tvoření a 
ovlivňování budoucnosti vždy vzrušující výzvou. Tím se snažíme nabízet 
vysoce účinné a výkonné motory s minimální spotřebou paliva, které mohou 
mít značný vliv na vaše finanční výsledky a pomáhat vám splnit průmyslové 
požadavky na ochranu životního prostředí.

Již v roce 2008 zahájil Massey Ferguson spolu s AGCO POWER vývoj 
technologie SCR jako nejjednoduššího, bezúdržbového řešení, které splňuje 
tu nejpřísnější emisní legislativu bez vlivu na výkon a produktivitu. Nyní je 
to průmyslový standard, ale stále vedeme s 25 000 traktory, které tuto 
technologii používají na celém světě! - Vliv na vaše podnikání je pouze 
pozitivní - nižší náklady na palivo.

Tříválcový motor AGCO Power se zdvihovým objemem 3,3 l, který je srdcem traktorů řady MF 4700, je 
známý svou spolehlivostí a nízkou spotřebou paliva. Poskytuje výkon 55 až 70 kW (75 až 95 k). Čtyřválcový 
motor AGCO Power se zdvihovým objemem 4,4 l, který je montován do traktorů řady MF 5700 a MF 6700, 
poskytuje výkon v rozsahu 74 až 96 kW (100 - 130 k). Protože traktor i motor pocházejí od stejného výrobce, 
můžete si být jistí stejnou kvalitou výrobku a dokonalou kompatibilitou i efektivitou.

Nízká spotřeba paliva i hladina hluku 
Motory použité v traktorech MF 4700, MF 5700 a MF 6700 mají dlouhý zdvih, díky kterému mají motory 
velký točivý moment v širokém rozsahu otáček. Maximální točivý moment je dosažen při nízkých otáčkách 
motoru. Při nízkých otáčkách volnoběhu pouhých 2 000 1/min je nejen minimální spotřeba paliva, ale i 
hlučnost a opotřebení. Výsledkem jsou nižší účty za palivo a příjemnější zážitky řidiče.

Motor - Sval pro splnění libovolného úkolu

* SCR se montujte do modelů MF 4708 a MF 4709 s kabinou a modelů MF 5700 a MF 6700.

OD M
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Hnací ústrojí - Inspirované inženýrství
Převodovka 12x12

Moderní a úsporná převodovka s vysokou 
účinností přenosu výkonu pro značnou úsporu 

paliva. Tlakové mazání převodovky snižuje 
efekt unášení a tření.

Převodovka s přepínáním směru 
jízdy v plném rozsahu s možností 

volby mezi mechanickým a 
hydraulickým ovládáním.

Jednoduchá konstrukce 
znamená minimální 

ztráty výkonu pro 
maximální výkonnost a 

hospodárný provoz.

Hydraulicky ovládaná spojka 
vývodového hřídele zajišťuje 

snadné ovládání a dlouhou 
životnost.

Převodovka s 12 stupni pro 
jízdu vpřed a 12 pro jízdu vzad 

se 6 rychlostními stupni ve 
dvou rozsazích převodů

Zcela nové 3 a 4válcové motory



2250mm

2430mm

2500mm

4067mm

4305mm

4305mm

2537mm*

2637mm*

2725mm**

460mm

480mm

520mm

11

Výjimečně pevná zadní náprava 
s robustními planetovými 

koncovými převody je zárukou 
spolehlivosti i s nejvyšším 

zatížením

Výkonný zadní závěs se 
systémem ELC (elektronické 

řízení závěsu) zajišťuje 
bezpečnou a spolehlivou 

práci i s nejtěžším nářadím.

Plně nezávislý vývodový 
hřídel

Robustní zadní náprava. 
Pohon pro každé nářadí

Elektrohydraulické zapínání 
závěru diferenciálu pro 

snadné zapínání v jakýchkoliv 
podmínkách

Ro
zv

or
 n

áp
ra

v 
- 

vo
lb

a
* Standardní hodnota s pneumatikami 16,9 R 34   ** Standardní hodnota s pneumatikami 18,4 R 38.

OD M
ASSEY FERGUSON

MF 4700
55- 70 kW 
(75-95 k)

MF 5700
74- 81 kW 
(100-110 k) 

MF 6700
88 - 96 kW 
(120-130 k)
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Řady traktorů MF 4700, MF 5700 a MF 6700 
jsou vybaveny zcela novou synchronizovanou 
převodovkou, která poskytuje celkem 12 
převodových stupňů pro jízdu vpřed a 12 pro 
jízdu vzad ve dvou rozsazích převodů. Šest 
převodových stupňů je v rozsahu 4 -12 km/h 
určeném typicky pro práci na poli, maximální 
pojezdová rychlost je 40 km/h.

Proč se převodovka tak snadno ovládá?

Snadná obsluha a účinná převodovka
Pro každou práci lze zvolit tu správnou rychlost pomocí řadicích pák, které jsou 
snadno dostupné a přesto umístěné úhledně po řidičově ruce pro neomezovaný 
průchod při nastupování i vystupování. Jednokotoučová suchá spojka se snadno 
ovládá a má jednoduchou údržbu. 

Pokud to vyžaduje prováděný úkol, je k dispozici volitelná převodovka pro plazivé 
rychlosti s minimální pojezdovou rychlostí až 140 m/h*.

* at 1400 rev/min with 16.9R34 tyres and 12x12

Přepínáním mezi jízdou vpřed a vzad na 
souvrati, na dvoře farmy nebo při připojování 
nářadí se ovládá snadno pomocí mechanické 
páky synchronizovaného řazení směru jízdy 
umístěné na přístrojové desce.

Protože tato převodovka je nová, 
konstruktéři Massey Ferguson navrhli činnost 
páky s funkcí pedálu spojky s ohledem na 
komfort řidiče. Tento nový design zajišťuje 
nižší námahu a stejnou plynulost řazení, jako v 
jakémkoliv osobním automobilu.

Volitelná vlevo umístěná páka Power-Control poskytuje tři funkce v jednom a 
jednoduché ovládání špičkové převodovky. Řidič může přepínat mezi směry jízdy vpřed 
a vzad a řadit neutrální stupeň. Pro vyšší přesnost lze nastavit reakční dobu přepínání 
směru jízdy pomocí ovládače Comfort Control - dokonalá kombinace pro práci s 
předním nakládacím zařízením.

Tato funkce se dodává s tlačítkem ovládání spojky na páce volby rychlostního převodu. 
Tlačítko umožňuje měnit rychlostní převody bez použití pedálu spojky.



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

km/h

13

OD M
ASSEY FERGUSON

Do
ln

í r
oz

sa
h

Ho
rn

í r
oz

sa
h

Pojezdová rychlost vpřed/vzad

Graf ukazuje pracovní rozsahy 
pro řadu MF 4700

Převodovka 12x12
•	 40	km/h	standardní	max.	pojezdová		 	
 rychlost
 - Zadní pneumatiky 16.9-30
•	 6	převodových	stupňů	v	hlavním	rozsahu		
 pro práci na poli
 - Od 4 do 12 km/h
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Pro spolehlivé, vysoce výkonné stroje je klíčové zvolit traktor, který splňuje požadavky na dnešní 
moderní nářadí a využívá jejich plný potenciál v široké řadě zemědělských aplikací. Mez poháněnými 
nářadími neexistuje takové, které by nemohlo být připojeno za traktory řady MF 4700 , MF 5700 
nebo MF 6700.

Již od roku 1936 jsme průmyslovou špičkou v oblasti výkonných závěsů a hydraulických soustav. 
Tříbodový závěs Massey Ferguson je nejlepším příkladem produktivity, výkonu a citlivé reakce na povely řidiče při práci na 
poli. Ovšem nikdy jsme neusnuli na vavřínech, proto naše systémy splňují a přesahují požadavky nejmodernějších nářadí.

Jednoduchá a účinná hydraulická soustava
Jednoduchá hydraulická soustava s otevřeným středem využívá dva zubové hydrogenerátory. Hydrogenerátor s výkonem  
27 l/min dodává olej do vnitřního okruhu, hydrogenerátor s výkonem 65 l/min (MF 4700) nebo 58 l/min (MF 5700 a  
MF 6700) dodává olej k elektronicky řízenému zadnímu závěsu se zvedací kapacitou 3 000 kg, 4 300 kg a 5 200 kg.

Nová možnost s „kombinovaným“ průtokem 100 l/min

U traktorů řady MF 5700 a MF 6700 je průtoku 100 l/min dosaženo po stisknutí tlačítka. Vyšší průtok je dostupný pro vyšší 
rychlost nářadí nebo při práci s nakládacím zařízením.

Dva ventily vnějšího okruhu ve standardní verzi a třetí na přání

Tento průtok oleje je rovněž k dispozici ve dvou standardních ventilech vnějšího okruhu, kterými jsou ovládané hydraulické 
funkce při řízení. Nezbytné při otáčení na souvrati.

Třetí ventil vnějšího okruhu je dodáván na přání pro pohon náročnějších nářadí.

Hydraulická soustava a vývodový hřídel
Pohon jakéhokoliv nářadí při libovolné aplikaci

OD M
ASSEY FERGUSON

Nový „kombinovaný“ průtok 100 l/min 
na přání po stisknutí tlačítka

Hydraulická soustava

Vnitřní okruh Vnější okruh Vnější okruh Ventily vnějšího 
okruhu Kapacita zvedání:

MF 4700

27 l/min

65 l/min -

2 standardní
1 na přání

3 200 kg

MF 5700
58 l/min

58 l/min pro okruh zadního závěsu + 42 
l/min pro ventily vnějšího okruhu

Lze kombinovat výkon dvou 
hydrogenerátorů 

pro průtok 100 l/min do vnějšího okruhu 
(např. nakládací zařízení)

4 300 kg

MF 6700 5 200 kg
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Vysoce výkonný vývodový hřídel s 
přímým pohonem  
Všechny modely MF 4700 jsou vybaveny 
šestidrážkovou koncovkou vývodového hřídele s 
průměrem 35 mm pro otáčky 540, 540E nebo 1 000 
1/min.

Traktory řady MF 5700 a MF 6700 jsou vybaveny 
dvoustupňovým vývodovým hřídelem s otáčkami 
540/540E 1/min ve standardní verzi a 540/1 000 
1/min nebo 540/540Eco/1 000 1/min. Na přání je 
dodávána 21drážková koncovka pro otáčky 1 000 1/
min.

Pohon vývodového hřídele je ovládán přes moderní, 
nezávislou spojku, která je zapínána elektrohydraulicky, 
usnadňuje zapínání a chrání hnací ústrojí postupným 
přenosem výkonu. Tento skvěle ověřený systém 
ovládání kombinuje maximální spolehlivost a snadnou 
obsluhu. Je ovládaný třípolohovým kolébkovým 
přepínačem v kabině řidiče. Elektronické obvody řídí 
rychlost zapínání pro větší spolehlivost - plynulejší, 
regulovaný, nastavený pro optimální rychlost zapínání 
pohonu, aby bylo zapínání vývodového hřídele 
spolehlivé při libovolných otáčkách motoru a s nářadím 
jakékoliv velikosti.

Třípolohový přepínač vývodového hřídele má kromě 
ovládacích poloh i polohu Vypnuto, ve které lze s 
koncovkou vývodového hřídele volně otáčet, a polohu 
„brzdy“, ve které se hřídel nepohybuje, například při 
přepravě.

Špičkově vybavený tříbodový závěs s 
elektronickým řízením (ELC) 
Zadní závěs byl optimalizován tak, aby doplňoval 
traktor této velikosti. 

Má pozoruhodnou kapacitu zvedání 3 000 kg pro 

řadu MF 4700, 4 300 kg pro řadu MF 5700 a 5 200 
kg pro řadu MF 6700 a může tak snadno zvedat i těžká 
nesená nářadí.

Přichází se špičkovým elektronickým řízením závěsu 
(ELC) ve standardní verzi. Systém umožňuje přesné 
a citlivé ovládání funkcí závěsu, zajišťuje přesnou 
regulaci pracovní hloubky záběru nebo výšky nářadí. 
Přináší větší citlivost a přesnost, protože elektrické 
ovládání reaguje okamžitě. To znamená, že silová 
regulace reaguje přesně pro zajištění maximální tahové 
síly za všech okolností pro minimalizaci prokluzu kol a 
spotřeby paliva.

Ovládací prvky s plynulým a přesným 
chodem 
Traktory řady MF 4700, MF 5700 a MF 6700 jsou 
dodávány se standardními ovládači závěsu včetně 
funkce zvedání / spouštění a silové regulace. V 
pokročilé verzi jsou součástí výbavy další funkce: 
nastavení rychlosti spouštění, nastavení maximální 
výšky zdvihu, odpružení závěsu a rychlé spouštění do 
záběru.

Zapínání vývodového 
hřídele zůstává 
elektrohydraulické 
pomocí 
třípolohového 
bezpečnostního 
přepínače (Zap, Vyp 
a Blokování/brzda).

Pokročilé ovládací 
prvky ELC 

1.  Stupnice elektronického nastavení závěsu

2  Elektronické řízení závěsu

3. Elektronická řídicí jednotka

4. Elektrohydraulicky ovládaný ventil

5. Snímač polohy

6. Snímač silové regulace v horní vzpěře  
 pro řady MF 4700 a MF 5700 nebo v  
 dolních táhlech u řady MF 6700. 

7. Tříbodový závěs

8. Na přání ovládače závěsu na blatnících

ELC (Elektronické řízení závěsu)
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Robustní a moderní zadní náprava 
Traktory MF 4700, MF 5700 a MF 6700 jsou vyrobeny pro náročné práce, a aby 
splňovaly tyto požadavky, jsou vybaveny stejnými moderními a robustními zadními 
nápravami jako nejmodernější řady MF 5600 a MF 5700 SL.

Robustní tříbodový závěs má zvedací kapacitu až 5 200 kg, která umožňuje těmto 
traktorům snadno pracovat s moderním nářadím. Speciální snímače dolních táhel 
poskytují přesnou a spolehlivou silovou a polohovou regulaci díky prověřenému 
elektronickému řízení závěsu (ELC) od Massey Ferguson.

Vysoce pevný strukturní odlitek obsahuje nové zabudované redukční jednotky, které 
obsahují planetové řady pro koncovou redukci pojezdové rychlosti. Tyto převody násobí 
krouticí moment pro zajištění přenosu maximálního výkonu od motoru na půdu, pro 
maximální tahovou sílu a výkonnost.

Všechny modely jsou vybaveny vícelamelovými brzdami v olejové lázni, které jsou 
umístěné na pevné  části nápravy pro maximální brzdný účinek na hřídele.

OD M
ASSEY FERGUSON
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Nejpřívětivější místo pro práci
Jednoduchý, praktický design pro snadné ovládání

Značka Massey Ferguson je od svých počátků proslulá vynikajícím 
prostředím pro řidiče a traktory MF 4700, MF 5700 a MF 6700 tu 
nejsou výjimkou. To, co je důležité pro výkonné traktory, například 
MF 8700 (198-294 kW / 270-400 k), je rovněž důležité pro traktory 
s nižším výkonem a menším vybavením, protože my víme, že váš 
traktor řady MF 4700, MF 5700 nebo MF 6700 může být hlavním 
traktorem na vaší farmě. Jako součást DNA Massey Ferguson, nikdy 
nebudeme omezovat komfort řidiče. Naše zvláštní zaměření na 
každý detail mění jízdu v jedinečnou zkušenost.

Traktor navržený pro jednoduché ovládání nemusí být vybaven pouze 
základním prostředím řidiče. Traktory řady MF 4700, MF 700 a MF 6700 
jsou od samého počátku navrženy s důrazem na komfortní ovládání, které 
obtížnou práci přemění na zábavu. 

Madla namontovaná vně plošiny řidiče (MF 4700, verze s plošinou) nebo 
na velkých otvíratelných dveřích umožňují snadný nástup do traktoru po 
schodech upevněných přímo na stroji. Nízký tunel převodovky u řady  
MF 4700 nebo zcela plochá podlaha u řady MF 5700 a MF 6700   
vytváří nejprostornější prostředí řidiče na trhu. Vzdálenost mezi sloupky  
je 1 300 mm. 

Jakmile se usadíte na sedadlo, máte manuální ovládače v ideálních 
ergonomických polohách. Jejich ovládání je komfortní, a jsou spolehlivé i 
po mnoha tisících pracovních hodinách traktoru.
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Uzpůsobte si traktor svým potřebám

Verze s kabinou
Řady MF 4700, MF 5700 a MF 6700 s kabinou 
nyní nastavují nový standard komfortu řidiče v tomto 
sektoru traktorů s vynikajícím výhledem do všech 
směrů a dokonalou ergonomií. 

Verze s plošinou (pouze řada MF 4700)
I verze s plošinou řady MF 4700 nabízí 
řidiči vysokou úroveň komfortu a snadnou 
obsluhu.
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•		Nedostižný	výhled	v	rozsahu	
360° pro optimální komfort a 
bezpečnost práce.

•		Největší	kabina	dostupná	
na trhu - kompaktní zvenčí 
a prostorná uvnitř s velkým 
přístupovým prostorem z 
obou stran.

•		Nejlepší	ergonomie	ve	své	
třídě - vše, co potřebujete, 
najdete přesně tam, kde to 
očekáváte. Všechny ovládací 
prvky jsou na dosah konečků 
prstů pro přesné a snadné 
ovládání.

OD M
ASSEY FERGUSON
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Vše na správném místě
Na pravém sloupku jsou umístěny méně často 

používané spínače, které přesto zůstávají součástí 
vašeho pracovního dne. Zde najdete ovládače 

pracovních světel, stěrače zadního skla, panel ELC a 
klíček spínací skříňky.

Snadná změna směru jízdy 
Volitelná páka Power Control 
umožňuje ovládat spojku a 
přepínat směr jízdy stiskem 
konečku prstu pomocí funkce 
Comfort Control. Mechanická 
páka, která je součástí standardní 
výbavy, je ideální pro práci s 
nakládacím zařízením.

Velká plocha oken pro výhled v úhlu 360°
Pro optimální efektivitu a bezpečnost 
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Nejlepší pracovní podmínky
Jednoduchý, praktický design pro snadné ovládání

Víme, že strávíte spoustu hodin ze svého pracovního dne v kabině vašeho traktoru řady MF 4700, MF 5700 nebo   
MF 6700. Proto jsme věnovali zvláštní pozornost návrhu interiéru, aby byl současně praktický i komfortní.

Od ergonomicky uspořádaného pravého panelu s ovládacími prvky po vhodně umístěné páky řazení rychlostních 
stupňů a rozsahů převodů a funkční přístrojovou desku, nechybí nic pro to, aby váš dlouhý a perný den byl vysoce 
produktivní s minimální námahou a vyšším výkonem.

Ventily vnějšího okruhu 
Dva ventily pokryjí většinu aplikací

Ruční ovládač dodávky paliva

Spínače závěru diferenciálu a pohonu přední nápravy

Uložení otáček motoru do paměti

Spínač pohonu vývodového hřídele

Silová regulace

Elektronické řízení závěsu

Páky řazení rychlostních stupňů a rozsahů převodů 
Snadné řazení převodových stupňů díky nejmodernější 
technologii v automobilovém průmyslu. Řazení převodů je 
stejně snadné jako ve vašem automobilu.

Joystick nakládacího zařízení 
Volitelný zabudovaný mechanický 
joystick nakládacího zařízení.

Přístrojová deska - vidíte vše, co potřebujete, 
abyste se mohli soustředit na práci
Jasné, zřetelné přístroje umístěné na útlé přístrojové desce zobrazují 
životně důležité pracovní údaje.

Nedostižný výhled pod úhlem 360°
Kompaktní systém SCR „vše v jednom“ nabízí řidiči 
výhled pod úhlem 360° pro optimální komfort a 
bezpečnost práce.

Zdokonalená přístrojová deska zobrazuje otáčky 
motoru a vývodového hřídele, intervaly údržby, 
spotřebu paliva, ujetou vzdálenost, obdělanou plochu, 
teplotu oleje, počet hodin provozu traktoru, uložené 
otáčky motoru a servisní informace.

OD M
ASSEY FERGUSON
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Snadná změna směru jízdy 
Mechanická páka, která je 
součástí standardní výbavy, 
je ideální pro práci s čelním 
nakladačem.

Řadicí páka
Vhodně umístěná pro snadné 
ovládání. Šestistupňová plně 
synchronizovaná převodovka.

Moderní přístrojová 
deska
Kombinace digitálních 
a analogových přístrojů 
vám dodává potřebné 
informace na první 
pohled.
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Ergonomická a moderní verze s plošinou

Ruční ovládač dodávky paliva

Elektronické spínače pro 
zapínání pohonu přední nápravy 
a vývodového hřídele.

Pákou ovládaný elektronicky 
řízený zadní závěs.

Zavěšené pedály spojky a 
brzd. Pro vynikající komfort 
a nízkou námahu při ovládání 
pedálu.

Páka volby rozsahu převodů
Vhodně umístěná na levé straně 
řidiče

Verze s plošinou, navržená pro jednoduché ovládání, nemusí být vybavena pouze 
základní výbavou pro řidiče. Traktory řady MF 4700 s plošinou řidiče jsou od samého 
počátku navrženy s ohledem na komfort a snadné ovládání, a mění i těžkou práci v 
potěšení. Madla montovaná vně plošiny umožňují snadný přístup spolu s nástupními 
schody namontovanými přímo na stroji, zatímco snížený tunel převodovky vytváří 
prostornou plošinu řidiče. Jakmile se usadíte na sedadlo, máte manuální ovládače v 
ideálních ergonomických polohách. Jejich ovládání je komfortní, a jsou spolehlivé i po 
mnoha tisících pracovních hodin traktoru.

Páka Power Control 
Volitelná páka Power 
Control s funkcí 
Comfort Control

Verze Essender 
Součástí verze je 
uzavřená plošina řidiče 
se zavěšenými pedály a 
pryžovou rohoží po celé 
šířce pro zvýšený komfort.

OD M
ASSEY FERGUSON



C

B D

A

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

24

Ovládejte svůj čelní nakladač stylem Massey Ferguson

Pokud si se svým novým traktorem řady MF 4700, 
MF 5700 nebo MF 6700 zakoupíte čelní nakladač 
Massey Ferguson, traktor lze vybavit plnou přípravou 
pro připojení čelního nakladače Massey Ferguson. 
Váš traktor bude dodán z továrny včetně pomocného 
rámu čelního nakladače, navrženého pro maximální 
manévrovací schopnosti a snadný přístup při údržbě, 
který tak bude tvořit nedílnou součást stroje.

Mechanický joystick pro ovládání čelního nakladače, 
navržený speciálně pro tyto traktory, je dokonale 
ergonomický.

Oceníte dokonalý výhled díky štíhlému profilu kapoty a 
přístrojové desky. Volitelná střecha High Visibility zlepšuje 
výhled na zdvižené břemeno a je zejména užitečná 
například při stohování balíků.

Ovládání čelního nakladače 

Hlavní funkce mechanického vícefunkčního joysticku:
A. Zvedání
B. Spouštění
C. Plnění
D. Vyklápění

Kombinované funkce:
A/C. Zvedání a plnění
A/D. Zvedání a vykládání
B/C. Spouštění a plnění
B/D. Spouštění a vykládání - přestavení lopaty do vodorovné polohy



25

Válečkový přepínač Comfort Control
Páka PowerControl na přání: Reakční dobu 
při změně směru jízdy lze nastavit podle 
prováděné práce.

Střecha Visio s ochranným rámem 
FOPS

OD M
ASSEY FERGUSON
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Profesionální rozsah
Bez paralelogramu s paralelogramem

MF FL.3519 MF FL.3723 MF FL.4125 MF FL.3615 MF FL.3619 MF FL.3817 MF FL.3819 MF FL.3823 MF FL.4018 MF FL.4121 MF FL.4124 MF FL.4220

MF 4708/09 l - - l - l - - - - - -
MF 5708-09 - l l - - - l - l l - -

MF 5710-11* - l l - - l l l l l - l

MF 6700 ** - l l - - - l l l l - l

Maximální výška zdvihu po bod otáčení m 3,55 3,79 4,06 3,55 3,55 3,81 3,79 3,79 4,02 4,06 4,06 4,2
Maximální úhel vyklopení v maximální výšce stupn 58,5 58 54 58,5 58,5 54 58 58 54 54 54 54

Maximální úhel přiklopení na úrovni terénu stupn 48 48 48 48 48 50 48 48 50.5 48 48 49
Zvedací kapacitave výšce 1,5m - od bodu otáčení kg 1 890 2 310 2 470 1 540 1 850 1 690 1 930 2 270 1 780 2 090 2 430 2 000

Zvedací kapacita - od bodu otáčení kg 2 200 2 640 2 890 1 810 2 160 1 970 2 220 2 600 2 040 2 460 2 850 2 350
Zdvihací kapacita - 800 mm od otočného čepu kg 1 520 1 850 2 070 1 630 1 960 1 830 1 990 2 320 1 910 2 290 2 640 2 160

Přiklápěcí síla ve výšce 1,5m kg 2 340 3 340 3 380 2 400 2 890 3 360 3 420 3 420 3 400 3 430 3 980 3 420
Hloubící dosah mm 150 153 154 150 150 149 153 153 173 154 154 162

* : FL 3817 typ, maximální natavení předního rozchodu = 1750 mm    ** :FL 4220 typ, maximální natavení předního rozchodu = 1900 mm

Pracovní rozsah
Bez paralelogramu S paralelogramem

MF 931 X MF 941 X MF 951 X MF 936 X MF 946X MF 956 X

MF 4700 l l - l - -
MF 5700 - l l - l l

MF 6700 - l l - l l

Výška zdvihu po bod otáčení m 3,4 3,7 3,9 3,4 3,7 3,9
Zvedací kapacita na úrovni terénu v místě bodu otáčení kg 2 510 2 730 2 940 2 100 2 320 2 520

Zvedací kapacita při maximální výšce zdvihu v místě bodu otáčení kg 1 700 1 800 1 890 1 410 1 510 1 600

•	 Flexibilní řada pro širokou škálu aplikací
•	 Volitelný mechanický joystick 
•	 Nejlepší výhled díky šikovně navrženému profilu kapoty a 

přístrojové desky
•	 Pomocný rám čelního nakladače je montován u výrobce pro 

optimální výkonnost vašeho víceúčelového traktoru
•	 Vysoký průtok hydraulického oleje: 65 l/min pro řadu MF 4700 

a až 98 l/min (kombinovaný průtok) u řady MF 5700 a MF 6700
•	 Optimální manévrovací schopnosti a přístup pro údržbové práce
•	 Volitelná střecha High Visibility s ochranným rámem proti 

padajícím předmětům (FOPS)
•	 Vynikající manévrovací schopnosti včetně malého poloměru 

otáčení a rychlé odezvy od motoru i hydraulické soustavy
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Štíhlá kapota i přístrojová deska 
poskytují vynikající výhled vpřed

OD M
ASSEY FERGUSON
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Životnost od Massey Ferguson

Můžete si vyzkoušet naši rozsáhlou řadu služeb u vašeho lokálního prodejce Massey 
Ferguson pro dosažení maximálního zapojení vašeho traktoru a snížení celkových nákladů. 
Váš prodejní a servisní poradce Massey Ferguson vám s potěšením poskytne podrobné 
poradenství o tom, co vám bude nejvíce vyhovovat.

manager* vám zajišťuje klid v duši
Plán servisu a rozšířené záruky manager*je komplexní balíček, špičkový ve svém 
průmyslovém odvětví, který poskytuje celkovou péči o váš traktor včetně pravidelné údržby, 
oprav a plné záruky poskytované AGCO pro tyto součásti:

•	 Motor	a	převodovka		 •	 Elektronické	obvody
•	 Hydraulická	soustava			 •	 Kabina	a	ovládací	prvky
•	 Vývodový	hřídel	 •	 Nápravy
•	 Řízení

Pravidelné servisní úkony v plánu manager zahrnují preventivní údržbu - řešení možných 
závad před jejich výskytem, pro snížení doby odstávky. Kompletní historie servisních zásahů 
prodejce s použitím originálních dílů AGCO rovněž zvyšuje zůstatkovou hodnotu stroje.

AGCO Finance* poskytuje dokonalý rozvrh financování pro vaše podnikání.
AGCO Finance je integrovaný systém finančních služeb Massey Ferguson poskytující 
přizpůsobená řešení pro vaši farmu, který nabízí:

•	 Leasing		 •	 Úvěr
•	 Koupě	na	splátky			 •	 Kompletní	servisní	balíčky
•	 Zápůjčka	

* Obraťte se na svého lokálního prodejce Massey Ferguson a zjistěte si dostupnost ve vaší oblasti. Platnost obchodních 
podmínek se může měnit podle trhu nebo země.

Síť distributorů a prodejců Massey Ferguson zajišťuje, že každý stroj je dodáván s podporou a 
servisem, jaké požadujete pro svou práci, kdykoliv a kdekoliv potřebujete.

Pokud tvoříte standard traktorů, nemůžete vynechat údržbu.

Massey Ferguson je vám po ruce, i pokud potřebujete pracovat přesčas. Máme jednu z nejrozšířenějších 
sítí služeb pro zemědělské stroje po celé Evropě. Ale kromě toho nabízíme mnohem více: naše 
servisní balíčky pro traktory i individuální řešení financování mohou pomoci udržet vaše podnikání 
konkurenceschopné a nákladově efektivní - od zakoupení vašeho traktoru řady MF 4700, MF 5700 nebo 
MF 6700 po konec jeho životnosti.

Dodávka špičkových dílů od AGCO Parts.
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Standardní a volitelná zařízení
Ať pracujete v jakémkoliv odvětví, přizpůsobte si traktor svým potřebám.

MF 4700 MF 4700 MF 5700 MF 6700
Plošina 
řidiče

Verze s 
kabinou

Verze s 
kabinou

Verze s 
kabinou

Motor

AGCO POWER, 3 válce, Turbo, Common rail  l l - -

AGCO POWER, 4 válce, Turbo, Common rail  - - l l

Otáčky motoru uložené v paměti  m m m m

Převodovka  

Mechanická 12 x 12  l l l l

Powershuttle  m m m m

Comfort Control  m m m m

Páka Power Control m m m m

Vypínání spojky na řadicí páce  m m m m

Převodovka pro plazivé rychlosti  m m m m

Kabina / Plošina  

Izolovaná poloplošina  l - - -

Velká kabina, snížená poloha (2 nástupní dveře)  - l - -

Velká kabina, plochá podlaha (2 nástupní dveře)  - - l l

Nástavce blatníků: m m m m

Soustava klimatizace  - m m m

Střecha s velkým výhledem pro práci s nakládacím zařízením  - m m m

Pevný sloupek řízení  l - - -

Naklápěcí sloupek řízení  m l l l

Sloupek řízení s dvěma stupni nastavení (náklon a výsuv) - m m m

Mechanicky odpružené sedadlo  l l l l

Pneumaticky odpružené sedadlo  - m m m

Sedadlo spolujezdce  - m m m

Radiopřijímač/ CD / MP3/ přední přídavný vstup  - m m m

Pracovní světla na střeše (přední a zadní)  - l l l

Přídavná pracovní světla na madlech  m m m m

Jedno zpětné zrcátko  l - - -

Dvě zpětná zrcátka  m l l l

Dvě výsuvná zpětná zrcátka  - m m m

Zdokonalený monitor výkonnosti  l l l l

Skříňka nářadí  l l l l

MF 4700 MF 4700 MF 5700 MF 6700
Plošina 
řidiče

Verze s 
kabinou

Verze s 
kabinou

Verze s 
kabinou

Hydraulická soustava  

Nezávislý pomocný hydrogenerátor  l l l l

2 mechanicky ovládané ventily vnějšího okruhu l l l l

3 mechanicky ovládané ventily vnějšího okruhu m m m m

Páka volby regulace závěsu (smíšená) l l l l

Pokročilé ovládání závěsu (smíšená regulace, max. výška zdvihu / 
rychlé spouštění do záběru / tlumič rázů)

m m m m

Ovládání závěsu na blatníku, levá strana m - - -

Ovládání závěsu na blatníku, na obou stranách - m m m

Vývodový hřídel

Nezávislý vývodový hřídel l l l l

Elektrohydraulicky ovládaná spojka vývodového hřídele l l l l

Vnější volba počtu otáček výv. hřídele l l l l

Volba počtu otáček výv. hřídele z kabiny - m m m

540 l l - -

540/540 E m m m m

540/1000 m m m m

40 / 540 E / 1000 - - m m

Přední náprava

Přední hnací náprava l l l l

Přední hnaná náprava m - - -

Elektrohydraulicky ovládaný závěr diferenciálu l l l l

Přední blatníky - - m m

Otočné přední blatníky m m m m

Přídavné zařízení

Odpojovač baterie l l l l

 - Nedodává se          
l Standardní výbava      
m Na přání  

OD M
ASSEY FERGUSON
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30 Verze s plošinou Verze s kabinou
MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 4707 MF 4708 MF 4709

Výkonnost motoru
Max. výkon k (kW) při otáčkách 2 000 1/min ✪ ISO k (kW) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8)

Max. točivý moment při otáčkách 
1 500 1/min 

Nm 312 357 355 312 347 355

Motor
Typ / zdvih. objem / počet válců AGCO POWER / 3,3 litrů / 3 válce

Technologie Elektronicky řízené vstřikování paliva, Common rail, 4 ventily na válec, DOC Elektronicky řízené vstřikování paliva, Common rail 
4 ventily na válec, DOC + SCR

Převodovka
Typ / počet přev. stupňů Plně synchronizovaná - 12 x 12

Rychlostní stupně / rozsahy převodů 6 x 2
Změna směru jízdy Mechanická synchronizace

Volitelná změna směru jízdy Power Shuttle (páka Power Control a funkce Comfort Control)
Min. rychlost při otáčkách 1 400 1/min km/h 1,91

Plazivé převody na přání 24 x 24
Min. rychlost při otáčkách motoru 

1 400 1/min* s převodovkou pro plazivé 
rychlosti 

km/h 0,14

Vývodový hřídel 
Činnost a ovládání Nezávislý / elektrohydraulické ovládání

Otáčky výv. hřídele při otáčkách motoru 540 a 1 000 2 000
Otáčky výv. hřídele při otáčkách motoru 540 Eco 1 550

Koncovka vývodového hřídele
Standardní Se 6 drážkami

Na přání 6 a 21 drážek

Hydraulická soustava
Přídavný průtok oleje litry / min 65 l/min k ventilům vnějšího okruhu a závěsu

Max. tlak bar 200
Zadní závěs

Max. zvedací kapacita kg 3 000
Dolní táhla Přípojné háky (kat. 2)

Brzdy
Typ Elektrohydraulicky ovládané / chlazené olejem

Zadní pneumatiky
Standardní 420/85 R 30 420/85 R 34

Na přání 460/85 R30 - 480/70 R 34 - 540/65 R 34
Objemy náplní

Objem palivové nádrže litry 105 105 105 120 120 120
Objem nádrže Adblue® litry - - - 15 15

Hmotnost
Přední hnaná náprava** kg 2 900 2 900 2 900 - - -
Přední hnací náprava** kg 3 100 3 100 3 100 3 870 3 900 3 900

Technické údaje

– Nedodává se    ✪ ISO TR14396

* Zkouška výrobce    
** Standardní konfigurace s plnou palivovou nádrží a řidičem s hmotností 75 kg a nejmenšími pneumatikami
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MF 4700 s plošinou řidiče MF 4700

Rozměry

Byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že informace obsažené v tomto návodu jsou co nejpřesnější a nejak-
tuálnější. Přesto se mohou vyskytnout chyby nebo nedopatření. Technické údaje mohou kdykoliv detailně měnit bez 
předchozího upozornění. Technické údaje si proto předem ověřte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson

Pro další zvýšení produktivity se dodává řada volitelných zařízení. 
Více podrobností získáte od svého lokálního prodejce Massey Ferguson.

  MF 4707 / MF 4708/MF 4709
Přední hnací náprava                          
A – Celková délka od rámu předních závaží po zadní závěs - mm 4 067 
B – Rozvor náprav - mm 2 250
 Průměr otáčení - vnější průměr, bez použití brzd - m 7,70
C – Výška po horní plochu kabinového krytu 2 594
D – Šířka (min/max) - mm 1 565 až 1 925
E – Maximální světlá výška - mm 460

** Standardní konfigurace včetně plné palivové nádrže a řidiče (75 kg)

 MF 4707 MF 4708 / MF 4709
Přední hnací náprava                             
A – Celková délka od rámu předních závaží po zadní závěs - mm 4 067 
B – Rozvor náprav - mm 2 250
 Průměr otáčení - vnější průměr, bez použití brzd - m 7,70
C – Výška po střechu Standard, s pneumatikami 16.9 R 34  2 537
C – Výška po střechu Visio, s pneumatikami 16.9 R 34  2 537
D – Šířka (min/max) - mm 1 380 až 1 925
E – Maximální světlá výška - mm 460



MF 5700 MF 6700
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C C

D D

E E

 MF 5710/ MF 5711
Přední hnací náprava                             
A – Celková délka od rámu předních závaží po zadní závěs - mm 4 305 
B – Rozvor náprav - mm 2 430
 Průměr otáčení - vnější průměr, bez použití brzd - m 7,70
C – Výška po střechu Standard, s pneumatikami 16.9 R 34  2 637
C – Výška po střechu Visio, s pneumatikami 16.9 R 34  2 637
D – Šířka (min/max) - mm 1 380 až 1 925
E – Maximální světlá výška - mm 480

 MF 6712/ MF 6713
Přední hnací náprava                              
A – Celková délka od rámu předních závaží po zadní závěs - mm 4 305 
B – Rozvor náprav - mm 2 500
 Průměr otáčení - vnější průměr, bez použití brzd - m 7,70
C – Výška po střechu Standard, s pneumatikami 18.4 38  2 725
C – Výška po střechu Visio, s pneumatikami 18.4 38  2 725
D – Šířka (min/max) - mm 1 380 až 1 925
E – Maximální světlá výška - mm 520
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MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713

Výkonnost motoru
Max. výkon k (kW) při otáčkách 2 000 1/min ✪ ISO k (kW) 100 (74,5) 110 (80,0) 120 (89,4) 130 (96,9)

Max. točivý moment při otáčkách 1 600 1/min Nm 410 417 502 540
Motor

Typ / zdvih. objem / počet válců AGCO POWER / 4,4 litrů / 4 válce
Technologie Elektronicky řízené vstřikování paliva, Common rail, 4 ventily na válec, SCR+DOC

Převodovka
Typ / počet přev. stupňů 12 x 12

Rychlostní stupně / rozsahy převodů 6 X 2
Změna směru jízdy Mechanická synchronizace

Volitelná změna směru jízdy Power Shuttle (páka Power Control a funkce Comfort Control)
Min. rychlost při otáčkách 1 400 1/min km/h 1,26 1,31

Plazivé převody na přání 24 x 24
Min. rychlost při otáčkách motoru 1 400 1/min* s 

převodovkou pro plazivé rychlosti
km/h 0,09

Vývodový hřídel 
Činnost a ovládání Nezávislý / elektrohydraulické ovládání

Standardní otáčky výv. hřídele 540 / 1000
Volitelné otáčky výv. hřídele 540 / 540 Eco / 1000

Otáčky výv. hřídele při otáčkách motoru 540 a 1 000 2000
Otáčky výv. hřídele při otáčkách motoru 540 Eco 1 550

Koncovka vývodového hřídele
Standardní Se 6 drážkami

Na přání 6 a 21 drážek

Hydraulická soustava
Max. průtok oleje - okruh 1 litry / min 32 l/min pro okruh řízení, brzdy, závěr dif., výv. hřídel a přední hnací nápravu
Max. průtok oleje - okruh 2 litry / min 58 l/min k ventilům vnějšího okruhu a závěsu

Max. průtok oleje na přání - okruh 2 litry / min 58 l/min pro okruh zadního závěsu + 42 l/min pro vnější okruh
Výkon obou hydrogenerátorů lze kombinovat pro dodávku průtoku 100 l/min do vnějšího okruhu (např. při práci s nakládacím zařízením)

Kombinovaná regulace průtoku Plně automatická
Max. tlak bar 200

Standardní / volitelný počet ventilů vnějšího okruhu 2 / 3
Zadní závěs

Max. zvedací kapacita kg 4 300 5 300
Dolní táhla Přípojné háky (kat. 2) Přípojné háky (kat. 3)

Brzdy
Typ Elektrohydraulicky ovládané / chlazené olejem

Zadní pneumatiky
Standardní 420/85 R 34 420/85 R 38

Na přání 340/85 R 38 - 420/85 R 38 480/70 R 38- 540/65 R 38 460/85 R 38 - 520/70 R 38 - 600/65 R 38
Objemy náplní

Objem palivové nádrže litry 153 153
Objem nádrže Adblue® litry 18

Hmotnost
Přední hnací náprava** kg 4 070 4 230

* Zkouška výrobce  ** Standardní konfigurace s plnou palivovou nádrží a řidičem s hmotností 75 kg a nejmenšími pneumatikami

OD M
ASSEY FERGUSON



Odpovědný vztah k lesům© AGCO Limited. 2016  | 16228/1016  | Czech/0217/1m

®  je světová značka AGCO.

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

Austro Diesel
Wir mobilisieren alles.

Austro Diesel GmbH
Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat 
Tel.: +43/1/70 120-0  
Fax: +43/1/70 120-5
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at  

www.austrodiesel.at
www.facebook.com/austrodiesel

Kontakt CZ: Radim Vlčko
Tel/Fax: +420 353 221 277,   Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour
Mobil: +421 905 281 300


