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MF 3700 AL ‚ALPINE‘
VÁŠ VARIABILNÍ PARTNER 

PRO NÁROČNÉ ÚKOLY
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NOVÁ ŘADA MF 3700 AL S NABÍDKOU VÝKONU 75 k, 85 k NEBO 
95 k JE NAVRŽENA SPECIÁLNĚ JAKO SPOJENÍ STABILITY A 
POHODLÍ S BOHATOU STANDARDNÍ VÝBAVOU PRO NÁROČNOU 
PRÁCI V KOPCOVITÝCH OBLASTECH, NA POLI I V OKOLÍ FARMY.

Traktory MF 3700 AL se dodávají s plochou podlahou nebo nízkoprofilovou 
kabinou, která snižuje výšku na necelých 2,44 m. Prvotřídní stabilitu jim 
zaručují nový širší a delší podvozek a možnost montovat širší pneumatiky. 
Díky výkonným motorům a kompaktním rozměrům se můžete spolehnout, že 
vám variabilní modely řady MF 3700 AL přinesou výkon, který potřebujete pro 
práci v horských nebo kopcovitých oblastech. Jsou dokonalé jako nakladače a 
pro činnosti v mlékárenských a masných provozech. Zároveň jejich parametry 
velkých traktorů usazené na lehkém kompaktním rámu zaručují jejich širokou 
využitelnost při různorodých pracích na poli od travin přes vrtání, postřikování 
a rozmetávání. Výborně obstojí i při práci v širokých vinicích, sadech a polích 
se zeleninou i v různých pracích v lese, komunálních a rekreačních oblastech.
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NAVRŽENY NA MÍRU VAŠIM 
KONKRÉTNÍM POTŘEBÁM
POKUD HLEDÁTE KOMPAKTNÍ TRAKTOR S BOHATOU VÝBAVOU, KTERÝ SE 
SNADNO OVLÁDÁ, ALE PŘESTO MÁ VYNIKAJÍCÍ VARIABILITU, VÝKON A 
STABILITU, PAK JE ŘADA MF 3700 AL PRÁVĚ PRO VÁS. VHODNÉ PRO: 

 A Sekání, obracení sena a lisování do balíků v 
horských nebo kopcovitých oblastech

 A Práce s čelním nakladačem
 A Skladování
 A Ořezávání
 A Provoz krmných vozů
 A Vrtání, postřikování a rozmetávání
 A Všeobecné přepravní činnosti
 A Činnosti v mlékárenských a masných závodech
 A Příprava záhonů

 A Úprava krajnic
 A Údržba golfových hřišť a vybavení
 A Práce v lesních školkách
 A Sklízení zeleniny
 A Péče o půdu
 A Práce na svazích
 A Použití v sadech a na vinicích
 A Malé statky
 A Chov koní
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MF 3700 AL 
VÁŠ PARTNER V PODNIKÁNÍ 
JAKO KAŽDÉ JINÉ VÝHODNÉ PARTNERSTVÍ VÁM I MODEL MF 3700 AL 
NABÍDNE POMOCNOU RUKU, KDYŽ POTŘEBUJETE ZVLÁDNOUT ÚKOL.
JE TO VARIABILNÍ, SPOLEHLIVÝ, ROBUSTNÍ PARTNER S 
NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY, NEKOMPLIKOVANÝ A 
POHOTOVÝ, KTERÝ VÁS NENECHÁ NA HOLIČKÁCH.
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CO SI VYBERETE
Kabina se šířkou 1,4 m je dostupná 
buď s plochou podlahou, nebo s nízkým 
profilem. Výška kabiny s plochou podlahou 
je 2,53 m na pneumatikách 16,9 R30. 
Volbou nízkoprofilové verze klesne výška 
na 2,44 při použití totožných pneumatik. 
Další informace najdete na straně 14-15 

DŘÍČ S VYSOKÝM VÝKONEM
Pohon všech modelům zajišťuje 
čtyřválcový motor o objemu 3,4 litru.
Další informace najdete na straně 8

SKUTEČNÁ KOMBINACE 
TRAKTORU S NAKLADAČEM 
Váš traktor lze dodat jako 
plně připravený pro práci 
nakladače už od výroby, stačí 
namontovat čelní nakladač MF.
Další informace najdete 
na straně 16

VYNIKAJÍCÍ STABILITA 
Nový podvozek s rozchodem 
zadních kol 1 337 až 1 884 mm 
při rozvoru 2 156 mm umožňuje 
upevnit 30-ti palcové pneumatiky 
zaručující maximální stabilitu. 
Odpružená přední náprava je 
nyní k dispozici za příplatek a 
poskytuje ještě vyšší pohodlí, 
výkon a bezpečí na poli i 
na vozovce. Další informace 
najdete na straně 17

ÚČINNÁ PŘEVODOVKA SE SNADNÝM ŘAZENÍM
Všechny modely MF 3700 AL jsou vybaveny převodovkou 
Massey Ferguson 24/12 PowerShuttle, která se dodává s 
funkcí SpeedShift – dvourychlostní převodovkou. To zaručuje 
jednoduchou obsluhu osmi „bezespojkových“ změn v každé ze 
tří rychlostních skupin, a to pomocí tlačítek na převodové páce.
Další informace najdete na straně 9

SILNÝ VÝKON NA POLÍCH
Má pevný podvozek s nosností 3 tuny a 
elektronicky ovládaný tříbodový závěs. 
Standardním prvkem výbavy je vývodový 
hřídel 540/540E, řada volitelných prvků pak 
umožňuje pohon řady přídavných zařízení 
včetně těch, které vyžadují vývodový 
hřídel v závislosti na rychlosti pojezdu.
Další informace najdete na straně 17

VYNIKAJÍCÍ HYDRAULICKÝ VÝKON... 
…odpovídající většině moderních 
přídavných zařízení, a to díky maximálnímu 
průtoku 95 litrů/ min vyhrazeném pro 
přídavnou hydrauliku. Standardní součástí 
jsou dva elektrohydraulické externí 
ventily, je však možnost použít až čtyři, 
a to včetně předních a středových.
Další informace najdete na straně 10

ERGONOMICKÉ OVLADAČE
Jedinečný multifunkční joystick 
namontovaný na panelu po pravé 
ruce ovládá přední napojení, 
externí ventily a převodovku včetně 
změn pojezdu, převodových 
stupňů a tlačítka uvolnění spojky.
Další informace najdete na straně 9

VĚTŠÍ POHODLÍ PRO 
VYŠŠÍ PRODUKTIVITU 
Prostorná kabina je nadstandardně 
vybavena. Poskytuje vynikající výhled 
a širokou škálu doplňkových prvků.
Další informace najdete na straně 12
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DŘÍČ S VYSOKÝM VÝKONEM
MODEL MF 3700 AL S MODERNÍM ČTYŘVÁLCOVÝM MOTOREM S OBSAHEM 
3,4 LITRU, KTERÝ DODÁVÁ VÝKON 75 k AŽ 95 k A KROUTÍCÍ MOMENT 
AŽ 395 Nm U NEJŠIRŠÍHO MODELU, MÁ DOSTATEK SÍLY PRO ZVLÁDÁNÍ 
ŠIROKÉ ŠKÁLY NÁROČNÝCH ČINNOSTÍ A POŽADAVKŮ NA VYSOKÝ VÝSTUP.

Tyto motory splňují emisní předpisy Stage 3B bez nutnosti používat AdBlue, a to díky 
pokročilému vstřikování typu common-rail, elektronickému řízení motoru a technologii 
„vše v jednom“. Tato kompaktní jednotka obsahuje veškeré součástky následné úpravy 
výfukových plynů (DOC i DPF) a je umístěna mimo kapotu, což zlepšuje výhled dopředu.

Dlouhé servisní intervaly motoru, 600 hodin, pomáhají snižovat provozní náklady. Kromě 
toho se snížily prostoje u modelů s rovnou podlahou kabiny díky palivové nádrži o objemu 
105 l Jelikož není nutné používat AdBlue, zjednodušuje se rutinní servis a stroj MF 3700 AL 
může trávit více času produktivní prací, což také vede ke snižování provozních nákladů.

MODEL MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709

Max. výkon (ISO 14396) k/kW 75 (55) 86 (64) 95 (71)

Max. Kroutící moment (Nm) 320 365 395

Typ motoru 3,4 l / 4-válec Stage 3B

Jednotka následného 
zpracování výfukových plynů

Vše v jednom – mimo kapotu
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OBECNÉ FUNKCE A VÝHODY
 A Trojitě vlhčená vícekotoučová spojka nabízí 

plynulejší výkon a delší životnost

 A K dispozici až osm bezespojkových změn

 A Vyšší účinnost a progresivnost s PowerShuttle

 A Vyšší účinnost v chladném podnebí díky 
trojitě vlhčené vícekotoučové spojce

 A Ergonomicky navržené ovladače 

 A Komfortní ovládání – tato funkce je exkluzivně dodávána do strojů 
Massey Ferguson a umožňuje operátorovi nastavit úroveň „agresivnosti“ 
na PowerShuttle přesně podle požadavků prováděného úkolu

Převodovka Rychlost
3 rozsahy

4 synchronizované 
převody

Rozdělená 
převodovka Shuttle

24/12 Powershuttle a Speedshift 40 km/h Standard Elektro-hydraulické Elektro-hydraulické
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PRACOVNÍ ROZSAH 
NA POLI

8 „bezespojkových“ změn převodů 
pro použití s nízkou rychlostí, 
například při práci se silnou bránou

8 „bezespojkových“ změn převodů pro použití 
na poli při rychlostech od 3 km/h do 10 km/h 

8 „bezespojkových“ změn převodů pro 
přepravu v rychlostech 7 km/h až 40 km/h*

ÚČINNÁ PŘEVODOVKA 
SE SNADNÝM ŘAZENÍM
ZMĚNA SMĚRU JÍZDY VPŘED ČI VZAD NEMŮŽE BÝT 
PLYNULEJŠÍ, COŽ ZARUČUJE PŘEVODOVKA MASSEY 
FERGUSON – DOSTUPNÁ U VŠECH MODELŮ MF 3700 AL.

Tlačítka na řadicí páce umožňují operátorům odpojit spojku a změnit režim 
mezi kroky Hi a Lo SpeedShift – celkem je k dispozici osm bezespojkových 
změn v každém ze tří rychlostních rozsahů. Elektronický multifunkční joystick 
poskytuje pokročilou kontrolu, ovládá totiž všechny funkce převodovky, 
externí ventily nebo nakladač. Jelikož máte všechny ovladače na dosah 
prstů, můžete své připojené zařízení využít s minimálním úsilím.
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HYDRAULICKÝ VÝKON, NA KTERÝ 
SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Standardní systém tří čerpadel generuje hydraulický průtok až 125 litrů/min. Samostatný 
průtok z oddělených čerpadel zaručuje vždy dostatečnou kapacitu pro každou činnost, zatímco 
do externích ventilů proudí 65 litrů/min a do zadního závěsu 30 litrů/min, přičemž další 
čerpadlo dodává 30 litrů/min vyhrazených pro obslužné prvky (to vše při 2 300 ot/min).

S nosností 3 tuny zvládne zadní tříbodový závěs těžké přípojné zařízení s lehkostí a 
přesností, a to díky elektronické kontrole závěsu s vysokou odezvou. Dva externí ventily jsou 
standardní součástí, volit lze až čtyři, takže moderní složitá vybavení lze snadno ovládat. 

Všechny ovladače v kabině snadno padnou do ruky díky snadno ovladatelným joystickům 
s praktickým ovládáním převodovky i obou externích ventilů čelního nakladače.
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PŘÍMÝ SYSTÉM S OTEVŘENÝM OKRUHEM POSKYTUJE VYSOKÝ 
HYDRAULICKÝ VÝKON A UMOŽŇUJE MODELŮM ŘADY MF 3700 AL 
PRACOVAT SE ŠIROKOU ŠKÁLOU MODERNÍCH PŘÍPOJNÝCH ZAŘÍZENÍ.
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VĚTŠÍ POHODLÍ PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU 
VŠECHNY MODELY MF 3700 AL JSOU DODÁVÁNY 
S VYŠŠÍM STUPNĚM VÝBAVY „EFFICIENT“.

Se šířkou 1,4 m nabízí kabina modelu MF 3700 AL 
pohodlné a prostorné pracoviště pro obsluhu.

Volit lze standardní kabinu s plochou podlahou nebo volitelnou 
verzi s nízkým profilem, která sníží celkovou výšku na necelých 
2,44 m. Ve spojení s vynikající ovladatelností a výhledem je tento 
model ideálně vhodný pro práci v uzavřených prostorech.

Sedadlo s pneumatickým odpružení je standardním prvkem a 
spolu se standardním teleskopickým a naklonitelným sloupkem 
řízení má obsluha vždy jistotu práce v co nejpohodlnější poloze.

Všechny ovladače jsou ergonomicky seřazeny tak, aby vše 
padlo správně do ruky, přičemž jsou rozmístěny logicky na 
panelu po pravé ruce. Najdete zde paměťové spínače motoru, 
spínače externích ventilů i elektronickou kontrolu závěsu.

Modely řady MF 3700 AL se širokým čelním sklem a celoprosklenými 
dveřmi nabízejí špičkový a ničím nerušený výhled kolem dokola. 
Vpředu máte jasný výhled přes štíhlou nízkou kapotu, což 
zlepšuje výhled na kola a vpředu namontované zařízení.

 1

 2

 3

 4

1. Teleskopická vnější zrcátka

2. Dva porty USB

3. Palubní deska se 
snadným čtením

4. FM/AM, DAB+ radio
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ÚČINNÁ SOUSTAVA
Traktory Massey Ferguson 
řady MF 3700 AL se dodávají 
ve stupni výbavy „Efficient“, 
která zahrnuje větší hydraulický 
průtok, jedinečný elektronický 
multifunkční joystick a elektronicky 
řízený závěs a externí ventily.

Standardní balíček 
Efficient zahrnuje:
 A Hydraulický průtok až 95 litrů/min 

pro zadní závěs a externí ventily
 A Elektronickou kontrolu 

zadního závěsu
 A Převodovku 24/12 

Powershuttle a Speedshift
 A Dva zadní elektronické 

externí ventily
 A Multifunkční hydraulický joystick 

(externí ventily a převodovka)

Široká škála volitelných 
prvků obsahuje:
 A Čtyři zadní elektronické 

externí ventily
 A Dvě spojky montované ve středu
 A Přední závěs
 A Přední závěs a vývodový 

hřídel PTO
 A Sadu pro čelní nakladače
 A Manuální klimatizaci
 A Přídavné sedadlo s 

bezpečnostním pásem
 A Teleskopická vnější zrcátka a 

elektrické nastavení zrcátek
 A Rádio s MP3 / DAB+ a Bluetooth
 A Dva porty USB



KABINA S PLOCHOU PODLAHOU

Při šířce 1,40 m přináší kabina s plochou podlahou a ve vysokém 
stupni výbavy funkce velkých traktorů i pro kompaktní a výkonné 
stroje řady MF 3700 AL. Kabina se vyznačuje snadným a nerušeným 
přístupem, výbavou podle náročných norem a zvyšuje pohodlí 
obsluhy a produktivitu i při dlouhých a náročných pracovních dnech.

Kromě vyššího pohodlí nabízí vyšší kabina 
(až 2,58 m) vynikající výhled přes široké čelní sklo 
a nad nízkou a štíhlou kapotu i do stran, a to díky 
širokým proskleným dveřím a bočním oknům.

Ti, kdo hledají ještě více pohodlí a výkonu, 
mohou využít širokou škálu doplňkové výbavy 
Massey Ferguson, a to včetně klimatizace. 
Obsluha má také jistotu vždy pohodlného posazení 
na volitelných sedadlech deluxe pneumatickým 
odpružením a nastavením v oblasti beder.

CO SI VYBERETE 
VŠECHNY MODELY MF 3700 AL SE DODÁVAJÍ VE STUPNI VÝBAVY „EFFICIENT“, KTERÝ NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU 
VLASTNOSTÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT A VÝKON. OVLADAČE JSOU ELEGANTNĚ A POHODLNĚ ROZMÍSTĚNY NA 
PANELU VPRAVO, AKTIVACE PAMĚTI MOTORU JE POBLÍŽ SPÍNAČE VÝVODOVÉ  HŘÍDELE, ZATÍMCO ELEKTRONICKÉ 
OVLÁDÁNÍ ZADNÍHO ZÁVĚSU A EXTERNÍCH VENTILŮ KOMBINUJÍ PŘESNOST A JEDNODUCHOU OBSLUHU.
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KABINA S NÍZKÝM PROFILEM

Při maximální výšce necelých 2,44 m je nízkoprofilová 
verze MF 3700 AL jednou z nejnižších kabin na trhu. 

Tato variabilní verze pomáhá uživatelům vjezd do nízkých 
tradičních budov, práci ve stísněných prostorách a 
produktivnější využívání menších, hůře dostupných oblastí. 

Nízkoprofilová kabina je navržena výlučně pro řadu 
MF 3700 AL, nedochází tedy ke kompromisu z 
hlediska parametrů, pohodlí nebo ovladatelnosti. 
Obsluha může stále využívat tytéž prvky výbavy, které 
jsou dostupné pro kabinu s plochou podlahou, a to 
včetně špičkového výhledu přes nízko položenou úzkou 
kapotu i do stran přes široké prosklené dveře.

2,44 m
2 m

1 m
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MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ 
VAŠICH INVESTIC 
KOMPAKTNÍ, OVLADATELNÝ STROJ STABILNÍ JAKO 
SKÁLA VE SPOJENÍ S VARIANTOU NÍZKOPROFILOVÉ 
KABINY ZARUČUJÍ, ŽE MODELY ŘADY MF 3700 AL JSOU 
DOKONALÝM PARTNEREM PRO ČELNÍ NAKLADAČ MASSEY 
FERGUSON. ZVYŠTE VARIABILITU TRAKTORU JEŠTĚ VÍCE 
PŘIDÁNÍM VOLITELNÉHO PŘEDNÍHO ZÁVĚSU A  PŘEDNÍHO 
VÝVODOVÉHO HŘÍDELE  . PŘEDNÍ PŘÍPOJNÉ STROJE NA 
SEKÁNÍ, PROŘEZÁVÁNÍ NEBO ZAMETÁNÍ ZVYŠUJÍ VÝKON 
A PRODUKTIVITU A MAXIMALIZUJÍ VAŠI INVESTICI.

SILNÝ VÝKON NA POLÍCH

Integrovaní přední závěs a volitelný přední hřídel 
PTO zvyšují variabilitu a produktivitu s větší 
kontrolou předních namontovaných přípojů.

Přední závěs montovaný od výrobce s nosností 1 700 kg 
se dodává se širokou možností konfigurací:
Pouze přední závěs
Přední závěs + 540 ECO ot/min PTO
Přední závěs + 1 000 ot/min PTO

Přední závěs je plně kompatibilní s čelními nakladači MF.

SKUTEČNÁ KOMBINACE TRAKTORU S NAKLADAČEM

Všechny modely MF 3700 AL mohou 
být vybaveny příplatkovou variantou 
vedlejšího rámu čelního nakladače, 
který obsahuje čtyři spojky montované 
ve středu. Ovládání zajišťuje standardní 
jedinečný multifunkční elektronický 
joystick traktoru, který nabízí snadnou 
obsluhu všech funkcí čelního 
nakladače a přípojů i převodovky.

Promyšlený design plně zahrnuje 
čelní nakladač, který si dokonale 
poradí s prudkými zatáčkami a 
současně zajistí dokonalou stabilitu. 

Díky výkonnému hydraulickému okruhu 
s průtokem 65 litrů/ min zaručuje 
model MF 3700 AL obdivuhodnou 
funkci rychlého nakládání.

Široká nabídka paralelních a 
neparalelních čelních nakladačů 
Massey Ferguson MF zaručuje 
uživatelům optimální volbu pro jejich 
potřeby – oceňovanou kombinaci pro 
podporu variability i vaší produktivity.

MOŽNOSTI ČELNÍCH NAKLADAČŮ

Model Typ Výška zdvihu Nosnost*

MF FL.3117 X* Neparalelní 3,10 m 1 690 kg

MF FL.3522 Neparalelní 3,55 m 2 220 kg

MF FL.3114 X* Paralelní 3,10 m 1 350 kg

MF FL.3615 Paralelní 3,55 m 1 540 kg

* Při maximální výšce zdvihu – otočný čep
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MF Care
Traktory vyrábíme už dlouho a věříme tomu, co 
vyrábíme. Proto nabízíme službu MF Care: Servisní 
plán připravený na míru, který vám přinese úplnou 
péči o váš traktor včetně běžné údržby, pokrytí 
oprav a kompletní záruky s podporou AGCO. 

Získáte klid na duši, vyšší zůstatkovou hodnotu 
vašich strojů, plnou historii a originální díly AGCO.

Další informace o službách MF Care a prodloužené 
záruce vám poskytne už dnes váš prodejce 
Massey Ferguson. Mohou platit určitá omezení.

Součástky a služby
Zemědělství může být tvrdá dřina, proto se staráme, 
abyste dostávali podporu, kdykoli ji potřebujete, 
zejména v kritických ročních obdobích. 

Naši prodejci ochotně pomohou najít pro vás ten 
správný produkt a následně vám budou poskytovat 
nejkvalitnější služby, náhradní díly a podporu. Stanete 
se členy rodiny, podporované vysoce kvalifikovanými 
odborníky, jejichž předmětem podnikání je poskytovat 
Vám originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.

Financování
Vyžádejte si od našich prodejců informace o našich 
finančních nabídkách, ke kterým patří leasing, 
koupě na splátky, pronájem nebo zápůjčka.

ÚPLNÁ PODPORA SE SLUŽBAMI MF. 
JSME TU PRO VÁS

VÍCE POHODLÍ, VÝKONU A BEZPEČÍ 
DÍKY ODPRUŽENÉ PŘEDNÍ NÁPRAVĚ
NYNÍ K DISPOZICI ZA PŘÍPLATEK PRO VERZE KABINY S 
NÍZKÝM PROFILEM I PLOCHOU PODLAHOU ŘADY MF 3700 AL.

Tato varianta přináší ještě více pohodlí, výkonu i bezpečí 
již dostatečně vybavené řadě MF 3700 AL pro všechny 
druhy použití - na poli i na vozovce, a činí tak z tohoto 
stroje silného a variabilního partnera.

S využitím účinnosti a zkušeností získaných při vývoji 
našich traktorů s vysokým výkonem, naši návrháři vytvořili 
nový systém odpružení, který zaručuje nejlepší trakci 
a pohodlí pro obsluhu ve své třídě. Traktor zůstává stabilní, 
zatímco hydraulické odpružení zaručuje pohodlí obsluhy.

Hydraulické válce a akumulátory pohlcují nárazy, čímž se 
zlepšuje pohodlí při jízdě na vozovce i po poli. Zároveň pak 
výškově nastavitelné odpružení dovoluje přizpůsobit 
nápravu různým podmínkám a druhům činnosti.

Bezprostředním sledováním povrchu země zlepšuje 
odpružená přední  náprava i trakci při současném 
zajištění špičkového pohodlí při jízdě. 

Odpružená přední náprava plně zabudovaná do traktoru 
nijak nesnižuje ovladatelnost. Je také plně slučitelná 
s předními blatníky, předním závěsem, předním vývodovým 
hřídelem a dílčím rámem nakladače od výrobce. 

Tři provozní režimy umožňují nastavit odpružení 
podle různých druhů použití a výška se nastavuje 
pomocí dvou spínačů na pravém sloupku kabiny.

Odpružená přední náprava MF 3700 AL

17



MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Výkon motoru

Max (ISO 14396) k (kW) 75 (55) 85 (64) 95 (71)
Max. kroutící moment (Nm) 320 365 395

Motor
Emisní norma Stage 3B Stage 3B Stage 3B

Systém vstřikování Common rail
Správa motoru Elektronická ECU Elektronická ECU Elektronická ECU

Objem / poč. válců 3,4 litru / 4 3,4 litru / 4 3,4 litru / 4
Vzduchový filtr se suchým prvkem l l l

Paměti ot/min motoru 2 2 2
Palivová nádrž Verze s plochou podlahou 105 litrů / Verze s nízkým profilem 95 litrů

Servisní interval motoru 600 hod
Převodovka 24F/12R, Powershuttle a Speedshift (40 km/h)

Vývodový hřídel
Zapojení a kontrola Elektro-hydraulické 

540 ot/min / 750 ot/min (540 Eco) l l l

540 ot/min / 1 000 ot/min m m m

540 ot/min / 750 ot/min a rychlost pojezdu m m m

540 ot/min / 1 000 ot/min a rychlost pojezdu m m m

Přední vývodový hřídel 750 ot/min (540 Eco) s předním závěsem m m m

Přední vývodový hřídel 1 000 ot/min s předním závěsem m m m

Hydraulika
Max. průtok oleje při 2 300 ot/min 125 litrů/minuta

Brzda/řízení/vývodový hřídel, čerpadlo č. 1 30 litrů/minuta

Standardní přídavné čerpadlo č. 2 65 litrů/minuta

Standardní přídavné čerpadlo č. 3 30 litrů/minuta

Zadní externí ventily 2 nebo 4 (elektro-hydraulické)

Zadní spojky 4 (std) nebo 8 (vol)

Spojky montované ve středu 4  m

Přední spojky 2  m

Zachycovač oleje l l l

Max. tlak - bar 190 190 190

Brzdy  

Typ/ovládání Olejem chlazené kotoučové brzdy, hydraulické ovládání

Parkovací brzda Nezávislá na hlavních brzdách - ovládání ruční pákou

Hydraulické brzdy přívěsu Hydraulické dvojí vedení

Přední náprava
Zapojení 4WD Elektro-hydraulické

Odpružená přední náprava m

l  =  Standard     m=  Za příplatek     - =  Není k dispozici

PARAMETRY
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MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Závěs

Zadní tříbodový závěs Závěs kat. 2 s pevnou koulí pomocí háků
Maximální nosnost zdvihu, na koncích táhel 3 000 kg

Ovládání vyrovnání Mechanické (standardní) nebo elektro-hydraulické (volitelné)
Přední závěs Kat. 2 se sklápěcími rameny a koncových háků

Nosnost – 610 mm za koncovýmí háky v celém rozsahu zdvihu 1 700 kg
Kabina

Teleskopický a sklopný sloupek řízení l

Klimatizovaná m

Sedadlo s pneumatickým odpružením l

Sedadlo Deluxe s pneumatickým odpružením m

Rádio FM/AM DAB+ m

2 USB konektory m

Sedadlo spolujezdce m

Teleskopická zrcátka s elektrickým vyhříváním a seřízením m

ROZMĚRY – Verze kabiny s plochou podlahou a nízkým profilem

Rozměry v mm MF 3700 AL s 
plochou podlahou

MF 3700 AL s 
nízkou kabinou

A Rozvor 2 156
B Výška od zadní nápravy k hornímu okraji střechy 1 854 1 736
C Celková výška* 2 554 2 436
D Přední rozchod (min-max) 1 358-1 777
E Zadní rozchod (min-max) 1 337-1 884
F Celková šířka (min-max) 1 660-2 207
G Světlá výška* 414 
W Hmotnost 3 355 kg

* Zadní pneumatiky: 420/85 R30

VR Nastupte do svého traktoru Massey Ferguson 
pomocí chytrého telefonu.

Použijte aplikaci čtečky kódu QR. 
Můžete si ji zdarma stáhnout z 
iTunes nebo z obchodu Android Play.

Otevřete aplikaci 
a oskenujte tento 
kód QR...

...a nastupte do 
svého traktoru 
Massey Ferguson.

4. KROK

Zažijte eXperience VR 3D 
kliknutím na příslušnou 
ikonu, používejte ve spojení 
se soupravou VR.

1. KROK 2. KROK

3. KROK

Zažijte eXperience ve 2D, pohybujte 
svým chytrým telefonem všemi 
směry nebo použijte prsty.

Vynaložili jsme značné úsilí, aby 
informace v tomto výtisku byly co 
nejpřesnější a co nejaktuálnější. 
Nepřesnosti, chyby či nedostatky 
nelze však vyloučit a údaje o 
parametrech se mohou kdykoli 
změnit bez předchozího upozornění. 
Veškeré parametry tedy ověřte 
se svým prodejcem nebo 
distributorem Massey Ferguson 
před jakýmkoli nákupem.
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Odpovědné využívání lesů

www.MasseyFerguson.com

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
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