
IZ DRUŽBE MASSEY FERGUSON

75–130 KM MF 4700, MF 5700 in MF 6700



Postavljamo nove standarde. Širimo pričakovanja.

NOVA GLOBALNA IKONA IN IKONA BLAGOVNE ZNAMKE – Družba Massey Ferguson 
kot najprestižnejše ime v panogi kmetijske mehanizacije navdušuje poklicne kmetovalce, 
ki so jim všeč spreten inženiring in ikonski traktorji.

Skozi zgodovino blagovne znamke so traktorji Massey Ferguson simbolizirali duh svojega časa. Po stopinjah 
najznačilnejših predhodnikov, kot so črni traktor, Ferguson Brown, TE20, svetovno znani MF 35 in 
MF 65, MF 135, MF 165, MF 200 ter traktorji serije MF 300, si s traktorji serij MF 4700, MF 5700 in 
MF 6700 prizadevajo nadaljevati sago teh ikon Massey Fergusona v smislu praktične inovacije, ki bo 
zagotovila sodoben ekvivalent za učinkovito delovanje pri sodobnih kmetijskih opravilih. To so sodobni 
pionirji, ki so na voljo svetu kmetovanja – so vizionarji na svojem področju. Nadaljujejo svojo pot zunaj 
meja. Te nove serije preprostih in zanesljivih traktorjev odpirajo nova obzorja svetu kmetovanja.

Massey Ferguson je vedno zagotavljal inovativne, vendar praktične rešitve za potrebe kmetovalcev, da bi 
odgovorili na takratne izzive. Ti traktorji nadaljujejo tradicijo z zelo sodobno, visoko zmogljivo, robustno, 
preprosto serijo traktorjev, ki zagotavljajo izjemno učinkovitost za vsak tip kmetovalca po vsem svetu.

S svojo popolnoma novo – vendar preprosto – zasnovo, izdelano v najsodobnejših tovarnah po 
svetu, z učinkovitim pogonskim sklopom in visoko stopnjo udobja so modeli MF 4700, MF 5700 in 
MF 6700 vsekakor zasnovani tako, da bodo nova gonilna sila na svetu. 

Resnično zagotavljajo izjemno vrednost za denar ne glede na panogo dejavnosti!

Oblikovanje in proizvodnja iz 
Massey Fergusona

Eleganten videz družine MF. Na 
novo dizajniran in izdelan v skladu 

z najsodobnejšimi standardi. 
Izdelan v najsodobnejših 

visokotehnoloških obratih.

Izvedite več na straneh 4–7
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MF 4700, MF 5700 in MF 6700 



Popolna kombinacija traktorja/nakladalnika

Traktor je mogoče prilagoditi, da je tovarniško v 
celoti pripravljen za priklop nakladalnika MF.

Izvedite več na straneh 24–27
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MF 4700, MF 5700 in MF 6700 
Motorji AGCO POWER

Zmogljivi 3- ali 4-valjni motorji z 
velikim izkoristkom goriva so v skladu z 

najnovejšimi standardi emisij.

Izvedite več na straneh 8–9

Sprednje osi z 2- in 
4-kolesnim pogonom

Mogoče jih je določiti z 
elektrohidravličnim zagonom, 

zaporo zadnjega diferenciala in 
4-kolesnim pogonom.

Izvedite več na straneh 10–11

Novi in SODOBNI menjalniki

Nov, popolnoma sinhroniziran menjalnik 12 × 12 je zasnovan 
tako, da zagotavlja učinkovitost dobave moči z najmanjšo možno 

absorpcijo energije. Zmogljiv kot noben drugi traktor na svetu. 

Menjalnik Dyna-4 16 × 16 pri modelih MF 5700 zagotavlja 
enostavno in priročno menjavanje prestav brez uporabe sklopke, 

ki je vodilno v njegovem razredu.

Izvedite več na straneh 12–13

Preprost dostop do kabine upravljavca 

V kabino lahko vstopite skozi leva ali desna 
vrata, do katerih se povzpnete po širokih 

stopnicah z zadostnim razmikom, kar 
omogoča preprost dostop.

Izvedite več na straneh 18–19

Kardanska gred

Izbira med 540, 540E in 1000 vrtljaji kardanske 
gredi za vse sodobne priključke.

Izvedite več na straneh 14–17

Hidravlika

Izjemno učinkovit sistem z dvema črpalkama kot del 
serijske opreme zagotavlja optimalno učinkovitost 

pri hkratnem upravljanju številnih opravil.

Izvedite več na straneh 14–17

Preprosti za upravljanje

S pomočjo novih, intuitivnih in ergonomskih 
upravljalnih elementov se bo vaš traktor odzival 

na vsak ukaz. Če vas zanima občutek vožnje, 
je najverjetneje podoben vožnji avtomobila.

Izvedite več na straneh 12–13

Nov STANDARD udobja kabine

Na voljo z novimi funkcijami v segmentu traktorjev 
– s preglednostjo 360°, vključno z novo možnostjo 

strehe Visio. Zasnovan za vaše udobje upravljanja. 
Modeli MF 5700 Dyna-4 so zdaj na voljo z možnostjo 

mehanskega vzmetenja kabine.

Izvedite več na straneh 20–21



Vsak današnji kupec traktorja Massey Ferguson pričakuje, da bo slednji izpolnil 

najnovejše obratovalne in okoljske standarde. Prav tako pričakuje združitev 

najsodobnejših tehnologij z udobjem, preprostostjo, zanesljivostjo, kakovostjo in 

najboljšimi izkušnjami na področju kmetovanja. 

Zakaj to vemo? Ker ste kot partner v središču faze snovanja. To je razlog, zakaj so 

inženirji družbe Massey Ferguson začeli popolnoma od začetka. Naši inženirji imajo 

kmetovanje v krvi in vizionarsko moč, saj prisluhnejo vašim individualnim potrebam. 

Vneto razvijajo nove rešitve za kompleksne izzive današnjega in jutrišnjega kmetovanja.

Sprememba vprašanj je pomembna zaradi iskanja 
novih in svežih odgovorov na izzive časa
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Smo globalna blagovna znamka. Smo Massey Ferguson in novi traktorji serij MF 4700, 
MF 5700 in MF 6700 predstavljajo pravi pomen te trditve.

Ustvarili smo traktorje, ki združujejo vse, kar vemo o kmetovanju. Z novimi MF 4700, MF 5700 in 
MF 6700 je DNK družbe Massey Ferguson prisoten na vseh poljih, tako da lahko vsak kmetovalec, 
v vseh delih sveta, izkusi, kaj se zgodi, ko je tehnologija preprosta, enostavna in cenovno ugodna.

V svoji dolgi zgodovini je Massey Ferguson storil veliko več, kot samo zasnoval, izdelal in 
prodajal kmetijsko mehanizacijo, da bi kmetovalcem zagotovil najboljše možno orodje. 3D-risbe 
inženirskega oddelka v Beauvaisu, prostor za virtualno resničnost in tovarne so ustvarili traktorje, 
katerih namen je vedno bil omogočiti kmetovalcem, da se lahko nanje zanesejo dan za dnem.

GLOBALNA ZASNOVA 
GLOBALNI TRAKTOR ZA SVET KMETOVANJA  

82.837 ur preizkušanja na terenu 3D-inženiring virtualne resničnosti



IZ DRUŽBE M
ASSEY FERGUSON

05



100-odstotno nova zasnova, motor, menjalnik, kabina upravljavca itd.

82.837 ur preizkušanja doslej v sedmih mestih po vsem svetu (Francija, Združeno kralje
stv

o, 
Tu

rč
ija

 it
d.

)

Zanesljivost imamo v genih. V okviru obljube blagovne znamke je družba Massey Ferguson 

zavezana zagotavljanju najvišje kakovosti v vsakem trenutku. Vsaka komponenta novih serij 

MF 4700, MF 5700 in MF 6700 je bila skrbno zasnovana, izbrana in zaupana najboljšim 

proizvajalcem, sestavljena pa je bila z upoštevanjem najnovejše proizvodne tehnologije. 

Naša skupina za kakovost izvaja skozi celoten postopek proizvodnje traktorjev in pred njihovim 

odhodom iz tovarne sistematične preglede zaradi opravljanja nadzora nad vsako podrobnostjo.

Vsak pogled, vsak dotik priča o občutku naprednega, visokokakovostnega inženiringa. Na pokrovu 

motorja in na sredini volana boste opazili logotip blagovne znamke, ki ji zaupate. Zdaj boste prvič 

začeli z opravljanjem nekaj težjih opravil z novim traktorjem Massey Ferguson. Ne veste, kako se 

bo odrezal, imate pa občutek, da vas ta novi delovni stroj ne bo pustil na cedilu.

Sodobna in vrhunska proizvodnja
Vgrajena zanesljivost ključnega pomena 
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Proizvodni obrat traktorjev Massey Ferguson v Beauvaisu v 

Franciji je prejel nagrado za francosko tovarno leta 2016 
»L’Usine Nouvelle«



100-odstotno nova zasnova, motor, menjalnik, kabina upravljavca itd.

82.837 ur preizkušanja doslej v sedmih mestih po vsem svetu (Francija, Združeno kralje
stv

o, 
Tu

rč
ija

 it
d.

)

47 prototipov, preizkušenih v laboratoriju in na terenu

8-letni razvoj projekta

64  zavzetih inženirjev pri družbi M
F

Investicija 350 m
io. U

SD

EN osrednji obrat za inženiring – Beauvais z inženirji, ki prihajajo iz Canoasa (Brazilija), Chennaija (Indija) in Changzhouja (Kitajska)
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Podcenjen in verjetno najpomembnejši del vsakega traktorja Massey Ferguson je njegov 

pogonski sklop. Vsak sestavni del podvozja je zasnovan tako, da se ponaša s silno močjo, ki je 

pomemben dejavnik pri splošni uspešnosti kmetijskega traktorja. Ta sodobna zasnova zagotavlja 

vsestranskost, moč, vzdržljivost in izjemno zmogljivost pri serijah MF 4700, MF 5700 in MF 6700.

Pogonski sklop serij MF 4700, 
MF 5700 in MF 6700 
Definicija odlične zasnove

MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 5708 MF 5709 MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713

Največja moč pri 2000 vrt./min. (KM) 75 85 95 85 95 100 110 120 130

Največji navor pri 1500 vrt./min. 312 347 355 347 405 410 417 502 540

Tip menjalnika sinhroniziran menjalnik 12 x 12 Dyna-4
sinhroniziran menjalnik 12 x 12 

ali Dyna-4
sinhroniziran menjalnik 12 x 12

Tip motorja 3,3-litrski/3-valjni motor AGCO POWER, ki je v skladu z najnovejšimi ravnmi emisij
4,4-litrski/4-valjni motor AGCO POWER v skladu z dizelskim 

oksidacijskim katalizatorjem (DOC), ki ne potrebuje vzdrževanja,  
in s tehnologijo selektivne katalitične redukcije (SCR) »vse v enem«

Različica kabina/letna kabina kabina

Medosna razdalja 2250 mm 2320 mm 2430 2500 mm

Zmogljivost zadnjega vpetja 3000 kg 4300 kg 5200 kg



Neprekosljiva preglednost 360°

Kompakten sistem SCR »vse v enem« 
vozniku zagotavlja preglednost 360° za 

optimalno udobje in varnost pri delu.
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Oblikovanje in vplivanje na prihodnost od nekdaj predstavljata zanimiv 
izziv družbi Massey Ferguson in naši ekipi inženirjev. S tem želimo 
ponuditi visoko učinkovite in zmogljive motorje ob hkratnem zmanjšanju 
porabe goriva, ki ima lahko pomemben vpliv na končni rezultat poslovanja 
vaše dejavnosti, kar nam omogoča skladnost z okoljskimi obveznostmi.

Leta 2008 sta Massey Ferguson in AGCO POWER s skupnimi močmi 
predstavila inovativno tehnologijo SCR kot najbolj preprosto rešitev, za 
katero vzdrževanje ni potrebno zaradi zagotavljanja skladnosti z najstrožjo 
zakonodajo glede emisij, ne da bi ogrozili moč in produktivnost. Danes je 
to standard v panogi, vendar pa smo še vedno vodilni na svetu s 
50.000 traktorji, ki uporabljajo to tehnologijo! Vpliv na vašo dejavnost je 
pozitiven – manjši zneski računov za gorivo.

3,3-litrski trivaljni motor AGCO POWER, znan po zanesljivosti, robustnosti in varčni porabi goriva, 
predstavlja osrčje serije traktorjev MF 4700 ter traktorjev MF 5708 in MF 5709, ki zagotavljajo moč  
75–95 KM, medtem ko 4,4-litrski štirivaljni motor AGCO POWER poganja traktorje serij MF 5710, 
MF 5711 in MF 6700 ter zagotavlja moč 100–130 KM. Glede na to, da traktor in motor proizvaja isti 
proizvajalec, ste lahko prepričani, da je kakovost izdelka na popolnoma enaki ravni, medtem ko združljivosti 
in učinkovitosti ni mogoče izboljšati.

Nizka poraba goriva in manj hrupa 
Motorji, ki se uporabljajo pri traktorjih serij MF 4700, MF 5700 in MF 6700, imajo zasnovo dolgega takta, 
ki zagotavlja visoke stopnje navora znotraj širokega razpona hitrosti. Največji navor je mogoče doseči pri 
majhnem številu vrtljajev: z nizko nazivno hitrostjo motorja samo 2000 vrt./min. ni samo zmanjšana poraba 
goriva, temveč tudi hrup in obraba, kar pomeni nižje stroške goriva in bolj prijetno izkušnjo za upravljavca.

Motor – mišica, ki je kos vsakemu opravilu

*SCR je na voljo pri različicah MF 4708 in MF 4709 s kabino, kot tudi pri vseh modelih serij MF 5700 in MF 6700.

Tehnologija selektivne katalitične redukcije 
(SCR) »vse v enem«

Tretja generacija tehnologije SCR, ki ne potrebuje 
vzdrževanja, zmanjšuje potreben čas in stroške. 

Moč traktorja je na voljo kadar koli, saj ni 
potrebe po regeneraciji filtra za trdne delce (DPF 

– Diesel Particulate Filter) za dizelske motorje.

Rezervoar za tekočino AdBlue®*

Rezervoar za tekočino AdBlue®je mogoče 
preprosto napolniti ob polnjenju goriva.

Nov motor AGCO POWER

Trivaljni 3,3-litrski motorji ustvarjajo moč 75–95 KM, medtem 
ko enota s 4,4 litra zagotavlja moč 100–130 KM. Ti motorji 

s turbopolnilnikom imajo dokazano zgodovino zmogljivosti in 
zanesljivosti pri traktorjih serij MF 5600 in MF 5700 SL. 

Sistem skupnega voda za gorivo

Najsodobnejši sistem skupnega voda 
za gorivo zagotavlja optimizirane tlake 

vbrizgavanja že pri majhnem številu 
vrtljajev, višje temperature pa pomenijo, 

da ni potrebe po filtru za trdne delce.
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Menjalnik

Menjalnika 12 × 12 in 16 × 16 (Dyna-4). Sodoben in 
stroškovno učinkovit menjalnik ter nizka absorpcija moči 

zagotavljata odlično učinkovitost in odlične prihranke 
pri porabi goriva. Mazanje menjalnika pod pritiskom 

zmanjša upor in trenje. Menjalnik Dyna-4 (16 × 16) je 
na voljo pri vseh modelih MF 5700 (glejte stran 14).

Menjalnik s polnim prestavljanjem 
v vzvratno vožnjo z izbiro 

mehanskega ali hidravličnega 
menjalnika 12 x 12.

Zasnova z neposrednim 
pretokom zmanjšuje izgubo 

moči in povečuje učinkovitost 
in ekonomičnost.

Hidravlična sklopka kardanske gredi 
zagotavlja enostavno upravljanje in 

dolgo življenjsko dobo.

Menjalnik s hitrostmi 12F/12R 
s 6 prestavami in 2 razponoma. 

Menjalnik Dyna-4 16F/16R s 
4 prestavami in 4 prestavnimi razmerji.

Popolnoma novi 3- ali 4-valjni motorji.

Pogonski sklop –  
navdihnjen inženiring



2320 mm
4197 mm

2685 mm*

515 mm

MF 5708/09
85–95 KM
Dyna-4

Elektrohidravlični zagon 
zapore diferenciala. Preprost 

vklop v vseh razmerah.

Izjemno močna zadnja os z 
robustnimi epicikli zagotavlja 

zanesljivo delovanje tudi pri 
najtežjih obremenitvah.

Popolnoma neodvisna 
kardanska gred

Ojačeno zadnje 
vpetje z elektronskim 

krmiljenjem (ELC) 
zagotavlja varno in 

zanesljivo delovanje 
najtežjih priključkov.

Ojačena zadnja 
os. Zažene kateri 

koli priključek.

2250 mm 2430 mm

2430 mm

2500 mm

4067 mm 4305 mm

4305 mm

4305 mm

2550 mm* 2650 mm*

2685 mm*

2730 mm**

460 mm 480 mm

515 mm

520 mm

MF 4700
75–95 KM
12 × 12

MF 5710/11
100–110 KM
12 × 12

MF 5710/11
100–110 KM
Dyna-4

MF 6700
120–130 KM
12 × 12

Medosna razdalja – izbira

* Standardna vrednost pri pnevmatikah 16.9 R 34   ** Standardna vrednost pri pnevmatikah 18.4 R 38.
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Traktorji serij MF 4700, MF 5710-11 in MF 6700 
se ponašajo s popolnoma novim sinhroniziranim 
menjalnikom, ki zagotavlja skupno 12 hitrosti v 
smeri naprej in 12 hitrosti v smeri nazaj v dveh 
razponih. Šest prestav deluje znotraj značilnega 
razpona za delo na terenu, in sicer 4–12 km/h, 
medtem ko je največja hitrost 40 km/h.

Zakaj je menjalnik tako preprost za uporabo?

Preprosto upravljanje in učinkovit menjalnik 12 × 12

Prestavljanje med smerjo naprej in nazaj na 
ozarah ali po delovišču oziroma nameščanje 
priključkov je poenostavljeno z mehansko 
sinhronizirano ročico za prestavljanje, 
nameščeno na armaturni plošči.

Ker je menjalnik nov, so inženirji družbe 
Massey Ferguson imeli možnost oblikovati 
upravljanje vzvoda za pedal sklopke ob 
hkratnem upoštevanju udobja upravljavca. 
Ta nova zasnova omogoča manjši napor, 
saj je prestavljanje tekoče kot pri vsakem 
sodobnem avtomobilu.

Opcijska leva ročica za nadzor moči zagotavlja priročno in enostavno upravljanje »tri 
v enem« s pomočjo najsodobnejšega menjalnika. Upravljavec lahko prestavlja med 
prestavami naprej in nazaj ali izbere prosti tek. Za večjo natančnost je odzivnost 
prestavljanja mogoče prilagoditi s pomočjo prestavne ročice Comfort-Control, vrhunske 
kombinacije za delo s čelnim nakladalnikom.

Ta možnost je na voljo z gumbom za nadzor sklopke na prestavni ročici, ki omogoča 
menjavo prestave brez uporabe pedala sklopke.

Ustrezna hitrost za vsako opravilo se preprosto določi s pomočjo prestavnih 
ročic, ki so na dosegu roke, lepo nameščene na voznikovi strani, kar 
zagotavlja nemoten prehod pri namestitvi/odstranitvi. Enoploščna suha 
sklopka je preprosta za upravljanje in preprosta za servisiranje. 

Možnost hitrosti lezenja (angl. creeper) je prav tako na voljo, ko so za 
opravljanje opravil potrebne najnižje hitrosti, do 140 m/h*.

* Pri 1400 vrt./min., s pnevmatikami 16.9R34 in menjalnikom 12 × 12
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Graf prikazuje razpone za delo 
na polju za serijo MF 4700

Menjalnik 12 × 12
• 40 km/h običajna največja hitrost

– zadnje pnevmatike 16.9-30
• 6 prestav v glavnem razponu za delo na polju

– od 4 do 12 km/h

Hitrost pri vožnji naprej/vzvratno
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Popolnoma NOVI modeli MF 5700 z 
menjalnikom Dyna-4 – od 85 do 110 KM

Tovrstni menjalnik znamke Massey Ferguson odlikuje izjemna in 
robustna zanesljivost tekočega in preprostega delovanja, ki ga 
je mogoče krmiliti brez sklopke z levo ročico za nadzor moči ali 
T-ročico desne konzole. 

Nova funkcija aktiviranja nevtralnega položaja menjalnika z 
zavorno stopalko je na voljo pri sistemu AutoDrive. Ob pritisku 
zavorne stopalke se aktivira tudi sklopka. Ta funkcija omogoča 
zmanjšanje obsega dela za upravljavca ob večanju storilnosti 
in priročnosti uporabe, kar je uporabno zlasti pri krmiljenju 
nakladalnika.

Za zagotavljanje tekočega delovanja je funkcija samodejne izbire 
hitrosti (SpeedMatching) del standardne opreme, saj omogoča 
samodejno izbiro najustreznejšega prestavnega razmerja 
Dynashift ob spremembi razpona hitrosti. Na voljo je tudi hitrost 
lezenja, odvisno od specifikacije modela, medtem ko je funkcija 
za nadzor udobja (Comfort Control) del standardne opreme.
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Vedno prava izbira

Preprosti večopravilni levi upravljalni elementi  

Ekskluzivna ročica za krmiljenje moči omogoča priročno in preprosto 
sočasno upravljanje treh funkcij. Upravljavci lahko prehajajo med vožnjo 
naprej/vzvratno, spreminjajo hitrost in razpone hitrosti menjalnika 
Dynashift ter izbirajo njegov nevtralni položaj, pri čemer imajo desno 
roko še vedno prosto za krmiljenje hidravlike nakladalnika ali priključka.

Desna T-ročica

Za preklapljanje med 4 prestavnimi razmerji menjalnika Dynashift 
prestavno ročico menjalnika v obliki črke T preprosto pomaknite naprej 
ali nazaj. Za spremembo razpona hitrosti ob pomiku ročice preprosto 
pritisnite gumb za izbiro razpona.

Sistem AutoDrive

Sistem AutoDrive (opcijsko) omogoča samodejno delovanje v dveh načinih: 

• Način AutoDrive Power: Menjavanje prestav pri 2100 vrt./min.

• Način AutoDrive Eco: Menjavanje prestav pri 1500 vrt./min.

Izbirna hitrost lezenja

Natančen nadzor pri specializiranih opravilih pri nizkem številu vrtljajev 
motorja je zagotovljen z dodatnimi hitrostmi lezenja, ki omogočajo 
vožnjo naprej pri hitrostih, ki padejo tudi do 100 m/h. 

Funkcija za nadzor udobja (Comfort Control)

Mirna ali hitra vožnja – izberete jo tako, da funkcijo nadzora udobja 
prilagodite opravilu – počasi in mirno ali hitro in zmogljivo.

Zaviranje do nevtralnega položaja

Z aktiviranjem zaviranja do nevtralnega položaja se ob pritisku zavorne 
stopalke aktivira tudi sklopka. Ta funkcija omogoča zmanjšanje obsega 
dela za upravljavca ob večanju storilnosti in priročnosti uporabe, kar je 
uporabno zlasti pri krmiljenju nakladalnika. 

Prepričljiva učinkovitost delovanja in učinkovita 
zasnova menjalnika Dyna-4 zagotavljata 
neprekosljivo storilnost, nadzor in priročnost ter 
menjavanje med 16 prestavami za vožnjo naprej in 
16 prestavami za vzvratno vožnjo brez sklopke.

Prednosti prenosa moči Dyna-4 so naslednje:

• izjemna učinkovitost delovanja na dvorišču, polju ali na cesti prek ene 
ročice, ki združuje 16 prestav za vožnjo naprej in 16 prestav za vzvratno 
vožnjo, ki jih je mogoče menjavati brez sklopke, funkcija Speedmatching 
omogoča izbiro najboljšega prestavnega razmerja menjalnika Dynashift 
za razpon menjavanja,

• izjemno preprosta uporaba z levo ročico za krmiljenje moči ali s T-ročico,

• priročno upravljanje nakladalnika z nastavitvijo mirne ali hitre vožnje s 
funkcijo za nadzor udobja,

• aktiviranje nevtralnega položaja menjalnika z zavorno stopalko,

• način Eco za vožnjo pri hitrosti 40 km/h pri 1880 vrt./min.

Menjalnik Dyna-4 omogoča preprosto in priročno 
krmiljenje, ki je vodilno v njegovem razredu, prek 
leve ročice za krmiljenje moči ali desne T-ročice. 
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Ključ do zanesljive, robustne mehanizacije je izbrati traktor, ki izpolnjuje zahteve današnjih sodobnih 
priključkov in jih izkorišča v polni meri pri različnih vrstah kmetijske uporabe. Ni omejitev za razpon 
motorne opreme, ki se uporablja s traktorji serij MF 4700, MF 5700 in MF 6700.

Od leta 1936 smo vodilni v panogi moči vpetja in hidravličnih zmogljivosti. Tritočkovno vpetje družbe Massey Ferguson je 
najboljši primer produktivnosti, moči in odzivnosti za upravljavca na polju. Toda nikoli nismo počivali na lovorikah, ko gre za 
zagotavljanje, da naši sistemi izpolnjujejo in presegajo zahteve najnovejših priključkov.

Preprost in učinkovit hidravlični sistem
Preprost hidravlični sistem Open-Centre, ki ga poganjata dve zobniški črpalki, kjer s pomočjo elektronsko krmiljenega 
zadnjega vpetja črpalka s pretokom 27 litrov/min. zagotavlja vse notranje vzdrževanje in dvig 3000 kg, medtem ko črpalka 
s pretokom 65 litrov/min. (MF 4700) zagotavlja dvig 4300 kg oziroma črpalka s pretokom 58 litrov/min. (MF 5700 in 
MF 6700) zagotavlja dvig 5200 kg.

Nova »kombinirana« možnost 100-litrskega pretoka

Pri MF 5700 in MF 6700 je pretok olja 100 litrov/min. mogoče doseči s pritiskom na gumb, s čimer se s pomočjo višjega 
pretoka omogočita dodatna hitrost in moč za delovanje nakladalnika.

Dva batna ojačevalnika sta na voljo serijsko, tretji pa opcijsko.

Poleg tega je pretok olja na voljo prek dveh serijskih pomožnih batnih ojačevalnikov za upravljanje funkcij hidravlike 
priključka med upravljanjem krmiljenja. Nepogrešljiv pri obračanju na ozarah.

Tretji batni ojačevalnik je na voljo kot možnost za poganjanje zahtevnejših priključkov.

Hidravlika in kardanska gred
Zagon vsakršnega priključka za vsakršno uporabo

Hidravlični sistemi

Notranje vzdrževanje Pomožna baza Pomožna možnost Batni ojačevalniki Dvižna zmogljivost

MF 4700 27 l/min. 65 l/min. –

2 serijska
1 opcijski

3000 kg

MF 5700

33 l/min. 58 l/min.

58 l/min. za dovajanje do zadnjega vpetja 
in 42 l/min. za dovajanje do batnega 

ojačevalnika
Črpalki je mogoče povezati tako, da 

oskrbujeta batne ojačevalnike s pretokom 
100 l/min. (npr.: nakladalnik)

4300 kg

MF 6700 5200 kg

Nova »kombinirana« možnost pretoka 
100 litrov/min. je na voljo s pritiskom 
na gumb.
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Visoka učinkovitost neposrednega 
pogona kardanske gredi 
Vsi modeli serije MF 4700 so opremljeni s kardansko 
gredjo 35 mm/6 utorov, ki zagotavlja 540, 540E ali 
1000 vrtljajev kardanske gredi.

Traktorji serij MF 5700 in MF 6700 so serijsko 
opremljeni z dvohitrostno kardansko gredjo s 
540/540E vrt./min., vendar so na voljo tudi 
s kardansko gredjo s 540/1000 vrt./min. ali 
540/540Eco/1000 vrt./min. 21-utorna gred je na 
voljo opcijsko pri kardanski gredi s 1000 vrt./min.

Krmiljenje se izvaja s pomočjo neodvisne sklopke 
kardanske gredi, ki se zažene elektrohidravlično in 
»poenostavi« zagon ter tako ščiti pogonski sklop 
s postopnim povečanjem pogona. Ta preizkušeni 
krmilni sistem kombinira največjo zanesljivost s 
preprosto uporabo in se preprosto upravlja z uporabo 
tripoložajnega prevesnega stikala na upravljalni 
postaji. Elektronski upravljalni elementi nadzorujejo 
stopnjo zagona za večjo zanesljivost – ki je tekoča, 
regulirana in prilagojena optimalni stopnji zagona 
zaradi zagotavljanja zanesljivega zagona kardanske 
gredi ne glede na hitrost motorja in velikost priključka.

Tripoložajno stikalo ima položaj za vklop kardanske 
gredi in tudi položaj za izklop, s pomočjo katerega se 
lahko izklopi gred. Prav tako ima »zavorni« položaj, ki 
preprečuje premikanje, npr. med prevažanjem.

Zagon kardanske 
gredi je še vedno 
elektrohidravličen 
in uporablja 
tripoložajno 
varnostno stikalo 
(vklop, izklop in 
zapora/zavora).

Napredni 
upravljalni elementi 
elektronskega 
krmiljenja vpetja 
(ELC)

1

2

6

4

3

5

7

1. Številčnica za prilagoditev elektronskega 
krmiljenja vpetja

2. Elektronsko krmiljenje vpetja (ELC)

3. Elektronska krmilna omarica

4. Elektronski/hidravlični krmilni ventil

5. Pozicijski senzor

6. Senzor ugreza zgornjega priključka pri 
MF 4700 in MF 5700, v spodnjih rokah 
pri MF 6700

7. Tritočkovno vpetje

8. Opcijski upravljalni elementi na blatnikih

Elektronsko krmiljenje vpetja (ELC)

8

Visoko opredeljeno tritočkovno vpetje z 
elektronskim krmiljenjem vpetja (ELC) 
Velikost zadnjega vpetja je posebej optimizirana za 
velikost traktorja. 

Ponaša se z dvižno kapaciteto 3000 kg pri MF 4700, 
4300 kg pri MF 5700 in 5200 kg pri MF 6700, saj 
lahko težko opremo dviguje z lahkoto.

Kot del serijske ponudbe je na voljo z elektronskim 
krmiljenjem vpetja, vodilnim v panogi. Sistem 
zagotavlja natančen in odziven nadzor nad funkcijami 
vpetja in tako zagotavlja natančno upravljanje delovnih 
globin za priključke za utiranje tal in pa tudi delovne 
višine za druge priključke. To omogoča večjo odzivnost 
in natančnost, saj elektronika deluje takoj – to 
pomeni, da se nadzor ugreza pravilno odziva, da se 
vedno zagotovi največja vlečna sila za zmanjšanje 
zdrsa koles in porabe goriva.

Tekoči in natančni upravljalni elementi 
Kot del serijske ponudbe so na voljo MF 4700, 
MF 5700 in MF 6700 z elektronskim nadzorom vpetja, 
ki vključujejo funkcijo smeri gor/dol in nadzor ugreza. 
Pri napredni različici je na voljo nekaj dodatnih funkcij: 
nastavitev hitrosti spuščanja, nastavitev največje 
višine, vzmetenje vpetja in zagon hitrega utiranja tal.
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Robustna in sodobna zadnja os 
Traktorji serij MF 4700, MF 5700 in MF 6700 so narejeni za zahtevna opravila in da bi izpolnili 
te zahteve, so opremljeni z ustreznimi sodobnimi, robustnimi zadnjimi osmi, kot je to primer pri 
naprednih serijah MF 5600 in MF 5700 S.

Največja dvižna kapaciteta robustnega tritočkovnega vpetja do 5200 kg tem traktorjem 
omogoča, da so z lahkoto kos sodobnim priključkom. Posebni senzorji na rokah vpetja 
zagotavljajo točen in zanesljiv ugrez in nadzor položaja s pomočjo Massey Fergusonovega že 
preizkušenega elektronskega nadzora vpetja.

Ojačena zasnova litja strukturne osi vsebuje nove notranje enote za zmanjševanje, ki za končno 
zmanjšanje hitrosti uporabljajo epiciklične prestave. Te povečujejo navor in tako zagotavljajo, 
da se največja moč motorja prenaša na tla zaradi povečanja vlečne sile in zmogljivosti.

Vsi modeli so opremljeni z večploščnimi zavorami v oljni kopeli, ki so nameščene na notranji 
strani osi za največjo učinkovitost zaviranja na gredeh.

IZ DRUŽBE M
ASSEY FERGUSON
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Najbolj prijetno delovno mesto
Preprosta in praktična zasnova za preprosto upravljanje

Od začetkov blagovne znamke je kabina znamke 
Massey Ferguson znana po odličnosti. Traktorji serij MF 4700, 
MF 5700 in MF 6700 niso nobena izjema. Kar je pomembno 
za traktorje z velikim številom konjskih moči, kot so MF 8700 S 
(270–400 KM), je prav tako pomembno za traktorje z nižjim 
številom konjskih moči in z nižjimi specifikacijami, saj se 
zavedamo, da so lahko traktorji serije MF 4700, MF 5700 ali 
MF 6700 glavni traktorji na vaši kmetiji. V okviru DNK znamke 
Massey Ferguson ne bomo nikoli sklepali kompromisov pri udobju 
upravljavca. Naša posebna formula se osredotoča na vsako 
podrobnost, ki vožnjo spremeni v edinstveno izkušnjo kmetovanja.

Traktor, ki je zasnovan s preprostim delovanjem, ni nujno, da ima osnovno 
kabino. S traktorji serij MF 4700, MF 5700 in MF 6700 je zahtevno delo užitek, 
saj so zasnovani s poudarkom na udobju in preprosti uporabi.

Oprijemala, ki so nameščena na zunanji strani upravljalne postaje (različice 
traktorjev MF 4700 z letno kabino) ali na velikih odpiralnih vratih, zagotavljajo 
preprost dostop do stopnic, nameščenih neposredno na stroj, medtem ko tunel 
nizkega prenosa pri traktorjih serije MF 4700 ali popolnoma ravna tla kabine pri 
traktorjih serij MF 5700 in MF 6700 ustvarjajo najbolj prostorno kabino na trgu. 
Razdalja med stebri znaša 1300 mm. 

V sedečem položaju so ročno krmiljeni upravljalni elementi nameščeni v najbolj 
ergonomskih položajih, zaradi česar pri upravljanju nudijo udobje in so zanesljivi 
tudi po opravljenih več tisoč traktorskih urah.



IZ DRUŽBE M
ASSEY FERGUSON

21

Prilagodite traktor svojim potrebam

Različica s kabino

Različice traktorjev serij MF 4700, MF 5700 in 
MF 6700 s kabino postavljajo nove standarde na 
področju udobja upravljavca v tem sektorju traktorjev z 
vrhunsko preglednostjo v vseh smereh in ergonomijo.

Različica z letno kabino (samo pri seriji MF 4700)

Različica traktorjev serije MF 4700 z letno kabino še vedno 
upravljavcu ponuja veliko udobja in preprosto uporabo.
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• Neprekosljiva preglednost 360° za 
optimalno udobje in varnost pri delu.

• Največja kabina, ki je na voljo na trgu – 
kompaktna zunanjost s prostorno 
notranjostjo in dostopom z obeh strani.

• Najboljši v razredu ergonomije – vse, 
kar potrebujete, točno tam, kjer 
pričakujete. Vsi upravljalni elementi 
so na dosegu roke ter omogočajo 
natančno in preprosto upravljanje.
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Vse na svojem mestu
Na desnem stebričku so nameščena redkeje 

uporabljena stikala, ki so še vedno nepogrešljiva 
pri vsakodnevnem delu. Tukaj boste našli delovne 

žaromete, brisalec zadnjega vetrobranskega stekla, 
ploščo elektronskega nadzora vpetja in ključ za zagon.

Preprosto prestavljanje 
Opcijska ročica za nadzor moči 
omogoča pritiskanje sklopke in 
prestavljanje na dosegu roke s 
funkcijo Comfort-Control. Serijsko 
nameščena mehanska ročica je 
najboljša izbira za nakladanje. Veliko okno za preglednost 360°

Za optimalno učinkovitost in varnost 
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Najboljše delovne razmere modelov z menjalnikom 12 × 12
Preprosta in praktična zasnova za preprosto upravljanje

Batna ojačevalnika 
Dva ojačevalnika, ki zadostujeta za večino 
vrst uporabe.

Ročica za plin

Zapora diferenciala in stikala za 4-kolesni pogon

Shranjena hitrost motorja

Stikalo za vklop kardanske gredi

Krmiljenje globine spusta vpetja

Elektronsko krmiljenje vpetja (ELC)

Prestavne ročice in ročice za razpone 
Preprosto prestavljanje, zahvaljujoč najnovejši 
tehnologiji iz avtomobilske panoge. Menjavanje prestav 
je zdaj tako tekoče kot v vašem avtomobilu.

Krmilna palica za nakladanje 
Opcijsko vgrajena mehanska krmilna palica 
za nakladanje.

Vemo, da boste verjetno veliko časa delovnega dne preživeli v kabini svojega traktorja 
serije MF 4700, MF 5700 ali MF 6700. Zato smo posebno pozornost namenili oblikovanju 
praktične in udobne notranjosti.

Od ergonomsko oblikovane desne konzole in upravljalnih elementov do pametno nameščenih 
ročic za prestave in razpone ter funkcionalne armaturne plošče. Na voljo je vse, s čimer 
boste v dolgih in zahtevnih dneh bolj produktivni ob manjšem naporu in večji moči.

Armaturna plošča – vse, kar morate videti, da 
se osredotočite na opravilo
Pregledni in svetli instrumenti na pregledni nadzorni plošči 
prikazujejo bistvene informacije o delovanju.

Neprekosljiva preglednost 360°
Kompakten sistem SCR »vse v enem« vozniku zagotavlja preglednost 
360° za optimalno udobje in varnost pri delu.

Napredna armaturna plošča prikazuje hitrosti 
motorja in kardanske gredi, servisne intervale, 
porabo goriva, prevožene razdalje, obdelano 
področje, temperaturo olja in traktorske ure, 
shranjeno hitrost motorja, informacije o servisiranju.
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Vse na svojem mestu
Na desnem stebričku so nameščena redkeje 

uporabljena stikala, ki so še vedno nepogrešljiva 
pri vsakodnevnem delu. Tukaj boste našli delovne 

žaromete, brisalec zadnjega vetrobranskega stekla, 
ploščo elektronskega nadzora vpetja in ključ za zagon.

Veliko okno za preglednost 360°
Za optimalno učinkovitost in varnost 
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Najboljše delovne razmere menjalnika Dyna-4 
pri modelu serije MF 5700
Preprosta in praktična zasnova za preprosto upravljanje

Batna ojačevalnika
Dva ojačevalnika, ki zadostujeta za večino vrst uporabe.

Ročica za plin

Zapora diferenciala in stikala za 4-kolesni pogon

Shranjena hitrost motorja

Stikalo za vklop kardanske gredi

Krmiljenje globine spusta vpetja

Elektronsko krmiljenje vpetja (ELC)

Desna T-ročica 
Za preklapljanje med 4 prestavnimi razmerji menjalnika 
Dynashift prestavno ročico menjalnika preprosto pomaknite 
naprej ali nazaj. Za spremembo razpona hitrosti ob pomiku 
ročice preprosto pritisnite gumb za izbiro razpona.

Krmilna palica za nakladanje 
Opcijsko vgrajena mehanska krmilna palica za nakladanje.

Preprosto prestavljanje 
Ročica za nadzor moči omogoča pritiskanje sklopke in 
prestavljanje na dosegu roke s funkcijo Comfort-Control.

Vemo, da boste verjetno veliko časa delovnega dne preživeli v kabini svojega traktorja serije 
MF 5700. Zato smo posebno pozornost namenili oblikovanju praktične in udobne notranjosti.

Od ergonomsko oblikovane desne konzole in upravljalnih elementov do pametno nameščene 
T-ročice in funkcionalne armaturne plošče. Na voljo je vse, s čimer boste v dolgih in 
zahtevnih dneh bolj produktivni ob manjšem naporu in večji moči.

Armaturna plošča – vse, kar morate videti, da 
se osredotočite na opravilo
Pregledni in svetli instrumenti na pregledni nadzorni plošči 
prikazujejo bistvene informacije o delovanju.

Neprekosljiva preglednost 360°
Kompakten sistem SCR »vse v enem« vozniku zagotavlja 
preglednost 360° za optimalno udobje in varnost pri delu. 
Opcijsko vzmetenje kabine izboljša voznikovo udobje.

Napredna armaturna plošča prikazuje hitrosti 
motorja in kardanske gredi, servisne intervale, 
porabo goriva, prevožene razdalje, obdelano 
področje, temperaturo olja in traktorske ure, 
shranjeno hitrost motorja, informacije o servisiranju.
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Preprosto prestavljanje 
Serijsko nameščena 
mehanska ročica je najboljša 
izbira za nakladanje.

Prestavna ročica
Priročno nameščena 
za preprosto uporabo. 
Sinhroniziran menjalnik s 
šestimi prestavami.

Sodobna nadzorna 
plošča
Kombinacija digitalnih 
in analognih prikazov 
vam v hipu prikaže 
vse informacije, ki jih 
potrebujete.
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Ergonomska in sodobna različica z letno kabino

Ročica za plin

Elektronska stikala za vklop 
4-kolesnega pogona in 
kardanske gredi

Upravljanje elektronskega 
krmiljenja zadnjega vpetja 
z ročico

Viseči pedali za sklopko in 
zavoro – za odlično udobje in 
manjši pritisk na pedal

Ročica za razpon hitrosti
Priročno nameščena na levi 
strani upravljavca

Različica z letno kabino, ki je zasnovana s preprostostjo delovanja, ni nujno, da ima 
osnovno kabino. Z različicami traktorjev serije MF 4700 z letno kabino je zahtevno 
delo užitek, saj so od začetka zasnovani s poudarkom na udobju in preprosti uporabi. 
Oprijemala, ki so nameščena na zunanji strani upravljalne postaje, zagotavljajo preprost 
dostop do stopnic, nameščenih neposredno na stroj, medtem ko tunel nizkega prenosa 
ustvarja prostorno letno kabino. V sedečem položaju so ročno krmiljeni upravljalni 
elementi nameščeni v najbolj ergonomskih položajih, zaradi česar pri upravljanju nudijo 
udobje in so zanesljivi tudi po opravljenih več tisoč traktorskih urah.

Ročica za nadzor 
moči 
Opcijska ročica za 
nadzor moči s funkcijo 
Comfort Control 

Osnovna različica
Ponaša se z zaprto 
letno kabino in 
visečimi pedali ter 
gumijasto oblogo, ki 
zagotavljajo dodatno 
udobje.
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28 Upravljanje nakladalnika po 
priporočilih družbe Massey Ferguson
Ob nakupu nakladalnika Massey Ferguson skupaj 
z novim traktorjem serije MF 4700, MF 5700 ali 
MF 6700 ga je mogoče prilagoditi tako, da je v celoti 
pripravljen za priklop nakladalnika Massey Ferguson. 
Traktor bo ob dobavi v celoti opremljen s pomožnim 
okvirjem nakladalnika, ki je zasnovan tako, da zagotavlja 
največjo okretnost in omogoča lažje vzdrževanje, ki je že 
vgrajeno, kar predstavlja sestavni del stroja.

Mehanska krmilna palica nakladalnika, zasnovana posebej za 
te traktorje, je popolnoma ergonomska.

Ozek pokrov motorja in profili nadzorne plošče vam 
zagotavljajo izjemno preglednost. Opcijska streha z odlično 
preglednostjo izboljšuje vidljivost tovora na višini, še posebej 
pa je koristna pri zlaganju bal.

Krmiljenje nakladalnika 
Glavne funkcije mehanske večopravilne krmilne palice:
A. dvig
B. spust
C. zajemanje
D. stresanje

Kombinirane funkcije:
A/C. dviganje in zajemanje
A/D. dviganje in stresanje
B/C. spuščanje in zajemanje
B/D. spuščanje in stresanje – prilagoditev zajemalke v vodoravni položaj
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Rotacijsko stikalo Comfort Control
Možnost ročice za nadzor moči: 
odzivnost upravljanja prestavljanja 
je mogoče prilagoditi glede na 
hitrost potrebne menjave, ki ustreza 
trenutnemu opravilu.

Streha Visio z zaščito pred 
padajočimi predmeti (FOPS)
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• Prilagodljiv razpon za različne vrste uporabe

• Opcijska mehanska krmilna palica 

• Največja vidljivost, zahvaljujoč pametni zasnovi pokrova 
motorja in nadzorne plošče

• Tovarniško nameščen pomožni okvir nakladalnika za 
največjo storilnost vašega traktorja za vse namene

• Visok hidravlični pretok: 65 l/min. pri MF 4700 in do 
98 l/min. kombiniranega pretoka pri modelih serij 
MF 5700 in MF 6700

• Optimalna okretnost in dostop za opravljanje vzdrževanja

• Opcijska streha z odlično preglednostjo in zaščito pred 
padajočimi predmeti (FOPS)

• Odlična okretnost, vključno z manjšimi obračalnimi koti 
in hitrim odzivom motorja in hidravlike

Kl
ju

čn
e 

la
st

no
st

i

Razpon uporabe
brez vzporednega vpetja z vzporednim vpetjem

MF FL.3419X MF FL.3720X MF FL.3922X MF FL.3416X MF FL.3717X MF FL.3919X
MF 4700 l l - l - -
MF 5700 - l l - l l

MF 6700 - l l - l l

Višina dviga do sornika m 3,4 3,7 3,9 3,4 3,7 3,9
Dvižna zmogljivost sornika na tleh kg 2510 2730 2940 2100 2320 2520

Dvižna zmogljivost sornika pri najvišji višini kg 1700 1800 1890 1410 1510 1600

Razpon profesionalne uporabe

brez vzporednega vpetja z vzporednim vpetjem
MF FL.3522 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 4700 l - - l - - - - - - - -
MF 5708-09 - l 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

Največja dvižna višina – merjeno na sorniku m 3,55 3,79 4,06 3,55 3,55 3,81 3,79 3,79 4,02 4,06 4,06 4,20
Največji kot odlaganja na največji višini stopinj 58,5 58 54 58,5 58,5 54 58 58 54 54 54 54

Največji kot nagiba na talnem nivoju stopinj 48 48 48 48 48 50 48 48 50,5 48 48 49
Dvižna zmogljivost pri 1,5 m višine – na sorniku kg 1890 2310 2470 1540 1850 1690 1930 2270 1780 2090 2430 2000

Odrivna sila – na sorniku kg 2200 2640 2890 1810 2160 1970 2220 2600 2040 2460 2850 2350
Odrivna sila – 800 mm od sornika kg 1520 1850 2070 1630 1960 1830 1990 2320 1910 2290 2640 2160

Sila nagiba pri 1,5 m višine kg 2340 3340 3380 2400 2890 3360 3420 3420 3400 3430 3980 3420
Globina kopanja mm 150 153 154 150 150 149 153 153 173 154 154 162

Ozek pokrov motorja in profilirana 
armaturna plošča zagotavljata 
izjemno preglednost spredaj

*: Priključek FL 3817, največja nastavitev sprednjega koloteka = 1750 mm **: Priključek FL 4220, največja nastavitev sprednjega koloteka = 1900 mm
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 Dobava v industriji vodilnih nadomestnih delov družbe AGCO Parts.

Kombinirane storitve za izboljšanje dobička in učinkovitosti naših strank

Dobrodošli v storitve MF Services – vse, kar potrebujete za podporo delovanju svojega stroja znamke 
Massey Ferguson. 

Dostopne in prilagodljive storitve MF Services vam pomagajo pri nadzoru tekočih stroškov, pripravi 
proračunov in poslovnem načrtovanju – zagotavljajo namreč, da je vsaka ura uporabe stroja učinkovita, 
hkrati pa vam omogočajo, da se popolnoma osredotočite zgolj na s kmetovanjem povezano dejavnost.

Celosten paket izdelkov, povezanih s storitvami, vam omogoča najbolj preprosto lastninjenje in 
upravljanje opreme za kmetovanje znamke MF doslej.  

Storitve MF Services, ki pokrivajo možnosti financiranja, podaljšano jamstvo in servisiranje, telematiko, 
tehnologije natančnega kmetovanja in originalne nadomestne dele, vam zagotavljajo vse na enem 
mestu za obstoječe ali prihodnje storitve, hkrati pa vam omogočajo nemoteno poslovanje in uporabo 
lastne opreme. 

Naš cilj je zagotoviti učinkovito delovanje strojev znamke Massey Ferguson na najvišji možni ravni v 
njihovi celotni življenjski dobi.

Paket MFCare zagotavlja popolno brezskrbnost
Paket MFCare je celovita in v industriji vodilna paketna ponudba, ki zajema popolno skrb vašega 
traktorja serij MF 4700, MF 5700 in MF 6700, in sicer z rutinskim vzdrževanjem, popravili in popolnim 
jamstvom družbe AGCO, ki vključuje:

• motor in menjalnik  • elektroniko
• hidravliko  • kabino in upravljalne elemente
• kardansko gred • osi
• krmiljenje

Redno servisiranje v okviru storitve MFCare vključuje preventivno vzdrževanje, pri katerem so 
morebitne okvare pravočasno prepoznane, kar omogoča krajša obdobja neuporabe stroja. Popolna 
zgodovina servisiranja, ki jo nudi zastopnik z originalnimi deli AGCO, zvišuje vrednost rabljenega stroja.

AGCO Finance* zagotavlja popolno ureditev financiranja za vašo dejavnost
AGCO Finance je integrirana veja finančnih storitev družbe Massey Ferguson, ki zagotavlja prilagojene 
rešitve za vašo kmetijo in vključuje:

• lizing  • posojilo
• zakup  • paket celotnih storitev
• pogodbeni najem

* Razpoložljivost storitve v svojem območju preverite pri zastopniku znamke Massey Ferguson. Pravila in pogoji, ki veljajo, se lahko 
razlikujejo glede na trg ali državo.
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MF 4700 MF 4700 MF 5708/9 
DYNA 4

MF 5710-11 
12 × 12

MF 5710/11 
DYNA 4 MF 6700

Letna 
kabina

Različica s 
kabino

Različica s 
kabino

Različica s 
kabino

Različica s 
kabino

Različica s 
kabino

Motor

AGCO POWER, 3 valji, turbopolnilnik, skupni vod  l l l - - -

AGCO POWER, 4 valji, turbopolnilnik, skupni vod  - - - l l l

 Shranjena hitrost motorja  l l l l l l

Menjalnik  

Mehanski 12 × 12  l l - l - l

Dyna-4 16 × 16  - - l - l -

 PowerShuttle  m m - m - m

Comfort Control  m m l m l m

Nadzor moči - - l - l -

Krmiljenje sprostitve sklopke na menjalniku  l l - l - l

Sistem AutoDrive in zaviranje do nevtralnega položaja  - - m - m -

Funkcija lezenja  m m m m m m

Kabina/letna kabina  

Izolirana letna kabina  l - - - - -

Velika kabina, nižji položaj (2x vrata, preprost dostop)  - l - - - -

Velika kabina, ravna tla (2x vrata, preprost dostop)   - - l l l l

Spuščena velika kabina, ravna tla (2x vrata, preprost dostop)  - - m - m -

Podaljški blatnikov m m m m m m

Klimatska naprava  - m m m m m

Streha z odlično preglednostjo za nakladanje  - m m m m m

Fiksni volanski drog  l - - - - -

Nagibni volanski drog  m l l l l l

Volanski drog z dvojno nastavitvijo (nagibna in teleskopska) - m m m m m

Mehanski sedež  l l l l l l

Pnevmatski sedež  - m m m m m

Sovoznikov sedež  - m m m m m

Radio/CD/MP3/sprednji vhod Aux  - m m m m m

Strešni žarometi (prednji in zadnji)  - l l l l l

Dodatni žarometi na oprijemnih drogovih  m m m m m m

2 vzvratni ogledali  - l l l l l

2 vzvratni teleskopski ogledali  l m m m m m

Monitor za napredno zmogljivost  l l l l l l

Zaboj za orodje  l l l l l l

MF 4700 MF 4700 MF 5708/9 
DYNA 4

MF 5710-11 
12 × 12

MF 5710/11 
DYNA 4 MF 6700

Letna 
kabina

Različica s 
kabino

Različica s 
kabino

Različica s 
kabino

Različica s 
kabino

Različica s 
kabino

Hidravlika  

Neodvisna pomožna črpalka  l l l l l l

2 mehanska batna ojačevalnika l l l l l l

3 mehanski batni ojačevalniki m m m m m m

Krmiljenje vpetja z ročico (intermix) l l - l - l

Napredno krmiljenje vpetja (intermix/največja višina/ 
zagon hitrega utiranja tal/amortizerji)

m m l m l m

Krmiljenje vpetja na blatniku na levi strani m - - - - -

Krmiljenje vpetja na blatnikih na obeh straneh - l l l l l

Kardanska gred

Neodvisna kardanska gred l l l l l l

Elektrohidravlična sklopka za kardansko gred l l l l l l

Zunanja izbira števila vrtljajev kardanske gredi l l - l - l

Zunanja izbira hitrosti kardanske gredi - m l m l m

540 l l - - - -

540/540 E m m l l l m

540/1000 m m m m m l

540/540 E/1000 - - m m m m

Prednja os

4WD l l l l l l

2WD m m - - - -

Elektrohidravlična zapora diferenciala l l l l l l

Prednji blatniki* - - - m m m

Gibljivi prednji blatniki m m m m m m

Dodatna oprema

Stikalo z izolacijo l l l l l l

 - Ni na voljo     
l Standardna specifikacija   
m Opcijsko  

Serijska in opcijska oprema
Ne glede na področje delovanja si popolnoma 

prilagodite traktor ...
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34 Različica z letno kabino Različica s kabino
MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 4707 MF 4708 MF 4709

Zmogljivost motorja

Največ KM (kW) pri 2000 vrt./min. ✪ ISO KM (kW) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8)

Največji navor pri 1500 vrt./min. Nm 312 347 355 312 347 355
Motor

Tip/zmogljivost/št. valjev AGCO POWER 3,3-litrski, 3-valjni

Tehnologija elektronsko vbrizgavanje, skupni 
vod, 4 ventili na valj, DOC

elektronsko vbrizgavanje, skupni vod, 4 ventili na valj, DOC 
+ SCR

elektronsko vbrizgavanje, skupni 
vod, 4 ventili na valj, DOC

elektronsko vbrizgavanje, skupni vod, 4 ventili na valj, DOC 
+ SCR

Menjalnik
Tip/št. prestav Popolnoma sinhroniziran – 12 × 12

Prestav/razponov 6 × 2
Spreminjevalnik smeri Mehansko sinhroniziran

Opcijski spreminjevalnik smeri Power Shuttle (ročica za nadzor udobja in gumb za sprostitev sklopke na ročici)
Najmanjša hitrost (km/h) pri 

1400 vrt./min.
km/h 1,91

Dodatne prestave za lezenje 24 × 24
Najmanjša hitrost (km/h) pri 

1400 vrt./min.* s funkcijo lezenja
km/h 0,14

Kardanska gred 
Delovanje in upravljanje Neodvisno/elektro-hidravlično krmiljenje

Hitrost kardanske gredi pri vrtljajih 
motorja na minuto 

540 in 1000 2000

Hitrost kardanske gredi pri vrtljajih 
motorja na minuto 

540 ECO 1550

Kardanska gred
Serijska S 6 utori

Opcijska S 6 in 21 utori

Hidravlika
Pomožni pretok olja litrov/min. 65 l/min. za oskrbo batnih ojačevalnikov in vpetja

Največji tlak barov 200
Zadnje vpetje

Največja dvižna zmogljivost kg 3000
Spodnji členi Kavlji (2. kategorija)

Zavore
Tip Elektro-hidravlične/oljno hlajenje

Zadnje pnevmatike
Serijske 420/85 R 30 420/85 R 34
Opcijske 460/85 R30 – 480/70 R 34 – 540/65 R 34

Prostornina
Prostornina rezervoarja za gorivo litrov 105 105 105 120 120 120

Prostornina rezervoarja za AdBlue® litrov - 10 10 - 15 15
Teža

2WD** kg 2900 2900 2900 - - -
4WD** kg 3100 3100 3100 3870 3900 3900

Specifikacije

– Ni relevantno/na voljo      ✪ ISO TR14396

* Proizvajalčeva preizkušanja
** Serijska konfiguracija s polnimi rezervoarji za gorivo, upravljavcem teže 75 kg in najmanjšimi pnevmatikami.



Prizadevali smo si za čim večjo natančnost in aktualnost informacij v tej publikaciji. Vendar lahko kljub temu publikacija 
vsebuje netočne podatke, napake ali izpuste, tehnične značilnosti pa lahko kdaj koli spremenimo brez vnaprejšnjega 
obvestila. Zato pred nakupom vse tehnične značilnosti preverite pri zastopniku ali distributerju družbe Massey Ferguson.

Za večjo produktivnost je na voljo bogata opcijska oprema. 
Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika družbe Massey Ferguson.

MF 4700 z letno kabino

MF 4700

Mere

B

E

B

A

A

C

C

D

D

E

MF 4707/MF 4708/MF 4709
Štirikolesni pogon
A – Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega vpetja – mm 4067
B – Medosna razdalja – mm 2250

Obračalni krog* – zunanji premer, manj zavore – m 7,70
C – Višina do vrha strehe 2594
D – Širina (najmanj/največ) – mm od 1795 do 2587
E – Največja oddaljenost od tal – mm 460
* Odvisno od nastavitev   ** Serijska konfiguracija vključuje gorivo in voznika (75 kg)

MF 4707/MF 4708/MF 4709
Štirikolesni pogon
A – Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega vpetja – mm 4067
B – Medosna razdalja – mm 2250

Obračalni krog* – zunanji premer, manj zavore – m 7,7
C – Višina do vrha strehe Standard s pnevmatikami 16.9 R 34
C – Višina do vrha strehe Visio s pnevmatikami 16.9 R 34

2550
2550

D – Širina (najmanj/največ) – mm od 1795 do 2587
E – Največja oddaljenost od tal – mm 460



MF 5700 MF 5708 in 5709 Dyna 4

MF 5710 in 5711 Dyna 4MF 6700

B B

BB

A A

AA

C C

CC

D D

DD

E E

EE

MF 5710/MF 5711
Štirikolesni pogon
A – Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega vpetja – mm 4305
B – Medosna razdalja – mm 2430

Obračalni krog* – zunanji premer, manj zavore – m 8,3
C – Višina do vrha strehe Standard s pnevmatikami 16.9 R 34
C – Višina do vrha strehe Visio s pnevmatikami 16.9 R 34

2650
2650

D – Širina (najmanj/največ) – mm od 1380 do 1925
E – Največja oddaljenost od tal – mm 480

MF 6712/ MF 6713
Štirikolesni pogon
A – Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega vpetja – mm 4305
B – Medosna razdalja – mm 2500

Obračalni krog* – zunanji premer, manj zavore – m 8,4
C – Višina do vrha strehe Standard s pnevmatikami 18.4 R 38
C – Višina do vrha strehe Visio s pnevmatikami 18.4 R 38

2730
2730

D – Širina (najmanj/največ) – mm od 1795 do 2587
E – Največja oddaljenost od tal – mm 520

MF 5708 D4/MF 5709 D4
Štirikolesni pogon
A – Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega vpetja – mm 4197
B – Medosna razdalja – mm 2323

Obračalni krog* – zunanji premer, manj zavore – m 8,2
C – Višina do vrha strehe Standard s pnevmatikami 16.9 R 34
C – Višina do vrha strehe Visio s pnevmatikami 16.9 R 34

2685
2685

D – Širina (najmanj/največ) – mm od 1795 do 2587
E – Največja oddaljenost od tal – mm 515

MF 5710 D4/MF 5711 D4
Štirikolesni pogon
A – Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega vpetja – mm 4305
B – Medosna razdalja – mm 2430

Obračalni krog* – zunanji premer, manj zavore – m 8,3
C – Višina do vrha strehe Standard s pnevmatikami 16.9 R 34
C – Višina do vrha strehe Visio s pnevmatikami 16.9 R 34

2685
2685

D – Širina (najmanj/največ) – mm od 1795 do 2587
E – Največja oddaljenost od tal – mm 515
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Različica s kabino Različica s kabino Različica s kabino Različica s kabino Različica s kabino Različica s kabino Različica s kabino Različica s kabino

MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713
MF 5708 
Dyna 4

MF 5709
Dyna 4

MF 5710
Dyna 4

MF 5711
Dyna 4

Zmogljivost motorja

Največ KM (kW) pri 2000 vrt./min. ✪ ISO KM (kW) 100 (74,5) 110 (80,0) 120 (89,4) 130 (96,9) 85 (63,4) 130 (70,8) 100 (74,5) 110 (80,0)

Največji navor pri 1600 vrt./min. Nm 410 417 502 540 347 405 410 417
Motor

Tip/zmogljivost/št. valjev AGCO POWER 4,4-litrski, 4-valjni AGCO POWER 3,3-litrski, 3-valjni AGCO POWER 4,4-litrski, 4-valjni
Tehnologija elektronsko vbrizgavanje, skupni vod, 4 ventili na valj, DOC + SCR
Menjalnik

Tip/št. prestav 12 × 12 Semi Powershift 16 × 16
Prestav/razponov 6 × 2 4 × 4

Spreminjevalnik smeri Mehansko sinhroniziran Ročica za nadzor moči in funkcija Comfort-Control

Opcijski spreminjevalnik smeri Power Shuttle (ročica za nadzor udobja in gumb za sprostitev sklopke na ročici)
Power Shuttle (ročica za nadzor moči in nadzor udobja)  

in zaviranje do nevtralnega položaja (opcijsko)
Najmanjša hitrost (km/h) pri 1400 vrt./min. km/h 1,26 1,31 1,30

Dodatne prestave za lezenje 24 × 24 32 × 32
Najmanjša hitrost (km/h) pri 1400 vrt./min.* s 

funkcijo lezenja
km/h 0,09 0,14

Kardanska gred 
Delovanje in upravljanje Neodvisno/elektro-hidravlično krmiljenje

Standardne hitrosti kardanske gredi 540/540 Eco 540/1000 540/540 Eco
Dodatne hitrosti kardanske gredi 540/1000//540/540 Eco/1000 540/540 Eco/1000 540/1000//540/540 Eco/1000

Hitrost kardanske gredi pri vrtljajih motorja na minuto 540 in 1000 2000
Hitrost kardanske gredi pri vrtljajih motorja na minuto 540 ECO 1550

Kardanska gred
Serijska S 6 utori

Opcijska S 6 in 21 utori

Hidravlika
Največji pretok olja – 1. stopnja litrov/min. 33 l/min. za oskrbo krmiljenja, zavor, zapore diferenciala, kardanske gredi, štirikolesnega pogona

Standardni največji pretok olja – 2. stopnja litrov/min. 58 l/min. za oskrbo batnih ojačevalnikov in vpetja
Dodatni največji pretok olja – 2. stopnja litrov/min. 58 l/min. za oskrbo zadnjega vpetja in 42 l/min. za oskrbo batnega ojačevalnika

Črpalki je mogoče povezati tako, da oskrbujeta batne ojačevalnike s pretokom 100 l/min. (npr.: nakladalnik)
Kombiniran nadzor pretoka Popolnoma samodejni (električno stikalo v kabini)

Največji tlak barov 200
Serijski batni ojačevalniki/opcijski batni ojačevalniki 2/3

Zadnje vpetje
Največja dvižna zmogljivost kg 4300 5200 4300

Spodnji členi Kavlji (2. kategorija) Kavlji (3. kategorija) Kavlji (2. kategorija)

Zavore
Tip Elektro-hidravlične/oljno hlajenje

Zadnje pnevmatike
Serijske 420/85 R 34 420/85 R 38 420/85 R 34

Opcijske
460/85R34 – 480/70 R34 – 540/65R34 

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

460/85R34 – 480/70 R34 – 540/65R34 
340/85 R 38 – 420/85 R 38 480/70 R 38 – 540/65 R 38

Prostornina
Prostornina rezervoarja za gorivo litrov 153 160

Prostornina rezervoarja za AdBlue® litrov 18
Teža

4WD** kg 4070 4230 4400 4500

* Proizvajalčeva preizkušanja     ** Serijska konfiguracija s polnimi rezervoarji za gorivo, upravljavcem teže 75 kg in najmanjšimi pnevmatikami
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