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03Proizvodni obrat traktorjev Massey Ferguson v Beauvaisu v 
Franciji je prejel nagrado za francosko tovarno leta 2016 

»L’Usine Nouvelle«

Vsak današnji kupec traktorja Massey Ferguson pričakuje, da bo 
le-ta izpolnil najnovejše obratovalne in okoljske standarde. Prav tako 
pričakuje združitev najsodobnejših tehnologij z udobjem, preprostostjo, 
zanesljivostjo, kakovostjo in najboljšimi kmetovalnimi izkušnjami. 

Traktorji serije MF 7700 S so oblikovani in izdelani v proizvodnem 
obratu družbe AGCO v Beauvaisu v Franciji, ki je dobitnik 
francoske prestižne nagrade za tovarno leta 2016, ki jo podeljuje 
L’Usine Nouvelle, vodilna industrijska revija v Franciji. 

Obrat v Beauvaisu oblikuje in proizvaja traktorje Massey Ferguson z 
močjo od 75 do 400 KM in je največji francoski proizvajalec in izvoznik 
kmetijske mehanizacije. Obrat ima certifikat ISO 9001. 

Investicija v vrednosti 300 milijonov evrov v zadnjih petih letih v 
tovarno traktorjev v Beauvaisu, ki je dom Massey Fergusonovih 
traktorjev z visoko konjsko močjo, je bila izvedena z enim ciljem 
– zagotoviti, da so traktorji Massey Ferguson izdelani v skladu s 
standardi kakovosti, zanesljivosti in produktivnosti, ki lastnikom in 
upravljavcem, ki so od njih odvisni, zagotavljajo brezskrbnost.

To je bistvo vsega, kar počnemo v Beauvaisu. Naši inženirji imajo 
kmetovanje v krvi in pa tudi vizionarsko moč. Vneto razvijajo nove 
rešitve za kompleksne izzive današnjega in jutrišnjega kmetovanja, 
kot je varčevanje z gorivom s pomočjo selektivne katalitične redukcije 
(SCR – Selective Catalytic Reduction), ki smo jo prvi ponudili 
na trgu. Rezultat so traktorji, ki omogočajo bolj učinkovito in bolj 
donosno kmetovanje.

Beauvais,
Francija Središče za inženiring in proizvodno odličnost
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Na podlagi izjemno uspešne serije traktorjev MF 7700, ki je prejela številne nagrade po  
vsej Evropi, serija MF 7700 S nadaljuje trend, ki ga narekuje Massey Ferguson za izredno 
zanesljive, enostavne traktorje z manj potreb po vzdrževanju. Ta serija zagotavlja učinkovitost  
pri opravljanju vseh kmetijskih opravil in vaši kmetiji zagotavlja večjo donosnost.

Traktorji serije MF 7700 S iz Massey Fergusona so zasnovani tako, da zadostujejo potrebam poklicnih 
kmetovalcev, neodvisno od vašega poslovnega okolja in dejavnosti, in sicer za mešane kmetije, kmetije za 
pridelavo zelenjave in pogodbena podjetja. S široko izbiro moči, menjalnikov, specifikacij kabine, hidravlike  
in kardanske gredi lahko traktor serije MF 7700 S prilagodite vsaki potrebi, saj je na voljo široka paleta 
praktičnih, enostavnih in zanesljivih rešitev po meri.

Vrhunska izkušnja kmetovanja – pri traktorjih serije MF 7700 S popolna harmonija delovanja motorja, 
menjalnika, krmiljenja, kardanske gredi in hidravlike omogoča učinkovito opravljanje vseh kmetijskih opravil. 
Tako je omogočeno preprosto in natančno delovanje pri prevažanju po cesti in manevriranju ter produktivno 
delovanje na polju.

Ponudba osmih modelov vam omogoča, da sprejmete eno izmed najboljših odločitev.

MF 7700 S – ustvarjen za kmetovanje

MF 7714 S MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7720 S MF 7722 S MF 7724 S MF 7726 S

Vrsta motorja AGCO POWER 6,6 litra/6-valjni s selektivno katalitično redukcijo  
in izpušnimi plini

AGCO POWER 7,4 litra/6-valjni s selektivno 
katalitično redukcijo in izpušnimi plini

Vrsta menjalnika Dyna-4
Dyna-4 
Dyna-6 
Dyna-VT

Dyna-6
Dyna-VT

Največja moč (KM) 140 150 160 175 200 215 235 255

Največja moč z upravljanjem  
moči motorja (KM) 165 175 185 200 225 240 260 280

Največji navor pri 1500 vrt./min. z 
upravljanjem moči motorja (KM) 687 745 790 840 980 1050 1120 1146M
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MF 7700 S

Videz novih traktorjev serije MF 7700 S vas bo pritegnil 
in obdržal vašo pozornost. Na osrednjem delu je 
znameniti logotip MF v obliki trojnega trikotnika, okoli pa 
je nameščen delovni reflektor, ki je značilen za učinek 
S pri modelih MF: ta celoviti dizajn izžareva neverjetno 
moč, kakovost natančne izdelave in prepoznaven slog.

Novi traktorji serije MF 7700 S vas bodo s svojo 
zmogljivo novo zasnovo zagotovo očarali. NOV delovni 
reflektor MF in znameniti logotip MF v obliki trojnega 
trikotnika v osrednjem delu z videzom, značilnim za 
učinek »S«, pooseblja moč, dizajn in kakovost natančne 
izdelave MF.

Posebnosti
Motor AGCO Power je znan po svoji odlični zanesljivosti, 
saj od leta 2008 uporablja pionirsko tehnologijo SCR, 
po svetu pa je prodanih rekordnih 25.000 traktorjev s to 
tehnologijo. Ta popolna kombinacija z možnostjo izbire 
najboljšega menjalnika, ki omogoča največje rezultate, in 
zdaj z dodatkom za upravljanje moči motorja na armaturni 
plošči zagotavlja dodatno moč, ko je najbolj potrebna za 
učinkovitejše opravljanje dela.

Najboljše udobje za produktivnejši delovni dan v kabini, 
ki združuje udobje, tišino, preprosto uporabo in kakovost z 
enostavnim dostopom do kabine z velikimi vrati. Vzmetenje 
kabine in novo vzmetenje sprednje osi za optimalno vožnjo 
na najbolj zahtevnih poljih dopolnjujejo upravljalni elementi, 
ki zagotavljajo optimalno ergonomijo in zmanjšajo utrujenost, 
s funkcionalnostjo, ki je zasnovana za največjo učinkovitost, 
neodvisno od opravila.

Omogočeno je učinkovitejše opravljanje dela z 
najzahtevnejšimi priključki z višjo zmogljivostjo dviganja 
in široko izbiro specifikacij kardanskih gredi in hidravlike. 
Najnovejši tehnologiji rešitev ISOBUS in Auto-Guide™ 3000 
omogočata najboljši izkoristek te sofisticirane opreme in 
obenem enostavno uporabo za upravljavca. 

Nizki stroški obratovanja z izpušnim sistemom, ki ne 
potrebuje vzdrževanja. Menjalnik Super Eco dodatno 
zmanjša stroške goriva med prevažanjem, med tem ko 
krmilni sistem Auto-Guide™ in krmiljenje variabilne hitrosti 
AgControl™ zmanjšata prekrivanja in uporabo kemikalij. 
S preprostim in priročnim dnevnim vzdrževanjem se 
zmanjšujejo stroški servisnih pregledov, upravljavci voznih 
parkov pa lahko nadzorujejo in optimizirajo delovanje 
mehanizacije s pomočjo telemetrije AgCommand®.
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Novi MF 7700 S je ob nizkih stroških obratovanja 
in najnovejših preprostih in zanesljivih tehnologijah 
zasnovan za popolno učinkovitost.

MF 7700 S – odkrijte novo središče dobičkonosnosti

Zavedamo se, da je traktor središče dobičkonosnosti 
za kmetijsko dejavnost, MF 7700 S pa vam bo od 
prvega dne pomagal pri zagotavljanju dobičkonosnosti v 
katerem koli sektorju.
Učinkoviti pogonski sklopi, napredna skladnost s standardom 
končnih emisij Tier 4, nizka poraba goriva, dolgi servisni 
intervali, impresivna vlečna in dvižna zmogljivost z nizkimi 
stroški vzdrževanja – traktorji serije MF 7700 S izboljšujejo 
donosnost kmetijske dejavnosti z vsakim obdelanim hektarjem.

Nizki stroški obratovanja 

•   Massey Fergusonova visoko učinkovita tehnologija SCR zagotavlja 
nizko porabo goriva

•  Vzdrževanje komponent ni potrebno

• Preprost dostop za opravljanje dnevnega vzdrževanja

•  Daljši vzdrževalni intervali (600 ur za motor)

•  Paketne ponudbe za popravila in vzdrževanje MFCare

Učinkoviti pogonski sklopi zagotavljajo večjo produktivnost 
preizkušenih menjalnikov Dyna-4 in Dyna-6, menjalniki Dyna-VT pa 
so zdaj na voljo z upravljanjem moči motorja za zagotavljanje več 
moči, ko je to najbolj potrebno. Popolne kombinacije med motorjem in 
menjalnikom zagotavljajo največjo moč.

Največje udobje za bolj produktiven delovni dan 

Vzmetenje kabine in sprednje osi izboljša udobje vožnje, medtem ko 
nova barvna armaturna plošča podnevi zagotavlja boljšo preglednost, 
ponaša pa se z nastavitvenim in informacijskim zaslonom (SIS – Setup 
& Information Screen) ter izboljšano metodo navigacije. Izbirate lahko 
med tremi ravnmi specifikacij, ki bodo zadovoljile vaše potrebe. 

* Odvisno od različice. Za več podrobnosti si oglejte specifikacije in se obrnite na 
lokalnega zastopnika ali distributerja MF.
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MF 7700 S – odkrijte novo središče dobičkonosnosti

Preprosta tehnologija Fuse Technologies zagotavlja najnovejše 
uporabniku prijazno natančno kmetovanje in rešitve upravljanja. 
Nov opcijski terminal Fieldstar 5 z najnovejšim uporabniku prijaznim 
paketom natančnega kmetovanja

• 9-palčni terminal z zaslonom na dotik zagotavlja 
bolj intuitivno izkušnjo natančnega kmetovanja.

• Rešitve novega krmilnega sistema Auto-Guide™ 
zagotavljajo ekonomičnost z zmanjšanjem 
prekrivanja.

•  AgControl™ omogoča prilagajanje stopnje 
uporabe med vožnjo ob samodejnem zmanjšanju 
prekrivanja, izpustitev in čezmernega odmerjanja 
materiala.

• TaskDoc™ ustvarja in varno pošilja podrobne 
evidence opravil v pisarno.

• Telemetrični sistem AgCommand® za zmogljivost 
voznega parka in upravljanje uporabe.

Možnost hitrejšega opravljanja opravil 
z najzahtevnejšimi priključki po zaslugi 
petih batnih ojačevalnikov na zadnji strani in 
treh na sprednji, sistema Power-Beyond in 
novozasnovanega vlečnega kavlja z večjo dvižno 
zmogljivostjo. Hidravlični sistem omogoča hitrejše 
opravljanje dela z najširšimi priključki ob hkratnem 
povečanju vsestranskosti.
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Pametna generacija stroškovno 
učinkovite moči

Nekateri pravijo, da je usmerjenost v prihodnost 
zaman. Družbi Massey Ferguson in našemu 
inženirskemu oddelku je to vedno predstavljalo 
zanimiv izziv. Ampak to še ni vse. Naši inženirji 
so vedno želeli vplivati na prihodnost ter ponuditi 
visoko učinkovite in zmogljive motorje ob hkratnem 
zmanjšanju porabe goriva. Te lastnosti imajo lahko 
pomemben vpliv na končni rezultat poslovanja 
vaše dejavnosti, kar nam omogoča skladnost z 
okoljskimi obveznostmi.

Prednosti tehnologije SCR za sodobno kmetovanje
6-valjna motorja AGCO POWER s prostornino 6,6 in 7,4 l ustvarjata moč od 140 do 
255 KM in do 280 KM z upravljanjem moči motorja (EPM – Engine Power Management).

Tehnologija SCR tretje generacije, ki ne potrebuje vzdrževanja, prispeva k zmanjšanju 
časov neuporabe stroja in stroškov.

Turbopolnilnik z elektronskim obtočnim kanalom zagotavlja večjo moč in najboljši odziv 
motorja pri vseh številih vrtljajev motorja.

Optimizirano visokotlačno vbrizganje goriva prek skupnega voda omejuje emisije trdnih 
delcev in pomeni, da ni potrebe po tem, da filter za trdne delce (DPF – Diesel Particulate 
Filter) za dizelske motorje izpolnjuje najnovejše zahteve iz zakonodaje glede izpušnih 
plinov stopnje 4.

Sistem samodejnega prostega teka zmanjšuje število vrtljajev in varčuje gorivo v prostem 
teku ob hkratnem zmanjšanju ravni hrupa v kabini, kar pa upravljavcu zagotavlja večje 
udobje.

Moč traktorja je na voljo kadar koli, saj ni potrebe po regeneraciji filtra za trdne delce 
(DPF – Diesel Particulate Filter) za dizelske motorje.
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Leta 2008 sta Massey Ferguson in AGCO Power s skupnimi močmi 
predstavila inovativno tehnologijo selektivne katalitične redukcije (SCR – 
Selective Catalytic Reduction) kot najbolj preprosto rešitev, za katero 
vzdrževanje ni potrebno zaradi zagotavljanja skladnosti z najstrožjo 
zakonodajo glede emisij, ne da bi vplivali na moč in produktivnost. 

Danes je to standard v panogi, vendar smo kljub temu še vedno vodilni 
na svetu s 50.000 traktorji, ki uporabljajo to tehnologijo! 

Ob prispevanju k ohranjanju okolja za prihodnje generacije je 
edini vpliv na kmetijska gospodarstva pozitiven, in sicer pri 
računih za gorivo.
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Upravljanje moči motorja (EPM – Engine Power Management) je bilo 
včasih na voljo samo pri traktorjih z menjalniki Dyna-4 in Dyna-6, 
zdaj pa je na voljo pri vseh modelih serije MF 7700 S z menjalnikom 
Dyna-VT in tako zagotavlja do 25 KM več, ko je to najbolj potrebno. 

EPM omogoča, da se traktor samodejno odziva na naloženi tovor 
in ustrezno prilagodi količino goriva ter vam tako zagotovi dodatno 
moč, ko jo najbolj potrebujete. Zasnovano je tako, da je kos izzivom 
prevažanja in delovanju kardanske gredi, napredno elektronsko 
upravljanje motorja in menjalnika pa omogoča večjo moč, ki je 
samodejno na voljo pod obremenitvijo ali pri pospeševanju.

Upravljanje moči motorja deluje s pomočjo elektronike menjalnika, 
ki spremlja pogoje obremenitve in delovanja v smislu prenosa moči 
in kardanske gredi glede na hitrost v smeri naprej, obremenitev 
menjalnika in vklop kardanske gredi. Ti podatki se nato posredujejo 
elektronskemu sistemu za upravljanje motorja, ki ustrezno regulira 
natančno količino potrebnega goriva in čas, ki je za to potreben.

Za delovanje sistema upravljanja moči motorja ni potreben vnos 
izvajalskih opravil, saj se samodejno vključi, ko je hitrost delovanja 
kardanske gredi ali hidravlike nad 0,1 km/h, ali pa se vključi v primeru 
izvajanja vlečnih opravil in prevažanja, in sicer nad 8 km/h (Dyna-4), 
6 km/h (Dyna-6) in 15 km/h (Dyna-VT). Sistem upravljanja moči motorja 
zagotavlja največjo dodatno moč v primeru obeh pogojev (hitrost 
delovanja kardanske gredi in hidravlike ter hitrosti v smeri naprej).

Upravljanje moči motorja 

Več moči, ko jo potrebujete

Po
se

bn
os

ti EPM je na voljo pri celotni seriji Power, 
ne samo pri P Max. 

Visoka raven konstantne moči med 
največjo močjo in največjim navorom  
v vrtljajih.

Povečanje navora z aktivnim EPM za 
celotno serijo.

Stabilno nizka poraba goriva med 
največjo močjo in največjim navorom.
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KRIVULJE MOČI MF 7700 S KRIVULJE NAVORA MF 7700 S
EPM NAVOR Z EPMNAJVEČJA MOČ STANDARDNI NAVOR

• EPM je na voljo pri celotni seriji (ne samo pri P Max)

•  Konstantna moč med največjo močjo v vrtljajih in največjim 
navorom v vrtljajih

• Dodatni navor je na voljo pri celotni seriji

• Visok navor tudi pri nižjih vrtljajih

+25 KM
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Če za delo potrebujete polovični ali kontinuirano spremenljiv prenos moči, je traktorje serije 
MF 7700 S mogoče prilagoditi tako, da ustrezajo potrebam vaše kmetije. Menjalnik Dyna-4 
omogoča prestavljanje 4 prestav, Dyna-6 pa 6 pri vsakem izmed štirih razponov, ki jih je 
mogoče krmiliti s pomočjo krmilne palice v naslonu za roke, z ročico za krmiljenje prenosa 
ali z večopravilno ročico (odvisno od modela).

Edinstvena ročica za nadzor moči MF na levi strani volanskega droga ima funkcijo PowerShuttle, kot tudi 
alternativno metodo spreminjanja prestavnega razmerja in funkcije sprostitve sklopke. Odziv upravljanja 
prestavljanja je mogoče prilagoditi glede na želje uporabnika.

Massey Fergusonov menjalnik s kontinuirano spremenljivim prenosom moči Dyna-VT je še vedno eden 
izmed najbolj priljubljenih menjalnikov, saj zagotavlja produktivnost, učinkovitost in udobje upravljavca.

Menjalniki Dyna
Pri moči pogona smo res naredili premik v višjo prestavo

Preprost nadzor moči z več funkcijami  
Ročica za nadzor moči zagotavlja priročno »tri v enem« 
preprosto delovanje. Upravljavci lahko prestavljajo med 
smerjo naprej/nazaj, hitrostmi in razponi Dynashift in 
izberejo prosti tek. Tako je desna roka prosta za upravljanje 
nakladalnika ali namestitev hidravlike.

Desni T-vzvod
Preprosto premaknite krmilno ročico menjalnika v obliki 
črke T naprej ali nazaj, da prestavite prestave Dynashift 
navzgor ali navzdol med štirimi ali šestimi razponi. Če želite 
spremeniti razpon, preprosto pritisnite gumb za izbiro 
razpona, ko premikate ročico.

Večopravilna ročica
Večopravilna ročica krmili zadnje vpetje, kardansko gred, 
sistem za obračanje na ozarah, batne ojačevalnike, 
tempomat in upravljanje prenosa moči. Krmiljenje poteka 
preprosto, s čimer je omogočeno večje udobje.

Vse menjalnike Dyna odlikuje naslednje:
• Ekskluzivna in preprosta ročica za nadzor moči na levi strani.

• Delovanje brez uporabe stopalke, kar zmanjšuje utrujenost upravljavca in olajša 
upravljavcu opravljanje opravil.

• Veliko prestav v pomembnem delovnem območju 4–12 km/h z dobrimi prekrivanji.

• Možnost samodejne vožnje Autodrive je del standardne opreme, ki samodejno 
skrbi za prestavljanje v višjo in nižjo prestavo za povečanje vsestranskosti in moči. 
Točka odziva je lahko samodejna ali jo je mogoče nastaviti v skladu z želenimi 
parametri za število vrtljajev motorja.

• Zavora s prostim tekom izklopi pogon, ko je pritisnjena zavorna stopalka.

• Odzivnost upravljanja prestavljanja je mogoče prilagoditi glede na hitrost 
potrebne prestave.

• Progresivno nastavljanje razmerja prestav Dynashift.

• Do 2 hitrosti tempomata (odvisno od različice).

Prosti tek

Sprostitev sklopke

Vožnja v smeri naprej

Vožnja v smeri nazaj

Sprememba razmerja navzgor

Sprememba razmerja navzdol
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Menjalnik Dyna-4 Dyna-6 Dyna-VT
MF 7714 S l

MF 7715 S l l l

MF 7716 S l l

MF 7718 S l l

MF 7720 S l l

MF 7722 S l l

MF 7724 S l l

MF 7726 S l l

PREMIK V PRAVO SMER – 
To je najboljša izbira menjalnika doslej.  
Preprosta uporaba, pametno upravljanje,  
učinkovitost in udobje.
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Menjalnik Dyna-4 zagotavlja vrhunsko 
produktivnost. Dinamična zmogljivost 
in učinkovita zasnova, ki je v ozadju 
menjalnika Dyna-4, še naprej navdušujeta 
z neverjetno tekočim štiristopenjskim 
prestavljanjem PowerShift v vseh štirih 
razponih, kar omogoča, da vsakič dosežete 
vrhunsko produktivnost.

Dinamično zmogljivost zagotavlja optimizirana  
zasnova menjalnika Dyna-4. Znane značilnosti  
vključujejo nadzor moči Power Control, delovanje  
brez uporabe stopalke, štiristopenjsko prestavljanje 
PowerShift, funkciji Speedmatching in Autodrive.

Dyna-4 – štiristopenjska prilagodljivost

Po
se
bn
os
ti

Dyna-6 zagotavlja šeststopenjsko 
prestavljanje Dynashift v vsakem 
razponu in tako 24 hitrosti v smeri 
naprej in 24 hitrosti v smeri nazaj, 
z odličnim prekrivanjem in skupno 
devetimi hitrostmi v delovnem 
območju kmetijskega zemljišča. 
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HITROST PRI VOŽNJI NAPREJ/NAZAJ

KRMLJENJE • VRTAVKASTA BRANA

OPRAVILA S SPREDNJIM NAKLADALNIKOM • SEJANJE • ORANJE

ORANJE • OBDELOVANJE • ŠKROPLJENJE • KOŠNJA • SEJANJE

PREVAŽANJE

0 5

km/h

10 15 20 30 40

RAZPON DYNASHIFT

HITROST MOTORJA

1400 2100

Posebnosti menjalnikov Dyna-4:
• Izjemna učinkovitost na delovišču, polju ali na cesti 

– 16 hitrosti v smeri naprej in 16 hitrosti v smeri nazaj na enem 
vzvodu, prestavljanje pa je mogoče brez uporabe sklopke.

• Upravljanje je preprosto in ne zahteva veliko ponavljajočih se 
dejanj z ergonomsko nameščenimi upravljalnimi elementi, kar 
zmanjšuje utrujenost upravljavca.

• Najbolj preprosta uporaba s pomočjo ročice za nadzor moči, 
T-vzvoda ali upravljalnih elementov krmilne palice, vse na 
levi strani.

• Izbira načina stopalke ali ročice zmanjša napor upravljavca in 
poveča produktivnost.

• Preprosta zasnova in preizkušene zanesljive komponente 
zagotavljajo izjemno tekoče delovanje z močjo in dolgo 
življenjsko dobo.

• Način stopalke AutoDrive s samodejno nastavitvijo.

• Zavorna stopalka prestavi menjalnik v prosti tek.
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13– izpopolnjena zmogljivost
Dinamična zmogljivost je del standardne opreme, ki jo zagotavlja optimizirana 
zasnova menjalnika Dyna-6. Zdaj je za izjemno zanesljiv menjalnik s polovičnim 
prenosom moči še bolj izpopolnjen.

Menjalnik Dyna-6 na polju zagotavlja vrhunski polovični prenos moči in združuje tekoče 
delovanje z izjemno učinkovitostjo za najboljšo uporabniško izkušnjo. 

Dyna-6 tako edini zagotavlja tekoče 6-stopenjsko prestavljanje DynaShift v vsaki izmed štirih 
prestav, kar zagotavlja izjemen razpon prilagodljivosti prestavljanja PowerShift v širokem 
razponu hitrosti, to pa omogoča največjo učinkovitost na polju. Prestavljanje DynaShift in 
prestavljanje v razponu višjega navora poteka pod obremenitvijo, brez uporabe pedala sklopke.

Dyna-6 je na voljo z možnostjo prenosa Eco kot delom standardne opreme, s čimer je 
zmanjšano število vrtljajev motorja pri največjih hitrostih v smeri naprej, s čimer je zagotovljena 
tišja vožnja in manjša poraba goriva.

Prenos Super Eco s hitrostjo 40 km/h je del standardne opreme pri traktorjih MF 7720 S do 
MF 7726 S z menjalnikom Dyna-6, in sicer za zmanjševanje vrtljajev motorja pri 40 km/h, s 
čimer se doseže najnižja poraba goriva in manj hrupa med prevažanjem.

Po
se
bn
os
ti

*Odvisno od trga/zakonskih določb.

Dyna-6 zagotavlja šeststopenjsko prestavljanje 
Dynashift v vsakem razponu in tako 24 hitrosti v 
smeri naprej in 24 hitrosti v smeri nazaj, z odličnim 
prekrivanjem in skupno devetimi hitrostmi v 
delovnem območju kmetijskega zemljišča.
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RAZPON DYNASHIFT

HITROST MOTORJA
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HITROST PRI VOŽNJI NAPREJ/NAZAJ

KRMLJENJE • VRTAVKASTA BRANA

Zahtevna dela na polju: ORANJE • VRTAVKASTA BRANA • SEJANJE

Lažje in srednje zahtevno delo na polju pri nizkih vrtljajih motorja:
OBDELOVANJE • ŠKROPLJENJE • KOŠNJA • SEJANJE

PREVAŽANJE

0 5

km/h

10 15 20 30 40

Posebnosti menjalnikov Dyna-6:
• Šest razmerij DynaShift (PowerShift) 

• Največja produktivnost s 24 prestavami v smeri naprej in 24 prestavami v smeri nazaj

• Ročica za nadzor moči zagotavlja tri funkcije v eni – prestavljanje naprej/nazaj, 
sprostitev sklopke in prestavljanje hitrosti navzgor in navzdol

• Devet hitrosti v delovnem območju kmetijskega zemljišča

• Največja razpoložljiva hitrost* je 40 km/h ali 50 km/h pri nizki hitrosti motorja (Eco)

• Značilnost Eco omogoča doseganje največje hitrosti pri nizki hitrosti motorja, s čimer 
se omogoči zmanjšanje hrupa in porabe goriva

• Prenos Super Eco s hitrostjo 40 km/h je na voljo pri traktorjih MF 7720 S do 
MF 7726 S z menjalnikom Dyna-6, in sicer za zmanjševanje vrtljajev motorja pri 
40 km/h, s čimer se doseže najnižja poraba goriva in manj hrupa med prevažanjem

• Hitrosti tempomata (C1/C2)

• Zavorna stopalka prestavi menjalnik v prosti tek

• Prilagoditev silovitosti prestavljanja pri vzvratni vožnji, ločeno nastavljanje za vožnjo 
naprej in vzvratno vožnjo

• Prilagoditev silovitosti prestavljanja za razmerja DynaShift (PowerShift)
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– traktorski menjalniki brez meja

S pomočjo kontinuirano spremenljivega prenosa moči Dyna-VT smo razvili sistem prenosa 
moči, ki prekaša vse druge, zagotavlja pa preprosto uporabo in natančnost. Dyna-VT je 
preizkušen in izpopolnjen menjalnik, ki zagotavlja brezhibno moč, uro za uro. Prenos moči je 
uporabniku intuitiven, lahko razumljiv in zagotavlja največ koristi, upravljavci pa se bodo hitro 
navadili na delovanje in se počutili kot eno s traktorjem. Dyna-VT v kombinaciji s sistemom 
upravljanja moči motorja omogoča optimalno zmogljivost, učinkovitost in ekonomičnost 
vašega traktorja.

Po
se
bn
os
tiPosebnosti menjalnikov Dyna-VT:

• 0,03 do 40 km/h ali 50 km/h*

• 40 km/h super Eco ali 50 km/h* Eco

• Izbira med dvema razponoma hitrosti za optimizacijo navora pri 
različnih vrstah uporabe

• Ročica, stopalka ali samodejno upravljanje 

• Hitrosti tempomata C1/C2

• »Supervisor« poveča moč pod različnimi obremenitvami

• Dinamično upravljanje traktorja (DTM – Dynamic Tractor Management) 
vzdržuje nastavljeno hitrost prevažanja s samodejno prilagoditvijo moči 
(vrtilne frekvence motorja) glede na obremenitev 

• Zdaj je na voljo upravljanje moči motorja, da po potrebi zagotovi 
dodatno moč

• Active Stop

• Vklop/izklop turbo sklopke

• Prilagoditev silovitosti stopalke

• Preklapljanje med hitrostmi tempomata (C1 in C2)

• Zavorna stopalka s prostim tekom
*Odvisno od zakonskih določb na trgu.
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Obremenitev motorja

Hitrost motorja (vrt./min.)

Stalna hitrost v smeri naprej

km/h

Enostaven in neomejen nadzor hitrosti, od počasne hitrosti do 50 km/h* Odvisno od zakonskih določb na trgu*

*km/h

Dinamično upravljanje traktorja (DTM): S tem ko se obremenitev (rdeča črta) spreminja v skladu s pogoji, bo Dyna-VT samodejno 
prilagodil hitrost motorja (siva črta), da ohrani hitrost v smeri naprej in hkrati zmanjša porabo goriva in raven hrupa.

Prvotni menjalnik Dyna-VT je pravi dokaz 
natančnega inženiringa: zagotovljena 
produktivnost, popolno udobje upravljavca 
in optimalna učinkovitost porabe goriva v 
vsakem trenutku. Poleg tega pa so stalne 
izboljšave, kot je dinamično upravljanje 
traktorja (DTM – Dynamic Tractor 
Management), zaslužne za najbolj intuitiven 
menjalnik na trgu.

Brezstopenjska natančnost menjalnika 
Dyna-VT omogoča neverjetno preprosto 
uporabo pod različnimi pogoji. Ni potrebe po 
menjavi prestav, ni sunkov in ne prekinitev 
vlečne sile ali moči. Edinstvena ročica 
za nadzor moči omogoča preprosto in 
lahkotno prestavljanje v smer naprej/nazaj 
in menjavo hitrosti.

Dinamično upravljanje traktorja deluje 
skupaj z menjalnikom Dyna-VT v načinu 
izbire ročice ali stopalke za samodejno 
krmiljenje hitrosti motorja glede na 

obremenitev traktorja ob ohranjanju 
zahtevane hitrosti vožnje naprej, pri čemer 
je obvezno ohranjanje števila vrtljajev 
motorja na najnižji ravni. Deluje v razponu 
od 1000 do 2100 vrt./min., pri čemer lahko 
upravljavec nastavi spodnjo in zgornjo mejo 
znotraj razpona. DTM je mogoče aktivirati 
s sprožilcem, kot je vklop kardanske gredi, 
vpetja ali hidravlike. Tako sta zagotovljeni 
brezhibna vožnja in odlična poraba goriva.

Upravljanje moči motorja (EPM) je zdaj na 
voljo z menjalniki Dyna-VT – to pomeni 
traktor, ki se samodejno odziva na naloženi 
tovor in ustrezno prilagodi količino goriva 
ter vam tako zagotovi dodatno moč, ko 
jo najbolj potrebujete. Zasnovano je tako, 
da je kos izzivom prevažanja in delovanju 
kardanske gredi, napredno elektronsko 
upravljanje motorja in menjalnika pa 
omogoča večjo moč, ki je samodejno na 
voljo pod obremenitvijo ali pri pospeševanju.

»Supervisor«
»Supervisor« je v stalnem stanju pripravljenosti in se vklopi, ko je hitrost motorja nižja od obremenitve. Prednost možnosti »Supervisor« 
je, da bo menjalnik, kljub temu da je prišlo do povečanja obremenitve motorja ali padca hitrosti motorja, samodejno zmanjšal hitrost 
v smeri naprej, da ohrani skupno moč ne glede na to, ali gre za kardanske priključke, delo na polju ali prevažanje. Ko se uporablja 
skupaj s C1 in C2, ki nastavljata določeno hitrost v smeri naprej, bo traktor takrat deloval z največjo močjo, pri čemer bo obremenitev 
nihala in bo prišlo do samodejnega prilagajanja hitrosti traktorja na želeno hitrost.
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Dobrodošli v svoji »kmetijski pisarni«

Ergonomija – vse, kar potrebujete na enem mestu, za tekoči 
delovni dan. Enostaven dostop do kabine, ključne informacije delovanja, 
ko jih potrebujete, z novo armaturno ploščo in vsemi pomembnimi 
upravljalnimi elementi, ki se priročno nahajajo na desnem naslonu 
za roke. Ta traktor je bil zasnovan ob upoštevanju potreb upravljavca. 

Učinkovitost na delu – povečanje produktivnosti, prihranek časa 
in bistvene spremembe. Delajte pametneje s priključki in vozite bolj 
varno po cestah s preglednostjo kabine 360°. Bodite bolj produktivni 
ob napornih dnevih s pomočjo vzmetene prednje osi MF »Quadlink«, 
vzmetene kabine in izbire specifikacij sedeža. 

Essential, Efficient ali Exclusive – vaša izbira! – Tri različice 
načinov dela. Ni treba sklepati kompromisov, treba je samo sprejeti 
odločitev, ki ustreza vašim poslovnim zahtevam in ciljem. Zagotavljamo 
vam prosto izbiro ravni udobja in opreme, ki ustreza vašim željam, saj si 
tako lahko prilagodite svoj traktor MF 7700 S z izbranim menjalnikom, 
različico kabine in opremo.

Majhni dodatki naredijo veliko razliko
Včasih so majhne podrobnosti tiste, ki pri vašem delu naredijo 
veliko razliko. Kabina MF 7700 S ima veliko značilnosti, ki 
omogočajo udobje in priročnost. Te vključujejo samodejni vklop 
svetlobnega signala na terenu, zamik izklopa žarometov ob 
koncu dneva s samodejnim stikalom za delovne žaromete, 
dodatne vtičnice za mobilne telefone ali prenosnike, radio in 
predvajalnik MP3 (USB, Aux in CD), povezavo Bluetooth, zračno 
vzmeten vrtljiv sedež, teleskopska stranska ogledala ter električno 
odmrzovanje in samodejno klimatsko napravo. Možnost dodatnih 
16 delovnih žarometov LED spremeni noč v dan, zahvaljujoč svoji 
izjemni zmogljivosti.

Massey Fergusonova kabina je bila že od začetkov sodobnega 
oblikovanja traktorja znana po odličnosti, pri MF 7700 S pa je še 
nadgrajena. Pri tem vlagamo veliko truda, saj tako lahko sedite in žanjete 
prednosti v dolgih dneh v zelo produktivnem okolju, ki združuje udobje 
in tišino z enostavno uporabo in kakovostjo. Zavedamo se, da bo bolj 
produktiven upravljavec ustvaril več dobička v svoji dejavnosti.

To pa pomeni še več koristi za vas!
Bolj kot je traktor opremljen za dano opravilo, lažje in bolj učinkovito bo 
le-to opraviti. Gre za še eno področje, kjer MF 7700 S resnično izstopa iz 
množice: tako kot pri obsežnem paketu s standardno opremo je na voljo 
izbira različnih kabin z okoljem, ki ponujajo široko paleto opreme in vam 
tako zagotavljajo vse možnosti, ki jih potrebujete.

Svoj novi MF 7700 S lahko sestavite po meri, da ustreza potrebam 
vaše kmetije.

Standardna streha z loputo Streha Visio s FOPS (Falling Object Protection Structure – 
zaščitna struktura pred padajočimi predmeti)

Prilagodite si streho
Izbira vrst streh vam omogoča, da prilagodite svoj traktor serije 
MF 7700 S tako, da vam streha zagotavlja boljšo preglednost za 
nakladanje ali da povečate prezračevanje.

Vzmetenje kabine zagotavlja dodatno udobje
Na voljo sta dve vrsti vzmetenja kabine – mehansko in 
NOVO aktivno mehansko.
Oba sistema zagotavljata najvišjo raven udobja v kabini. 
NOV aktivni mehanski sistem uporablja konične puše in amortizerje 
z vzmetmi, saj tako zagotovi optimalne sile dušenja v vseh voznih 
razmerah in pa zmanjševanje sunka/nagiba, kot tudi gibanja 
pri nagibu. 
Aktivno mehansko vzmetenje kabine je prilagodljivo, kar upravljavcu 
omogoča stabilnost pri vožnji. Prilagoditev pomeni, da lahko 
upravljavec nadzira vožnjo glede na teren in hitrost.
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Nova armaturna plošča z nastavitvenim in informacijskim 
zaslonom (SIS)
Vitka zasnova armaturne plošče zagotavlja hitro, jasno in preprosto analizo 
obratovalnih podatkov, prikazanih na barvnem zaslonu SIS, velikosti 
70 x 52 mm. Zaslon je večji kot prej in ima tudi boljšo ločljivost, ki omogoča 
lažje branje podatkov o zmogljivosti traktorja, delovnem območju, delovni 
razdalji, porabi goriva in sečnine ali temperaturi motorja in menjalnika.

Barvna armaturna plošča pa prav tako zagotavlja boljšo preglednost skozi 
ves delovni dan, še posebej pri slabi svetlobi ali ponoči. Z vgrajeno uro 
boste vedno pravočasni.
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Essential 
Nov standard za preprosto opravljanje opravil

Opcijsko je mogoče določiti do štiri 
zaskočne batne ojačevalnike

Krmilna ročica menjalnika za lažje 
spreminjanje hitrosti in razpona

Ročno upravljanje plina

Nadzor globine vpetja

Elektronski nadzor vpetja

Pod različico Essential imamo v mislih osnovno specifikacijo za traktorje serije MF 7700 S, 
vendar pa je vse prej kot osnovna. Zagotavlja vse ključne elemente, ki jih pričakujete od 
znamke Massey Ferguson, z mešanico preprostosti, enostavno uporabo  
in vsestranskostjo, ki ustreza vrstam uporabe, za katere je treba 
zagotoviti moč in zmogljivost brez pretirane prefinjenosti. 
Desna konzola na modelih različice Essential vsebuje nadzor menjalnika na 
T-vzvodu, ročno upravljanje plina s stikalom pomnilnika A vrtilne frekvence 
motorja in nadzor nad vpetjem. Vsi glavni upravljalni elementi so na dosegu  
roke in tako omogočajo največje udobje in nadzor, ne glede na vrsto opravila.  
Na konzoli boste prav tako našli batne ojačevalnike in nadzor kardanske gredi. 

Na desnem stebričku so nameščena redkeje uporabljena stikala, upravljalni 
elementi za delovne žaromete in ključ za vžig.

Elektronska 
prilagoditev 
zadnjega vpetja

Delovni žarometi  
in luči upravljalne 
plošče

ESSENTIAL

Funkcija Autodrive

Ročno upravljanje plina

Traktorji specifikacije Essential imajo prav tako na voljo večopravilno 
krmilno palico za nakladanje, ki brezhibno deluje s popolnoma združljivo 
serijo nakladalnikov Massey Ferguson.

Edinstvena večopravilna krmilna palica za nakladanje je posebej 
zasnovana za uporabo z nakladalniki MF, zagotavlja pa tekoče delovanje 
in vsebuje funkcije prenosa moči, kot je izbira smeri naprej/nazaj za 
enostavno in učinkovito obdelavo materialov tako na delovišču kot 
na polju.

Upravljalni elementi kabine Essential 
z opcijsko krmilno palico

Standardne značilnosti specifikacije Essential vključujejo naslednje:
• Upravljalno središče z ročico menjalnika oz. T-vzvodom
• Dyna-4 ali Dyna-6 z možnostjo Autodrive
• Učinek sklopke
• Pomnilnik A vrtilne frekvence motorja
• Klimatska naprava z ročno nastavitvijo

Možnosti specifikacije Essential:
• Vzmetena prednja os Quadlink
• Mehansko vzmetenje kabine
• Vgrajeno prednje vpetje
• Zadnja kardanska gred s 1000 vrt./min. Eco
•  Tovarniško pripravljen za nakladalnik z večopravilno mehansko 

krmilno palico*
• Hidravlika zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve*
• Telemetrični sistem AgCommand®

•  Nov terminal Fieldstar 5 za natančno kmetovanje, vključno s krmilnim 
sistemom Auto-Guide™, AgControl™ za krmiljenje z variabilno 
hitrostjo in TaskDoc™, kot tudi združljivost z videonadzorom in 
sistemom ISOBUS (glejte podrobnosti na str. 34)

• Panoramska kabina s polikarbonatnim stranskim desnim oknom*

*MF 7714 S do MF 7718 S
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Funkcija Autodrive

Ročno upravljanje plina

Mehansko krmiljena 
večopravilna krmilna palica

Upravljanje motorja  
in menjalnika 

Stikala sprednje in zadnje 
kardanske gredi ter samodejna 

funkcija kardanske gredi

Možnost panoramske 
kabine Essential
Panoramska kabina serije MF 7700 S zagotavlja neovirano 
preglednost na desni strani za varno in učinkovito delovanje 
na strani nameščene opreme. Širok, enoten zaslon iz 
polikarbonata je izredno vzdržljiv in upravljavce ščiti pred 
letečimi delci. 

Proti odrgninam odporen premaz in namenski sistem za spiranje/
brisanje ohranjata odlično preglednost v vseh pogojih. Za potrebe 
opravljanja del na cesti in pri lokalnih organih je lahko kabina 
opremljena s pritrdilnimi nosilci in napeljavo za opozorilne luči in znake.

Ta možnost kabine bo kmetovalcu/pogodbeniku omogočila širitev 
posla na obcestno vzdrževanje v okviru izvajanja del po pogodbi za 
lokalne organe.



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

20

EFFICIENT

Efficient predstavlja srednji paket specifikacij za serijo MF 7700 S, ki je zasnovan tako, da vam pomaga opravljati 
delo pametneje in doseči boljše rezultate. Izbirajte med menjalniki Dyna-6 ali Dyna-VT, krmilnim naslonom za roke 
in mehanskimi ali elektronskimi batnimi ojačevalniki.

Specifikacija Efficient je namenjena za doseganje večje produktivnosti in bo upravljavcu po zaslugi ključnih funkcij omogočila hitrejše 
delo z večjo natančnostjo in visoko stopnjo udobja, ergonomije in zanesljivosti. Ohranite nadzor nad najbolj tehnološko naprednimi in 
zahtevnimi priključki, saj boste le tako lahko izkoristili njihove zmogljivosti.

Do štirje zadnji batni ojačevalniki – 2 elektronska +  
2 mehanska kot del standardne opreme

Krmilna ročica menjalnika

Ročno upravljanje plina

Nadzor globine vpetja

Elektronski nadzor vpetja

Efficient 
Napredna oprema za povečanje učinkovitosti pri opravljanju dela

Elektronska 
prilagoditev 
zadnjega vpetja

Delovni žarometi 
in luči upravljalne 
plošče

Možnosti specifikacije Efficient:
•  50 km/h Eco Dyna-6 in Dyna-VT*
•  Večopravilna ročica
•  Samodejna klimatska naprava
•  Radio, CD, MP3, povezava Bluetooth, vhoda USB in Aux
•  Ogledala z električnim odmrzovanjem in prilagoditvijo
•   Datatronic 4 CCD za upravljanje vseh funkcij traktorja z 

možnostmi videonadzora
•  Vgrajen sistem prednjega vpetja z neodvisnim ventilom
•  SpeedSteer
•  Tovarniško pripravljen za nakladalnik z večopravilno 

električno krmilno palico
•  Aktivno mehansko vzmetenje kabine
•  AgCommand®

•   Nov terminal Fieldstar 5 za natančno kmetovanje, 
vključno s krmilnim sistemom Auto-Guide™, 
AgControl™ za krmiljenje z variabilno hitrostjo in 
TaskDoc™, kot tudi združljivost z videonadzorom in 
sistemom ISOBUS (glejte podrobnosti na str. 34)

Standardne značilnosti specifikacije Efficient vključujejo naslednje:
•  Menjalnik Dyna-6 Autodrive ali Dyna-VT 40 km/h Eco
•  Krmilni naslon za roke s T-vzvodom 
•  Tempomat in učinek sklopke
• Prednja os Quadlink
• Standardna klimatska naprava
• Mehansko vzmetenje kabine
• Hidravlika zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s pretokom 110 l/min.
•  Električni in mehanski batni ojačevalniki

*Odvisno od trga/zakonskih določb.
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Zaslon upravljalnega središča Datatronic
7-palčni barvni zaslon upravljalnega središča 
(CCD – Control Centre Display) Datatronic 4 
je na voljo kot možnost pri traktorjih s 
specifikacijo Efficient in je priročno nameščen 
na desni strani upravljavca. Zaslon CCD 
prikazuje pomembne informacije o traktorju, 
beleži in prikazuje spominske funkcije in 
naloge ter nadzira avtomatizacijo obračanja 
na ozarah, upravljanje krmiljene osi prikolice 
in dvojni nadzor. Zaslon CCD je mogoče 
povezati s kamero za izboljšano preglednost 
zadaj nameščenih priključkov in prikolic.

Nastavljiva stikala krmilne funkcije ali nakladanje 
s pomočjo 3. in 4. funkcije nakladanja

Glavne funkcije večopravilne 
krmilne palice:
A.   Dvigovanje prednjega vpetja ali 

upravljanje zadnjega ventila +

B.   Spuščanje prednjega vpetja ali 
upravljanje zadnjega ventila –

C.   Upravljanje sprednjega ali 
zadnjega ventila +

D.   Upravljanje sprednjega ali 
zadnjega ventila –

Upravljalni elementi kabine Efficient z 
opcijsko krmilno palico

Pri traktorjih s specifikacijo Efficient je prav tako na voljo večopravilna krmilna palica.

Večopravilna krmilna palica prednjemu vpetju omogoča možnost nadzora za še večjo 
produktivnost pri delu s čelnimi in zadnjimi priključki.

Zasnova edinstvene večopravilne krmilne palice, posebej zasnovana za uporabo z vgrajenim 
sistemom prednjega vpetja, zagotavlja tekoče delovanje in vključuje funkcije menjalnika, kot 
sta izbira smeri naprej/nazaj za pripravo silaže in čiščenje snega.

Poleg tega pa je stikala H3/H4 mogoče nastaviti za krmiljenje dodatnih funkcij, kot je 
upravljanje priključkov in tempomata.

Večopravilna krmilna palica, ki brezhibno deluje s serijo nakladalnikov MF, omogoča 
učinkovito manipuliranje z materiali, bodisi na delovišču ali na polju.
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Batni ojačevalniki s  
prstnim krmiljenjem

Večopravilna 
krmilna palica

Nadzor globine vpetja

Ročno upravljanje plina

Paket je namenjen upravljavcem, ki opravljajo bolj intenzivno delo 
v večjem obsegu in jih zanimajo bolj napredne značilnosti, ki bodo 
zagotovile stroškovno učinkovite prednosti za njihov posel.

Naslon za roke pri različici Exclusive ima številne prednosti, 
vključno z udobjem in priročnostjo pri uporabi številnih, pogosto 
uporabljenih upravljalnih elementov. 

Standardna oprema različice Exclusive prav tako vključuje zaslon 
upravljalnega središča (CCD – Control Centre Display) Datatronic 
4. Na 7-palčnem barvnem zaslonu si lahko ogledate pomembne 
podatke o traktorju, shranite in uporabljate pomnilniške funkcije. 

Stikala sprednje in zadnje kardanske gredi 
ter samodejna funkcija kardanske gredi

Upravljanje 
motorja in 

menjalnika 

Paket Exclusive
Najboljši možni izraz produktivnosti in inovativnosti
Exclusive je kombinacija visoko specializirane vsestranskosti in izpopolnjenosti za upravljavce, ki si želijo 
traktorjev z naprednimi lastnostmi in funkcijami z vidika ergonomije, udobja in avtomatizacije.

CCD omogoča tudi avtomatizacijo sistema za obračanje na 
ozarah, nadzor nad vlečenimi priključki (TIC – Trailed Implement 
Control) in dvojni nadzor. Poenostavite delovanje priključka z 
zmogljivostjo ISOBUS; CCD lahko priključite na kamero, ki jo 
uporabljate za upravljanje krmiljene osi prikolice.

S paketom Exclusive upravljajte najbolj tehnološko napredne 
in zahtevne priključke z optimalno učinkovitostjo in izkoristite 
njihove zmogljivosti.

Standardne značilnosti specifikacije Exclusive vključujejo naslednje:
•  Krmilni naslon za roke z večopravilno ročico
•  Menjalnik Dyna-6 Autodrive ali Dyna-VT 40 km/h Eco
•  Tempomat in učinek sklopke
• Prednja os Quadlink
•  Samodejna klimatska naprava
•  Ogledala z električnim odmrzovanjem in prilagoditvijo
•   Datatronic 4 CCD za upravljanje vseh funkcij traktorja z združljivostjo z 

videonadzorom
•  Dvojni nadzor in sistem za obračanje na ozarah
•  AgCommand®

• Hidravlika zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s pretokom 110 l/min.
•  4 elektronski batni ojačevalniki s prstnim krmiljenjem
•  Aktivno mehansko vzmetenje kabine

Možnosti specifikacije Exclusive:
•  Radio, CD, MP3, povezava Bluetooth, vhoda USB in Aux
•  SpeedSteer
•  Vgrajen sistem prednjega vpetja z neodvisnim ventilom
•   Nov terminal Fieldstar 5 za natančno kmetovanje, vključno s krmilnim 

sistemom Auto-Guide™, AgControl™ za krmiljenje z variabilno hitrostjo in 
TaskDoc™, kot tudi združljivost z videonadzorom in sistemom ISOBUS  
(glejte podrobnosti na str. 34)

• Tovarniško pripravljen za nakladalnik z večopravilno električno krmilno palico

*Odvisno od trga/zakonskih določb.
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Upravljalni elementi kabine Exclusive  
s krmilno palico

Tempomat C1/C2

Nadzor zadnjega vpetja

Upravljalni elementi hitrosti vožnje
Upravljanje prestavljanja 
naprej/nazaj

Nastavljiva stikala krmilne 
funkcije ali nakladanje s pomočjo 
3. in 4. funkcije nakladanja

Izbirno 
upravljanje batnih 
ojačevalnikov

Zagon kardanske gredi

Pomnilnik A vrtilne frekvence motorja

Zagon sistema za zaporedje 
opravil pri obračanju na ozarah

Upravljanje prestavljanja naprej/nazaj

B
D

C

A
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Upravljajte svoj nakladalnik na 
Massey Fergusonov način

Ko kupite nakladalnik Massey Ferguson skupaj z novim traktorjem serije MF 7700 S, ga je mogoče prilagoditi 
tako, da je v celoti pripravljen za priklop nakladalnika MF. Traktor bo iz tovarne prišel opremljen s podokvirjem za 
nakladalnik z že vgrajeno zasnovo, ki zagotavlja največjo okretnost in omogoča lažje vzdrževanje.

Popoln nadzor – opcijska mehanska večopravilna krmilna palica ima dodatne funkcije menjalnika, kot sta smer 
naprej/nazaj in sprememba hitrosti za dodano vsestranskost med opravljanjem dela. Nov pametni dodatek 
upravljanju hidravlike nakladalnika je 3rd Live, ki upravljavcu omogoča odpiranje/zapiranje grabeža ter istočasno 
obračanje ali odklop priključka. Ta funkcija se je izkazala za zelo uporabno pri teleskopskih nakladalnikih 
Massey Ferguson in je zdaj na voljo pri nakladalnikih serije MF FL.

Uživali boste v odlični preglednosti, zahvaljujoč vitkem pokrovu in vgrajenim profilom. Opcijska streha Visioline 
izboljšuje vidljivost tovora na višini, še posebej pa je koristno pri npr. zlaganju bal. Nova funkcija »učinka sklopke«, 
ki je vgrajena v Massey Fergusonov najnovejši zavorni sistem, omogoča prestavitev menjalnika v prosti tek, ko so 
zavorne stopalke pritisnjene, kar omogoča delovanje enojne nožne zavore in sklopke, s tem pa je tudi delovanje 
nakladalnika bolj varno, lažje in veliko bolj udobno.

Streha Visio s FOPS (Falling Object Protection Structure – 
zaščitna struktura pred padajočimi predmeti)

Po
se
bn
os
ti

• Prilagodljiva serija za različne namene. 
• Opcijska večopravilna krmilna palica je na voljo s funkcijo smeri naprej/

nazaj in spremembo hitrosti za dodano vsestranskost.
• Največja preglednost, zahvaljujoč pametni zasnovi pokrova in 

armaturne plošče.
• Tovarniško vgrajen podokvir nakladalnika za optimalno delovanje 

vašega večnamenskega traktorja.
• 3rd Live – pametni dodatek upravljanju hidravlike nakladalnika, 

ki upravljavcu omogoča odpiranje/zapiranje grabeža ter istočasno 
obračanje ali odklop priključka.

• Optimalna okretnost in dostop za opravljanje vzdrževanja.
• Opcijska streha* Visioline s FOPS (Falling Object Protection Structure – 

zaščitna struktura pred padajočimi predmeti).
• Odlična okretnost z manjšimi obračalnimi koti, funkcijo SpeedSteer ter 

hitrim odzivom motorja in hidravlike.

Posebnosti kombinacije traktorja/nakladalnika:

*MF 7714 S do MF 7718 S

C

B

D

A

E
F

Glavne funkcije krmilne palice
A. Dvigovanje
B. Spuščanje
C. Polnjenje
D. Odlaganje

Kombinirane funkcije:
A/C. Dvigovanje in polnjenje
A/D. Dvigovanje in odlaganje
B/C. Spuščanje in polnjenje
B/D. Spuščanje in odlaganje
A/C/E. Dvigovanje in zapiranje grabeža
A/D/F. Dvigovanje in odpiranje grabeža 

Upravljalni elementi za 
prestavljanje naprej/nazaj

Spreminjanje prestave/razpona
Delovanje nakladalnika

Kombinirane funkcije s 3rd Live:
C/E. Polnjenje in zapiranje grabeža
D/F. Odlaganje in odpiranje grabeža
A/C/E. Dvigovanje, polnjenje in zapiranje grabeža
A/D/F. Dvigovanje, odlaganje in odpiranje grabeža
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Prednost te krmilne palice je 
v tem, da lahko prestavljate iz 
smeri naprej v smer nazaj in 
hkrati upravljate nakladalnik, ne 
da bi umaknili roko z volana.«

»

*FL 4624 in FL4628 nista združljiva s tovarniško vgrajenim podokvirjem.

Nakladalniki serije MF FL

brez vzpo-
rednega 
vpetja

z vzporednim vpetjem

MF FL.4227 MF FL.4323 MF FL.4327 MF FL.4621 MF FL.4624 MF FL.4628 MF FL.4722 MF FL.5029 MF FL.5033

Združljivost z modelom
MF 7714 S/ MF 7715 S/ MF 7716 S/ MF 7718 S l l l l l l – – –
MF 7720 S/ MF 7722 S – – – – l l l l l

MF 7724 S/ MF 7726 S* – – – – l l l l l

Največja dvižna višina – merjeno na sorniku
MF 7714 S/ MF 7715 S/ MF 7716 S/ MF 7718 S m 4,25 4,25 4,25 4,55 4,60
MF 7720 S/ MF 7722 S m 4,55 4,60 4,70
MF 7724 S/ MF 7726 S* m 4,55 4,60 4,60 4,70 4,96 4,96
Največji kot odlaganja na največji višini 56,5 56,5 56,5 53 55 55 53 53 53
Največji kot nagiba na talnem nivoju Stopinje 48 48 48 51 49,5 49,5 51 47 47
Odrivna sila na sorniku kg 3090 2640 3040 2350 2760 3150 2540 3380 3860
Odrivna sila 800 mm stran od sornika kg 2270 2470 2840 2330 2620 2990 2430 3190 3630
Nagibna sila pri višini 1,5 m kg 3940 3430 3430 3430 3980 4620 4630 4640 4640
Globina izkopa mm 154 154 154 194 154 154 165 165 165

MF 7700 S
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Vsestranskost pomeni optimizirane stroške 
MF 7700 S je opremljen za vse vrste opravil

Nova dimenzija vlečne sile

Moč traktorja ne pomeni nič, če ni možen njen prenos tam, kjer je 
to pomembno: na tla. Izvedli smo veliko raziskav zaradi zagotavljanja 
uporabnosti moči.

Širok izbor dimenzij pnevmatik in uteži, ki so na voljo, MF 7700 S 
omogoča izboljšano vlečno silo in nizko zbitost tal ter manjše 
obratovalne stroške in višje pridelke.

To vključuje zadnje kolo premera 2,05 m pri MF 7722 S, MF 7724 S  
in MF 7726 S z menjalnikom Dyna-6, ki zagotavlja, da se lahko 
traktorji natančno prilagajajo opravilom, za opravljanje katerih so 
namenjeni, in sicer z največjo vlečno silo in najmanjšimi poškodbami 
tal ob najmanjši porabi goriva. To je del našega prizadevanja pri 
varstvu tal in ohranjanju zemljišč za prihodnje generacije.

Večjo vlečno silo in manjšo zbitost tal je mogoče doseči s pravilno 
izbiro uteži in pnevmatik, vključno z ustreznim tlakom v pnevmatikah.

MF 7700 S

2,05 m

Pokritost površine 6,44 m z  
enim obratom pnevmatike

Večji odtis za optimalno vlečno silo
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Obteževanje za prilagodljivost
V primeru vlečenja ali protiuteži (spredaj ali zadaj) boste včasih 
potrebovali dodatno utež, zato je na voljo široka izbira obtežil. Traktorji 
serije MF 7700 S so tovarniško opremljeni z dodatnimi sprednjimi 
in zadnjimi obtežili, ki natančno ustrezajo vašim potrebam. Dodatna 
vsestranskost pa je dosežena z namestitvijo kolesnih obtežil od 250 do 
500 kg na vsaki strani, na sredini traktorja in z novo zasnovo monobloc 
sprednjih obtežil 850 ali 1500 kg.

Nova pametna kompaktna zasnova teže monobloc obtežil ima najmanjši 
učinek na celotno dolžino traktorja, okrepljeno okretnost pri prevažanju 
ali pri opravilih na kmetiji. Ne vpliva na odmik od tal in svetlobne 
žarke cestnih žarometov. Obtežilo monobloc je mogoče namestiti na 
sprednje ali zadnje vpetje ali neposredno na okvir traktorja, kjer vpetje 
ni zagotovljeno, obtežilo pa je mogoče dodatno povečati z dodajanjem 
traktorskih uteži, ki ustrezajo vašim potrebam.

Zadnji vlečni kavlji ustrezajo vsem vrstam uporabe 
Zadnji vlečni kavelj z možnostjo izbire zatiča z varovalom, 
zapenjalne kljuke, vpenjalnega sornika, vlečne krogle K80 
ali vlečnega ojesa je bil popolnoma preoblikovan za hitrejše, 
preprostejše in varnejše priklapljanje. Vlečni kavelj ISO je združljiv 
s številnimi zapenjalnimi kljukami in vlečnimi ojesi, ki so na trgu.

Učinkovit zavorni sistem  
Izboljšana varnost na terenu. Vsi traktorji serije MF 7700 S so 
opremljeni s pnevmatskim zavornim sistemom za prikolice kot del 
standardne opreme*, vključno z možnostjo signala ABS za prikolico, 
ki zagotavlja izjemno varnost. Za povečano varnost senzor stopalke 
sklopke preprečuje, da bi traktor dosegel hitrost, večjo kot 40 km/h, 
če stopalke niso povezane.

*Specifikacije se lahko razlikujejo glede na trg2,05 m
Pravo ravnotežje med utežmi in izbiro pnevmatik 
zagotavlja naslednje:

• Večji prenos moči na tla

• Najboljše vlečne zmogljivosti

• Omejeno zbijanje tal za povečanje donosa ob hkratnem 
ohranjanju stanja tal za naslednje generacije

• Izboljšana ekonomičnost goriva
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Vzmetena prednja os Quadlink 

Izboljšano udobje in varnost med prevažanjem. Dodatno udobje in večja 
vlečna sila, ki ju zagotavlja opcijsko novo in inovativno vzmetenje, ki ga 
je razvil Massey Ferguson. Preprosta zasnova omogoča udobno vožnjo, 
obračalni kot in zagotavlja celovit oscilacijski kot ter največjo razdaljo od tal. 
Popolnoma brez vzdrževanja.

Najboljši v razredu okretnosti

MF 7700 S
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Medosna razdalja 
Popolna medosna razdalja za popolno moč. Medosna razdalja pri modelih MF 7714 S do MF 7718 S 
znaša 2,88 m, pri modelih MF 7720 S do MF 7726 S pa znaša 3,0 m. Te dolge medosne razdalje 
zagotavljajo večjo stabilnost z ali brez težkega priključka, pri čemer ohranjajo visoko stopnjo vlečne sile 
na polju in večje udobje pri prevažanju.

Kombinacija medosne razdalje in zasnove podvozja pri traktorjih serije MF 7700 S pomeni, da 
je potrebno manj obtežil, kar zagotavlja največjo ohranjenost tal in manjši tlak na podlago med 
obdelovanjem, vrtavkanjem in sejanjem. Idealna medosna razdalja in popolno razmerje med močjo 
in težo zagotavljata največjo stabilnost za optimizacijo pridelka, ohranjanje stanja tal in zemljišč za 
naslednje generacije.

Majhen obračalni krog 

Izboljšana okretnost pri nakladanju, na dvorišču in pri obračanju na ozarah. Zaobljena zasnova 
podvozja in pokrova zagotavlja izvedbo enega od najboljših obračalnih krogov na trgu, ki upravljavcu 
omogoča večjo svobodo gibanja v ozkih območjih, kot so kmetijska dvorišča.

Štirikolesni pogon in zapora diferenciala
Štirikolesni pogon povečuje vlečno silo in zagotavlja učinkovito krmiljenje v zahtevnih pogojih na polju, 
medtem ko je sistem zapore sprednjega in zadnjega diferenciala povezan z vklopom osi štirikolesnega 
pogona zaradi povečanja vlečne sile na polju.

Massey Ferguson je že dolgo znan po tem, da upravljavcem traktorjev olajšuje opravljanje dela in 
omogoča večjo vlečno silo, varnost in produktivnost s pomočjo avtomatizacije, pri seriji MF 7700 S 
pa je to še nadgrajeno, in sicer s samodejnimi funkcijami na sistemih zapore diferenciala in 
štirikolesnega pogona.

• Samodejni izklop 4WD in zapore diferenciala pri hitrosti nad 14 km/h.

• Samodejni izklop zapore diferenciala pri dvigu zadaj nameščenega priključka na vpetju (in ponovni 
vklop pri spuščanju).

• Samodejni izklop zapore diferenciala pri pritisku katere koli izmed zavornih stopalk (in ponovni vklop 
pri sprostitvi).

• Samodejni vklop 4WD, ko sta obe zavorni stopalki pritisnjeni, ko je zapora diferenciala vklopljena ali 
ročna zavora uporabljena.

• Samodejni vklop zapore diferenciala, ki je povezana s kotom obračanja koles.

 

SpeedSteer za natančno obračanje – 

SpeedSteer zmanjšuje napor upravljavca 
in zagotavlja hitrejše obračanje na ozarah. 
Ta opcijska funkcija upravljavcu omogoča 
prilagoditev razmerja krmiljenja in izbiro 
števila obratov volana za dani kot krmiljenja. 
Delo lahko opravljate z vklopljenim ali 
izklopljenim sistemom. Pri hitrosti nad 18 km/h 
se samodejno izklopi za varno delovanje pri 
veliki hitrosti na polju in cesti. SpeedSteer 
poenostavi obračanje na ozarah ter poveča 
produktivnost na polju in pri nakladanju.
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Od leta 1936 smo vodilni v panogi moči vpetja in hidravličnih zmogljivosti. Massey Fergusonovo tritočkovno 
vpetje je najboljši primer produktivnosti, moči in odzivnosti za upravljavca na polju. Toda nismo nikoli počivali 
na lovorikah, ko gre za zagotavljanje, ali naši sistemi izpolnjujejo in presegajo zahteve najnovejših priključkov.

Naši inženirji so za traktorje serije MF 7700 S zagotovili možnost izbire med petimi 
hidravličnimi pretoki:

Traktorji MF 7714 S do MF 7716 S različice Essential so opremljeni s standardno hidravliko s sistemom 
odprtega osrednjega zaznavanja in pretokom 58 l/min. Hidravlika uporablja visokotlačno črpalko za 
zagotavljanje pretoka 58 l/min. do zadnjih batnih ojačevalnikov in vpetja, opcijsko pa je na voljo tudi dvojna 
črpalka s sistemom odprtega osrednjega zaznavanja, ki zagotavlja pretok 100 l/min. 

Traktorji serije MF 7700 S so opremljeni s hidravliko zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s pretokom 
110, 150 ali 190 l/min., odvisno od modela sistema za hitrejši hidravlični odziv. Poleg omenjenega sistema 
zaznavanja obremenitve ta uporablja tudi spremenljivo batno črpalko z nihajno ploščo. Visok pretok pri nizkem 
številu vrtljajev ohranja visoko moč ob ekonomičnosti, saj črpalka s spremenljivim pretokom z oljem oskrbuje le 
na zahtevo, medtem ko se črpalka z visoko zmogljivostjo uporablja le, ko je to potrebno.

Sodobni priključki postavljajo čedalje več zahtev za traktorje, ki jih poganjajo, saj 
morajo opravila izvajati hitreje in se odzivati boljše. Traktorji serije MF 7700 S so 
izjemno zmogljivi za preprosto izvajanje zahtevnih opravil ob izjemnih zmogljivostih 
dviganja in poganjanja najnovejših priključkov.

Hidravlična energija za poganjanje 
najbolj zahtevne naloge

Vgrajen sistem prednjega vpetja 
(IFLS – Integrated Front Linkage 
System) za zahtevna dela
Vgrajen sistem prednjega vpetja za 
zahtevna dela je na voljo kot dodatna 
oprema in je zasnovan tako, da se ujema 
s sprednjim vzmetenjem. Omogoča do 
4000 kg dviga z namenskim upravljanjem 
sprednjega ventila, ima pa dva batna 
ojačevalnika in prost povratni vod.

Vrhunski nadzor obremenjenosti 
Massey Ferguson se ponaša z vodilnim mestom 
na področju elektronskega nadzora vpetja (ELC – 
Electronic Linkage Control). Massey Fergusonov 
digitalni sistem ELC zagotavlja najvišje standarde 
nadzora obremenjenosti z bolj natančnimi 
nastavitvami globine in boljšega spremljanja 
konture tal. Rezultat je večji prenos teže, boljša 
vlečna sila, manj zdrsa koles, zmanjšana obraba 
pnevmatik in zmanjšana poraba goriva ob 
ohranjanju večje moči.

Ojačena zadnja vpetja
Zadnje vpetje zdaj zagotavlja dvižno zmogljivost do 9950 kg. Zadnje spojke so opremljene s hidravličnim 
dekompresijskim sistemom za preprosto odklapljanje priključkov, na voljo pa je skupno do pet batnih ojačevalnikov.

Samodejna namestitev stabilizatorja je izboljšana s krajšo verigo za najbolj preprosto namestitev. Dodatna zanesljivost 
pa je zagotovljena z enosmernim stabilizatorjem na vsaki strani.
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Aktiven nadzor pri prevažanju kot 
del standardne opreme (ATC – Active 
Transport Control)
Med vožnjo čez ozare ali pri prevažanju težke 
opreme lahko pride do zibanja priključka.

Aktiven nadzor pri prevažanju omogoča sistem 
za ublažitev udarcev, ki zmanjšuje nagibanje 
opreme s samodejnim prilagajanjem različnim 
težam priključkov. 

Tako je zagotovljeno bolj tekoče, varnejše in 
hitrejše prevažanje, z zmanjševanjem udarnih 
obremenitev skozi dvižne ovne in hidravlične 
tokokroge pa je zmanjšana nevarnost škod na 
zadnjem vpetju in priključku.

ATC in vzmetena prednja os
ATC deluje v kombinaciji z vzmeteno prednjo 
osjo, ki jo je zasnoval Massey Ferguson, in tako 
zagotavlja izjemno stabilnost med prevažanjem 
ali upravljanjem nameščene opreme pri določeni 
hitrosti, s čimer so zagotovljeni večje udobje, 
varnost in produktivnost. 

Power-Beyond
Sistem Power-Beyond, ki je vgrajen v batno 
zaporo sistema zaprtega osrednjega zaznavanja 
obremenitve in s pomočjo dodatnega pretoka in 
povratnih cevi zagotavlja pretok olja neposredno 
iz črpalke, omogoča priključitev ventila z 
dodatnimi oddaljenimi batnimi ojačevalniki.

• Zadnja dvižna kapaciteta do 9950 kg 
(do +6 %) 

• Opcijsko vgrajeno prednje vpetje z 
dvižno kapaciteto 4000 kg

• Zdaj z do 8 batnih ojačevalnikov:
 –  Do 5 batnih ojačevalnikov s 

hidravličnim dekompresijskim 
sistemom

 – 2 na sprednji strani
 – 1 prost povratni vod 

MF 7700 S Sistem odprtega 
osrednjega zaznavanja Sistem zaprtega osrednjega zaznavanja

Model Menjalnik 58 l/min 100 l/min 110 l/min 150 l/min 190 l/min
MF 7714 S do MF 7718 S Dyna-4 in Dyna-6 l m m – –
MF 7718 S do MF 7726 S Dyna-6 – l m –

MF 7700 S Dyna-VT – l – m

 –   Ni na voljo     l  Standardni tehnični podatki    m  Opcijsko  

Pomožni batni ojačevalniki
Dva do štirje batni ojačevalniki so 
nameščeni kot del standardne opreme, 
do pet zadnjih batnih ojačevalnikov je 
lahko na voljo po potrebi. Sistem prstnega 
krmiljenja batnih ojačevalnikov omogoča 
preprosto in natančno upravljanje 
kompleksne opreme.

MF 7700 S
Priročno nameščene ročice dekompresijskega sistema
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Izjemno delovanje in zmogljivost, ki je kos vsaki nalogi – 
kardanska gred

Izbirna stikala armaturne 
plošče Command Centre 
kardanske gredi in gumb za 
vklop samodejnega načina.

Upravljalni elementi 
hitrosti na stebričku 
nameščene kardanske 
gredi in nadzor vpetja.

MF 7700 S je močan, poln navora in okreten. Popoln, če iščete stroj z vrhunsko kardansko 
gredjo za izjemno delovanje in zmogljivost pri delu z najbolj naprednimi priključki.

Možnosti kardanske gredi za vsako vrsto uporabe
Široka izbira možnosti kardanske gredi je na voljo s standardnimi hitrostmi kardanske gredi pri 2000 vrt./ min., 
kjer je dosežena največja moč. S pomočjo stalne moči do 1500 vrt./min. in z možnostjo natančnega izbiranja 
poljubne osnovne hitrosti pri izbrani hitrosti motorja lahko vedno dosežete popolno ujemanje hitrosti kardanske 
gredi, hitrosti v smeri naprej in moči ter tako dosežete optimalno ekonomičnost.

Traktorji serije MF 7700 S z različicami Efficient in Exclusive so opremljeni z »električno« hitrostjo kardanske gredi.

Dodatni gumb za zagon/zaustavitev vklopa kardanske gredi, nameščen na blatniku, omogoča vklop kardanske 
gredi izven kabine, ki je povezana z vklopom vrtljajev motorja iz spomina. To omogoča priročen in varen način 
opravljanja opravil, kot je polnjenje cisterne za gnojevko, ko mora biti upravljavec izven kabine.

Moč in ekonomičnost 
Za manj zahtevna opravila se hitrost kardanske gredi 540 Eco ali 1000 Eco doseže pri 1550 vrtljajih motorja na 
minuto, kar izboljšuje ekonomičnost porabe goriva in prispeva k zmanjšanju hrupa v kabini.

Avtomatizirano upravljanje kardanske gredi 
V načinu »Auto« se kardanska gred samodejno izklopi pri dvigovanju vpetja (ali pri vožnji s hitrostjo nad 25 km/h) 
in se ponovno vklopi pri spuščanju vpetja.

Upravljanje menjalnika omogoča spremljanje in nadzor zagona kardanske gredi, odvisno od obremenitve, pri 
čemer ni potrebe po upravljavčevem poseganju. To omogoča bolj tekoči »dvig« za izboljšano udobje voznika in 
tako pomaga zaščititi priključek in traktor pred poškodbami, ki jih je povzročil neprimeren zagon.

Čelna kardanska gred (opcijsko)
Čelna kardanska gred s šestimi utori, ki deluje pri 1000 vrtljajih na minuto, je na voljo pri traktorjih serije 
MF 7700 S. V kombinaciji s prednjim vpetjem omogoča gnanje široke palete priključkov in tako prispeva k 
zmanjšanju prehodov in izboljšanju učinkovitosti. Dejansko prihranite čas s pomočjo več kot podvojene moči pri 
košnji trave.
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Povezano kmetovanje iz Massey Fergusona

Poglavitna tehnološka strategija družbe AGCO se imenuje Fuse™ Technologies in bo poklicnim 
pridelovalcem po svetu zagotovila popolno integracijo in povezljivost med vsemi sredstvi na kmetiji. 
Kmetovanje bo preoblikovala z zagotavljanjem rešitev natančnega kmetovanja, ki vodi do nižjih stroškov 
vložkov, večje učinkovitosti in dobičkonosnosti.

Tehnološke rešitve, ki so vgrajene na 

traktorju ali kot stacionarna naprava 

pri traktorjih serije MF 7700 S, jasno 

ponazarjajo hitrost napredka in inovacij, ki 

jih postavlja Massey Ferguson. Informacije 

so moč, ko gre za bolj učinkovito in bolj 

produktivno opravljeno delo. Iz tega 

razloga Massey Ferguson zagotavlja 

preproste in zanesljive tehnološke rešitve, 

ki izhajajo iz neprekosljive preprostosti 

uporabe, izboljšane produktivnosti in 

donosnosti skozi višje donose, nižje 

stroške vložkov in večje dobičke.

Za več informacij o tehnologiji Fuse™ Technologies 
obiščite: http://www.agcotechnologies.com/MFEAME

SKRB ZA PRIDELEK 
IN UPORABA HRANIL

SUŠENJE ZRN, SPREMLJANJE 
IN NADZOR

ŽETEV PRIDELKA

PODPORA PRI ODLOČANJU: PRODAJALCI 
IN PONUDNIKI STORITEV

SAJENJE

OBDELOVANJE IN 
PRIPRAVA POLJA

KMETIJSKA PISARNA
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Auto-Guide™ je Massey Fergusonov prostoročni krmilni sistem, 
kjer so nameščene vse funkcije, ki so na voljo pri novih traktorjih 
ali so na voljo za namestitev po nakupu. Sistem Auto-Guide™ 
lahko zagotovi natančnost v podmetrih, decimetrih in centimetrih 
in tako poveča učinkovitost vaših kmetijskih dejavnosti, s čimer se 
prihranita čas in denar.

Način videonadzora – fotografije s kamere na stroju je mogoče 
prikazati na zaslonu konzole, kar omogoča upravljavcu spremljanje 
kompleksnih priključkov ali le izboljšanje varnosti in učinkovitosti pri 
vzvratni vožnji.

AgControl™ je nova rešitev natančnega kmetovanja 
iz Massey Fergusona, ki zagotavlja najnaprednejšo in 
najučinkovitejšo funkcijo nadzora obdelovalne vrste.

Nov dotik natančnega kmetovanja

Novi terminal Fieldstar 5 je zasnovan tako, da ustvarja bolj intuitivno 
izkušnjo natančnega kmetovanja, zagotavlja pa sistem, ki omogoča 
preprosto izkušnjo uporabe za izboljšanje učinkovitosti, produktivnosti 
in donosnosti.

Uporaba tehnologije Fuse™

Fieldstar 5
1

3

2
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Sistem TaskDoc™ omogoča shranjevanje vseh podatkov trenutnega 
opravila v najkrajšem možnem času z najmanj vloženega truda ter 
njihov prikaz in analizo na zaslonu.

Naloga večopravilnega zaslona ISOBUS.
Priključke ISOBUS je mogoče upravljati neposredno z uporabo 
večopravilne ročice. S tem, ko so vsi upravljalni elementi (tako 
traktorja kot priključka) na isti ročici, je upravljanje veliko bolj priročno 
kot z uporabo dodatnih zaslonov in ročic. Ta resnično vsestranski 
sistem omogoča shranjevanje več priključkov za upravljanje prek 
večopravilnega zaslona, s čimer je omogočena uporaba vseh 
priključkov ISOBUS v trenutnem voznem parku na kmetiji.

ISOBUS za popoln nadzor priključkov – ISOBUS omogoča, da je 
proizvajalčev nadzorni sistem prikazan na zaslonu terminala ter tako 
prihrani čas in denar lastnikom in upravljavcem, saj ni potrebe po 
namestitvi dodatnih zaslonov v kabini. Preprosto priključite priključni 
del v vtičnico ISOBUS na traktorju, sistem pa bo samodejno naložil 
menije operacij in jih prikazal na zaslonu. Sistem ISOBUS, ki je 
na voljo pri traktorjih serije MF 7700 S, je v skladu s certifikatom 
fundacije za elektronske naprave v kmetijstvu (AEF – Agricultural 
Industry Electronic Foundation).

Novi terminal Fieldstar 5 ima večji 9-palčni zaslon na dotik, intuitivno 
razporeditev, ki je preprosta za uporabo, podobno kot najnovejši pametni 
telefoni ali tablice.

Novi terminal Fieldstar 5 in Massey Fergusonov tehnološki paket sta 
ključno sredstvo za izboljšanje natančnega kmetovanja. Tako kmetovanje 
postaja bolj donosno in trajnostno za novo generacijo kmetovalcev.

6

5

4



Upravljanje 
mehanizacije

Krmiljenje 
mehanizacije

Možnost smernic za uresničitev dobička
Auto-Guide™ je Massey Fergusonov prostoročni krmilni sistem, kjer so 
nameščene vse funkcije, ki so na voljo pri novih traktorjih ali so na voljo za 
namestitev po nakupu.
Sistem Auto-Guide™ lahko zagotovi natančnost v podmetrih, decimetrih in 
centimetrih in tako poveča učinkovitost vaših kmetijskih dejavnosti.

Sistemi za usmerjanje 
preverjeno prihranijo 
do 12 % goriva pri 
opravljanju opravil

Virtualno odpravlja 
prekrivanja s povečanjem 
območja polja, ki ga je 
mogoče obdelati na uro

Bolj učinkovito opravljanje nalog 
pomeni manj enoličnega 

dela, stresa in utrujenosti 
za upravljavca in več časa za 

optimizacijo delovanja stroja

Preprosta in hitra nastavitev s funkcijo Go Mode
Zagon v 5 minutah, tudi za nove uporabnike – ta pametna funkcija omogoča 
upravljavcu, da prvič začne pri delu uporabljati funkcije samodejnega 
usmerjanja/krmiljenja v petih minutah od nastavitve, kar pomeni, da je sistem 
preprost za uporabo, v prednostih pa je možno hitreje uživati.

Ta edinstvena funkcija omogoča sistemu Auto-Guide™ zagon v 5 minutah, saj 
lahko tako tudi neizkušeni vozniki začnejo uporabljati sistem po nekaj opravljenih 
nastavitvah priključka in poti.
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Priključek Pot Pojdi!



NovAtel® Trimble®

Sami lahko izberete stopnjo potrebne natančnosti, ki ustreza vašim potrebam 

Če izgubite signal zaradi 
razmer na terenu, bo 
sistem Auto-Guide™ še 
naprej zanesljivo deloval 
do 20 minut brez 
korekcijskega signala, 
zahvaljujoč tehnologiji 
Trimble®-xFill™.

Z novim Massey Fergusonovim sistemom Auto-Guide™ sta zdaj na voljo dva različna 
sprejemnika, in sicer NovAtel® in Trimble®. Na kmetiji se še naprej lahko uporabljajo 
obstoječe infrastrukture Trimble® RTK, kot je NTRIP. Podpirajo številne korekcijske 
signale, odvisno od sprejemnika, na primer EGNOS/WAAS ali RangePoint RTX™, 
CenterPoint RTX™ in NTRIP. Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika ali 
distributerja znamke Massey Ferguson.

Podmetrska natančnost

TERRASTAR L, EGNOS, WAAS, Autonomous, RangePoint RTX

Decimetrska natančnost 

TERRASTAR C, CenterPoint RTX Standard

Centimetrska natančnost

NTRIP (3G), Satel UHF 400 Mhz (opcijsko), CenterPoint RTX z vtikačem za hitri priklop (ZDA/EU) (satelitsko), Hiper AG z lokalno rešitvijo

Tehnologija xFill™ Popravki RTK

Popravki RTK

Sami lahko izberete sprejemnik glede na potrebno natančnost
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Upravljanje
mehanizacije

Krmiljenje
mehanizacije
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AgControl™ je nova rešitev natančnega kmetovanja iz 
Massey Fergusona, ki zagotavlja najnaprednejšo in najučinkovitejšo 
funkcijo nadzora obdelovalne vrste. S popolnoma samodejnim 
nadzorovanjem obdelovalne vrste za priključke s sistemom ISOBUS 
lahko upravljavci trosijo semena, gnojila ali pesticide brez prekrivanja. 
To preprečuje dvojno obdelavo in obdelavo območij na ozarah. 
S pomočjo pomočnika za nadzorovanje obdelovalne vrste lahko 
upravljavci hitro in enostavno nastavijo korekcijske vrednosti za vsak 
priključek. Sistem uporablja sistem GPS na traktorju za samodejni vklop 
in izklop posameznih obdelovalnih vrst v območjih, ki so že bila zajeta, 
kar samodejno zagotavlja ekonomično trosenje in večjo donosnost.

Spremenljivo trosenje s pomočjo rešitve VariableRateControl (VRC)
Prenos podatkov s pomočjo TaskDoc™ zdaj omogoča trosenje s 
spremenljivo hitrostjo, ki se prilagaja potrebam tal ali rastlin in tako shrani 
vnose izvajalskih opravil. Zahteve za semena, gnojila in pesticide so 
prikazane na kartah za trosenje. Med delovanjem jih je mogoče priklicati 
in se samodejno izvedejo. Velika prednost: vnose izvajalskih opravil je 
mogoče definirati in načrtovati s pomočjo podatkovne zbirke za polje in jih 
uporabiti za potrebe izvajanja opravil z največjo natančnostjo. Na primer, 
lahko prilagodite postopek raztrosa kemičnega ali običajnega gnojiva po 
različnih območjih po potrebi, zmanjšate stroške vloženih virov in dodatno 
povečate donos.
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Informacije so moč, saj natančno izmerjeni podatki in zapisi omogočajo 
natančnejše odločanje. Hitrost napredka in inovacij, ki jih določa serija 
MF 7700 S, je razvidna iz vgrajenih tehnoloških rešitev.
Nov sistem TaskDoc™ ima resnično svoje mesto v prihodnosti kmetijstva, 
saj omogoča kmetovalcem, da postanejo produktivnejši s pomočjo znanja, 
ki ga zagotavljajo natančno izmerjeni podatki na dosegu rok.

Sistem TaskDoc™ omogoča shranjevanje vseh podatkov trenutnega 
opravila v najkrajšem možnem času z najmanj vloženega truda ter njihov 
prikaz in analizo na zaslonu. Podatki se brezžično prenašajo iz terminala 
Fieldstar 5 v podatkovno zbirko za polje s pomočjo standarda TC-BAS 
sistema ISOBUS. Podatki o količini raztrosenih semen in gnojil ali porabi 
goriva so na voljo takoj po opravljenem delu.

Različica TaskDoc™ Pro prav tako omogoča beleženje podatkov o 
GPS-položaju in prenos podatkov v realnem času. Tako je omogočena 
samodejna in tekoča izmenjava s pomočjo programske opreme za 
upravljanje polj in kartiranje, ki je združljiva s formatom ISOXML. 
Podatki za uporabljene vnose izvajalskih opravil se prenesejo in jih je med 
opravljanjem dela mogoče spremljati tudi prek terminala Fieldstar 5.
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Celovite funkcije upravljanja in optimizacije značilnosti 
traktorja, kot so menjalnik, motor in hidravlika.
Poleg tega pa izjemen sistem dvojnega nadzora zagotavlja 
odličen nadzor polnameščenih plugov z avtomatizacijo vstopa 
in izstopa iz brazde. Hkrati pa sistem prilagaja globino kolesa 
pluga v povezavi z zadnjim vpetjem. Isti sistem se prav 
tako uporablja za nadzor priključkov na sprednjem vpetju, 
nastavitev avtomatizacije globine in celotnega delovanja v 
sinhronizaciji z zadnjim vpetjem.

Način videonadzora – fotografije s kamere na stroju 
je mogoče prikazati na zaslonu konzole, kar upravljavcu 
omogoča spremljanje kompleksnih priključkov ali le izboljšanje 
varnosti in učinkovitosti pri vzvratni vožnji.

Pomnjenje podatkov in nastavitev – do osem različnih 
spominov sistemu omogoča beleženje informacij o obdelanem 
območju, uporabi goriva, delovnih urah in še veliko več. 
Konzola CCD omogoča varno shranjevanje vseh nastavitev 
in parametrov traktorja. Resnično edinstvena funkcija 
konzole CCD je možnost shranjevanja nastavitev traktorja na 
pomnilniški ključ USB in upravljanje s temi nastavitvami pred 
začetkom dela. Vse nastavitve je mogoče prenesti na vse vaše 
stroje, ki imajo konzolo CCD.

Nastavitve sistema za obračanje na ozarah – konzola 
CCD je na voljo serijsko z najbolj intuitivnim, preprostim in 
za uporabo enostavnim samodejnim sistemom za obračanje 
na ozarah, ki je na voljo na trgu danes in ki ga je ekskluzivno 
razvil Massey Ferguson. Zasnovan je tako, da vam bo pri 
obračanju na ozarah prihranil veliko časa, saj se boste 
lahko osredotočili na trenutno nalogo in tako z lahkoto 
povečali donose.

Konzola CCD 
Obveščanje in nadzor

Serijsko je nameščena pri modelih MF 7700 S s specifikacijo Exclusive, na voljo pa je tudi kot možnost pri modelih s specifikacijo Efficient, saj 
konzola CCD zagotavlja informacije na dosegu roke in vam tako omogoča hitrejše sprejemanje najboljših odločitev za učinkovito vodenje posla.

Upravljanje 
mehanizacije

1

4

3

2
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Povezane tehnologije, ki jih zagotavlja nov telemetrični sistem AgCommand®, zastopniku Massey Fergusona omogočajo nudenje podpore pri upravljanju vaše opreme za podaljšanje 
časa delovanja in produktivnosti ob zmanjšanju obratovalnih stroškov. Tako se lahko popolnoma osredotočite na izboljšanje svojega poslovanja na kmetiji.

Rešitev povezanih storitev MF Connected Services je zbirka intuitivnih tehnoloških funkcij in v razredu najboljše podpore, ki jo nudijo zastopniki, saj vam kot strankam MF olajšajo 
poslovanje, omogočijo večji donos in učinkovitost, in sicer od pošiljanja opomnikov, da se naročite na servisni pregled, do načrtovanja preventivnega vzdrževanja, da se izognete 
morebitni neuporabi stroja, ko želite, da je delo opravljeno, do spremljanja delovanja vaše mehanizacije in voznega parka.

S podporo Massey Fergusonove rešitve Connected Services, sistema AgCommand® in zastopnika MF ste lahko prepričani, da ste v dobrih rokah.

Z vgrajenimi senzorji in GPS-lokacijo je z vašega traktorja serije MF 7700 S omogočeno zbiranje do 40 parametrov, odvisno od vašega naročniškega paketa, ki se prenesejo 
na osrednji in zavarovani strežnik MF, do njih pa lahko dostopate prek interneta s katerim koli spletnim brskalnikom na vašem računalniku, tablici ali pametnem telefonu, ki ga 
uporabljate na kmetiji. Če dovolite, lahko vaš lokalni zastopnik MF dostopa do teh podatkov in jih ovrednoti ter vam tako učinkovito zagotovi natančno podporo za:

Daljši čas delovanja, optimizirano vzdrževanje in pametnejše 
servisiranje z Massey Fergusonovo rešitvijo povezanih 
storitev Connected Services in sistemom AgCommand®

Daljši čas 
delovanja 

Rešitev MF Connected Services iz sistema AgCommand® je opcijsko na voljo in vam omogoča naslednje možnosti izbire:

Opozorila o servisiranju in 
vzdrževanju mehanizacije 
omogočajo, da lahko vi in vaš 
zastopnik učinkovito pripravite 
traktor na servis, še preden servis 
stopi z vami v stik. Zdaj vam ne 
bo treba več razmišljati o terminu 
naslednjega servisa.

Za več informacij obiščite lokalnega 
zastopnika MF.

1. Raven informacij, ki jih želite 
spremljati, in sicer od osnovne do 
naprednejše rešitve.

2. Število delovnih ur in let, ki jih 
želite pokriti s svojo naročnino 
AgCommand™.

3. Dostop do podatkov, ki ga 
zagotovite zastopniku MF in tako 
izkoristite njegovo polno podporo 
ter se osredotočite le na svoje 
poslovanje na kmetiji.

Optimizirano 
vzdrževanje 

Optimizirano 
delovanje

Spremljanje 
in lokalizacija 
voznega parka 

Kritična opozorila stroja, 
kot sta visoka temperatura 
hladilnega sredstva ali tlak 
olja v motorju, omogočajo 
preventivno vzdrževanje, s čimer 
se preprečijo vsakršne okvare in 
neuporaba stroja. Spremljanje 
parametrov stroja v realnem času 
in GPS-lokacija vam pomagata pri 
načrtovanju vzdrževanja.

Armaturna plošča zagotavlja 
celovito poročilo o učinkovitosti 
delovanja stroja, kar omogoča 
zagotavljanje najboljše 
donosnosti naložbe.
Na primer, informacije o porabi 
goriva in spremljanje časa 
mirovanja lahko pomagajo pri 
zniževanju stroškov.

Z rešitvijo MF Connected Services 
lahko z lahkoto spremljate svoj 
vozni park, veste, kje je vaša 
mehanizacija, in spremljate 
njihovo delovanje na polju v živo. 
Zahvaljujoč funkciji geoograje, 
lahko prejemate tudi opozorila, 
ko vaša mehanizacija zapusti 
določeno področje. Prav tako 
vam lahko pošlje sporočilo in vas 
obvesti, da se vaš upravljavec 
vrača nazaj na kmetijo ali če 
potrebuje gorivo na polju.

Upravljanje
mehanizacije
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Olajšan je dostop za odstranjevanje 
zračnih filtrov kabine pri čiščenju.

Popolna brezskrbnost za kupca

Položaj zračnega filtra motorja prav 
tako omogoča preprost dostop 
in čiščenje. Sesalni sistem v izpušni 
cevi odstranjuje do 90 % prahu.

Zasnova prednje osi in vitek pokrov 
motorja zagotavljata enostaven 
dostop do merilne palice za olje in 
oljnih filtrov motorja.

Prostor okoli hladilnikov omogoča 
preprost dostop za čiščenje prek 
zračnega filtra.

Že od prve risbe je MF 7700 S zasnovan tako, da zagotavlja hitro, preprosto, enostavno in stroškovno učinkovito rutinsko vzdrževanje. 
Servisiranje je enostavno in preprosto, brez stresa boste lahko vzdrževali svoj traktor, kar vam bo omogočilo več časa na polju/delu. 
S servisnimi intervali na 600 ur so stroški vzdrževanja bistveno manjši. S traktorjem serije MF 7700 S bo krajši čas, ki ga boste porabili 
za pripravo za dan, ki je pred vami. Združili smo praktičnost s stilom, da bi zagotovili, da bo dnevno vzdrževanje hitro, preprosto in 
enostavno, saj boste tako lahko brez stresa vzdrževali svoj traktor in boste lahko prej na polju, kar bo omogočilo večjo produktivnost.
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Dobava v industriji vodilnih nadomestnih delov družbe AGCO Parts.

Kombinirane storitve za povečanje 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.

MFCare zagotavlja popolno brezskrbnost
MFCare je celovita paketna ponudba, ki zajema popolno skrb vašega traktorja MF 7700 S z 
rutinskim vzdrževanjem, popravili in popolno garancijo s strani družbe AGCO, ki vključuje:

• Motor in menjalnik
• Hidravliko
• Kardansko gred
• Krmiljenje

• Elektroniko
• Kabino in upravljalne elemente
• Osi

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
• Zakup
• Pogodbeni najem

• Kreditno linijo
• Pakete popolne storitve

*Razpoložljivost storitve preverite pri zastopniku znamke Massey Ferguson. Veljavna pravila in pogoji, se lahko razlikujejo glede 
na trg ali državo.
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Essential Efficient Exclusive

Motor
6-valjni motor AGCO POWER z izpušnimi plini stopnje 4  l l l

Tehnologija selektivne katalitične redukcije (SCR – Selective Catalytic Reduction)  l l l

Pomnilnik A motorja  l l l

Izredno nizko število vrtljajev motorja v prostem teku  l l l

Grelec bloka motorja  m m m

Menjalnik
Menjalnik za nadzor moči  l l l

Menjalnik na desni strani  m m l

T-vzvod na upravljalnem središču  l – –
T-vzvod na krmilnem naslonu za roke  – l –

Večopravilna ročica na krmilnem naslonu za roke  – m l

Dyna-4 – 40 km/h Speedmatching in Autodrive  l – –
Dyna-6 – 40 km/h Eco² – SpeedMatching in AutoDrive  l l l

Dyna-6 – 40 km/h Super Eco³ – SpeedMatching in AutoDrive  l l l

Dyna-6 – 50 km/h* Eco – SpeedMatching in AutoDrive  m m m

Dyna-VT 40 km/h Super Eco z dinamičnim upravljanjem traktorja (DTM – Dynamic Tractor Management)  – l l

Dyna-VT 50 km/h* Eco z dinamičnim upravljanjem traktorja (DTM – Dynamic Tractor Management)  m m m

Funkcija izjemno počasnega lezenja² ali lezenja³  m m m

Tempomat  – l l

Zavora s prostim tekom – učinek sklopke  l l l

Parkirna zavora³  – m m

Kabina
2 vrata na odpiranje  l l l

Panoramska kabina s polikarbonatnim stranskim desnim oknom  m – –
Serijska klimatska naprava z ročno nastavitvijo  l l –
Samodejna klimatska naprava/klimatski nadzor  – m l

Streha Visio²  m m m

Streha z loputo  m m m

Pnevmatsko-vzmeten vrtljiv sedež²  l – –
Samodejen pnevmatsko-vzmeten vrtljiv sedež  m²/ l³ l –

Pnevmatsko-vzmeten sedež Super Deluxe z grelcem in pnevmatsko prilagoditvijo ledvenega dela  – m l

Pomožni sedež z varnostnim pasom  l l l

Mehansko vzmetenje kabine  m l –
Aktivno mehansko vzmetenje kabine  – m l

Radio – MP3 – reža za kartico SD – USB  m l l

Sprejemnik FM ali DAB (digitalni), radio, CD, MP3, povezava Bluetooth, vhoda USB in Aux  – m m

Teleskopska širokokotna ogledala z električno prilagoditvijo in odmrzovanjem – m l

Speedsteer – m m

Pomožni zaslon prek Fieldstar 5 m m m

Radarski in protizdrsni nadzor m m l

CCD/Datatronic 4 z možnostjo videonadzora – m l

Upravljanje krmiljene osi prikolice – m l

Dvojni nadzor – m l

Hitro upravljanje obračanja na ozarah l l l

 – Ni na voljo
l Standardni tehnični podatki
m Opcijsko
* Odvisno od zakonskih določb na trgu.
² MF7714 S do MF7718 S
³ MF7720 S do MF7726 S

Standardna in opcijska oprema glede na različico
Ne glede na 

področje delovanja 
si popolnoma 

prilagodite traktor
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Essential Efficient Exclusive
Kabina

Sistem obračanja na ozarah – m l

Tehnologija
Sistem in vezni element za ISOBUS m m m

Večopravilni zaslon s stikalom za nadzor priključka ISOBUS – m m

Tovarniško nameščen Auto-Guide™ m m m

Auto-Guide™ – Novatel v podmetrih m m m

Auto-Guide™ – Novatel v centimetrih m m m

Auto-Guide™ – Trimble v podmetrih m m m

Auto-Guide™ – Trimble v centimetrih m m m

AgControl™ za nadzorovanje 24 obdelovalnih vrst m m m

AgControl™ – krmiljenje z variabilno hitrostjo m m m

AgCommand™ m m l

Podvozje in hidravlika
Mehansko upravljanje batnih ojačevalnikov l – –

Električno in mehansko upravljanje batnih ojačevalnikov – l –
Električno upravljanje batnih ojačevalnikov – m l

Večopravilna krmilna palica – m m

Traktor za nakladalnik z večopravilno krmilno palico (mehansko upravljanje) m² – –
Tovarniško pripravljen traktor za nakladalnik z večopravilno krmilno palico (električno upravljanje) – m m

Nakladalnik z upravljanjem 3rd Live in večopravilno krmilno palico (električno upravljanje) – m m

Sistem Power-Beyond s spojkami m m l

Elektronski nadzor vpetja s funkcijo Active Transport Control za ublažitev tresljajev l l l

Funkcija samodejne kardanske gredi l l l

Električna izbira hitrosti kardanske gredi – l l

Samodejni 4-kolesni pogon s funkcijami samodejne zapore diferenciala l l l

Teleskopski stabilizatorji l l l

Samodejni stabilizatorji m m m

Hidravlični zgornji priključek na zadenjskem tritočkovnem vpetju m m m

Sistem vgrajenega prednjega vpetja m m m

Vgrajena čelna kardanska gred m m m

Električna oprema
Stikalo s samodejno izolacijo l l l

Signalni konektor ISO 11786 – l l

Zunanje krmiljenje dvigovanja na blatnikih l l l

Zunanje krmiljenje vklopa/izklopa kardanske gredi na blatniku l l l

Zunanje krmiljenje daljinskega ventila na blatniku – l l

16 delovnih žarometov LED m m m

Druga oprema 
(Specifikacije se lahko razlikujejo glede na trg)

Quadlink – vzmetena prednja os m l l

Vrteči se sprednji blatniki m m l

Dodatni grelec v kabini m m m

Pnevmatska zavora prikolice* l l l

Hidravlična in pnevmatska zavora prikolice* m m m

Vtičnica ABS za zavore m m m

Standardna in opcijska oprema glede na različico



Motor MF 7714 S MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7720 S MF 7722 S MF 7724 S MF 7726 S
Vrsta motorja AGCO POWER

Št. valjev/št. ventilov/prostornina št./št./cm3 6/4/6600 6/4/7400
Vrtina/gib bata mm 108/120 108/134

Aspiracija Turbo z električnim obtočnim kanalom in hladilnikom polnilnega zraka
Vrsta vbrizgavanja Skupni vod

Tip ventilatorja – menjalnik Dyna-4 Viscostatic Viscostatic       
Tip ventilatorja – menjalnik Transmission Dyna-6 in Dyna-VT   Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic

Največ KM J ISO KM (kW) 140 (103) 150 (110) 160 (118) 175 (129) 200 (147) 215 (158) 235 (173) 255 (188)
Število vrtljajev motorja pri največ KM vrt./min. 1950

Največji navor pri 1500 vrt./min J Nm 660 677 725 744 923 974 1030 1050
Največja moč z EPM KM (kW) 165 (121) 175 (129) 185 (136) 200 (147) 225 (165) 240 (177) 260 (191) 280 (206)

Največji navor z EPM pri 1500 vrt./min Nm 687 745 790 840 980 1050 1120 1146
Največja razpoložljiva moč kardanske gredi (OECD, natančnost +/– 3 %) KM (kW) 120 (88) 135 (99) 140 (103) 155 (114) 180 (132) 195 (144) 210 (155) 230 (169)

Prostornina rezervoarja za gorivo Litrov 310 310 310 310 430 430 430 430
Prostornina rezervoarja za AdBlue® Litrov 30 30 30 30 40 40 40 40

Menjalnik Dyna-4
Število prestav naprej in nazaj 16 × 16 16 × 16 – – – – – –

Najmanjša hitrost pri 1400 vrt./min. km/h 1,3 1,3 – – – – – –
Število hitrosti izjemno počasnega lezenja naprej in nazaj 32 × 32 32 × 32 – – – – – –

Najmanjša hitrost pri 1400 vrt./min. pri možnosti izjemno počasnega lezenja km/h 0,09 0,09 – – – – – –
40 km/h pri hitrosti motorja vrt./min. 1900 s pnevmatikami 520/85R38 – – – – – –

Menjalnik Dyna-6
Število prestav (naprej in nazaj) naprej in nazaj – 24 × 24 24 × 24 24 × 24 24 × 24 24 × 24 24 × 24 24 × 24

Najmanjša hitrost pri 1400 vrt./min. km/h – 1,03 1,03 1,03 1,1 1,1 1,1 1,1
Število hitrosti izjemno počasnega lezenja/lezenja naprej in nazaj – – / 48 x 48 – / 48 x 48 – / 48 x 48 36 x 36 / – 36 x 36 / – 36 x 36 / – 36 x 36 / –

Najnižja hitrost izjemno počasnega lezenja/lezenja km/h – – / 0,07 – / 0,07 – / 0,07 0,26 / – 0,26 / – 0,26 / – 0,26 / –
40 km/h Eco/SuperEco pri vrtilni frekvenci motorja vrt./min. – 1800 1500

50 km/h* Eco pri hitrosti motorja vrt./min. – 1950 1850 1900
Menjalnik Dyna-VT

Tip – Brezstopenjski, kontinuirano spremenljiv prenos moči –
Razpon hitrosti na polju km/h – 0,03 – 28 km/h naprej in 0,03 – 16 km/h nazaj –
Razpon hitrosti na cesti km/h – 0,03 – 50 km/h naprej in 0,03 – 38 km/h nazaj – 40 km/h SuperEco pri 1450 vrt./min. – 50 km/h* Eco pri 1600 vrt./min. –

Zadnje vpetje in hidravlika
Tip spodnjih priključkov Kat. Kat. 3

Največja dvižna kapaciteta na koncu priključka kg 7100 7100/8100/9600 7100/8100/9600 8100/9600 9300/9600 9300/9600 9950 9950

Tip hidravlike in največji pretok litrov/min. 
Hidravlika odprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s 

pretokom 58 l/min. (Essential)
Hidravlika zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s pretokom 110 l/min.

Tip hidravlike in največji pretok – možnost 1 litrov/min. 
Dvojna črpalka s sistemom odprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s pretokom 

100 l/min. (Essential)
– – – –

Tip hidravlike in največji pretok – možnost 2 litrov/min. 
Hidravlika zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s 

pretokom 110 l/min.
–

Hidravlika zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s pretokom 150 l/min. 
(Dyna-6)

Tip hidravlike in največji pretok – možnost 3 litrov/min. – Hidravlika zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s pretokom 190 l/min. (Dyna-VT)
Največji tlak barov 200

Največje število zadnjih batnih ojačevalnikov 4 4/5 (Dyna-VT) 4/5 (Dyna-VT) 4/5 (Dyna-VT) 5 5 5 5
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Tehnični podatki

*Odvisno od zakonskih določb na trgu.
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MF 7714 S MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7720 S MF 7722 S MF 7724 S MF 7726 S

Kardanska gred (zadnja) 
Hitrost motorja pri

540/1000 vrt./min. 1980/2030 1980/2030 1980/2030 1980/2030 1890/2000 1890/2000 1890/2000 1890/1930
540/540 Eco/1000/1000 Eco vrt./min. 1980/1530/2030/1570 – – – –

540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT vrt./min. – 1870/1500/1900/1530
540/540 Eco/1000 Dyna-6 vrt./min. – – – – 1890/1520/2000 1890/1520/1930

540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-6 vrt./min. – – – – 1520/2000/1600 1520/1930/1600
Premer gredi v palcih 1 3/8" 6 in 21 utorov

Prednje vpetje in čelna kardanska gred
Tip spodnjih priključkov Kat. Kat. 3

Največja dvižna kapaciteta na koncu priključka kg 3200 3200 3200 3200/4000 4000 4000 4000 4000
Največje število sprednjih batnih ojačevalnikov 2

Hitrost motorja pri hitrosti čelne kardanske gredi, ki znaša 1000 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Kolesa in pnevmatike 

(Na voljo je celoten razpon. Obrnite se na svojega zastopnika.)

Sprednje 420/85R28 420/85R28 420/85R28 480/70R28 480/70R30  600/70R30 
Zadnje  520/85R38 520/85R38 520/85R38 580/70R38 620/70R42 710/70R42 (Dyna-6)
Uteži  

(Lahko se razlikuje, odvisno od konfiguracije. Obrnite se na svojega zastopnika.)

Povprečna najmanjša teža brez uteži in brez dodatkov kg 5800 5800 5800 6300 7150 7400 7800 7800
Največja bruto teža vozila* kg 11000 12500 12500 12500 14000 14000 14000 14000

J   ISO 14396      –   Ni na voljo     *   Odvisno od zakonskih določb na trgu

MF7714 S do MF7718 S MF7720 S do MF7726 S

Dyna-4
Dyna-6

Dyna-VT
MF7720 S do 

MF7722 S Dyna-6
Dyna-VT

MF7724 S do 
MF7726 S Dyna-6

A Medosna razdalja m 2,88 3,00

B Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega vpetja mm 4928 5149

B Celotna dolžina od prednjega vpetja do rok zadnjega vpetja mm 5604 5868

C Višina v središču zadnje osi do vrha kabine mm 2110 2144 2204

D Skupna višina mm 2985 3019 3129 3179

A
B

C D
Dimenzije
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