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Beauvais,
Francija Središče za inženiring in proizvodno odličnost

Proizvodni 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 8700 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.
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Videz novih traktorjev serije MF 8700 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 model 
MF S: ta celoviti dizajn izžareva neverjetno moč, kakovost 
natančne izdelave in prepoznaven slog.

Novi traktorji serije MF 8700 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 model »S«, 
pooseblja moč, dizajn in kakovost natančne izdelave MF.

Novi traktorji serije MF 8700 S so namenjeni strankam, ki iščejo traktor z več konjskimi 
močmi za potrebe natančnega kmetovanja, ponašajo pa se z navdihujočim dizajnom in 
optimizirano učinkovitostjo.

MF 8700 S
Nov dotik velike konjske moči 
in natančnega kmetovanja
MF 8700 S je bil vrsto let vodilni traktor za opravila na polju 
in predstavlja vrhunec tehničnih dosežkov Massey Fergusona 
v smislu kakovosti, zanesljivosti, zmogljivosti in učinkovite 
porabe goriva v segmentu traktorjev z več konjskimi močmi. 
Naloga snovanja naslednika ni bila lahka, toda ravno zato je 
vse tako vznemirljivo. 

Z novimi traktorji serije MF 8700 S postavljamo višji 
standard. Odlične izboljšave so še vedno »visoko učinkoviti« 
motorji SCR AGCO Power, ki zagotavljajo do 400 KM z 
impresivno vlečno zmogljivostjo, in sicer z v panogi vodilnim 
razmerjem med močjo in težo ter manjšim odtisom na 
podlago, večjo varnostjo in udobjem, pri čemer upravljavcu 
ni treba sklepati kompromisov, ter obsežno linijo orodij za 
natančno kmetovanje, ki jih krmilite na 9-palčnem zaslonu 
na dotik Datatronic 5 za dodatno izboljšanje produktivnosti 
vsakega kmetovalca.
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Kmetovalci in izvajalci kmetijskih storitev se danes pri kmetovanju srečujejo s številnimi ovirami. 
Zaradi povečevanja števila svetovnega prebivalstva, večjega povpraševanja po hrani in zemljiščih ter 
spremenljivih in negotovih vremenskih razmer potrebujete mehanizacijo, na katero se lahko zanesete.

Razumemo te nove izzive, zato je za naše inženirje še posebej pomembna ustrezna zasnova traktorja. 
Tako so našo novo serijo vrhunskih traktorjev zasnovali in izdelali ljudje, ki resnično razumejo naravo 
vaše dejavnosti. Na podlagi takšnega razumevanja in s pomočjo inovacij smo izdelali serijo MF 8700 S, 
ki bo zadovoljila potrebe sodobnega kmetovanja, saj boste tako lahko z zaupanjem gledali v prihodnost.
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Nova dimenzija kmetovanja

• Nova generacija motorjev AGCO Power zagotavlja neprekosljivo raven navora in konjske moči v običajni zasnovi traktorja ob 
najmanjši porabi goriva. Skupaj z vrhunsko tehnologijo prenosa moči, ki je kombinacija učinkovitosti, ekonomičnosti in preproste 
uporabe, ki je značilna za Dyna-VT oziroma najboljši brezstopenjski menjalnik v panogi, so ti traktorji izdelani tako, da so kos 
najtežjim obremenitvam in opravljanju najzahtevnejših opravil.

• V razredu najboljša kabina izpolnjuje vsa pričakovanja traktorjev te vrste in znamke Massey Ferguson na splošno. 
Prvorazredna kabina zagotavlja najsodobnejše udobje in upravljalne elemente za ure in ure popolne natančnosti delovanja.

• Massey Ferguson je že dolgo vodilni na področju zagotavljanja rešitev, ki kmetovalcem pomagajo pri ohranjanju 
obratovalnih stroškov na najnižji možni ravni, traktorji serije MF 8700 S nadaljujejo to zastavljeno pot, vključujejo pa 
najnovejši paket z zaslonom Datatronic 5 in s sistemom natančnega kmetovanja, saj tako zagotavlja, da so upravljavci in lastniki 
obveščeni, njihova mehanizacija pa optimalno deluje.

• Posebej pomembno je najboljše nudenje podpore strankam v panogi, ki s svojo zasnovo omogoča, da vaša mehanizacija 
vedno optimalno deluje. Zastopniki znamke Massey Ferguson zagotavljajo izvensezonsko servisiranje in s tem celovito pripravljenost 
za prihodnje leto, v primeru okvare pa zagotovijo, da s svojo mehanizacijo začnete delo opravljati v najkrajšem možnem času.

Traktorji serije MF 8700 S že postavljajo izhodišče za primerjavo v sektorju s traktorji z več konjskimi močmi, saj vsebujejo ključne sestavne dele, ki so 
optimizirani in izboljšani v primerjavi z njihovimi predhodniki in tako v panogo prinašajo novo raven zmogljivosti.

MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Motor AGCO Power, stopnja IV (T4 Final), 8,4 litra, šest valjev

Menjalnik Dyna-VT

Največja moč pri 1900 vrt./min. (KM) 270 295 320 350 370 400

Povprečna najmanjša teža brez uteži (kg) 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800

Najmanjše razmerje med močjo in težo (KM/kg) 40 35 33 30 29 27
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Da bi izboljšali moč, udobje, uporabnost, 
učinkovitost in zanesljivost, smo pri zasnovi 
in funkcijah armaturne plošče traktorjev 
serije MF 8700 S udejanjili nove zamisli.

Nove funkcije pri traktorjih 
serije MF 8700 S

MF 8700 S – odkrijte nov dotik učinkovitosti

Večja učinkovitost moči za večjo vlečno zmogljivost 

• do 400 KM – traktorji z največ konjskimi močmi, ki jih 
je doslej izdelal Massey Ferguson, za največji pridelek z 
nizkimi obratovalnimi stroški,

•  sistem CYCLAIR je zasnovan tako, da ustreza izjemni 
moči, ki jo proizvaja v panogi vodilni motor AGCO Power s 
prostornino 8,4 litra,

•  največja vlečna zmogljivost traktorja s 400 KM pri 
najmanjšem odtisu – MF 8740 S, standardni kolesni 
traktor z najmanjšim razmerjem moči in teže: 26,7 kg/KM.

Največje udobje in varnost za bolj produktiven delovni dan 

• panoramska kabina z veliko prostora, ki zagotavlja tiho okolje in preglednost 360°,

• za uporabo preprosti ergonomski upravljalni elementi,

• na voljo sta dva paketa specifikacij, ki ustrezajo vašim potrebam, 

• nov paket z 18 delovnimi žarometi LED omogoča podaljšanje delovnega dneva v noč, 

• nov sistem s pnevmatskimi zavorami za traktorje in prikolice je na voljo kot del 
standardne opreme.

Možnost hitrejšega opravljanja opravil z najzahtevnejšimi priključki

• vrhunsko zadnje vpetje z izjemno dvižno zmogljivostjo 12.000 kg,

• do 6 batnih ojačevalnikov zadaj in 2 spredaj,

• sistem Power-Beyond za bolj kompleksne priključke.
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Popolna izbira pnevmatik za največjo 
vlečno zmogljivost in ohranjanje tal

Zadnje kolo s premerom 2,15 m omogoča 
boljšo vleko, manjše zbijanje tal pa 
zagotavlja najboljšo zmogljivost na tleh.

Učinkoviti pogonski sklopi zagotavljajo 
večjo produktivnost

• menjalnik Dyna-VT je zdaj na voljo z upravljanjem 
moči motorja za zagotavljanje več moči, ko je to 
najbolj potrebno, 

• popolna kombinacija med motorjem in 
menjalnikom zagotavlja največjo moč.

Nov terminal Datatronic 5 z najnovejšim 
uporabniku prijaznim paketom natančnega 
kmetovanja

• 9-palčni terminal z zaslonom na dotik 
Datatronic 5 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 iz polja v pisarno,

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

Opcijske pnevmatike Michelin AxioBib 2 omogočajo 
oprijem več reber na podlago in tako ustvarjajo 
»mini koloteke«, ki povečajo odtis za 26 %, 
učinkovitejše porazdelijo težo in izboljšajo vlečno 
zmogljivost za do 28 %.
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Postopek selektivne katalitične redukcije (SCR – Selective 
Catalytic Reduction) z oksidacijskim katalizatorjem za dizelske 
motorje (DOC – Diesel Oxidation Catalyser)

01 Izpušni plini zapustijo turbopolnilnik in vstopijo v cilinder 
oksidacijskega katalizatorja za dizelske motorje.

02 Izpušni plini prehajajo skozi oksidacijski katalizator za dizelske 
motorje (rumeno). Tukaj se nevtralizirajo ogljikov monoksid (CO), 
plinasti ogljikovodiki (HC) in trdni delci (PM – Particulate Matter). 
Dušikovi oksidi so pripravljeni na reakcijo s sečnino.

03 Pride do skrbno nadzorovanega vbrizga tekočine AdBlue®.

04 Plini, ki so se zmešali s tekočino AdBlue®, zapustijo cilinder 
oksidacijskega katalizatorja za dizelske motorje in prispejo do 
izpušne cevi, ki vsebuje katalizator.

05 Ko plini prehajajo skozi katalizator, se dušikovi oksidi (NOx) 
pretvorijo v neškodljiv dušik in vodo.

06  Čist zrak in vodna para zapustita izpušno cev.

Selektivna katalitična redukcija  
(SCR – Selective Catalytic Reduction) • 6-valjni motor AGCO POWER s prostornino 8,4 litra ustvarja moč od 

270 do 405 KM.

• Delovanje brez vzdrževanja, tretja generacija tehnologije SCR in vsi 
sestavni deli, zasnovani za največjo življenjsko dobo in najmanjši čas 
servisiranja ali vzdrževanja, omogočajo prihranek denarja in najdaljši čas 
delovanja vašega traktorja. 

• Prepustnost odprtine ventila brez vzdrževanja zahvaljujoč 
hidravličnemu dročniku, ki samodejno prilagaja prepustnost ventila in 
tako zmanjša stroške vzdrževanja traktorja.

• Zunanji filter za trdne delce in recirkulacijo izpušnega plina plina 
za izboljšano ekonomičnost porabe goriva in tekočine AdBlue®.

• Dvojni turbopolnilnik z elektronskim obtočnim kanalom za večjo moč in 
najboljši odziv motorja pri vseh številih vrtljajev motorja.
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MF 8700 S
nov dotik velike konjske 
moči in natančnosti

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 niso zadovoljni le s pogledom naprej. Vedno so želeli vplivati na 
prihodnost ter 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 vplivali na 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! Edini vpliv na vaš posel je pozitiven – pri računih 
za gorivo.

Serija MF 8700 S je odličen primer skupnih prizadevanj za izboljšanje učinkovitosti tehnologije 
skupnega voda in izpolnjevanje posebnih potreb lastnikov traktorjev v razredu velike konjske 
moči. Naš razvoj je vodil k ustvarjanju šestvaljnega traktorja z največ konjskimi močmi v razredu 
Massey Fergusonovih traktorjev z do 405 KM, kar omogoča sistem za dovajanje goriva, ki 
natančno izračunava, koliko goriva potrebuje motor v danem trenutku, s tem ko se odziva 
na obremenitev med prevažanjem, zahtevnost polja, kardansko gred ali hidravlična opravila. 
Rezultat: optimalno zgorevanje in čistejši, močnejši, bolj ekonomičen in bolj zanesljiv motor, ki 
zagotavlja visoko stopnjo navora pri nižjih vrtljajih motorja. Kombinacija, ki ne pozna kompromisa.

• Sistem samodejnega prostega teka zmanjšuje število vrtljajev in omogoča 
varčevanje goriva v prostem teku ob hkratnem izboljšanju ravni hrupa v kabini 
za boljše udobje upravljavca.

• Optimizirano visokotlačno vbrizganje goriva prek skupnega voda omejuje emisije 
trdnih delcev in pomeni, da ni potrebe po tem, da filter za trdne delce za dizelske 
motorje izpolnjuje najnovejše zahteve iz zakonodaje glede izpušnih plinov stopnje 
4. Vsa moč je na voljo kadar koli, saj lahko tako s traktorjem neprekinjeno 
opravljate kmetijska opravila in ohranjate raven poslovanja, obenem pa tudi 
upravljavcu zagotavljate brezskrbno upravljanje in udobje, saj med prisilno 
regeneracijo v mirovanju ni večjega hrupa motorja.

• Nevidna tehnologija: vsi deli za naknadno obdelavo izpušnih plinov se nahajajo 
neposredno pod pokrovom, tako da ne vplivajo na vzdrževanje, preglednost, odmik  
od tal, prostornino rezervoarja za gorivo, dostop ali zasnovo.

• Učinkovito in pametno zasnovana hladilna enota s sistemom Cyclair in namestitev 
novega zračnega filtra pomenita, da motor traktorja vsesava samo čist zrak, ki 
zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Edini vpliv na vaš posel 
je pozitiven – pri računih 
za gorivo.
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HITROST MOTORJA (vrt./min.) HITROST MOTORJA (vrt./min.)

KRIVULJE MOČI MF 8700 S KRIVULJE NAVORA MF 8700 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

   *+ 5 KM več pri MF 8740

• Dodatni navor je na voljo pri celotni seriji

• Visok navor tudi pri nižjih vrtljajih

+ 30 KM*

Predstavljajte si traktor, ki se samodejno odziva na naloženi tovor 
in ustrezno prilagodi količino goriva ter vam tako zagotovi dodatno 
moč, ko jo najbolj potrebujete. Traktorji serije MF 8700 S se 
ponašajo s sistemom upravljanja moči motorja, saj to zagotavlja 
okrepitev moči, ki je zasnovana tako, da je kos izzivom prevažanja 
in delovanju kardanske gredi. Napredno elektronsko upravljanje 
motorja in menjalnika 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, kardanske gredi in hidravlike glede na hitrost v smeri naprej, 

obremenitev menjalnika in vklop kardanske gredi. Ti podatki se 
nato posredujejo elektronskemu sistemu za upravljanje motorja, 
ki nato ustrezno regulira natančno količino in čas dovajanja 
potrebnega goriva.

Upravljanje moči motorja (EPM – Engine Power Management) 
omogoča do dodatnih 30 KM*. Pri prevažanju se dodatna moč 
aktivira od 15 km/h in je v celoti na voljo pri 22 km/h in več.

Pri uporabi kardanske gredi ali hidravlike je dodatna moč 
samodejno na voljo nad 0,1 km/h.

Upravljanje moči motorja 

Več moči, ko jo potrebujete
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ti EPM je na voljo pri celotni 
seriji Power in 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.



M
F 

87
00

 S
w

w
w.

m
as

se
yf

er
gu

so
n.

co
m

14

S pomočjo kontinuirano spremenljivega 

prenosa moči Dyna-VT smo razvili sistem 

prenosa moči, ki prekaša vse ostale, zagotavlja 

pa preprosto uporabo in učinkovitost. 

Izboljšali smo preizkušen in izpopolnjen 

prenos moči, s čimer smo zagotovili 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.
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Najenakomernejše dovajanje moči, 
odločilno za učinkovitost
Dinamična zmogljivost ne glede na vrsto uporabe. Massey Fergusonovi menjalniki 
Dyna-VT zagotavljajo izboljšano produktivnost pri brezstopenjski natančnosti.

Na delo se lahko osredotočite, ko izberete način vožnje 
traktorja prek nožne stopalke, s pomočjo ročice naslona za 
roke ali celo s pomočjo ročice za nadzor moči. Hitrosti v smeri 
nazaj in naprej in hitrost pospeševanja lahko prednastavite, 
samodejno vzdržujete in shranite v spomin traktorja po izklopu 
za kasnejšo uporabo, s čimer je opravljanje opravil, za katera 
je potrebno pogosto prestavljanje, veliko manj utrujajoče.

Brezstopenjska natančnost menjalnika Dyna-VT omogoča 
brezstopenjsko vožnjo od 0,03 do 40 ali 50 km/h* pri 
kateri koli vrtilni frekvenci motorja, ki se upravlja prek dveh 
območij vrtilnih frekvenc. To pomeni, da je vedno mogoče 
doseči ustrezno obratovalno hitrost, ki ustreza razmeram in 
uporabljenemu priključku, prav tako je mogoče vedno doseči 
optimalno vrtilno frekvenco motorja za povečanje delovne 
hitrosti in zmanjšanje porabe goriva. Vrtilna frekvenca motorja 
in hitrost vožnje naprej sta medsebojno neodvisni, hitrost 
vožnje naprej pa lahko za povečanje obdelave pridelka in 
kakovosti dela pri polni obremenitvi v trenutku povečate 
ali zmanjšate.

Odvisno od vrste traktorja lahko Dyna-VT upravljate prek 
krmilnika T-vzvoda ali večopravilne krmilne palice na desnem 
naslonu za roke. Spreminjanje hitrosti je mogoče tudi prek 
vzvoda PowerShuttle, nameščenega na volanu.

Tempomat in Supervisor

Traktorji serije MF 8700 S so opremljeni z vrtilno frekvenco motorja »Supervisor«, ki samodejno 
zmanjša hitrost vožnje naprej zaradi ohranjanja polne moči motorja, in sicer z vzdrževanjem 
vrtilne frekvence motorja, ne glede na vrsto dela, ki ga opravljate. Ob možnosti shranjevanja 
dveh hitrosti to pomeni, da traktor vedno deluje na optimalen način.

Preprost nadzor moči z več funkcijami

Ročica za nadzor moči zagotavlja priročno »tri v enem« preprosto delovanje. Upravljavci lahko 
prestavljajo med smerjo naprej/nazaj in izberejo prosti tek. Tako postane desna roka prosta za 
upravljanje zadnjega vpetja ali namestitev hidravlike.

Večopravilna krmilna palica

Krmilni naslon za roke Command Control Armrest in večopravilna krmilna palica, ki sta del 
standardne opreme traktorjev MF 8700 S Exclusive, sta del paketa in ju je kljub njuni moči 
mogoče natančno upravljati. Številne funkcije lahko krmilite z dlanjo.

*Odvisno od zakonskih določb na trgu.
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Traktorski menjalniki  
brez meja

Posebnosti 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 (vrtljajev motorja) glede 
na obremenitev

• Active Stop

• Vklop/izklop turbo sklopke

• Prilagoditev silovitosti prestavljanja

• 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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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
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
Aktivirano dinamično upravljanje 
traktorja (DTM) 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.

Obremenitev motorja

Hitrost motorja (vrt./min.)

Stalna hitrost v smeri naprej

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.

km/h

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

*km/h



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

18

Nov dotik udobja, 
varnosti in nadzora

Massey Fergusonova kabina je bila že od začetkov sodobnega oblikovanja 
traktorja znana po odličnosti, pri MF 8700 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 8700 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 8700 S lahko sestavite po meri, da ustreza potrebam 
vaše kmetije.

Efficient ali Exclusive – svoboda izbire lastnega delovnega okolja
Traktorji serije MF 8700 S so na voljo v dveh specifikacijah: Efficient in Exclusive, ki 
predstavljata izbiro premium ali super premium delovnih okolij in specifikacij. Obe 
specifikaciji temeljita na prostornem okvirju in logičnih, skrbno premišljenih upravljalnih 
elementih. Vse je na dosegu rok, od ključnih upravljalnih elementov na upravljavčevi desni 
strani do najbolj uporabljenih na naslonu za roko. Sklepanje kompromisov ni potrebno 
– naš cilj je, da vam pomagamo pri izbiri rešitve, ki ustreza vašim poslovnim zahtevam 
in ciljem.

V razredu najboljša zasnova
Zasnova štiristebrnega okvirja kabine omogoča vrhunsko vsestransko preglednost 360° 
na bočni strani in na skrajnih točkah širokih priključkov, medtem ko vzmetenje kabine 
zagotavlja, da je upravljavec vedno na ustreznem položaju. Raven blaženja je mogoče 
nastaviti iz kabine v skladu z zahtevami voznika. Tako je z zračno vzmetenim sedežem 
vrhunske kakovosti zagotovljeno udobje upravljavca.

Vzmetenje kabine zagotavlja dodatno udobje
NOV aktivni mehanski sistem uporablja konične puše in amortizerje z vzmetmi, saj tako 
zagotovi optimalne sile dušenja pri samodejnem načinu 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.

Intuitivna ergonomija
V prostorni kabini je dovolj prostora za voznika, sovoznika in vse, kar je potrebno pri 
dolgem delovniku, ponaša pa se s širokimi stopnicami in enimi, širokimi, v celoti steklenimi 
vrati. Ko zaprete vrata in zaženete motor, se boste prepričali, kako tiho je v kabini. Skoraj 
vse, kar potrebujete za upravljanje ključnih funkcij, je na desnem naslonu za roke, 
nameščeno pa je tako, da je delovanje skoraj takoj intuitivno.
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Nova armaturna plošča z nastavitvenim in 
informacijskim zaslonom (SIS) 
Popolnoma nova in vitka zasnova armaturne plošče 
zagotavlja hitro, jasno in preprosto analizo obratovalnih 
podatkov, prikazanih na barvnem zaslonu SIS, velikosti 
70 x 52 mm. Ne samo, da je zaslon za polovico večji 
od prejšnjega, ima tudi desetkrat boljšo ločljivost in 
grafiko, ki omogoča enostavno branje informacij pri vseh 
stopnjah osvetlitve.

Nova dvojna širokokotna stranska ogledala 
zagotavljajo odličen pogled in pokrivajo mrtvi kot nižje 
navzdol na bočnih straneh za večjo varnost.

Intuitivni upravljalni elementi
Na desnem bočnem stebričku je nova upravljalna garnitura 
v znanem slogu znamke Massey Ferguson, vsebuje pa 
module za upravljanje delovnih žarometov, izbiro hitrosti 
kardanske gredi in nastavitve zadnjega vpetja.

Panoramska kabina
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Izboljšana varnost na terenu. Vsi traktorji serije MF 8700 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 dodatno varnost nov senzor za zavorno 
stopalko izpolnjuje zahteve tistih, ki vozijo hitreje od 40 km/h.

Paket z delovnimi žarometi LED spreminja noč v dan 
ter tako izboljša vidljivost in varnost, zahvaljujoč svoji 
izjemni zmogljivosti.
Kabina traktorjev serije MF 8700 S je na voljo s funkcijami, ki 
omogočajo večje udobje in priročnost, kot so samodejni vklop 
svetlobnega signala na terenu, komfortna luč z zakasnitvijo ob 
koncu dneva s samodejnim stikalom za delovne žaromete in 
osvetljene stopnice.

V razredu najboljše funkcije panoramske kabine zagotavljajo 
najboljše delovno mesto iz Massey Fergusona, ki omogoča 
najvišjo raven udobja, tišine, preglednosti, prostornosti, dostopa 
in tehnologije. Ta prostorna štiristebrna kabina, ki so jo zasnovali 
v Massey Fergusonu, zagotavlja, da upravljavci delo opravljajo v 
vrhunskem udobju z izjemno preglednostjo in nadzorom.

Majhni dodatki naredijo veliko razliko Panoramska kabina
MF 8700 S s svojo generacijo 3 ne počiva na lovorikah, saj zagotavlja 
večjo varnost in udobje brez sklepanja kompromisov na račun 
upravljavca. Pri Massey Fergusonu so mnenja, da varnost upravljavca 
ne sme biti samo možnost, zato so uvedli serijo s standardno 
opremo, ki občutno zmanjša tveganje za nastanek nezgod.

Držala za mobilni telefon in tablico so na voljo kot dodatna 
oprema. Na voljo so tudi dodatne vtičnice za mobilne telefone 
ali prenosni računalnik.

Pri Massey Fergusonu so dodali nove 
podrobnosti za izboljšanje varnosti in udobja 
upravljavca, kot so vgrajene zložljive stopnice 
na desni strani in novi oprijemni drogovi na 
različnih mestih, ki zagotavljajo varnejši in 
lažji dostop do zunanjosti traktorja.
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22 Paket Efficient:
napredna oprema za izjemno natančnost

Pod različico Efficient imamo v mislih osnovno specifikacijo za traktorje serije MF 8700 S, vendar boste opazili, da 
je vse prej kot osnovna. 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. Zagotavlja vse ključne elemente z mešanico preprostosti in enostavne uporabe, pri čemer so vse ključne 
funkcije ergonomsko združene v krmilnem naslonu za roke Control Command Centre.

Standardne značilnosti specifikacije Efficient vključujejo:

• krmilni naslon za roke Command Control Armrest s T-vzvodom

• 9-palčni terminal z zaslonom na dotik Datatronic 5

• ročico za nadzor moči

• samodejni pnevmatsko-vzmeten vrtljiv sedež

• vzmeteno prednjo os QuadLink

• standardno klimatsko napravo

• 4 elektronske batne ojačevalnike s krmilno palico in 
prstnim krmiljenjem

• radarski in protizdrsni nadzor

Možnosti specifikacije Efficient:

• polaktivno vzmetenje kabine OptiRide Plus

• pnevmatsko-vzmeten sedež Super Deluxe

• standardna klimatska naprava

• vgrajena prednje vpetje in prednja kardanska gred

• SpeedSteer

• Auto-Guide™ s funkcijo Go Mode

• telemetrični sistem AgCommand®

• ogledala z električnim odmrzovanjem in prilagoditvijo

• kardanska gred s 1000 vrt./min. Eco

• krmilni naslon za roke Command Control Armrest z 
večopravilno ročico

Delovni žarometi in luči 
upravljalne plošče

Elektronska prilagoditev 
zadnjega vpetja

EFFICIENT
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Batni ojačevalnik s prstnim krmiljenjem

Pomnjenje hitrosti motorja A in B

Krmilna ročica menjalnika

Način prenosa na cesti/polju

Nadzor zadnjega vpetja
Ročno upravljanje plina

Batni ojačevalnik s krmiljenjem 
s krmilno palico in funkcijo 
stikala za premikanje

9-palčni terminal z zaslonom na 
dotik Datatronic 5

Sprednji hidravlični upravljalni 
elementi za premikanje

Vklop hidravlike

Nadzor globine vpetja

Batni ojačevalnik s 
prstnim krmiljenjem

Zagon kardanske gredi

Izbira načina 
ročice ali stopalke

Nastavitev tempomata C1/C2

Vklop upravljanja 
dinamičnega prenosa

Hitrosti tempomata C1/C2
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EXCLUSIVE

Paket Exclusive:
za tiste, ki zahtevajo več

V naših kabinah bodo vedno na voljo običajni elementi, vedno pa si tudi prizadevamo za nadgradnjo udobja 
upravljavca in možnosti upravljanja. Tako je paket Exclusive na voljo z vrhunskimi novimi funkcijami, ki bodo dodatno 
pripomogle k nadaljnjemu izboljšanju delovnega dne.

Paket Exclusive za MF 8700 S 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.

Standardne značilnosti specifikacije Exclusive vključujejo:

• krmilni naslon za roke Command Control Armrest z večopravilno ročico

• menjalnik za nadzor moči

• vzmeteno prednjo os QuadLink

• standardno klimatsko napravo

• polaktivno vzmetenje kabine OptiRide Plus

• pnevmatsko-vzmeten sedež Super Deluxe

• ogledala z električnim odmrzovanjem in prilagoditvijo

• 9-palčni terminal z zaslonom na dotik Datatronic 5

• radarski in protizdrsni nadzor

• vgrajeno prednje vpetje

• SpeedSteer

• Auto-Guide™ s funkcijo Go Mode

• telemetrični sistem AgCommand®

• 4 elektronske batne ojačevalnike s krmilno palico in  
prstnim krmiljenjem

Možnosti specifikacije Exclusive:

• 2 dodatni oddaljeni krmilni napravi za ventile

• vgrajena čelna kardanska gred

• 2 sklopa sprednjih hidravličnih spojk in hidravličnega povratnega toka 
brez pritiska

• kardanska gred s 1000 vrt./min. Eco

Delovni žarometi in luči 
upravljalne plošče

Elektronska prilagoditev 
zadnjega vpetja
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Datatronic 5
9-palčni terminal z zaslonom na dotik 

Datatronic je nameščen znotraj dosega in 
pogleda voznika, je popolnoma nastavljiv glede 

na želje upravljavca, kar omogoča optimalen 
pogled na vse funkcije traktorja

Izbirno upravljanje batnih ojačevalnikov
Hitrosti tempomata C1/C2

Večopravilna krmilna palica

Zagon kardanske gredi

Pomnilnik A vrtilne frekvence motorja
Upravljanje prestavljanja naprej/nazaj

Zagon sistema za zaporedje opravil 
pri obračanju na ozarah

Način prenosa na cesti/polju

Vklop sistema ISOBUS s krmilno palico

Nadzor zadnjega vpetja

Ročno upravljanje plina

Zagon sistema za zaporedje 
opravil pri obračanju na ozarah

Pomnjenje hitrosti motorja A in B

Batni ojačevalnik s krmiljenjem 
s krmilno palico in funkcijo 
stikala za premikanje

Nadzor globine vpetja

Batni ojačevalnik s 
prstnim krmiljenjem

Zagon kardanske gredi

Izbira načina ročice 
ali stopalke

Nastavitev tempomata 
C1/C2

Vklop upravljanja 
dinamičnega prenosa

Sprednji hidravlični upravljalni 
elementi za premikanje

Hidravlični
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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 omogoča upravljavcu spremljanje 
kompleksnih priključkov ali le izboljšanje varnosti in učinkovitosti pri 
vzvratni vožnji.

Nastavitve sistema za obračanje na ozarah – 9-palčni terminal 
z zaslonom na dotik Datatronic 5. generacije je na voljo kot del 
standardne opreme z najbolj intuitivnim, preprostim in za uporabo 
enostavnim samodejnim sistemom za obračanje na ozarah, ki je 
na voljo na trgu 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.

Nov dotik natančnega kmetovanja

Terminal Datatronic je bil prvič predstavljen leta 1986, danes pa je na voljo že 
5. generacija, ki je na novo zasnovana 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™

Datatronic 5
1

3

2
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Pomnjenje podatkov in nastavitev  – neomejeno število 
konfiguracij uporabniških nastavitev omogoča sistemu beleženje 
informacij o obdelanem območju, uporabi goriva, delovnih urah in 
še veliko več. Vse nastavitve in parametre traktorja lahko terminal 
Datatronic varno shrani. Resnično edinstvena posebnost terminala 
Datatronic je njegova zmožnost shranjevanja shranjenih nastavitev 
traktorja. Vse te nastavitve je mogoče shraniti in priklicati pri iskanju 
prejšnje nastavitve, ki je bila uporabljena na traktorju. Upravljavec 
lahko prikliče vse nastavitve, ki omogočajo v celoti nastavljeno 
delovanje. Vse nastavitve je mogoče prenesti na vse vaše stroje, ki 
imajo terminal Datatronic.

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. MF 8700 S ISOBUS je v 
skladu s certifikatom fundacije za elektronske naprave v kmetijstvu 
(AEF – Agricultural Industry Electronic Foundation).

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

Novi terminal Datatronic 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
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28 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.

Upravljanje
mehanizacije

Krmiljenje
mehanizacije
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Sami lahko izberete stopnjo potrebne natančnosti, ki ustreza vašim potrebam 

Sami lahko izberete sprejemnik glede na potrebno natančnost

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

NovAtel® Trimble®
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Upravljanje
mehanizacije

Krmiljenje
mehanizacije

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 na traktorju za samodejni vklop in izklop posameznih 
obdelovalnih vrst v že zajetih območjih uporablja sistem GPS, s čimer 
sta samodejno zagotovljena ekonomično trosenje in večji donos.

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 8700 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 
Datatronic 5 v pisarno 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 Datatronic 5.
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Povezane tehnologije, ki jih zagotavlja nova spletna stran AgCommand®, 
zastopniku Massey Fergusona omogoča 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 lahko 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 vašega zastopnika MF ste lahko prepričani, da ste v 
dobrih rokah.

Z vgrajenimi senzorji in GPS-lokacijo je s pomočjo modula AM-53 z vašega 
traktorja serije MF 8700 S omogočeno zbiranje do 25 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® Upravljanje 

voznega parka
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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.

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.
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Nov dotik zmogljivosti vlečenja in vlečne zmogljivosti
z lahkim odtisom na podlago ...

Moč traktorja ne pomeni nič, če ni možen njen prenos tam, kjer 
je to pomembno: na tla. Glede na to, da smo razvili enega izmed 
najmočnejših traktorjev za vsakdanjo rabo v smislu konjskih 
moči, smo opravili precej obsežne raziskave zaradi zagotavljanja 
uporabnosti moči.

S težo samo 10,8 tone so traktorji serije MF 8700 S do štiri 
tone lažji od drugih traktorjev v tem razredu. Tako je omogočena 
lahkotna vožnja za opravljanje vrhunskega dela in prevažanja, 
medtem ko močna zasnova omogoča prevažanje težkega tovora 
ali pa je lahko obtežena za potrebe opravljanja dela, pri katerem 
prihaja do ugreza.

Široka paleta uteži in pnevmatik, vključno z zadnjim kolesom 
premera 2,15 m, zagotavlja, da se lahko traktorji serije MF 8700 S 
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.
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Nov dotik zmogljivosti vlečenja in vlečne zmogljivosti

Široka izbira uteži
Včasih potrebujete dodatno obtežilo pri opravljanju intenzivnih vlečnih 
opravil. Traktorji serije MF 8700 S so tovarniško pripravljeni na 
namestitev sprednjih in zadnjih obtežil ter obtežil v pnevmatikah ali pa 
je slednje na voljo prek AGCO Parts. Ta ponudba vključuje novo zasnovo 
s 1500 in 2300 kg, združljivo z razširitvijo obtežil, na kolesih pa je 
mogoče namestiti obtežila od 250 do 750 kg na obeh straneh, kot je to 
tudi tovarniško mogoče na sredini traktorja.

Najnovejše pnevmatike omogočajo modelom serije MF 8700 S 
opravljanje dela pri zelo nizkem tlaku v pnevmatikah, tudi 
pri opravilih, ki zahtevajo zelo veliko vlečno silo, vključno z 
dvojnimi kolesi:

• Izberete lahko pnevmatike s premeroma 900 mm in 2,15 m.

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

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.

Po
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Velik odtis za največjo vlečno zmogljivost z možnostjo 
pnevmatik Michelin AXIOBIB2 z izjemnim oprijemom
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Noben stroj na kmetiji ne more samostojno delovati, zato je tesno sodelovanje s proizvajalci pnevmatik 
in kmetijske mehanizacije povsem smiselno, saj prispeva pri razvijanju tehnologije. Iz rezultatov naših 
skupnih preizkušanj je razvidno, kako lahko vsak element izboljša kakovost dela, produktivnost in 
učinkovitost, ob tem pa prispeva k varstvu tal. Prav tako ponazarja, kako zelo pomembna je skrbna izbira 
ustreznega traktorja, ki je opremljen z najboljšimi pnevmatikami za opravljanje posameznega opravila in z 
najboljšim priključkom za posamezno opravilo.

Massey Ferguson ima v svoji ponudbi veliko pnevmatik za vse vrste prevažanja ali opravil na polju. 
Najnovejše pnevmatike omogočajo modelom serije MF 8700 S opravljanje dela pri zelo nizkem tlaku 
v pnevmatikah, tudi pri opravilih, ki zahtevajo zelo veliko vlečno silo, vključno z dvojnimi kolesi z izbiro 
zadnjih pnevmatik premera do 900 mm in 2,15 m, ki omogočajo boljši prenos moči na podlago.

Preizkus je opravljen s plugom Gregoire Besson in traktorjem MF 8730 S, ki je opremljen s pnevmatikami 
Michelin AXIOBIB2 z izjemnim oprijemom v primerjavi s pnevmatikami Michelin AXIOBIB prve generacije. 

650/85R38
2 para reber
Manjša naležna površina, teža je neenakomerno 
porazdeljena, kar povzroči večjo zbitost.

VF650/85R42
Več reber na tla – 3 pari reber 
Večji odtis pripomore k bolj enakomerni 
porazdelitvi teže, zmanjšanju zbijanja tal in 
večji vlečni sili. 

Nizek pritisk za ohranjanje tal in zmanjšanje 
zbitosti – VF MICHELIN Tehnologija Ultraflex do 
+4 % donosa pridelka

Produktivnost – izjemna vlečna sila, ki 
kmetovalcu omogoča hitrejše delo na polju

Manjša poraba goriva – zmanjšanje 
obratovalnih stroškov s prihrankom do 10 %

Večja vlečna zmogljivost, do +28 %

Večja dolžina odtisa za najmanjšo zbitost

+4 %

+11 %

-10 %

+28 %

+26 %

97 cm
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Kompaktni in okretni traktorji serije MF 8700 S z v panogi vodilnim razmerjem moči in teže se ponašajo s preprostim in 
udobnim delovanjem na polju ali na cesti tako pri najmanjših kot polni hitrosti. Lahka zasnova z veliko konjskimi močmi 
zagotavlja traktorjem serije MF 8700 S največjo nosilnost v tem segmentu traktorjev na trgu. Odlična okretnost in stabilnost 
pri obračanju na ozarah ali pri opravljanju dela na gričevnatih poljih sta, poleg možnosti lahkotne vožnje in velike vlečne 
sile, del našega prizadevanja pri varstvu tal in ohranjanju zemlje.

Pametni zasnovi ukrivljenega podvozja in vgrajenega 
prednjega vpetja zagotavljata odlično okretnost in 
manjše obračalne kote.

Pameten in preprost sistem, ki lahko preide iz delovnega 
položaja prednjega vpetja v položaj za spravljanje, omogoča 
zmanjšanje celotne dolžine traktorja, ko prednje vpetje ni v 
uporabi, na primer pri prevažanju.

Najboljša okretnost v razredu 400 KM 
z veliko nosilnostjo!
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Štirikolesni pogon in zapora diferenciala

Krmilnik menjalnika razbremeni voznika, saj mu ni treba opravljati ponavljajočih se opravil pri štirikolesnem 
pogonu in zapori diferenciala. Po potrebi vklopi zaporo diferenciala, in sicer ko je priključek spuščen na 
višino za opravljanje dela in jo prav tako po potrebi izklopi:

• 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 izklop zapore diferenciala in 4WD, ki je povezan s kotom obračanja koles.

SpeedSteer – za natančnost 
in manjši napor

SpeedSteer upravljavcu omogoča 
prilagoditev razmerja krmiljenja 
in izbiro števila obratov volana 
za dani kot krmiljenja. Sistem, ki 
ga je mogoče vklopiti in izklopiti, 
se za varno delovanje pri veliki 
hitrosti samodejno izklopi pri 
hitrosti nad 18 km/h tako na 
polju kot na cesti (opcijsko pri 
različici Efficient in del standardne 
opreme pri različici Exclusive).

Vzmetena prednja os QuadLink

Sprednje vzmetenje QuadLink, ki je del standardne opreme pri vseh traktorjih serije MF 8700 S, 
zagotavlja neovirano vožnjo, izboljšano vlečno silo, odlično razdaljo od tal in manjše obračalne kote, 
tudi pri traktorjih z velikimi pnevmatikami.
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Robustno prednje in zadnje vpetje

Z dvižno zmogljivostjo zadnjega vpetja 12.000 kg je malo traktorjev v tem razredu moči, ki se lahko primerjajo s traktorji serije MF 8700 S, ko gre 
za zmožnost dvigovanja težkih priključkov. Zasnova zadnjega vpetja in strukturne konstrukcije traktorja je zasnovana tako, da je lahko kos takšnim 
zahtevam, in sicer s pomočjo dveh zunanjih dvižnih ovnov in dvema variabilnima plavajočima teleskopskima stabilizatorjema. Hitre spojke z 
dekompresijskim sistemom so del standardne opreme, tako kot zunanje vpetje in krmiljenje ventilov. Na voljo je 6 batnih ojačevalnikov.

Na sprednjem delu lahko kupci določijo popolnoma vgradno prednje vpetje z obremenitvijo do 5000 kg, ki je zasnovano tako, da ustreza 
sprednjemu vzmetenju z dvojno delujočima batnima ojačevalnikoma in prostim povratnim vodom.

Zadnji vlečni kavelj 
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. Zasnova vlečnega kavlja ISO je združljiva s številnimi zapenjalnimi 
kljukami in vlečnimi ojesi, ki so na trgu.

Massey Ferguson kot snovalec tritočkovnega vpetja in hidravlične zmogljivosti nikoli ne počiva na lovorikah, 
ko gre za zagotavljanje, da njegovi sistemi izpolnjujejo in presegajo zahteve sodobne mehanizacije. 
Massey Fergusonovo tritočkovno vpetje, kot del njegove DNK, je najboljši primer produktivnosti, moči in 
odzivnosti za upravljavca na polju že več kot 75 let.

Zmogljiva hidravlika
izboljšajte svojo produktivnost

Najboljši natančni nadzor nad ugrezom

Massey Ferguson se ponaša z vodilnim mestom na področju 
elektronskega nadzora vpetja (ELC – Electronic Linkage Control). 
Pri traktorjih serije MF 8700 S je z zadnjo nadgradnjo pri razvoju 
zagotovljena še bolj natančna nastavitev globine in prilagajanje 
podlagi, s čimer so zagotovljeni odličen prenos teže, vlečna sila in 
delovni tempo ob zmanjšanju zdrsa kolesa, obrabe pnevmatik in 
porabe goriva. Upravljalni elementi za funkcije na naslonu za roke 
vključujejo hiter vklop, občutljivost in hitrost dviganja/spuščanja, s 
čimer je omogočeno intuitivno ročno upravljanje. Na obeh straneh 
traktorja so na voljo upravljalni elementi zadnjega vpetja, ki so za 
lažji priklop nameščeni na blatniku.

Zmogljivi zavorni sistemi

Kot lahko pričakujete od traktorja te 
velikosti, ki je namenjen za vleko in 
premikanje najtežjega tovora, je zavorni 
sistem traktorja serije MF 8700 S tako 
močan kot ostali deli hidravličnega 
sistema. Servo zavorni koluti v oljni 
kopeli omogočajo učinkovito zaviranje 
brez slabljenja moči, medtem ko so 
pnevmatske zavore za vlečeno opremo 
na voljo opcijsko.
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Aktiven nadzor pri prevažanju kot del standardne opreme

Zasnovan je tako, da zmanjša nagibanje težke nameščene 
opreme v dvignjenem položaju med prevažanjem ali na 
ozarah polja. Aktiven nadzor pri prevažanju (ATC – Active 
Transport Control), ki je nameščen kot del standardne opreme 
pri traktorjih serije MF 8700 S, je sistem za ublažitev udarcev, 
ki se samodejno prilagaja različnim obtežilom priključkov in 
tako preprečuje zibanje priključkov. Tako sta omogočena manj 
ovirano, varnejše in hitrejše prevažanje ter manjša nevarnost 
poškodb traktorja in njegovega hidravličnega sistema.

ATC in Quadlink

Kombinacija sistema ATC in vzmetene prednje osi Quadlink 
zagotavljajo izjemno stabilnost pri prevažanju ali upravljanju 
nameščene opreme pri določeni hitrosti, s čimer sta 
zagotovljena večje udobje in varnost voznika, s tem pa tudi 
večja 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.

Pomožni batni ojačevalniki

Standardna specifikacija zajema štiri elektrohidravlične batne 
ojačevalnike, z možnostjo namestitve do osem ojačevalnikov 
po potrebi. Sistem prstnega krmiljenja batnih ojačevalnikov 
omogoča preprosto in natančno upravljanje kompleksne opreme. 
Za upravljanje prednjega vpetja in sprednjih spojk so na voljo 
dodatni batni ojačevalniki in opcijska zapenjalna kljuka.

Visok pretok in visokotlačno olje

Vsi traktorji iz serije MF 8700 S se ponašajo s hidravličnim 
sistemom zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve 
(CCLS – Closed Centre Load Sensing), ki zagotavlja pretok olja 
205 l/min za vpetje in zunanje elemente, kar omogoča hiter 
odziv, neodvisno od obremenitve. Rezultat: izjemen izkoristek 
goriva in moči. Dekompresijske hidravlične spojke olajšajo 
priklop priključka, s čimer sta omogočena priklop in odklop 
pod tlakom.

Vse zadnje spojke so opremljene s hidravličnim 
dekompresijskim sistemom.
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Izvajanje najzahtevnejših 
opravil z natančnostjo

Visoko učinkovita kardanska gred
Traktorji serije MF 8700 S so lahko opremljeni s popolnoma neodvisno kardansko gredjo s 
hitrostjo 540 Eco/1000 ali 1000/1000 Eco vrt./min. Gumba za zunanji vklop in ustavitev v 
sili zagotavljata udobje in varnost. Zunanji vklop je mogoče avtomatizirati z vrtilno frekvenco 
motorja za hitro krmiljenje priključka, kot je polnjenje cisterne za gnojevko.

Ekonomična kardanska gred
Ekonomična kardanska gred dosega hitrosti okoli 1600 vrt./min., 540 E in 1000 E vrt./min. 
za dodatno izboljšanje učinkovitosti porabe goriva in zmanjšanje hrupa pri lažjih opravilih.

Avtomatizirano upravljanje kardanske gredi
V samodejnem načinu se kardanska gred samodejno izklopi pri vožnji s hitrostjo nad 
25 km/h, izklopi pa se tudi pri dvignjenem vpetju in se ponovno vklopi, ko je spuščena. 
Krmilnik menjalnika nadzira in krmili vklop kardanske gredi glede na obremenitev zaradi 
bolj tekočega dviga, ki omogoča izboljšano udobje voznika in tako pomaga zaščititi 
priključek in traktor pred poškodbami, ki jih je povzročil neprimeren zagon.

Čelna kardanska gred
Čelna kardanska gred s šestimi utori, ki deluje pri 1000 vrt./min., je opcijsko na voljo pri 
traktorjih serije MF 8700 S. V kombinaciji s prednjim vpetjem omogoča gnanje široke 
palete priključkov in tako prispeva k zmanjšanju prehodov in izboljšanju učinkovitosti.

Moč in ekonomičnost
Nominalne hitrosti kardanske gredi so dosežene pri ali blizu 1950 vrt./min., kar je tudi 
največja moč motorja. S pomočjo stalne moči do 600 vrt./min. in z možnostjo natančnega 
zbiranja poljubne osnovne hitrosti pri izbrani hitrosti motorja s pomočjo menjalnika Dyna-VT 
lahko vedno dosežete popolno ujemanje hitrosti kardanske gredi, hitrosti v smeri naprej in 
moči ter tako dosežete optimalno ekonomičnost.

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

Kardanska gred, hidravlični batni ojačevalnik 
in upravljalni elementi vpetja, nameščeni 
na blatniku.

Upravljalni elementi hitrosti na stebričku 
nameščene kardanske gredi in nadzor vpetja.
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Nov dotik kakovosti in brezskrbnosti za stranko 

Massey Fergusonu spreminjanje kakovosti v temeljno vrednost blagovne znamke 
predstavlja izziv. 

Po letih vlaganja v človeški kapital in finančnih naložb ter nenehnem prizadevanju za izvajanje robustnih 
postopkov in strogih kontrol je Massey Ferguson dosegel svoj cilj. Danes je kakovost Massey Fergusonovih 
strojev vedno bolj prepoznavna.

Zaradi zagotavljanja zanesljivosti in kakovosti vašega traktorja serije MF 8700 S in povečanja donosnosti 
vaše naložbe, vsi zaposleni pri Massey Fergusonu izvajajo učinkovite in stroge kontrolne postopke, in sicer 
od zasnove, nakupa, izdelave do dobave mehanizacije stranki in zagotavljanja servisnih storitev pri vašem 
zastopniku ali distributerju.
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46 Preprosto servisiranje

Pokrov motorja v enem kosu je mogoče v celoti dvigniti, 
kar omogoča odličen dostop za celovito servisiranje.

Že od prve risbe je MF 8700 S zasnovan tako, da 
zagotavlja hitro, preprosto, enostavno in stroškovno 
učinkovito redno vzdrževanje.

Servisiranje je enostavno in preprosto, brez stresa boste 
lahko vzdrževali svoj traktor, kar vam bo omogočilo 
več časa na polju/delu. S samodejnim prilagajanjem 
prepustnosti ventila motorja so stroški vzdrževanja 
znatno manjši. 

S traktorjem serije MF 8700 S bo čas, ki ga boste 
porabili za pripravo za dan, ki je pred vami, na najnižji 
možni ravni. Združili smo praktičnost s slogom, 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.

Na voljo je veliko prostora za dostop do 
hladilnikov in njihovega čiščenja.

Proporcionalni hladilni sistem 
omogoča preprost dostop, čiščenje 
in vzdrževanje. 90 % prahu se po 
zaslugi sesanja ventilatorja naravno 
odstranjuje. Položaj zračnega filtra 
motorja prav tako omogoča preprost 
dostop in čiščenje.

Zračni filter kabine je za potrebe 
čiščenja mogoče enostavno odstraniti.

Rezervoar za tekočino Adblue® je 
skrbno nameščen za izboljšanje 
izolacije pri visokih in nizkih 
temperaturah. Polnjenje obeh 
rezervoarjev je varno in priročno.

Vitek pokrov motorja in zasnova prednje 
osi zagotavljata udoben dostop do oljnih 
filtrov motorja in merilne palice za olje.
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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 8700 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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Massey Ferguson je edina blagovna znamka, ki vam lahko zagotovi celovito paketno 
ponudbo za vaš novi traktor MF 8700 S, ki vključuje:

Brez skritih stroškov:
Vseobsegajoča storitev iz Massey Fergusona 
– nova generacija celovite storitve*

Za individualno ponudbo se obrnite na lokalnega 
zastopnika MF!

Da boste točno vedeli strošek lastništva brez skritih stroškov, 
zagotavljamo do 5 let in 6000 ur delovanja brez dodatnih stroškov v 
Združenem kraljestvu in na Irskem.

Po poteku pogodbe sta na voljo naslednji možnosti:

1. Nakup novega traktorja Massey Ferguson, saj boste tako lahko 
prepričani, da uporabljate najnovejšo vgrajeno tehnologijo.

2. Vrnitev traktorja vašemu lokalnemu zastopniku MF!

Ta storitev je na voljo kmetovalcem v Združenem kraljestvu in na 
Irskem in omogoča izkoriščanje inovativne tehnologije v kmetijski 
panogi zaradi doseganja donosnosti. Podobne ponudbe so na voljo v 
Franciji in Nemčiji.

Na kratko:

• Seznanjeni boste s stroški lastništva od prvega dne, s čimer boste 
lahko načrtovali izdatke brez nepričakovanih presenečenj.

• Za vaš traktor bo na voljo najnovejša tehnologija.

Vsekakor se pogovorite s svojim lokalnim zastopnikom 
Massey Fergusona ali s strokovnjakom za financiranje pri 
organizaciji AGCO. Zagotovijo vam lahko prilagojeno rešitev,  
ki vam bo pomagala pri rasti vašega posla.

*Velja samo za traktorje serije MF 8700 S in je na voljo samo v Združenem kraljestvu, 
na Irskem, v Franciji in Nemčiji. Za preverjanje razpoložljivosti se obrnite na strokovnjaka 
za financiranje pri organizaciji AGCO ali na svojega lokalnega zastopnika. Veljavna 
pravila in pogoji se lahko razlikujejo glede na trg.

VAŠ TRAKTOR +

VAŠE FINANCIRANJE +

VAŠA POGODBA ZA POPRAVILA 
IN VZDRŽEVANJE
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50 Standardna in opcijska oprema –  
prilagodite traktor v skladu z lastnimi potrebami

Efficient Exclusive

Motor

6 valjev AGCO POWER z izpušnimi plini stopnje 4 l l

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

EEM Motor s shranjenim nadzorom hitrosti l l

Grelec bloka motorja m m

Menjalnik

Menjalnik za nadzor moči l l

T-vzvod na krmilnem naslonu za roke l –

Večopravilna ročica na krmilnem naslonu za roke m l

Dyna-VT 50 km/h* Eco z dinamičnim upravljanjem traktorja  
(DTM – Dynamic Tractor Management) pri bruto teži vozila 15 ton l l

Dyna-VT 40 km/h Super Eco z dinamičnim upravljanjem traktorja  
(DTM – Dynamic Tractor Management) pri bruto teži vozila 18 ton m m

Tempomat l l

Parkirna zavora l l

Kabina

Standardna klimatska naprava l –

Samodejna klimatska naprava m l

Pnevmatsko-vzmeten sedež s sistemom dinamičnega blaženja Super Deluxe m –

Pnevmatsko-vzmeten sedež Maximo Evolution Super Deluxe l l

Usnjen pnevmatsko-vzmeten sedež Maximo Evolution Super Deluxe, usnjen pomožni sedež in usnjen volan m m

Pomožni sedež z varnostnim pasom l l

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

Radio, CD, MP3, povezava Bluetooth, vhoda USB in Aux m l

Dvojno teleskopsko širokokotno ogledalo l –

Dvojno teleskopsko širokokotno ogledalo z električno prilagoditvijo in odmrzovanjem m l

Vzmetenje aktivne mehanske kabine m l

Tehnologija

9-palčni (23 cm) zaslon na dotik Datatronic 5 l l

Tovarniško nameščeno upravljanje krmiljene osi prikolice l l

Dvojni nadzor l l

Radarski in protizdrsni nadzor l l

Sistem obračanja na ozarah l l

Signalni konektor ISO 11786 l l

Sistem in vezni element za ISOBUS l l

Večopravilni zaslon s stikalom za nadzor priključka ISOBUS m l
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Efficient Exclusive

AgControl™ za nadzorovanje 24 obdelovalnih vrst m m

AgControl™ za nadzorovanje 24 obdelovalnih vrst z 2 rešitvama VRC m m

SpeedSteer m l

Tovarniško nameščen Auto-Guide™ m m

Auto-Guide™ Novatel v podmetrih m l

Auto-Guide™ – Trimble v podmetrih m m

Auto-Guide™ – Novatel v centimetrih m m

Auto-Guide™ – Trimble v centimetrih m m

AgCommand® m l

Podvozje in hidravlika

Električno upravljanje batnih ojačevalnikov l l

Elektronska krmilna palica l l

Sistem Power-Beyond s spojkami m l

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

Funkcija samodejne kardanske gredi l l

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

Teleskopski stabilizatorji l –

Samodejni stabilizatorji m l

Hidravlična zgornja povezava m m

Sistem vgrajenega prednjega vpetja m l

Vgrajena čelna kardanska gred m m

Električna oprema

Stikalo s samodejno izolacijo l l

Zunanje krmiljenje dvigovanja na blatnikih l l

Zunanje krmiljenje vklopa/izklopa kardanske gredi na blatniku l l

Zunanje krmiljenje daljinskega ventila na blatniku l l

Delovni žarometi LED m m

Druga oprema (specifikacije se lahko razlikujejo glede na trg)

Quadlink – vzmetena prednja os l l

Vrteči se sprednji blatniki l l

Dodatni grelec v kabini m m

Pnevmatska zavora prikolice l l

Pnevmatska in hidravlična zavora prikolice m m

  KLJUČNE PREDNOSTI

 – Ni na voljo
	l Standardni tehnični podatki
	m Opcijsko
 *  Odvisno od zakonskih določb  

na trgu.
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Motor MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Vrsta motorja AGCO POWER

Št. valjev/št. ventilov/prostornina št./št./l 6/4/8,4

Vrtina/gib bata mm 111/145

Aspiracija Dvostopenjski turbopolnilnik z medstopenjskim hladilnikom polnilnega zraka in električnim obtočnim kanalom na visokotlačni strani

Vrsta vbrizgavanja Skupni vod

Tip ventilatorja Vistronic – spremenljiva hitrost ventilatorja

Največ KM pri 1950 vrt./min. ✪ ISO KM 270 295 320 350 370 400

Največji navor pri 1500 vrt./min. ✪ Nm 1.220 1.300 1.390 1.530 1.540 1.540

Največja moč z EPM ✪ ISO KM 300 325 350 380 400 405

Največji navor pri 1500 vrt./min. ✪ Nm 1.300 1.390 1.500 1.590 1.600 1.600

Največja razpoložljiva moč kardanske gredi  
(OECD, natančnost +/– 3 %)

KM 225 250 275 300 320 355

Prostornina rezervoarja za gorivo litrov 630

Prostornina rezervoarja za AdBlue® litrov 60

Servisni interval ur 500

Menjalnik Dyna-VT

Tip Brezstopenjski, kontinuirano spremenljiv prenos moči z dinamičnim upravljanjem traktorja (DTM)

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 Eco pri 1400 vrt./min. – 50 km/h* Eco pri 1550 vrt./min.

Zadnje vpetje in hidravlika

Tip spodnjih priključkov Kategorija 3 ali 4

Največja dvižna kapaciteta na koncu priključka kg 12.000

Tip hidravlike Hidravlika zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve

Največji pretok litrov/.min. 205

Največji tlak barov 200

Največje število zadnjih batnih ojačevalnikov 6

Prednje vpetje in čelna kardanska gred

Tip Vgrajeno v podvozje z neodvisnim krmiljenjem ventila, elektrohidravlično upravljanje

Tip spodnjih priključkov Kategorija 3

Tehnični podatki standardne opreme



IZ DRUŽBE M
ASSEY FERGUSON

53

Prednje vpetje in čelna kardanska gred (krmiljenje) MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Največja dvižna kapaciteta na koncu priključka kg 5.000

Največje število sprednjih batnih ojačevalnikov 2

Hitrost motorja pri hitrosti čelne kardanske gredi,  
ki znaša 1000

vrt./min. 2.036

Kardanska gred (zadnja)

Delovanje in nadzor Zagnana elektrohidravlika. Vklop/izklop krmiljenja na naslonu za roke in zadnjem blatniku s samodejnim obračanjem na ozarah

Izbira hitrosti Elektrohidravlično upravljanje v kabini

Hitrost motorja pri 540Eco/1000 vrt./min. 1.577/1.970

Hitrost motorja pri 1000/1000Eco vrt./min. 1.970/1.605

Premer gredi v palcih 1 3/8" 6 in 21 utorov; 1 3/4" 20 utorov

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

Sprednje 620/75R30     620/75R30     600/65R34     650/60R34

Zadnje 650/85R42     710/85R38     710/75R42     900/60R42

Uteži

Povprečna najmanjša teža brez uteži kg 10.800

Največja bruto teža vozila kg 18.000

  KLJUČNE PREDNOSTI

 ✪ ISO TR14396
 – Ni na voljo
 * Odvisno od zakonskih določb na trgu.

MF 8700 S
A – Medosna razdalja – m 3,1
B – Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega vpetja – mm 5.552
B – Celotna dolžina od prednjega vpetja do rok zadnjega vpetja – mm 6.200
C – Višina v središču zadnje osi do vrha kabine – mm 2.353
D – Skupna višina – mm 3.515
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®  je svetovna blagovna znamka podjetja AGCO.

Spletna stran: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com

Odgovorno gospodarjenje z gozdovi


