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MF 5700 S –  
Odkrijte traktor, ki je primeren 
za vse terene in vsa opravila

Nizki stroški obratovanja  – 4-valjni motorji AGCO Power s prostornino 4,4 litra 
in visoko učinkovito tehnologijo selektivne katalitične redukcije »vse v enem« z 
izpušnimi plini stopnje 4 zagotavljajo več moči in navora ter manjšo porabo goriva 
in tekočine AdBlue®. Elektronski obtočni kanal na turbopuhalu za izboljšano 
zmogljivost in omejevanje emisij. Pri cestnih delih se uporablja prenos moči Super 
Eco, pri delovanju kardanske gredi pa Eco. Samodejna nizka vrtilna frekvenca 
prostega teka zmanjša porabo goriva.

Nizki stroški popravil in vzdrževanja  – traktorji serije MF 5700 S imajo 
številne komponente, za katere vzdrževanje ni potrebno, vključno s sistemom 
za naknadno obdelavo motorja z izpušnimi plini stopnje 4. Preprost dostop za 
opravljanje dnevnega vzdrževanja. 

Popravilo in vzdrževanje 
Na voljo so pogodbe MFCare, s katerimi je kmetijskim gospodarstvom 
zagotovljena podpora pri konkurenčnem in stroškovno učinkovitem delovanju, 
medtem ko obsežna mreža prodajalcev pomeni, da je podpora na voljo že z enim 
telefonskim klicem.

Učinkoviti pogoni zagotavljajo višjo produktivnost  – polna moč motorja je 
vedno na voljo. Preizkušeni menjalniki Dyna-4 in Dyna-6 z možnostjo AutoDrive 
za samodejno prestavljanje; popolno partnerstvo motorja in menjalnika za 
največjo moč. 

Največje udobje za bolj produktiven delovni dan  – velika 
kabina z možnostjo izbire sistema vzmetenja kabine in vzmetenja 
sprednje osi. Preprost dostop do kabine in najboljša preglednost 
na trgu, zahvaljujoč veliki stekleni površini in nagnjenem pokrovu. 
Osnovne informacije so vedno na voljo, zahvaljujoč novi armaturni 
plošči z nastavitvenim in informacijskim zaslonom (SIS – Set up 
and Information Screen) in konzoli Datatronic CCD za upravljanje 
vseh funkcij traktorja. Popolna ergonomija z vsemi upravljalnimi 
elementi za preprosto uporabo.

* Odvisno od različice. Za več podrobnosti si oglejte specifikacije in se obrnite na 
vašega lokalnega prodajalca ali distributerja MF.

Nagrajen s strani neodvisnih strokovnjakov
Traktorji serije MF 5700 S se ponašajo z značilnostmi 
svojih predhodnikov, in sicer traktorjev serije MF 5700 
SL, ki so prejeli nagrado za najboljši traktor leta 2016 
v kategoriji »Najboljši izkoristek«, s čimer so priznani 
Massey Fergusonovi tehnični in proizvodni dosežki v 
zelo pomembnem sektorju traktorjev moči 75–130 KM.

Zakaj? Ker izdelujemo samo traktorje, ki lahko 
zagotovijo dolgoletno zanesljivost, odlične stroške 
lastništva in donosno rast za vašo dejavnost. Žirija 
23 evropskih novinarjev je še posebej opozorila na 
enoto »vse v enem«, ki vključuje sistem selektivne 
katalitične redukcije (SCR – Selective Catalytic 
Reduction) in oksidacijski katalizator za dizelske 
motorje (DOC – Diesel Oxidation Catalyser) v enem 
kompaktnem sklopu, ki se lepo prilega pod kabino na 
desni strani. 

Nagrajene so značilnosti, kot so učinkovito 
omejevanje emisij, ekonomičnost porabe goriva in 
sposobnost zagotovitve enega izmed najbolj strmih 
in vitkih pokrovov v tem sektorju, ki omogoča odlično 
preglednost in okretnost, zlasti pri nakladanju.
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Preprosta tehnologija Fuse Technologies – 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 s polja v pisarno.

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

Sposobnost hitrega delovanja z najširšimi priključki – vsestranskost 
– Čas je denar. Možnost izbire med tremi visokopretočnimi hidravličnimi 
sistemi. Sprednje vpetje z nadzorom položaja. Nove možnosti zadnjega 
vlečnega kavlja za preprostejši in hitrejši priklop. SpeedSteer za bolj 
neovirano in hitrejše obračanje na ozarah.

Preglednost 360°  – opcijski komplet žarometov LED zagotavlja izjemno 
preglednost med opravljanjem del ponoči (do 12 delovnih žarometov).

Vrhunski nakladalni traktor – odlična preglednost čez vitko armaturno 
ploščo in vitki strmi pokrov, traktor pa se ponaša z zelo okretno in odzivno 
zasnovo. Leva ročica za nadzor moči omogoča spreminjanje smeri, 
prestavljanje prestav in izbiro prostega teka, medtem ko različne krmilne 
palice upravljajo nakladalnik ter spreminjanje smeri in hitrosti. Pri traktorjih z 
možnostjo »pripravljeni za nakladalnik« je treba le namestiti gredi nakladalnika 
in priključek.

3
4VA

LJ
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Serijska in dodatna oprema glede na tip kabine

Essential Efficient
Motor

Pokrov za visoko preglednost l l

Grelec bloka motorja m m

Samodejna nizka vrtilna frekvenca motorja l l

Pomnilnik A motorja l l

Menjalnik
Menjalnik za nadzor moči l l

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

Večopravilna ročica na krmilnem naslonu za roke - m

Dyna-4 – 40 km/h Speedmatching l -
Dyna-4 – 40 km/h Speedmatching in Autodrive m l

Dyna-6 – 40 km/h Speedmatching in Autodrive m m

Izjemno počasna hitrost m m

Tempomat - l

Zavora s prostim tekom – učinek sklopke l l

Okolje upravljavca
Standardna kabina l l

2 vrata na odpiranje l l

Panoramska kabina (5 stebrov in polikarbonatno desno okno) m -
Serijska klimatska naprava z ročno nastavitvijo m l

Samodejna klimatska naprava/klimatski nadzor - m

Streha Standard l l

Streha Visio m m

Streha Slimline m -
Streha z loputo m m

Pnevmatsko-vzmeten vrtljiv sedež m l

Samodejni pnevmatsko-vzmeten sedež s sistemom dinamičnega blaženja - m

Hladilnik l l

Pomožni sedež z varnostnim pasom l l

Mehansko vzmetenje kabine m m

Kabina z nizkim profilom m m

Komfortna luč z zakasnitvijo l l

 Predhodno ožičen radio l -
Radio – MP3 – reža za kartico SD – USB m l

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

  Teleskopska širokokotna ogledala l l

*Teleskopska širokokotna ogledala z električno prilagoditvijo in odmrzovanjem
Radarski in protizdrsni nadzor m m

SpeedSteer m m

Pomožni zaslon (združljiv s sistemom Isobus in AG) m m

CCD/Datatronic 4 z možnostjo videonadzora - m

Fieldstar 5 m m
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Traktorji serije MF 5700 S že ustrezajo vsem vašim željam glede uporabnosti in učinkovitosti s svojo standardno opremo. Uživajte v procesu ustvarjanja nečesa osebnega z izbiro najprimernejših 
specifikacij Massey Ferguson, saj bo tako traktor serije MF 5700 S postal odličen partner v kmetovanju.

Essential Efficient
Okolje upravljavca

Sistem obračanja na ozarah - m

Tehnologija
Sistem in vezni element za ISOBUS m m

Tovarniško nameščen Auto-Guide™ m m

Auto-Guide™ – Novatel v podmetrih m m

Auto-Guide™ – Novatel v centimetrih m m

Auto-Guide™ – TRIMBLE v podmetrih m m

Auto-Guide™ – Trimble v centimetrih m m

AgControl™ za nadzorovanje 24 obdelovalnih vrst m m

AgCommand® (telemetrija) m m

Podvozje in hidravlika
Mehansko upravljanje vretenastih ventilov l -

Električno in mehansko upravljanje vretenastih ventilov m l

Power-Beyond - m

Možnost »pripravljen za nakladalnik« z mehansko večopravilno krmilno palico m -
Možnost »pripravljen za nakladalnik« z električno večopravilno krmilno palico m m

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

Samodejna funkcija kardanske gredi (vklop vpetja) m l

Štirikolesni pogon l l

Zapora diferenciala l l

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

Teleskopski stabilizatorji l l

Vgrajeno prednje vpetje m m

Vgrajena čelna kardanska gred m m

Električna oprema
Stikalo s samodejno izolacijo l l

Signalni konektor ISO 11786 m l

Zunanje krmiljenje dvigovanja na blatnikih l l

Zunanje krmiljenje vklopa/izklopa kardanske gredi na blatniku l l

Delovni žarometi l l

Dodatni žarometi na oprijemnih drogovih in zadnjih blatnikih m m

Dodatni žarometi LED na oprijemnih drogovih in zadnjih blatnikih m m

Druga oprema (specifikacije se lahko razlikujejo glede na trg)
Vzmetena prednja os m m

2-kolesni pogon m -
Vrteči se sprednji blatniki m m

Dodatni grelec v kabini m m

Pnevmatska zavora prikolice* l l

Hidravlična in pnevmatska zavora prikolice* m m

 -   Ni na voljo       l  Standardni tehnični podatki    m  Opcijsko  *  Odvisno od zakonskih določb na trgu.
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Motor MF 5709 S MF 5710 S MF 5711 S MF 5712 S MF 5713 S

Vrsta motorja AGCO POWER z elektronskim vbrizgavanjem/skupnim vodom

Št. valjev/št. ventilov/prostornina št./št./cm3 04/04/4400

Vrtina/gib bata mm 108/120

Aspiracija  Turbinski polnilnik in hladilnik polnilnega zraka

Vrsta vbrizgavanja  Skupni vod

Tip ventilatorja  Vistronic

Največ KM  ISO ✪  KM (kW) 95 (70) 100 (74) 110 (81) 120 (88) 130 (96)

Število vrtljajev motorja pri največ KM vrt./min. 2000

Največji navor pri 1500 vrt./min. Nm 405 420 468 502 545

Prostornina rezervoarja za gorivo litrov 180

Prostornina rezervoarja za AdBlue® litrov 25

Menjalnik

Menjalnik Dyna-4 s polovičnim prenosom moči in levim vzvodom za nadzor moči

Število prestav naprej in nazaj 16 x 16

Najmanjša hitrost pri 1400 vrt./min.** km/h 1,3

Število izjemno počasnih hitrosti naprej in nazaj 32 x 32

Najmanjša hitrost pri 1400 vrt./min.* z izjemno počasno hitrostjo km/h 0,1

Menjalnik Dyna-6 s polovičnim prenosom moči in levim vzvodom za nadzor moči

Najmanjša hitrost pri 1400 vrt./min. km/h 1,1

Število izjemno počasnih hitrosti 48 x 48

Najmanjša hitrost pri 1400 vrt./min.* z izjemno počasno hitrostjo km/h 0,09

Način ECO Največje zmanjšano število vrtljajev motorja na minuto pri največji hitrosti (samo pri modelih z menjalnikom Dyna-6)

Zadnje vpetje in hidravlika 58 l/min., dovajanje do vretenastega ventila in vpetja

Upravljalni elementi  Višina/globina, nadzor ugreza, intermix, največja višina, stopnja spuščanja, amortizerji

Tip spodnjih priključkov Kat. Kat. 3 Kat. 3 Kat. 3 Kat. 3 Kat. 3

Največja dvižna kapaciteta na koncu priključka kg 5.200

Največji pretok olja – 1. faza litrov/min. 32 l/min., dovajanje do volana, zavor, zapore diferenciala, kardanske gredi, 4-kolesnega pogona

Standardni največji pretok olja – 2. faza litrov/min. 58 l/min., dovajanje do vretenastega ventila in vpetja

Opcijski največji pretok olja – 2. faza litrov/min. 58 l/min., dovajanje do zadnjega vpetja + 42 l/min., dovajanje do vretenastega ventila

Obe črpalki je mogoče kombinirati za dovajanje 100 l/min. do vretenastih ventilov (npr. do nakladalnika)

Kombiniran nadzor pretoka V celoti samodejni

Opcijski največji pretok olja litrov/min. Sistem osrednjega zaznavanja obremenitve 110 l/min.

Največji pritisk barov 200

Standardni vretenasti ventili 2

Največje število zadnjih vretenastih ventilov 3/4

Kardanska gred (zadnja)

Delovanje/nadzor Neodvisno/elektrohidravlično/6 klinov

Standardne hitrosti kardanske gredi 540 / 540 Eco

Opcijske hitrosti kardanske gredi 540/540 Eco / 1000

Hitrost motorja pri

540/1000 vrt./min. 1920/1960

540 Eco vrt./min. 1560

Kardanska gred

Standardne 6 klinov

Opcijske 6 in 21 klinov

Prednje vpetje

Največja dvižna kapaciteta kg 2.500

Sprednja kardanska gred (odvzem moči)

Tip Neodvisno/elektrohidravlično/6 klinov

Hitrost kardanske gredi vrt./min. 1.000

Tehnicni podatki standardne opreme

 -   Ni na voljo     l  Standardni tehnični podatki    m  Opcijsko   *Proizvajalčeva preizkušanja   **Proizvajalčeva preizkušanja   ✪   ISO 14396
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MF 5709 S MF 5710 S MF 5711 S MF 5712 S MF 5713 S
Zavore

Tip Elektrohidravlične/v oljni kopeli
Zapora diferenciala

Tip Zadnja in sprednja os Hydralock
Zadnje pnevmatike

Standardne 420/85 R 34 420/85 R 34 420/85 R 34 420/85 R 38 420/85 R 38

Opcijske 420/85 R 38 420/85 R 38 420/85 R 38 420/85 R 34 420/85 R 34

Opcijske 460/85 R 38

Uteži in dimenzije
(Lahko se razlikuje, odvisno od konfiguracije. Obrnite se na vašega prodajalca.)

Teža kg  4.800
Največja bruto teža vozila kg 8.500

Višina
(s standardnimi pnevmatikami, okvirna številka glede na znamko 

pnevmatik, pritisk in obremenitev)
Kabina – standardni položaj s standardno streho mm 2.779 2.779 2.779 2.822 2.822

Kabina – nizki profil in streha Slimline mm 2.617 2.617 2.617 2.660 2.660
Kabina – nizki profil in streha Visio mm 2.719 2.719 2.719 2.762 2.762

Medosna razdalja mm 2.550
Obračalni krog – premer m 8,5

  
4-kolesni pogon                             
A – Medosna razdalja – mm   2550
B – Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega vpetja – mm  4358
B – Celotna dolžina od sprednjih uteži do rok zadnjega vpetja – mm  4771
B – Celotna dolžina od prednjega vpetja (položaj za prevažanje) do rok zadnjega vpetja – mm  4488
C – Višina od zadnje osi do vrha kabine s standardno streho  
Standardna kabina z ravnimi tlemi – mm   2026
Opcijska kabina z nizkim profilom – mm   1947
C – Višina od zadnje osi do vrha kabine s streho Visioline  
Standardna kabina z ravnimi tlemi – mm   2078
Opcijska kabina z nizkim profilom – mm   1999
C – Višina od zadnje osi do vrha kabine s streho Slimline  
Standardna kabina z ravnimi tlemi – mm   1953
Opcijska kabina z nizkim profilom – mm   1874
D – Širina s/z (najmanj/največ) – mm                            2020/2360
E – Odmik od tal (s pnevmatikami 420/85 R 38) – mm   405

Dimenzije
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®  je svetovna blagovna znamka podjetja AGCO.

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


