
82–100 KM MF 4700 M
Družba Massey Ferguson vedno zagotavlja inovativno 
in hkrati praktično opremo, ki kmetovalcem omogoča, 
da se učinkovito spopadejo s trenutnimi izzivi. 

Nova serija traktorjev MF 4700 M nadaljuje tradicijo, 
saj zagotavlja izbiro sodobnih, visoko zmogljivih, 
robustnih in preprostih traktorjev, ki zagotavljajo izjemno 
učinkovitost za vsak tip kmetovalca po vsem svetu. 

S svojo novo – vendar preprosto – zasnovo, izdelano 
v najsodobnejših tovarnah po svetu, z učinkovitim 
pogonskim sklopom in visoko stopnjo udobja vam 
ta nova serija zagotovo ponuja izjemno vrednost 
za denar ne glede na panogo dejavnosti.

IZ DRUŽBE MASSEY FERGUSON



Specifikacije

• Različica z letno kabino in kabino, 82–100 KM

• 3-valjni, 3,3-litrski motor AGCO Power z nagrajenim sistemom  
»vse v enem« V. stopnje

• Nov in cenovno ugoden menjalnik: sinhroniziran menjalnik  
12 × 12 v dveh razponih ali nov menjalnik Dyna-2 z menjavanjem  
prestav brez uporabe sklopke s 24 prestavami za vožnjo naprej in 
24 prestavami za vzvratno vožnjo

• Preprosta, zanesljiva in praktična zasnova za preprosto upravljanje –  
odlično in sodobno delovno okolje 

Glavne lastnosti

• Do 65 l/min hidravličnega pretoka

• Zadnje vpetje za dvig 3 ton z elektronskim krmiljenjem vpetja

• 2 batna ojačevalnika sta na voljo serijsko (tretji je na voljo opcijsko)

• Možnost izbire kardanske gredi: 540/540E/1000

• Enostaven dostop do kabine in prostorna letna kabina

MF 4700 M

Mere Letna kabina in 
štirikolesni pogon

Kabina in 
štirikolesni pogon

MF 4708 M / 
MF 4709 M

MF 4708 M /  
MF 4709 M / 
MF 4710 M

Celotna dolžina od sprednjega obtežilnega 
okvirja do rok zadnjega vpetja 

4067 mm

Medosna razdalja 2250 mm

Obračalni krog – zunanji premer, manj zavore 3,85/7,7 m

Višina do vrha strehe, s pnevmatikami 420/85 R 30 2520 mm –

Višina do vrha strehe Standard  
s pnevmatikami 420/85 R 34 

– 2550 mm

Višina do vrha strehe Visio s pnevmatikami 420/85 R 34 – 2550 mm

Širina (najmanj/največ) 1821 do 2110 mm

Največja oddaljenost od tal 460 mm

Različica z letno kabino Različica s kabino

MF 4708 M/ 
MF 4708 M

Dyna-2

MF 4709 M/  
MF 4709 M

Dyna-2

MF 4708 M/  
MF 4708 M

Dyna-2

MF 4709 M/  
MF 4709 M

Dyna-2

MF 4710 M/  
MF 4710 M

Dyna-2

Zmogljivost motorja

Največ KM pri 2000 vrt./min. ✪ ISO KM 82 92 82 92 100

Največji navor pri 1500 vrt./min. Nm 347 355 347 355 365

Motor

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

Tehnologija Elektronsko vbrizgavanje, skupni vod, 4 ventili na valj, DOC + SCR + SC

Menjalnik

Vrsta Popolnoma sinhroniziran – 12 × 12 – 6 prestav × 2 razpona

Opcijski menjalnik Dyna-2 (samo pri štirikolesnem pogonu) Popolnoma sinhroniziran – 24 × 24 – 2 prestavni razmerji – 6 prestav × 2 razpona

Spreminjevalnik smeri 12 × 12 mehansko sinhroniziran/Dyna-2: krmiljenje moči (Comfort Control)

Opcijski spreminjevalnik smeri Krmiljenje moči 12 × 12 (Comfort Control)

Opcijska sklopka Zavora s prostim tekom

Najmanjša hitrost (km/h) pri 1400 vrt./min. km/h 1,42

Dodatne prestave za lezenje 24 × 24/Dyna-2: 48 × 48

Najmanjša hitrost (km/h) pri 1400 vrt./min.* s funkcijo lezenja km/h 0,11

Kardanska gred 

Delovanje in upravljanje Neodvisno/elektro-hidravlično krmiljenje

Hitrost kardanske gredi pri vrtljajih motorja na minuto 540 in 1000 1920/1964

Hitrost kardanske gredi pri vrtljajih motorja na minuto 540 ECO 1560

Kardanska gred

Standard S 6 utori

Opcijsko 6 in 21 klinov (pri možnosti 1000 vrt./min.)

Hidravlika

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

Največji tlak barov 200

Zadnje vpetje

Največja dvižna zmogljivost kg 3000

Spodnji členi Kavlji (2. kategorija)

Zavore

Vrsta Elektro-hidravlične/oljno hlajenje

Zadnje pnevmatike

Standard
420/85 R 30  
(2WD in 4WD)

420/85 R34 (2WD) / 
460/85 R30 (4WD)

420/85 R 34

Opcijsko

340/85 R38 –  
420/85 R34 –  
460/85 R30  

(samo pri štiriko-
lesnem pogonu)

340/85 R38 –  
420/85 R30

340/85 R38 – 420/85 R30 –  
460/85 R30 (samo pri MF 4709M)

Prostornina

Prostornina rezervoarja za gorivo litrov 105 125

Prostornina rezervoarja za AdBlue® litrov 13 15

Teža

2WD** kg 2950*** 3750***

4WD** kg 3150 3950

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

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

* Proizvajalčeva preizkušanja ** Odvisno od možnosti ✪ ISO TR14396 *** Dvokolesni pogon ni na voljo pri modelih z menjalnikom Dyna-2 © AGCO SAS. 2020  |  A-SL-17147/0420  |  slovenščina

®  je svetovna blagovna znamka podjetja AGCO.


