
Gama de modele Massey Ferguson MF 3700 AL „ALPINE” include acum trei modele noi 

de tractoare compacte 

Massey Ferguson adaugă trei modele suplimentare la gama populară MF 3700, extinzând astfel oferta 

de tractoare universale cu specificații superioare în segmentul de putere inferior. 

 

Gama, care a fost lansată la începutul anului 2018, s-a adresat până acum viticultorilor, pomicultorilor 

și, în general, companiilor cu cerințe speciale și a oferit până acum 76 de variante de modele diferite, 

cu numeroase opțiuni de personalizare. 

 

Cu puteri de 75 CP, 85 CP sau 95 CP, aceste noi modele compacte sunt concepute special pentru a 

combina eficiența și confortul cu specificațiile superioare pentru cei care desfășoară lucrări standard 

pe teren înclinat sau pentru cei care doar caută un tractor standard bine echipat sub 100 CP. Astfel, 

este oferită o alternativă practică pentru cei pentru care gama MF 4700 GLOBAL (75-95 CP) are 

dotări prea puține și gama MF 5700 S (95-130 CP) este prea mare. 

 

„Aceste noi tractoare reprezintă un alt pas important în strategia consecventă a Massey Ferguson de 

a oferi un portofoliu de produse complet”, afirmă Francesco Quaranta, vicepreședintele 

departamentului Vânzări, marketing și management produse din cadrul Massey Ferguson EME. 

„Interesul nostru privind sectorul sub 130 CP a început odată cu introducerea seriei Global cu puteri 

cuprinse între 75 și 130 CP în 2014 și a primit un alt impuls important odată cu introducerea seriei MF 

3700. Astăzi, prin lansarea tractoarelor ALPINE „MF 3700 ALPINE”, ne extindem opțiunile oferite în 

cadrul acestui segment, pentru a putea oferi produsul potrivit pentru fiecare aplicație. Astfel, ne 

asigurăm că îndeplinirea nevoilor clienților noștri reprezintă prioritatea absolută a activității noastre”. 

 

Toate modelele MF 3700 AL sunt disponibile cu o cabină standard cu podea plană sau cu o cabină 

deosebit de joasă, care poate reduce înălțimea totală la mai puțin de 2,44 m. În combinație cu 

manevrabilitatea excelentă, acestea oferă un confort optim în timpul lucrului în cazul intrărilor joase și 

pentru curțile tradiționale. Tractoarele puternice și robuste sunt construite pe un șasiu mai lung și mai 

lat. Echipate standard cu specificații ridicate, sunt disponibile, de asemenea, multe opțiuni care permit 

proprietarului să-și configureze tractorul și să-l adapteze optim la nevoile specifice. Datorită 

dimensiunilor sale compacte, cabinei sale late și confortabile, precum și nivelului standard de echipare 

ridicat, tractoarele MF 3700 AL sunt ideale pentru activitățile de încărcare și toate sarcinile din cadrul 

fermelor de lapte și bovine.  

 

Gama MF 3700 AL „ALPINE” 
 

Model MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL 

Putere 75 CP 85 CP 95 CP 

Cuplu maxim 320 Nm 365 Nm 395 Nm 

Transmisie 24F/12R PowerShuttle și Speedshift 

Înălțime – cabină 
standard 

2,53 m cu anvelope 420/85 R30 

Înălțime – cabină joasă 2,44 m cu anvelope 420/85 R30 

Pompă hidraulică  95 l/min 



 

Un nou șasiu, cu ecartament de la 1.150 mm până la 1.908 mm, cu ampatament lung de 2.156 mm, 

permite montarea anvelopelor de 30 inch și oferă astfel o stabilitate laterală excelentă. O bună 

tracțiune, combinată cu performanțele deosebite, transformă aceste tractoare în adevărați alpiniști 

care se pot descurca fără probleme pe teren dificil, dealuri și pante, motiv pentru care MF le numește 

ALPINE. Cu o lățime de 1,4 m, noua cabină confortabilă este cu 20 cm mai lată față de cea a 

modelelor existente MF 3700 SF și este disponibilă în două versiuni. Echipată cu podea plană, 

înălțimea cabinei este de 2,53 m folosind anvelopele 16,9 R30. Alegerea variantei cu plafon coborât 

reduce această valoare la 2,44 m cu aceleași anvelope. Interiorul oferă un spațiu de lucru foarte 

confortabil și modern, cu scaun cu suspensie pneumatică. Din gama largă de opțiuni fac parte 

sistemul de climatizare, radio cu port USB, radio DAB / Bluetooth, încălzirea și reglarea electrică a 

oglinzilor. 

 

Toate modelele MF 3700 AL sunt echipate cu transmisia Massey Ferguson 24/12 PowerShuttle, 

dotată cu SpeedShift cu două game de viteză. Astfel, operatorul beneficiază de opt rapoarte per gamă  

care nu necesită folosirea ambreiajului, în fiecare dintre cele trei zone, prin apăsarea butoanelor de pe 

schimbătorul de viteze. Un control cuprinzător al transmisiei și sistemului hidraulic este de asemenea 

asigurat prin intermediul unui joystick multifuncțional MF, care a ajutat seria MF 3700 să câștige 

Premiul pentru Inovație 2018 la Fieragricola din Italia: debreierea, deplasarea înainte și înapoi, valvele 

hidraulice și funcțiile auxiliare sunt cele mai ușor de operat. Montat convenabil pe consola din dreapta, 

joystick-ul acționează tiranții frontali, valvele hidraulice și funcțiile transmisiei, inclusiv modificările 

direcției de deplasare, pașii powershift și funcțiile suplimentare. 

 

Puterea este generată pentru toate modelele de un motor simplu cu patru cilindri, de 3,4 litri, care nu 

necesită adăugarea de AdBlue, iar costurile de operare ale acestui motor sunt reduse suplimentar prin 

intervalele sale de întreținere la fiecare 600 de ore. Motorul dezvoltă 75 CP pentru modelul MF 3707 

AL, 85 CP pentru MF 3708 AL și 95 CP pentru MF 3709 AL, cu un cuplu maxim de 320 Nm, 365 Nm 

respectiv 395 Nm. 

 

Datorită șasiul său robust și tiranților spate acționați electronic de 3,.000 kg, utilajul din gama MF 3700 

AL demonstrează performanțe bune pe câmp, șosea și în curte. Priza de putere 540 / 540E este 

standard, în timp ce o serie de opțiuni îl recomandă pentru a acționa o gamă largă de implemente, 

inclusiv cele care necesită o priză de putere. 

 

Cu un debit maxim de 95 l/min, este disponibilă o putere hidraulică suficientă pentru cele mai moderne 

implemente. Două supape electrohidraulice sunt incluse în dotarea standard, existând și o opțiune 

pentru până la patru valve, inclusiv integrarea pe puntea față sau pe puntea intermediară. 


