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EGYSZERŰEN KEZELHETŐ, MEGBÍZHATÓ KOMPAKT TRAKTOROK



MF 1500 ÉS 
MF 1700 M
Nagy teljesítményt vár el 
egy kompakt géptől?
Ha a kérdésre igennel válaszolna, 
és ha valóban kompakt, és 
folyamatosan kemény munkára 
kész traktorra van szüksége, akkor 
ezek a traktorok Önnek készültek.

Zöldterület-karbantartás, 
városgazdálkodási feladatok vagy 
mezőgazdasági munkák – az MF 1500 
és MF 1700 M traktorok feladatok 
széles körére alkalmazhatók, 
mivel a nagy Massey Ferguson 
traktorokkal egyezően, 
kompromisszumokat nem ismerő 
követelmények szerint készülnek.

A 20 és 67 LE közötti teljesítményű hét 
típus mindegyike alapfelszereltségben 
összkerékhajtással és különböző 
TLT-opciókkal, továbbá választás 
szerint hidrosztatikus vagy mechanikus 
sebességváltóval rendelkezik. 
Az MF 1700 M típus esetén csendes 
kezelőfülke vagy a kezelőplatformos 
kivitel között lehet választani, így ezek 
a traktorok a kisebb mezőgazdasági 
vállalkozások vagy a városgazdálkodási 
feladatok ideális traktorai lehetnek.

A szűk helyeken, alacsony 
épületekben vagy korlátozott 
hozzáférésű területeken is kifinomult 
hatékonysággal működő MF 1500 
és az MF 1700 M sorozat traktorai 
emellett ugyancsak otthon vannak a 
szántóföldön, munkagépet működtetve, 
vagy a közúton szállítási feladatot 
ellátva, vagy éppen professzionális 
gyepgondozást végezve egy golfpályán.

A Massey Ferguson garantálja, 
hogy ezek a gépek a legszigorúbb 
minőségi követelmények szerint 
készülnek, maximális hatékonyságot, 
megbízhatóságot és kényelmet 
nyújtva használójuknak.

Az Ön kompakt traktoráról dióhéjban ...................................................... 4
Egy valóban kompakt traktor .................................................................. 6
A kezelőfülke .......................................................................................... 8
Hatékonyság és fenntarthatóság ........................................................... 12
Teljesítmény ......................................................................................... 14
Sokoldalúság ........................................................................................ 16
Az ideális kompakt mezőgazdasági traktor............................................ 18
Zöldterület-karbantartási munkák ......................................................... 20
Alkatrészellátás és szerviz – Szolgáltatások és ügyfélszolgálat ................... 22
Opciók és műszaki adatok .................................................................... 26

“  Legyen az kisgazdaság vagy 
nagyobb mezőgazdasági vállalkozás, 
területkarbantartó vagy gépimunka-
szolgáltató cég – magas szintű 
teljesítményre, munkabírásra és 
megbízhatóságra van szükség.

”
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AZ ÖN KOMPAKT 
TRAKTORÁRÓL 
DIÓHÉJBAN

A KEZELŐFÜLKE

TELJESÍTMÉNYRE KÉSZÜLT

A HATÉKONYSÁG ÉS 
A FENNTARTHATÓSÁG 

JEGYÉBEN KÉSZÜLT
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BÁRMELYIKET IS VÁLASZTJA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HÉT TÍPUS KÖZÜL, 
BIZTOS LEHET BENNE, HOGY ÉLETE EGYIK LEGJOBB DÖNTÉSÉT HOZZA MEG.

MF 1520 MF 1525 MF 1735 M MF 1740 M MF 1750 M MF 1755 M MF 1765 M

Motor
3 henger /  

1,1 l / Stage V 
3 henger /  

1,5 l / Stage V 
3 henger / 1,8 l / Stage V 4 henger / 2,4 l / Stage V

Lehajtható 
ROPS / fülke

ROPS Fülke / ROPS Fülke Fülke / ROPS

Sebességváltó Mechanikus 
(8Ex8H)

3-fokozatú hidrosztatikus (HST) Mechanikus 
(12Ex12H)

Mechanikus 
(12Ex12H) 

és HST

Max. teljesítmény (LE) 20 25 35 40 49 54 67

Max. nyomaték (Nm) 63 76 110 125 140 188 200

Emelési teherbírás (kg) 600 1200 1580
HST: 1580

Mech.: 1600

AZ ÖN 
KOMPAKT 
TRAKTORÁRÓL 
DIÓHÉJBAN 

Kiemelkedő gyártási minőség és műszaki tervezés 
együttese biztosítja, hogy ezek a traktorok 
hosszú éveken át megbízhatóan működnek.

A magas szintű alapfelszereltségen kívül minden 
típus számos kiegészítő funkciót kínál, amelyek 
tovább gazdagítják a specifikációt, és képesek 
kiszolgálni a speciális felhasználói igényeket is.

Alacsony üzemeltetési költségek, egyszerű 
karbantartás és magas maradványérték – ezek 
mind a Massey Ferguson traktorok sajátságai. 

Vegye fel a kapcsolatot helyi márkakereskedőnkkel, 
és tudja meg, hogy miként szolgálhatják az MF 1500 
és MF 1700 M traktorok az Ön vállalkozását.

Felülmúlhatatlan kényelem a még 
produktívabb munkanapok érdekében  
 A Középső elhelyezésű, előre csukódó vagy hátsó 
ROPS-keret – a lehajtott helyzet megkönnyíti a 
hozzáférést és minimalizálja a növénykárosítást. 

 A Tágas, gyárilag szerelt kezelőfülkék (bizonyos 
típusokon) a fokozott kényelem érdekében. 

 A Ergonomikus, színkódolt kezelőelemek.

 A Gumiabroncsok széles választéka a 
különböző alkalmazásokhoz: mezőgazdaság, 
gyep vagy vegyes felhasználás.

A legnagyobb igényeket támasztó 
munkagépekkel is gyors munkavégzés. 
 A Felső támasztókaros helyzetérzékelés, valamint 
vonóerő-szabályozás az eke vagy egyéb talajművelő 
eszközök pontos munkája érdekében. 

 A Minden típuson független hátsó TLT. 
A hidrosztatikus hajtású típusokon 
alapfelszereltségben kiegészítő, középső helyzetű 
TLT a többirányú használhatóság érdekében. 

 A Minden típus összkerékhajtású, és 
számos hidraulika- és TLT-opcióval áll 
rendelkezésre, hogy sokoldalúságuk minél 
több munkagéppel kihasználható legyen. 

 A Kapcsolható összkerékhajtás hátsó differenciálzárral. 

Alacsony üzemeltetési költségek
 A Könnyű hozzáférés a napi karbantartási helyekhez

 A MF Care javítási és karbantartási 
szerződéscsomagok

A kiváló hatásfokú erőátvitel 
nagyobb hatékonysággal 

 A Erős, takarékos és rendkívül megbízható motorok, 
20 LE - 67 LE teljesítménytartományban. 

 A A pontosabb és üzemanyag-takarékosabb 
munka érdekében különböző – mechanikus 

vagy hidrosztatikus – sebességváltó-
típusokkal állnak rendelkezésre.

4 5



EGY 
IGAZÁN 
KOMPAKT 
TRAKTOR –  
AZ ÖN EGYEDI 
IGÉNYEIHEZ
NÉHA A KIS RÉSZLETEK 
SZÁMÍTANAK A LEGTÖBBET.

MEGBÍZHATÓ, ROBUSZTUS ÉS 
RENDKÍVÜL SOKOLDALÚ. 
Az MF 1740 M jól összeállított 
konfigurációval rendelkezik, és az 
erős motornak köszönhetően ez a 
traktor kiváló teljesítményt nyújt.

40 lóerő
36 literes üzemanyagtartály
Hidrosztatikus erőátvitel
Elektrohidraulikus TLT-kapcsolás 
Középső TLT alapfelszereltségben
Az új fülke csendes környezetet biztosít a kezelőnek
Hátsó elhelyezésű, előre lehajtható ROPS
Két hátsó kihelyezett segédhidraulika-szelep
Hátsó sárvédőre szerelt TLT-kapcsoló
A fülkés változaton két, középső helyzetű 
kihelyezett hidraulikaszelep
Visszapillantó tükrök mindkét oldalon
Kapcsoló a sárga forgóvillogónak
Kapaszkodókorlátok és fellépő az egyszerű 
megközelítés érdekében
Opcionális mellső függesztőmű és front TLT
Fűkaszaadapter rendelhető

MINDEN, AMI CSAK SZÜKSÉGES LEHET 
EGY KOMPAKT TRAKTORON – az erős 
motor által nyújtott előnyöktől a kényelmes 
fülkén keresztül a hidrosztatikus váltóig – a 
legkülönbözőbb munkafeladatokhoz.

49 lóerő
53 literes üzemanyagtartály
Hidrosztatikus erőátvitel
Elektrohidraulikus TLT-kapcsolás 
Középső TLT alapfelszereltségben
Az új fülke csendes környezetet biztosít a kezelőnek
Két hátsó kihelyezett segédhidraulika-szelep
Hátsó sárvédőre szerelt TLT-kapcsoló
Két, középső helyzetű kihelyezett hidraulikaszelep
Visszapillantó tükrök mindkét oldalon
Kapcsoló a sárga forgóvillogónak
Kapaszkodókorlátok és fellépő az egyszerű 
megközelítés érdekében

A LEGMAGASABB SZINTŰ 
TELJESÍTMÉNYT, MEGBÍZHATÓSÁGOT 
ÉS KÉNYELMET NYÚJTJA, ÉS 
EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ 
NAGYON SOKFÉLE MUNKÁRA.

54 lóerő
53 literes üzemanyagtartály
Mechanikus sebességváltó – 12x12 
Elektrohidraulikus TLT-kapcsolás
Középső TLT alapfelszereltségben
Az új fülke csendes környezetet biztosít a kezelőnek
Két hátsó kihelyezett segédhidraulika-szelep
Hátsó sárvédőre szerelt TLT-kapcsoló
Két, középső helyzetű kihelyezett hidraulikaszelep 
Visszapillantó tükrök mindkét oldalon
Kapcsoló a sárga forgóvillogónak
Kapaszkodókorlátok és fellépő az egyszerű 
megközelítés érdekében

MINDEN, AMI CSAK KELLHET EGY 
KOMPAKT TRAKTORBAN – a motor, 
az opcionális fülke és a sebességváltó-
opciók által nyújtott előnyökkel kiegészítve, 
nagyon sok alkalmazási célra.

67 lóerő
53 literes üzemanyagtartály
Kétféle sebességváltó választható: 12x12 
mechanikus, vagy hidrosztatikus
Elektrohidraulikus TLT-kapcsolás
Középső TLT alapfelszereltségben 
Az új fülke csendes környezetet biztosít a kezelőnek
Hátsó helyzetű ROPS (mechanikus változat)
Két, középső helyzetű kihelyezett hidraulikaszelep
Két hátsó kihelyezett segédhidraulika-szelep
Hátsó sárvédőre szerelt TLT-kapcsoló
Visszapillantó tükrök mindkét oldalon
Kapcsoló a sárga forgóvillogónak
Kapaszkodókorlátok és fellépő az egyszerű 
megközelítés érdekében

A TÖKÉLETES VÁLASZTÁS 
KISGAZDASÁGI MUNKÁKHOZ, 
AMELYEK KOMPAKTABB ÉS 
SOKOLDALÚBB TRAKTOROKAT 
TESZNEK SZÜKSÉGESSÉ.
Ideális gép a lovasudvarok számára vagy 
a városfenntartási szektorban is, ahol 
strapabíró, egyszerűen használható gépekre 
van szükség a mindennapos munkavégzéshez.

20 lóerő
28 literes üzemanyagtartály
Mechanikus sebességváltó – 8x8
Mechanikus TLT-kapcsolás
Középső elhelyezésű, előre lehajtható ROPS
Hátsó kihelyezett segédhidraulika-szelep
Tágas, kényelmes kezelői tér, 
felhasználóbarát vezérlőelemekkel
Visszapillantó tükrök mindkét oldalon
Kapcsoló a sárga forgóvillogónak
Kapaszkodókorlátok és fellépő az egyszerű 
megközelítés érdekében

IDEÁLIS GOLFPÁLYÁK, KÖZTERÜLETEK, 
CAMPUSOK VAGY BIRTOKOK 
KARBANTARTÁSÁRA. 
Az önkormányzatoknál, a lovas- és 
szabadidőszektorban már jól bevált 
MF 1525 a gazdaságok és zöldterületek 
kezelésére is kiváló választás. 

25 lóerő
28 literes üzemanyagtartály
Hidrosztatikus sebességváltó (HST)
Középső TLT alapfelszereltségben
Elektrohidraulikus TLT-kapcsolás
Hátsó elhelyezésű, előre lehajtható ROPS
Két hátsó kihelyezett segédhidraulika-szelep
Tágas, kényelmes kezelői tér, 
felhasználóbarát vezérlőelemekkel
Visszapillantó tükrök mindkét oldalon
Kapcsoló a sárga forgóvillogónak
Kapaszkodókorlátok és fellépő az egyszerű 
megközelítés érdekében
Fűkaszaadapter rendelhető

REMEK VÁLASZTÁS ZÖLDTERÜLET-
KARBANTARTÁSHOZ 
VAGY MEZŐGAZDASÁGI 
VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE. 
Az MF 1735 M zöldterület-karbantartó 
traktorként ugyanolyan kiváló, mint 
speciális mezőgazdasági traktorként.

35 lóerő
36 literes üzemanyagtartály
Hidrosztatikus erőátvitel
Elektrohidraulikus TLT-kapcsolás 
Középső TLT alapfelszereltségben 
Hátsó elhelyezésű, előre lehajtható ROPS
Az új fülke csendes környezetet biztosít a kezelő számára
Két hátsó kihelyezett segédhidraulika-szelep 
A fülkés változaton két, középső helyzetű 
kihelyezett hidraulikaszelep
Hátsó sárvédőre szerelt TLT-kapcsoló
Visszapillantó tükrök mindkét oldalon
Kapcsoló a sárga forgóvillogónak
Kapaszkodókorlátok és fellépő az egyszerű 
megközelítés érdekében
Opcionális mellső függesztőmű és front TLT
Fűkaszaadapter rendelhető

MF 1520 MF 1525 MF 1735 M MF 1740 M MF 1750 M MF 1755 M MF 1765 M

Mezőgazdasági 
munkákhoz ideális

Zöldterület-
karbantartáshoz ideális
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A KEZELŐI KÖRNYEZET
A kezelő pozíciója, a lejtős, előre szűkülő 
motorházburkolat és a vízszintes helyzetű 
kipufogó kiváló kilátást biztosít. Mindegyik 
típusban a fülkés változatok alapfelszereltségben 
rendelkeznek közúti világítással és LED-es 
munkalámpákkal, hogy a sürgős feladatok 
sötétedés után se szenvedjenek késedelmet.

A mindkét oldalon elhelyezett visszapillantó tükrök 
tovább javítják a kilátási lehetőségeket. A sárga 
forgóvillogó egyszerűen aktiválható egy kapcsolóval.

A tágas kezelőplatform félig sík padozattal 
rendelkezik, amely mindkét oldalról könnyen 
megközelíthető a két kapaszkodó és a fellépők 
segítségével. Teljes körűen állítható ülés biztosítja, 
hogy a kezelő megfelelő testhelyzetet tudjon felvenni 
vezetés közben, a maximális kényelem érdekében.

A kezelőplatformos változatok alapfelszereltségben 
lehajtható ROPS-védelemmel rendelkeznek, 
a kezelőszervek tekintetében viszont 
megegyeznek a fülkés változatokkal.

A KEZELŐFÜLKE
A kezelői kényelem 
jegyében készült 
Az MF 1700 M sorozatban rendelkezésre 
álló fülkében ülve Ön is átérezheti ezt 
egy olyan, produktív környezetben, amely 
egyesíti magában a kényelmet, a csendet, az 
egyszerű használhatóságot és a minőséget.

A kezelő minden vezérlőelemet kézreállónak 
fog találni, az állítható kormányoszlopnak 

köszönhetően pedig mindig a 
legkényelmesebb testhelyzetet veheti fel. 
Ez a korszerű kialakítás fűthető hátsó 
ablakot, két USB-csatlakozóaljzatot, egy 12V-
os töltőcsatlakozót, és egy mobiltelefontartót 
is tartalmaz. Rádióelőkészítés is van, amely 
beépített hangszórókat is tartalmaz.

KILÁTÁS 
a nagyobb hatékonyság, kényelem 

és biztonság érdekében

KÉTFÉLE KIALAKÍTÁSI 
VÁLTOZAT 
Fülkés és kezelőplatformos*

KÉNYELEM 
kezelői környezet állítható kormányoszloppal 

és kézre álló vezérlőelemekkel

*típustól függően
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TELEFONTÁMOGATÁS 2 USB-porttal és 
12 V-os elektromos csatlakozóval.

Kiváló elhelyezésű kézigázkar.

KÉNYELMES MUNKAKÖRNYEZET A 
KELLEMESEBB MUNKANAPOK ÉRDEKÉBEN
Opcióban légrugós ülés is elérhető.

4 LED-ES MUNKALÁMPA– kettő elöl és kettő hátul

Az MF 1700 M típusokon elektrohidraulikus 
irányváltó kar, a fokozott kényelem érdekében.

Színkódolt vezérlőkarok a gyors és 
egyszerű működtetés érdekében.

Egyszerű és biztonságos feljutás 
kapaszkodók és fellépő segítségével.

További kényelmi funkciók a dönthető 
kormányoszlopnak és az egyszerű és pontos 
munkaeszköz-vezérlést lehetővé tevő, jobb oldali 
hidraulikus joystickvezérlőnek köszönhetően.

Praktikus kezelőszervek a motorfordulatszám 
beállítására és aktiválására. 

EGYSZERŰ HOZZÁFÉRÉS mindkét oldalról, lehajtható, 
hátsó helyzetű ROPS védelemmel.

Könnyű hozzáférés a függesztőmű és a hidraulika vezérlőelemeihez.

A KÉNYELEM 
JEGYÉBEN 

KÉSZÜLT
NÉHA A KIS RÉSZLETEK KÉPESEK A LEGNAGYOBB 

VÁLTOZÁST ELÉRNI MUNKATERHELÉSE CSÖKKENTÉSÉBEN.

A típustól függően a jellemzők eltérőek lehetnek. 
További részletekért forduljon területileg illetékes MF márkakereskedőnkhöz.
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A szigorú Stage V károsanyag-kibocsátási 
előírásoknak történő megfelelés érdekében az 
MF 1700 M sorozatba épített közös nyomócsöves 
motorok automata regenerációt biztosító 
kipufogógáz-utókezelő rendszerrel vannak 
felszerelve, amelynek minden részegysége 
egyetlen kompakt egységben, a motortérburkolat 
alatt található, így nem akadályozza a kilátást.

Az MF 1500 és az MF 1700 M típusok 
erőforrásai gazdaságos 3- és 4-hengeres 
motorok. Nyomatékkarakterisztikájuk 
kifejezetten az optimális hatékonyságot és 
az egyszerű kezelhetőséget szolgálja.

A karbantartási célú hozzáférés egyszerű, és az 
egy darabban megemelhető motortérburkolatnak 
köszönhetően a karbantartás nem okoz problémát.

A HATÉKONYSÁG ÉS 
FENNTARTHATÓSÁG 
JEGYÉBEN
MF 1500 ÉS MF 1700 M TRAKTOROK 
MEGBÍZHATÓ ÉS GAZDASÁGOS STAGE 
V-MEGFELELŐSÉGŰ MOTOROKKAL

A nagyobb vonóerő és a jobb 
manőverezőképesség érdekében a 
sorozat minden traktortípusa kapcsolható 
összkerékhajtással rendelkezik.

A minden MF 1500 és MF 1700 M típuson az 
alapfelszereltségbe tartozó, akár 1600 kg-
os teherbírású hárompont-függesztőmű a 
legtöbb munkához megfelelő erőt biztosít.

GUMIABRONCSOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA A KÜLÖNBÖZŐ 

ALKALMAZÁSOKHOZ.

MEZŐGAZDASÁGI GUMIABRONCSOK

GYEP GUMIABRONCSOK

VEGYES HASZNÁLATÚ GUMIABRONCSOK
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MŰKÖDTESSEN ÖN AKÁR 
KISGAZDASÁGOT, NAGYOBB 
TERMELŐ EGYSÉGET, VÉGEZZEN 
ZÖLDTERÜLET-KARBANTARTÁST 
VAGY NYÚJTSON GÉPI 
SZOLGÁLTATÁST - AZ MF 1500 ÉS 
MF 1700 M SOROZAT TRAKTORJAI 
HOZZÁJÁRULNAK AHHOZ, HOGY ÖN 
A LEGJOBB SZÍNVONALON, A LEHETŐ 
LEGNAGYOBB HATÉKONYSÁGGAL, 
TELJESÍTMÉNNYEL ÉS 
MEGBÍZHATÓSÁGGAL TUDJA 
ELVÉGEZNI A MUNKÁT.

TELJESÍTMÉNYRE 
KÉSZÜLT

Egyszerű működtetés a sebességtartó 
automatika segítségével.

Az MF 1700 M 12E x 12H sebességváltója Power Shuttle 
irányváltóval ellátott mechanikus sebességváltó minden 
alkalmazási irányban maximális kényelmet biztosít.

HIDROSZTATIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ
A három tartománnyal rendelkező hidrosztatikus 

sebességváltó a kiemelkedő hatékonyságot az egyszerű 
kezelhetőséggel egyesíti magában. A kezelése egy 

egyszerű lábpedállal történik, az irányváltások pedig a 
kormánykeréknél lévő irányváltó karral végezhetők.

A sebességtartó automatika tovább egyszerűsíti a kezelést, 
mivel a kezelő egy kapcsoló megérintésével eltárolhatja 
az aktuális sebességet menet közben. A sebességtartó 

automatika egy eltárolt sebességet képes tárolni és előhívni.

A tartott sebességből kilépni a fékpedál vagy a 
sebességtartó kapcsoló megérintésével lehet.

Ez a hasznos funkció segít a kezelőnek egyszerűen fenntarta-
ni a maximális termelékenységet. Azt is lehetővé teszi, hogy a 
kezelő a munka minőségére, így például a munkagép-beállítá-
sokra, a munkamagasságra és a kormányzásra koncentráljon.

Az MF 1525 kettős pedálvezérlést alkalmaz, mindkét 
menetirányhoz egyet, és a nagyobb kényelem érdekében 

tengelykapcsoló-működtetés nélküli használatot tesz lehetővé.

MECHANIKUS 
SEBESSÉGVÁLTÓ

Az MF 1700 M traktorokba 12x12-es 
mechanikus sebességváltót építettünk, amely 

három tartományban négy-négy fokozatot 
biztosít. A fokozatváltás kényelmesen, az 

ülés mellett lévő karral kivitelezhető.

Az irányváltások egyszerűen, a 
kormánykerék alatt, a bal oldalon elhelyezett 

irányváltó karral végezhetők el.

A jól bevált és hatékony működésű 
részegységek összhangja maximális 

teljesítmény- és üzemanyag-hatékonyságot 
biztosít, és a mezőgazdasági alkalmazások 

tökéletes váltójává teszi. 

Az MF 1520 traktorban 8x8-as 
mechanikus váltó van, amely megbízható, 

egyszerű működést garantál.
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A SOKOLDALÚSÁG 
JEGYÉBEN 
KÉSZÜLT
AZ MF KOMPAKT TRAKTOROK 
KÜLÖNFÉLE OPCIÓKAT KÍNÁLNAK AZ 
ÜGYFÉLIGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE ÉS A 
MUNKAESZKÖZÖK SZÉLES KÖRÉNEK 
MŰKÖDTETÉSE ÉRDEKÉBEN.

KÖZÉPSŐ ÉS HÁTSÓ TLT-KIHAJTÁS 

Annak érdekében, hogy a kiegészítők ilyen 
széles körét a lehető legjobban ki lehessen 
használni, minden MF 1500 és MF 1700 M 
traktor rendelkezik vagy mechanikusan vagy 
elektrohidraulikusan kapcsolható TLT-vel. A 
hátsó TLT nagyon egyszerűen használható, és 
540 vagy 540 Eco fordulatszámmal rendelkezik.

A középső (hasi) TLT 2000 ford./percen 
működik, ami ideálisnak tekinthető ha kiváló 
minőséget várunk el például egy fűkaszától.

Az elektrohidraulikus TLT-kapcsoló esetén a 
traktort és a munkaeszközt is védő Soft Start 
funkció fokozatosan pörgeti fel a TLT-t nagy 

tehetetlenségű terhelés esetén, és gyorsabban, 
ha nincs nagy tömege a meghajtott eszköznek.

A hátsó sárvédőre kihelyezett TLT-
kapcsolóval a kezelő kihasználhatja az 
automata TLT előnyeit az álló helyzetű 
munkáknál, például faaprításnál.

Automata üzemmód:
A TLT-tengelykapcsoló fokozatos 
hajtáskapcsolatot létesít, és a nyomás 
kezdetben lassan fokozódik. A TLT a 
traktor előre haladása közben forog, és 
megáll, amikor a kezelő hátramenetbe 
kapcsol vagy megállítja a traktort.

MELLSŐ FÜGGESZTŐMŰ 
ÉS FRONT TLT

Mivel a sokoldalúság kulcstényező ezeken a 
traktorokon, az MF 1735 M és MF 1740 M 

típusokon rendelkezésre álló mellső 
függesztőmű és a front TLT a traktor 

alvázával tökéletes összhangban 
van, és fenntartja a traktor jó 

manőverezhetőségét.
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20 és 67 LE közötti típusválaszték, 
erős, gazdaságos motorokkal

 A 8- vagy 12-fokozatú sebességváltók

 A Ergonomikus irányváltó kar. 

 A 2 TLT-fordulatszám: 540 / 540 Eco. Mérsékli a 
motorfordulatszámot és az üzemanyag-fogyasztást. 

 A 1-es kategóriás hárompont-függesztőmű helyzetszabályozással.

 A Akár 48 liter/perces hidraulikus szállítási 
teljesítmény alkalmazások széles köréhez.

 A Max. 2 hátsó kihelyezett hidraulikaszelep 
a munkagép-csatlakozásokhoz.

 A Kapcsolható összkerékhajtás hátsó 
differenciálzárral a nehéz terepviszonyokra.

 A Opcionális gyári kezelőfülke csökkentett zajszinttel 
a halk kezelői környezet érdekében. 

 A Visszapillantó tükrök mindkét oldalon a jobb 
látási körülmények elősegítésére. 

 A Kapaszkodókorlátok és fellépő az egyszerű és 
biztonságos megközelítés érdekében. 

 A Gumiabroncsok széles választéka a különböző alkalmazásokhoz. 

*A típustól függően a jellemzők eltérőek 
lehetnek. További részletek a műszaki adatokat 
tartalmazó oldalakon találhatók.

AZ MF 1500 ÉS AZ MF 1700 M 
SOROZAT TRAKTORJAI SZÁMOS 
OLYAN KULCSJELLEMZŐVEL, 
MŰSZAKI TULAJDONSÁGGAL ÉS 
KÉPESSÉGGEL RENDELKEZNEK, 
AMELYEK SOK KISEBB ÁLLATTARTÓ VAGY 
NÖVÉNYTERMESZTŐ GAZDASÁGBAN 
ÉS ÁLTALÁBAN A MEZŐGAZDASÁGI 
SZEKTORBAN NÉLKÜLÖZHETETLEN 
KOMPAKT ERŐGÉPPÉ TESZIK.
A motor és a hatékony sebességváltó által biztosított 
robusztus erő, a hidraulikának köszönhető maximális 
hatékonyság és kiemelkedő emelési teherbírás. Mindezek 
együttesen egy sokoldalú és terhelhető kompakt gépet 
alkotnak, amely kielégíti a specifikus követelményeket is.

AZ IDEÁLIS  
KOMPAKT 
MEZŐGAZDASÁGI 
TRAKTOR
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A KEMÉNY MUNKÁRA TERVEZETT MF 1500 
ÉS MF 1700 M SOROZAT TRAKTORAI GYEP 
GUMIABRONCSOKON NEM CSAK NAGYON 
KOMOLY GÉPEK, DE ANNAK IS NÉZNEK KI.
Nem számít, mi a feladat, ezeket a traktorokat 
arra tervezték, hogy minden nap maximális 
teljesítményt nyújtsanak. Mindegyik típus robusztus 
alvázzal, erős, gazdaságos motorral és masszív, 
reakciókész sebességváltóval rendelkezik.

A további választékbővítés és sokoldalúság 
érdekében a kompakttraktor-sorozat rendelkezik 
egy sor funkcióval és képességgel is, amely 
kifejezetten a kertészeti és közterület-
fenntartási szektorban hasznos. Ezekkel 
a traktorokkal nem csak megbízhatóan 
és hatékonyan el lehet végezni a munkát, 
de még professzionális arculatot is 
biztosítanak vállalkozásának.

ZÖLDTERÜLET-
KARBANTARTÁSI 
MUNKÁK Egy új, továbbfejlesztett, 152 cm 

széles, háromkéses fűkasza szerelhető 
a traktorra, amellyel 20-115 mm-es 

vágási magasság valósítható meg 
8 fokozatban, a kezelőülésből állítva, 

ugyanakkor 150 mm-es szabad 
hasmagasság is biztosítható. 

A ‚Mowerdeck Override‘ 
rendszer biztosítja a fel- és 

leszerelés egyszerűségét, mivel 
a traktor egyszerűen áthajthat 

a fűkaszaburkolaton.* 

25 és 67 LE közötti típusválaszték*, 
erős, gazdaságos motorokkal

 A Erős és rendkívül hatékony hidrosztatikus 
váltómű három tartománnyal.

 A Remek hidrosztatikushajtómű-beállítási 
lehetőségek: Maximális sebesség, sebességtartó 
automatika és reakció (MF 1700 M HST).

 A A középső helyzetű TLT mindegyik típuson 
alapfelszereltség. A jobb oldali konzolon lévő kapcsoló 
egyszerű és kényelmes működtetést biztosít. 

 A Független 540 és 540 ECO hátsó TLT-fordulatszámok.

 A Opcionális gyári kezelőfülke csökkentett zajszinttel 
a halk kezelői környezet érdekében. 

 A Egyszerű és precíz hátsófüggesztőmű-működtetés. 

 A Akár 48 liter/perces hidraulikus szállítási 
teljesítmény alkalmazások széles köréhez. 

 A Független TLT, Soft Start funkcióval a nagy inerciájú 
munkaeszközök kíméletes megindítása érdekében. 

 A Hátsó sárvédőn elhelyezett TLT-kapcsoló az álló 
helyzetű munkákhoz (pl. gallyaprítás). 

 A Visszapillantó tükrök mindkét oldalon a jobb 
látási körülmények elősegítésére. 

 A Sárga forgóvillogó gyári előkészítése (kapcsoló 
és elővezetékelés) alapfelszereltségben. 

 A Gumiabroncsok széles választéka a különböző alkalmazásokhoz.

 A Fűkaszaadapterek széles választéka. 

*A típustól függően a jellemzők eltérőek 
lehetnek. További részletek a műszaki adatokat 
tartalmazó oldalakon találhatók.

EGYSZERŰ ÉS GYORS FŰKASZAADAPTER-CSATLAKOZTATÁS
FŰKASZAADAPTEREK

*Az MF 1735 M és MF 1740 M típusokon áll rendelkezésre.
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ALKATRÉSZEK 
ÉS SZERVIZ
A TELJES GÉPÉLETTARTAMRA SZÓLÓ 

TERMÉKTÁMOGATÁS 
RENDKÍVÜL FONTOS
A mezőgazdasági gépek beszerzése, üzemeltetése 
és karbantartása komplex feladat, de Ön nyugodtan 
hátradőlhet, hiszen terméktámogatásunk és 
ügyfélszolgálatunk mindig kiemelt odafigyeléssel 
segíti az Ön munkáját. A Massey Ferguson 
ügyfeleként biztosra veheti, hogy az Ön tevékenységét 
valóban átlátó szakértő márkakereskedőink 
részéről személyre szabott, készséges és 
barátságos kiszolgálásban részesül.

Alkatrész- és szervizrészlegünk működésében nincs 
kieső idő, mivel nem szeretnénk, hogy egy gép állni 
kényszerüljön. Mindaddig, amíg Ön Massey Ferguson 
géppel rendelkezik, mi a rendelkezésére állunk.

Minden egyes eladott gép kapcsán büszkeséget és 
felelősséget érzünk, és küldetésünknek tekintjük, hogy 
az Ön által megvásárolt gép megbízhatóan működjön 
minden egyes alkalommal, amikor Ön használni kívánja.

AZ MF 1500 ÉS AZ MF 1700 M TRAKTOROKAT 
ÚGY TERVEZTÜK, HOGY A RENDSZERES 
KARBANTARTÁSUK GYORS, ÁTTEKINTHETŐ, 
EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY LEGYEN. 
Annak érdekében, hogy a napi karbantartást 
gyorssá, áttekinthetővé és egyszerűvé tegyük, a 
praktikumot a stílussal elegyítettük, és kiküszöböltük 
a traktorkarbantartással járó kellemetlenségeket, így 
amellett, hogy hamarabb láthat munkához, még több 
szabadidővel is rendelkezhet. A Massey Ferguson MF 1500 
és MF 1700 M sorozat traktorai esetében a gépudvarban a 
napi munkára való felkészítés minimális időt vesz igénybe. Könnyen nyitható motortérburkolat.

A karcsúsított kialakítású motortérburkolat és a mellső híd 
kialakítása kényelmes hozzáférést biztosít a motorhoz.

Egyszerű és gyors hozzáférés a rendszeres 
karbantartási helyekhez.

A jól arányosított hűtőegység könnyen hozzáférhető 
tisztítás és karbantartás céljából. A motor légszűrője 
szintén nagyon könnyen hozzáférhető és tisztítható.

OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
A mai mezőgazdaság olyan gépeket tesz szükségessé, 
amelyek a vállalkozás igényeihez illeszkednek. Annak 
érdekében, hogy Massey Ferguson gépét az Ön igényeihez 
tudja alakítani, számos opciót és kiegészítőt kínálunk, 
így például magasabb komfortfokozatú üléseket.

Mérnökeink minden, általunk kínált felszereltségi 
elemet minden szempontból alapos vizsgálatnak 
vettek alá, így biztosított az Ön gépével való 
optimális kompatibilitás, a biztonság, a tartósság és 
a megfelelő működés. Ön szakértő szolgáltatásban 
részesül Massey Ferguson márkakereskedője részéről, 
aki rendelkezik az összes szükséges szerszámmal 
és ismerettel a szakszerű beszereléshez.

 „Azt szeretném, hogy a 
napi karbantartás gyors és 
egyszerű legyen, hogy több 
szabadidőm maradjon.

”
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MINDIG ÖN MELLETT 
ÁLLUNK, HOGY NÖVELJÜK 

NYERESÉGESSÉGÉT 
ÉS HATÉKONYSÁGÁT
ÜDVÖZLI ÖNT AZ MF SERVICES – MINDEN AMIRE 
SZÜKSÉGE VAN MF 1500 ÉS MF 1700 M TRAKTORA 
ÜZEMELTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁHOZ.

A könnyen hozzáférhető és rugalmas MF szerviz segít az üzemeltetési költségek 
kézben tartásában, a költségvetés és az üzleti terv realizálásában. Mindezek 
érdekében biztosítja, hogy a gép minden üzemórája hozzáadott érték legyen, 
így Ön szabadon koncentrálhasson mezőgazdasági tevékenysége fő feladataira.

A szervizanyagok teljes körűen rendelkezésre álló készlete minden eddiginél 
könnyebbé teszi a Massey Ferguson gépek fenntartását és üzemeltetését.

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési 
feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy 
nem érhető el összes csomag minden országban. 

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.

MASSEY FERGUSON 
MÁRKAKERESKEDŐI 
HÁLÓZAT
Az Ön MF márkakereskedője területének egyik 
legjobb mezőgazdasági gépszakértője. Mindig 
bizalommal fordulhat márkakereskedőjéhez 
a legjobb értékesítési, karbantartási, javítási 
szolgáltatásokért, vagy éppen alkatrész 
vagy új gép vásárlása ügyében.

TÖBB MINT 4700 SZERVIZ- 
ÉS JAVÍTÁSI PONT 
VILÁGSZERTE

AGCO FINANCE
A TÖKÉLETES FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁST 
BIZTOSÍTJA VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA.

Az AGCO Finance a Massey Ferguson integrált, 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó részlege, amely az 
Ön vállalkozására szabott pénzügyi megoldásokat 
kínál, többek között lízingre, hitelre, zártvégű 
lízingre, teljes szolgáltatási csomagokra, tartós 
bérletre, és az MF Care kiterjesztettgarancia-
szerződések finanszírozására is.

MASSEY FERGUSON 
AJÁNDÉKTÁRGYAK
MOST MÁR ÖN IS LEHET OLYAN STÍLUSOS, 
MINT A MASSEY FERGUSONJA.

Egy olyan sapkát keres, amely illik az MF 1500 
és MF 1700 M traktorához... vagy stílusos 
és tartós munkaruházatot venne? Kiváló 
minőségű termékek exkluzív kínálatával 
rendelkezünk, melyek egyszerűen csak 
megtetszhetnek Önnek vagy családtagjainak, 
illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez 
jelentkezzen be online áruházunkba:

Shop.MasseyFerguson. com

EREDETI 
MASSEY FERGUSON 
ALKATRÉSZEK
A LEGJOBB GARANCIÁT JELENTIK ARRA, 
HOGY AZ ÚJ MF 1500 ÉS MF 1700 M 
TRAKTORA IDŐVEL IS MEGŐRIZZE ÉRTÉKÉT, 
ÉS VÉDVE LEGYEN A NEM TERVEZETT 
ÁLLÁSIDŐK ELŐFORDULÁSÁVAL SZEMBEN.

Válasszon kiegészítőink széles választékából, melyek 
között kenőanyagokat, AdBlue-t, ápolószereket, 
fülkekiegészítőket és még sok 
más dolgot találhat. Minden 
kiegészítő kizárólagosan az 
MF márkakereskedőjétől 
vásárolható meg.

Az „AGCO Parts Books To 
Go“ okostelefon-alkalmazás 
használatával gyorsan és 
egyszerűen beazonosíthatja a 
szükséges MF alkatrészt, és 
közvetlenül meg is rendelheti. 
Az alkalmazás letölthető az 
App Store vagy a Google Play 
Áruház felületén. Személyes hozzáférési adatai 
rendelkezésre állnak MF márkakereskedőjénél.
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ROPS ROPS Fülke ROPS Fülke Fülke ROPS 

Típusok MF 1520 MF 1525 MF 1735 M / 
MF 1740 M

MF 1735 M / 
MF1740 M

MF 1750 M 
/ 1755 M / 

1765 M HST 

MF 1765 
M Meca

MF 1765 
M Meca 

Tömeg kg 840 850 1500 1425 2170 2230 2070

Teljes hossz mm 2865 2935 3090 3430 3545 3545

Teljes szélesség mm 1100 1100 1415 1370 1585-1745 1585-1745 1585-1635 

Teljes magasság mm 2010 2420 2175 2455 2345 2325 2635
Tengelytáv mm 1560 1560 1695 1930 1990 1990

Mellső gumiabroncsok hüvelyk 6,0-12 6,0-12 26 x 10,5-12 9,5-16
Hátsó gumiabroncsok hüvelyk 9,5-16 9,5-18 13,6-16 13,6-28

Motor MF 1520 MF 1525 MF 1735 M MF 1740 M MF 1750 M MF 1755 M MF 1765 M

Teljesítmény 2500 ford./percnél LE (kW) 20 (14,3) 25 (18,2) 35 (25) 40 (29) 49 (36) 54 (40) 67 (49)

Hengerek száma / Lökettérfogat db/cm3 3 / 1123 3 / 1498 3 / 1825 turbófeltöltővel 4 / 2434 turbófeltöltővel

Üzemanyagtartály űrtartalma liter 28 36 53

Nyomaték Nm 63 76 110 125 140 188 200

Sebességváltó típusa

mechanikus (8x8) hidrosztatikus (HST) mechanikus (12x12)
hidrosztatikus (HST) / 
mechanikus (12x12)

TLT

Működtetés csúszó fogaskerekes elektrohidraulikus 
Hátsó TLT fordulatszámok ford./perc 540 540/750 (540E) 

Középső TLT m l l

Kihelyezett, hátsó sárvédőre szerelt TLT-kapcsoló - - l

Kerekek és gumiabroncsok

Mezőgazdasági gumiabroncsok
mellső 6,0-12 7-14 9,5-16
hátsó 9,5-16 9,5-24 13,6-28

Gyep gumiabroncsok
mellső 24x8,5-12 24x8,5-12 29x12,00-15
hátsó 315x75D-15 315/80D-16 475/65D-20

Gyep gumiabroncsok
mellső - - 26x10,5-12 vegyes használatú abroncsok 280/70R16
hátsó - - 13,6-16 vegyes használatú abroncsok 420/70R24

Mezőgazdasági gumiabroncsok
mellső - - - 280/70R16
hátsó - - - 420/70R24

Hátsó híd 

Differenciálzár l l l

Hárompont-függesztőmű, 1-es kat. l l l (golyós karvégek) l (horgos karvégek)
Emelési teherbírás a karvégeken kg 600 1200 1580 HST: 1580 / Mech: 1600

Hidraulikaszivattyú kapacitása liter/perc 20,0 20,8 41,5 48
Hátsó kihelyezett hidraulikaszelepek 1 2

Középső helyzetű kihelyezett hidraulikaszelep - 2 (fülkés) 2

Lehajtható ROPS / fülke ROPS Fülke / ROPS Fülke
Fülke / ROPS 
(mechanikus 

sebességváltó esetén) 

MAGYARÁZAT
l  Alapfelszereltség
m  Opcionális 
–  Nem áll rendelkezésre
*  Az adott ország jogszabályaitól függően

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak 
és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a 
specifikációk részteleinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt 
egyeztesse Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.
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www.  MasseyFerguson. co. uk

www.  facebook. com/masseyfergusonUK
Twitter. com/MF_EAME
Instagram. com/MasseyFergusonGlobal
www.  YouTube. com/MasseyFergusonGlobal
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