
DE LA MASSEY FERGUSON

75-105 CP MF 3700
MODELELE V-S-F-GE-WF
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1,00 - 1,30 m*

1,80 - 2,20 m

Versiunea pentru Vie (V)

Versiune disponibilă acum cu transmisii care 
oferă o viteză maximă de 40 km/oră

Cu lăţimi de la 1,0 m, ideală pentru culturile de 
viţă-de-vie tradiţionale dispuse mai apropiat, cu 
spaţii de 1,8 m - 2,2 m între rânduri.
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1,30 - 1,50 m* 1,50 - 1,80 m 1,60 - 2,20 m

1,30 - 1,60 m*

2,20 - 2,50 m 2,50 - 3,00 m 2,50 - 3,00 m2,20 - 2,50 m

*Lăţimea tipică de lucru

Versiunea Special (S) Versiunea pentru Livezi (F) Versiunea pentru Sere (GE) Versiunea pentru Livezi mari (WF)

Plecând de la succesul seriei MF 3600 și folosind feedbackul din 
partea fermierilor și a cultivatorilor specializați din întreaga lume, 
inginerii noștri au conceput în atelierul MF o gamă semnificativ 
upgradată de tractoare specializate, cu o mulțime de funcționalități 
perfecționate – noua serie MF 3700.

Aceste funcționalități-cheie sunt menite să facă din seria MF 3700 
partenerul de afaceri ideal pentru producătorii specializați care caută 
un tractor puternic, dar totodată cu un consum eficient de carburant, 
care să ducă la bun sfârșit într-un mod eficient toate sarcinile, 
menținând, în același timp, costurile de exploatare la un nivel minim.

De asemenea, am dorit în mod deosebit să ne asigurăm că timpul 
petrecut în cabină este mai confortabil pentru operator, cu un interior 
spațios, comenzi perfecționate la îndemâna operatorului, o vizibilitate 
îmbunătățită și un acces ușor în cabină.

Cu lățimi de la 1,3 m, ideală pentru exploatațiile 
de viță-de-vie mai aerate cu spații de la 2,2 la 
2,5 m între rânduri, cu un șasiu ușor mai mare 
și o cabină mai spațioasă pentru operator.

Cu lățimi de la 1,5 m, ideală pentru exploatațiile 
de viță-de-vie și livezile mai întinse cu spații între 
rânduri de la 2,5 la 3,0 m. Un tractor mai solid cu 
o punte față mai largă și o cabină mai spațioasă.

Versiune cu profil jos, ideală pentru lucrul sub 
pomi, serele de tip tunel și culturile de viţă-de-
vie cu coronament. Potrivită pentru lățimi între 
rânduri de 2,2 - 2,5 m.

Cu lățimi de la 1,5 m, ideală pentru podgoriile situate în 
zonele deluroase și fermele montane; oferă un centru 
de greutate jos și o mai mare stabilitate în pante, cu 
o punte față și o punte spate mai largi și o cabină mai 
spațioasă. Versiune ideală și ca tractor utilitar ușor. 
Potrivită pentru lățimi între rânduri de la 3 m. 

noua generație de  
tractoare specializate  
de la Massey Ferguson

Seria MF 3700 
Seria MF 3700 poartă marca distinctivă Massey Ferguson, un brand 
global de încredere și consacrat, renumit pentru produsele sale de 
nădejde și fiabile, tehnologia inovatoare și practică și un serviciu de 
asistență pe care vă puteți baza de la dealerii autorizați MF. 

Seria MF 3700 de la Massey Ferguson cuprinde cinci modele de 
tractoare specializate de înaltă calitate, cu o cabină spaţioasă sau 
platformă într-o varietate de lăţimi și profiluri, cu motoare între 75 
și 105 CP și o gamă de niveluri de dotări pentru o serie întreagă de 
aplicaţii extrem de specializate.
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o privire mai îndeaproape

O nouă stilizare a capotei în concordanță cu 
aspectul modern al familiei de utilaje MF

Un nou acces la rezervorul de carburant prin partea superioară 
a capotei; oferă acces mai ușor chiar și atunci când în față sunt 
montate un încărcător frontal sau o unealtă purtată

Înălțimea joasă a capotei asigură o mai 
bună vizibilitate în față pentru operator

Motor cu patru cilindri de nouă generație, 
în rampă comună, cu standard de emisii 
Stage 3B; mai multă putere și un cuplu 
mai mare

Rezervorul mai mare de carburant, de 74 litri, alături 
de un rezervor suplimentar de carburant, disponibil ca 
opțiune, oferă o capacitate maximă de carburant de 
104 litri, pentru timpi de inactivitate reduși 

Un nou cadru auxiliar de susținere pentru 
încărcător, montat din fabrică, ridicătorul frontal 
integrat și priza de putere (PTO) față; o operare 
îmbunătățită și o versatilitate mai mare folosind 
uneltele purtate în față

Un nou senzor de direcție 4WD; 
o operare mai ușoară și întoarceri 
îmbunătățite la capăt de rând

Noul MF 3700 este proiectat pentru eficiență 
maximă și costuri reduse de operare, folosind  
o serie dintre cele mai recente tehnologii fiabile 
și ușor de utilizat.

Pentru că știm că un tractor este un centru de 
profit pentru afacerea dvs.
Seria MF 3700 este aducătoare de profit în orice sector – încă 
din prima zi.

Sisteme de transmisie eficiente, conformitate avansată cu 
standardul de emisii Stage 3B, consum redus de carburant, 
intervale lungi de service, tracţiune și capacităţi de ridicare 
impresionante, alături de costuri mici de întreţinere – MF 3700 
vă face, pur și simplu, afacerea dvs. agricolă mai profitabilă. 
Şi asta cu fiecare hectar lucrat.

Seria MF 3700 
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Până la 6 faruri de lucru 
pentru o luminozitate mai 
bună pe timp de noapte

Noul joystick hidraulic unic integrează 
comenzile celor două valve 
distribuitoare și ale transmisiei pentru 
o operare ușoară și comodă

Opțiunea unui debit hidraulic mai 
puternic de 120 l/min pentru o 
mai mare eficiență în operarea 
încărcătoarelor, instrumentelor de 
tăiat crengi și trimmerelor

Cabină spațioasă cu acces ușor și 
un nou tablou de bord modern 

Nou - decalarea și orizontalitatea 
ridicătorului spate controlate prin joystick*

DE LA M
ASSEY FERGUSON

* Disponibil doar la modelele Efficient
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Seria MF 3700 este propulsată de noua generație de motoare cu patru cilindri și standard de emisii Stage 3B, cu 
puteri între 75 și 105 CP, care oferă un nivel superior de putere și cuplu, pentru a face față unor operațiuni mai 
solicitante, precum și uneltelor de înalt randament. 

Aceste motoare cu rampă comună oferă două memorii pentru turațiile motorului (versiunea Efficient) și o memorie 
pentru turațiile motorului (versiunea Essential), permițând setarea turațiilor preferate pentru rulare mai ușoară. 

Un rezervor mare de carburant, de 74 litri, cu un rezervor de carburant de 30 litri suplimentar, opțional, reduc la 
minimum timpii de inactivitate pentru realimentare, iar accesul la rezervorul de carburant se realizează acum prin 
partea superioară a capotei, accelerând și mai mult realimentarea și oferind acces mai ușor în cazul în care este 
montată o unealtă purtată în față.

MF 3707 MF 3708 MF 3709 MF 3710

V S F GE WF S F GE WF

Putere max. (ISO 14396) CP/kW 75 (55) 85 (64) 95 (71) 105 (77)

Cuplu max. (Nm) 320 365 395 405

Tipul motorului 3,4 l / 4 cilindri Stage 3B

Unitate de post-tratare a  
gazelor de eșapament Totul într-unul - în exteriorul capotei

Versiune Cabină/Platformă Cabină/Platformă Cabină/Platformă Cabină/Platformă

Putere și eficiență sporite
Seria MF 3700 

Noile motoare oferă intervale de service mai lungi, de 600 ore, pentru costuri de service 
și timpi de inactivitate mai mici.

Reproiectarea configurației sistemului de motorizare plasează acum sistemul de control 
al emisiilor la exteriorul capotei, ceea ce permite o poziție mai coborâtă a acesteia și 
îmbunătățește vizibilitatea șoferului în față.
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Sistem hidraulic 
mai puternic pentru 
uneltele mai solicitante
Seria MF 3700 dispune de sisteme hidraulice mult mai 
puternice decât seria predecesoare, oferind performanțe 
îmbunătățite cu uneltele, cum ar fi încărcătoarele, trimmerele 
și instrumentele pentru tăiat crengi; dispune, de asemenea, 
de o pompă auxiliară dedicată.

Alegeți transmisia potrivită pentru nevoile dvs.

Transmisie Viteză
3 game
4 viteze 

sincronizate
Divizor Inversor

12/12 Inversor mecanic 30 km/oră l - Mecanic

24/24 Inversor mecanic cu Hi/Lo mecanic 40 km/oră l Mecanic Mecanic

24/24 Inversor mecanic cu SpeedShift 40 km/oră l Electrohidraulic Mecanic

24/12 Powershuttle & Speedshift 40 km/oră l Electrohidraulic Electrohidraulic

Puteți alege între patru transmisii diferite care să se potrivească cu cerințele activităților dvs. specifice de culturi 
agricole sau creștere a animalelor. Optați pentru simplitatea unei transmisii mecanice sau profitați de inversarea 
rapidă între vitezele de deplasare înainte și înapoi, spre exemplu când încărcați materiale sau produse.

Comenzile transmisiei sunt, de asemenea, amplasate pe schimbătorul  
de viteze, ceea ce îi permite operatorului să debreieze, dar și să comute  
comanda SpeedShift din poziția Hi în poziția Lo. Prin urmare, operatorul  
va beneficia de 8 rapoarte per gamă care nu necesită folosirea ambreiajului, 
ceea ce sporește eficiența și confortul la rulare (24/24 Speedshift și  
24/12 Powershuttle & Speedshift).

Versiunea 24/12 Powershuttle 
& Speedshift prezintă butoane 
unice pentru transmisie montate 
pe joystick, care grupează 
ambreiajul, transmisia și funcțiile 
uneltelor pe o singură comandă 
simplă (versiunea Efficient). 
Operatorii se pot concentra asupra 
uneltei și a activității în curs 
de desfășurare, deoarece toate 
comenzile sunt la îndemână.

Opțiuni de debit hidraulic 

• Două pompe cu un debit maxim de 93 l/min @ 2300 rpm; 
66 l/min @ 2300 rpm sau 51 l /min @ 1800 rpm pentru 
ridicătorul spate și valvele distribuitoare  

• Trei pompe cu un debit maxim de 120 l/min @ 2300 rpm; 
93 l/min @ 2300 rpm sau 73 l /min @ 1800 rpm pentru 
ridicătorul spate și valvele distribuitoare 

Ridicătoarele spate au o capacitate de ridicare de 2,5 și 3 tone, iar 
cumpărătorii pot alege între două până la șase valve distribuitoare 
pe măsura nevoilor lor; seria MF 3700 oferă, de asemenea, o 
linie dublă pentru frâna hidraulică de remorcă, pentru tractarea 
în siguranță.
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Lucrând cu o cultură de mare valoare, aveți nevoie de un tractor care să fie extrem de compact, 
dar totuși puternic. Rândurile cu distanțe mici între ele și frunzele și fructele delicate înseamnă 
că tractorul trebuie suficient de îngust pentru a putea trece printre plante fără riscul de a le 
deteriora. Totuși, mediul operatorului trebuie să ofere în continuare confort și ușurință la utilizare 
în timpul programului lung de lucru, adesea în condiții climatice extreme. Promptitudinea este, 
de asemenea, o necesitate, așa că aceste tractoare trebuie să fie eficiente și productive. 

Seria MF 3700 a fost special proiectată pentru a veni în întâmpinarea acestor necesități.

V

Caracteristici principale: 
• Şasiu îngust de 930 mm de la flanșă la flanșă pe puntea față și 892 mm 

pe puntea spate

• Cabină îngustă de 1 m și opțiune de platformă ROPS

• NOU - opțiune de transmisie de 40 km/oră pentru o deplasare mai rapidă 
între diferitele sarcini

• Motoare de până la 95 CP cu cuplu maxim de 395 Nm pentru 
operațiunile care necesită putere mare, cum ar fi stropitul și cultivarea

• Sistem hidraulic puternic pentru operațiunile solicitante, cum ar fi tăiatul 
crengilor sau toaletarea

• Interior de cabină spațios și comod cu acces ușor și un nou tablou de 
bord modern

Versiunea pentru Vie
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Podgoriile moderne produc culturi de mare valoare, cu recolte bogate, așa că aveți nevoie de un tractor 
care să fie compact, dar cu adevărat productiv. În cazul podgoriilor mai aerate, se poate folosi un tractor 
mai mare și mai puternic, dar care să fie, totuși, suficient de îngust pentru a trece printre plante fără riscul 
de a le deteriora. Confortul și ușurința la utilizare sunt, de asemenea, importante în timpul programului lung 
de lucru, adesea în condiții climatice extreme. 

Seria MF 3700 a fost special proiectată pentru a veni în întâmpinarea acestor necesități.

S

Caracteristici principale: 
• Şasiu ușor mai mare de 990 mm de la flanșă la flanșă pe puntea față și 

972 mm pe puntea spate pentru un plus de stabilitate

• Potrivit pentru spații între rânduri de la 2,2 până la 2,5 m

• Cabină mai spațioasă de 1200 mm și opțiune de platformă ROPS

• Opțiune de transmisie de 40 km/oră pentru o deplasare mai rapidă între  
diferitele sarcini

• Motoare de până la 105 CP cu cuplu maxim de 405 Nm pentru operațiunile care 
necesită putere mare, cum ar fi stropitul sau cultivarea

• Sistem hidraulic puternic pentru operațiunile solicitante, cum ar fi tăiatul 
crengilor sau toaletarea

• Interior de cabină spațios și comod cu acces ușor și un nou tablou de bord modern

Versiunea Special
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Culturile de mare valoare, fie că este vorba de livezi sau viță de vie din podgorii mai întinse. 
Culturile cresc pe rânduri organizate, însă zonele mai mari necesită randamente mai mari, 
precum și o manevrabilitate excelentă și o motorizare compactă, pentru a evita deteriorarea 
frunzelor sau a fructelor delicate. Totuși, mediul operatorului trebuie să ofere în continuare 
confort și ușurință la utilizare în timpul programului lung de lucru, pe parcursul unui sezon lung. 

Seria MF 3700 a fost special proiectată pentru a veni în întâmpinarea acestor necesități.

F

Caracteristici principale: 
• Un tractor mai solid cu o punte față mai mare și o cabină mai spațioasă

• Punte față de 1325 mm și punte spate de la flanșă la flanșă: 1242 mm 

• Cabină de 1200 mm și opțiune de platformă ROPS

• Opțiune de transmisie de 40 km/oră pentru o deplasare mai rapidă între 
diferitele sarcini

• Motoare de până la 105 CP cu cuplu maxim de 405 Nm pentru operațiunile 
care necesită putere mare, cum ar fi stropitul și cultivarea

• Sistem hidraulic puternic pentru cele mai solicitante aplicații

• Interior de cabină spațios și comod cu acces ușor și un nou tablou de  
bord modern

Versiunea pentru Livezi
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Lucrând cu o cultură de mare valoare, aveți nevoie de un tractor care să fie extrem de compact, dar totuși puternic. 
Rândurile cu distanțe mici între ele și frunzele și fructele delicate înseamnă că tractorul trebuie suficient de îngust 
pentru a putea trece printre plante fără riscul de a le deteriora. Podgoriile cu coronament, lucrul sub copaci și în sere 
de tip tunel impun, de asemenea, restricții privind înălțimea utilajului. Totuși, mediul operatorului trebuie să ofere în 
continuare confort și ușurință la utilizare în timpul programului lung de lucru, adesea în condiții climatice extreme. 
Promptitudinea este, de asemenea, o necesitate, așa că aceste tractoare trebuie să fie eficiente și productive.

Seria MF 3700 a fost special proiectată pentru a veni în întâmpinarea acestor necesități.

GE

Caracteristici principale: 
• Şasiu ușor mai mare de 1155 mm de la flanșă la flanșă pe puntea 

față și 972 mm pe puntea spate pentru un plus de stabilitate

• Potrivit pentru spații între rânduri de la 2,2 până la 2,5 m

• Cabină compactă și opțiune de platformă ROPS

• Înălțimea platformei (cu pneuri de 24”): 1070 mm

• Opțiune de transmisie de 40 km/oră pentru o deplasare mai 
rapidă între diferitele sarcini

• Motoare de până la 105 CP cu cuplu maxim de 405 Nm pentru 
operațiunile care necesită putere mare, cum ar fi stropitul 
sau cultivarea

• Sistem hidraulic puternic pentru operațiunile solicitante, cum ar  
fi tăiatul crengilor sau toaletarea

• Interior de cabină spațios și comod cu acces ușor și un nou tablou 
de bord modern

Versiunea pentru Sere
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Podgoriile din zonele deluroase și fermele din zonele montane reprezintă un mediu dificil în care tractorul trebuie să lucreze în 
siguranță pe pante. Fermele de lactate și mixte necesită, de asemenea, un tractor utilitar puternic, dar totuși compact, care 
să lucreze în clădiri tradiționale, oferind, în același timp, versatilitatea de a face față lucrărilor pe teren. Mediul operatorului 
trebuie să ofere confort și ușurință la utilizare în timpul programului lung de lucru, adesea în condiții climatice extreme. 
Promptitudinea este, de asemenea, o necesitate, așa că aceste tractoare trebuie să fie eficiente și productive. 

Seria MF 3700 a fost special proiectată pentru a veni în întâmpinarea acestor necesități.

Versiunea pentru Livezi 
mari și un tractor 
polivalent remarcabil

Caracteristici principale: 
• Şasiu mai mare de 1460 mm de la flanșă la flanșă pe puntea față 

și 1540 mm pe puntea spate, oferind un centru de greutate jos și o 
stabilitate remarcabilă în pante 

• Cabină spațioasă și opțiune de platformă ROPS

• Opțiune de transmisie de 40 km/oră pentru o deplasare mai rapidă 
între diferitele sarcini

• Motoare de până la 105 CP cu cuplu maxim de 405 Nm pentru 
operațiunile care necesită putere mare, cum ar fi producția fânului  
și distribuția hranei pentru animale

• Sistem hidraulic puternic pentru sarcinile solicitante de manipulare  
a materialelor

• Opțiune de pachet de încărcător montat din fabricație pentru o 
soluție integrată de manipulare a materialelor

• Cabină confortabilă și bine echipată cu acces ușor și un nou tablou 
de bord modern
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Seria MF 3700 este disponibilă cu două niveluri de specificații – versiunea Essential și NOUA versiune Efficient.

Versiunea Essential oferă un pachet de specificații de bază, disponibil atât la tractoarele cu cabină, cât și la 
tractoarele cu suprastructură ROPS, fiind ideală pentru clienții care dispun de un buget limitat sau care au nevoie 
de un tractor mai degrabă de bază, cu transmisie mecanică și ridicător mecanic.

Versiunea Efficient este disponibilă doar la tractoarele cu cabină și oferă un tractor specializat cu echipare 
superioară, cu debit hidraulic superior, un joystick de comandă unic și controlul electronic al ridicătorului și al 
valvelor distribuitoare. 

În specificația Essential și Efficient, există opțiuni de transmisie și hidraulice suplimentare, care vă permit să vă 
personalizați tractorul în funcție de nevoile specifice ale fermei și ale culturilor dvs.

Essential 
Pachetul Essential standard include:
Debit hidraulic de 93 l/min
Ridicător spate cu acționare mecanică
Transmisie mecanică 12/12
Două valve distribuitoare spate cu 
comandă mecanică

Alegeți din aceste opțiuni:
Trei valve distribuitoare spate cu 
comandă mecanică
Două valve distribuitoare montate central
Ridicător faţă
Ridicător față și priză de putere (PTO)
Pachet încărcător frontal
Transmisie mecanică 24/24
Transmisie SpeedShift 24/24
Transmisie Powershuttle & Speedshift 24/12 
Control decalare și orizontalitate ridicător spate

Efficient 
Pachetul Efficient standard include:
Debit hidraulic de 120 l/min
Ridicător spate cu acționare electronică
Transmisie Powershuttle & Speedshift 24/12
Două valve distribuitoare spate cu comandă 
electronică + o valvă distribuitoare montată central 
Joystick multifuncţional hidraulic  
(valve distribuitoare + transmisie)

Alegeți din aceste opțiuni:
Patru valve distribuitoare spate cu 
comandă electronică
Două valve distribuitoare montate central
Ridicător faţă
Ridicător față și priză de putere (PTO)
Pachet încărcător frontal
Decalare și orizontalitate ridicător spate 
controlate prin joystick

Două specificații – alegerea vă aparține
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Sezoanele lungi și solicitante pentru culturile specializate fac din mediul operatorului o 
prioritate, iar cabina seriei MF 3700 vă oferă spațiul de lucru ideal pe teren.

Veți descoperi că este surprinzător de spațios pentru un tractor specializat, toate comenzile 
fiind ușor accesibile și vizibilitatea superbă oferind o rază vizuală perfectă asupra culturilor 
dvs. de mare valoare.

Pe lângă opțiunile de volan fix sau telescopic, se poate configura un volan înclinabil, care îi 
permite operatorului să îl regleze pentru confort optim și ajută la îmbunătățirea suplimentară 
a accesului ușor, degajat.

Acceleratorul de picior este amplasat acum de-a lungul tunelului transmisiei din cabină, 
pentru acces ușor și confort sporit.

Totul se află la locul lui. Comenzile sunt amplasate în mod logic pe consola din dreapta, 
indiferent de specificația aleasă. Butonul de cuplare pentru memorarea turațiilor motorului 
se află lângă comutatorul prizei de putere, iar setările și poziția ridicătorului spate îmbină 
precizia cu ușurința în utilizare. Un joystick unic care controlează decalarea și orizontalitatea 
ridicătorului spate este disponibil la versiunea Efficient pentru un confort sporit. 

Comenzile transmisiei sunt, de asemenea, amplasate pe schimbătorul de viteze, ceea ce îi 
permite operatorului să debreieze, dar și să comute comanda SpeedShift din poziția Hi în 
poziția Lo. Prin urmare, operatorul va beneficia de 8 rapoarte per gamă care nu necesită 
folosirea ambreiajului, ceea ce sporește eficiența și confortul la rulare (24/24 Speedshift și 
24/12 Powershuttle & Speedshift). 

Versiunea Efficient prezintă butoane unice pentru transmisie montate pe joystick, care 
grupează ambreiajul, transmisia și funcțiile uneltelor pe o singură comandă simplă. 
Operatorii se pot concentra asupra uneltei și a activității în curs, toate comenzile fiind 
ușor de selectat.

Ca opțiune, un nou senzor de direcție oferă o decuplare automată a tracțiunii integrale 
4WD, legată de unghiul de bracare, pentru întoarceri mai rapide și mai simple la capăt  
de rând.

Un nou tablou de bord digital afișează în mod clar toate datele de operare și ale utilajului, 
fie zi, fie noapte, și se poate alege între un radio analog sau digital (DAB +).

Vă puteți personaliza tractorul și mai mult în funcție de preferințele dvs. cu aer 
condiționat, o oglindă de interior și oglinzi externe acționate electric. Gama de scaune la 
alegere include un scaun luxos de înalt confort Grammer pentru versiunile F și WF.

Noi faruri de lucru sau de drum sunt o altă opțiune. Amplasate la mijlocul cabinei, acestea 
asigură o iluminare mai bună atunci când lucrați zi și noapte în sezonul de recoltare.

Spațiul dvs. de lucru pe teren



MF 3700

DE LA M
ASSEY FERGUSON

15

Ştim că nu există două operațiuni 
agricole la fel, că fiecare zi aduce 
cu sine noi provocări şi că fiecare 
sarcină trebuie realizată rapid şi 
eficient. De aceea am dezvoltat 
seria MF 3700 – 

tractorul specializat pentru 
culturi specializate.



Cultivatorii pot obține mai multe de la tractorul lor și 
își pot extinde sezonul de utilizare cu NOILE opțiuni 
ale ridicătorului frontal și a încărcătorului. 

Materialele sau produsele se pot muta cu ușurință 
cu acest încărcător frontal, care valorifică la 
maximum investiția unui tractor multifuncțional, 
ce poate fi folosit tot anul. Animalele pot fi 
hrănite mai ușor, iar sarcinile la care sunt supuse 
utilajele se reduce substanțial. Gama de unelte 
purtate în fața tractorului este într-o continuă 
creștere și disponibilă pentru utilajele specializate. 
Cosiți, tundeți sau mărunțiți și profitați de 
vizibilitatea îmbunătățită a unei unelte față, lăsând 
în același timp liber ridicătorul spate, pentru 
utilajele mai mari. 

Acum este disponibil un ridicător față, care ridică 
până la 1250 kg sau 1680 kg, în funcție de tractor,  
cu următoarele configurații din fabricație: 

• Doar ridicător față 

• Ridicător față + priză de putere 540 rpm ECO 

• Ridicător față + priză de putere 1000 rpm 

Performanțe sporite 
cu încărcător

Încărcătoare
Seria MF 3700 – Încărcătoare frontale disponibile

Model Tip Înălţimea 
de ridicare Capacitate*

MF 3700 F, S, WF
MF FL.3117X Neparalel 3,10 m 1.690 kg

MF FL.3114X Paralel 3,10 m 1.350 kg

* @ înălțimea maximă de ridicare - axul de pivotare

Ridicătorul față este compatibil cu încărcătorul 
frontal MF. 

Ca noutate pentru MF 3700 WF, MF 3700 F 
și MF 3700 S, este disponibilitatea unuo 
cadru auxiliar de susținere pentru încărcător, 
montat din fabrică, cu joystick mecanic pentru 
tractoarele cu specificația Essential și Joystick 
electrohidraulic pentru versiunile Efficient. 
Încărcătorul și ridicătorul spate sunt integrate 
complet, menținând o rază strânsă de barcare 
și un echilibru perfect al tractorului. Cu sisteme 
hidraulice mult mai puternice, care furnizează un 
debit maxim de 120l/min, seria MF 3700 oferă 
performanțe superioare ale încărcătoarelor. 
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Noua suspensie a punții față este o opțiune disponibilă 
pentru MF 3700 V, MF 3700 S și MF 3700 F.

Proiectarea sa a fost inspirată de suspensia punții față 
de la seria MF 7700, fiind din nou unică și exclusivă 
pentru Massey Ferguson.

Are 2 cilindri hidraulici conectați la 3 acumulatori.

Cursa totală este de 80 mm.

Noua suspensie a punții față este complet integrată 
în designul tractorului, oferind o gardă înaltă la sol și 
tracțiune superioară. Nu va reduce unghiurile ample 
de bracare specifice seriei MF 3700, asigurând o 
manevrabilitate perfectă.

Acumulatorii sunt amplasați sub cabină, iar modul de 
reglare manuală este standard.

Are foarte puține articulații și puncte de ungere pentru 
un sistem mai eficient și mai ușor de întreținut.

În câteva cuvinte, această opțiune va garanta o 
deplasare în siguranță și un confort excelent la 
utilizare, fără compromisuri. Va proteja operatorul, 
tractorul și uneltele atașate împotriva șocurilor în 
timpul lucrărilor zilnice pe câmp.

Noua suspensie a punţii faţă. 
Confort fără compromis

DE LA M
ASSEY FERGUSON

17



Garanţia unui viitor rentabil pentru afacerea dvs.
În afaceri, este întotdeauna bine să fiţi pregătit pentru neprevăzut, iar când vine vorba de utilaje, liniștea sufletească deplină este nepreţuită. 
Protejaţi-vă utilajele cu un pachet de service și garanţie extinsă MFCare.

Puteţi reduce costurile de întreţinere a utilajului 
dvs. prin operaţiuni de service și mentenanţă 
„preventive”, ceea ce înseamnă costuri mai mici 
de exploatare pe termen lung și asigurarea unui 
viitor productiv pentru afacerea dvs. 

Special conceput pentru dvs., 
MFCare a fost gândit pentru a răspunde 
nevoilor dvs. individuale. Pachetul acoperă până 
la 5 ani sau 6 000 de ore de funcţionare, în 
funcţie de cerinţele dvs. Acesta este disponibil 
la punctul iniţial de vânzare sau, pentru o mai 
mare flexibilitate, puteţi alege pachetul MFCare 
în orice moment în termen de șase luni de la 
înregistrarea utilajului.

Dealerul dvs. va pregăti pachetul de service 
și îl poate adapta pentru a acoperi până la 
maximum 10 000 de ore.

Alegând un pachet de service și garanţie 
extinsă MFCare, vă veţi asigura nu doar liniștea 
sufletească deplină pentru dvs. și afacerea dvs., 
ci și o mai mare valoare reziduală a utilajului, un 
istoric de service efectuat integral de dealer și 
piese originale AGCO Parts, înăuntru și în afară.

Pentru mai multe informaţii despre pachetul de 
service și garanţie extinsă MFCare, contactaţi 
acum dealerul dvs. Massey Ferguson. 

MFCare - pachetul de service și garanție 
extinsă* este o soluţie completă menită să 
ofere tractorului dvs. o îngrijire deplină, inclusiv 
întreţinere de rutină, acoperirea costurilor de 
reparaţii și o garanţie completă asigurată de 
AGCO. Acest pachet complet garantat acoperă 
o serie de componente critice precum:

• Motorul și transmisia
• Sistemul hidraulic
• Priza de putere (PTO)
• Direcţia
• Sistemele electronice
• Cabina și comenzile
• Punţile

Siguranță pentru viața utilajului 
Puteţi fi sigur de operaţiunile de service 
„preventiv” bazate pe ultimele tehnologii și 
efectuate de tehnicieni profesioniști. Aceștia au 
ani buni de experienţă și vă stau la dispoziţie 
pentru a asigura că utilajul dvs. funcţionează 
la performanţe optime. Toate operaţiunile se 
desfășoară în strictă concordanţă cu un plan de 
service furnizat de Massey Ferguson.

Cu pachetul MFCare și graţie acestui service 
„preventiv”, utilajul dvs. își va menţine o 
excelentă productivitate de-a lungul întregii 
sale vieţi îndelungate de exploatare. Cel mai 
important aspect al acestui pachet este faptul 
că nu veţi avea niciodată de suportat costuri 
suplimentare neprevăzute.

*MFCare - pachetul de service și garanţie extinsă - poate să nu fie întotdeauna disponibil sau poate depinde de piaţă. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Massey Ferguson pentru a verifica disponibilitatea în regiunea dvs. Sub rezerva unor termeni și condiţii.
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Asistență completă cu serviciile MF. 
Suntem aici pentru dvs.

Massey Ferguson și dealerii și distribuitorii săi sunt întotdeauna 
pregătiţi și gata să vă ofere întreaga asistenţă posibilă pentru 
achiziţia dvs.

Agricultura poate fi o afacere dificilă, de aceea ne vom asigura 
că beneficiaţi de asistenţă oricând aveţi nevoie și în perioadele 
cruciale ale anului. Dealerii noștri se angajează să găsească 
produsul adecvat pentru dvs. și să vă ofere asistenţa, serviciile 
și piesele necesare la cele mai înalte standarde. Veţi deveni 
parte a unei familii devotate de specialiști extrem de competenţi 
care fac tot posibilul pentru a vă oferi o asistenţă veritabilă și 
servicii de înaltă calitate.

Înţelegem ce înseamnă agricultura și suntem conștienţi de 
provocările cu care se confruntă fiecare individ, astfel că 
dealerii noștri vă pot ajuta să vă planificaţi un viitor de succes. 
Întrebaţi dealerul dvs. despre pachetele noastre de finanţare 
care pot include leasingul financiar, leasingul operaţional, 
închirierea sau facilităţi de împrumut.
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MF 3707 MF 3708 MF 3709  MF 3710
V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF S/F/GE/WF

Performanţa motorului
Putere max. (ISO 14396) CP/kW 75 (55) 85 (64) 95 (71) 105 (77)

Cuplu max. (Nm) 320 365 395 405
Motor

Conformitate cu standardele de emisii Stage 3B Stage 3B Stage 3B Stage 3B
Sistem de injecţie Rampă comună

Gestionarea motorului ECU electronică ECU electronică ECU electronică ECU electronică
Capacitate/ Nr. de cilindri 3,4l / 4 3,4l / 4 3,4l / 4 3,4l / 4

Eșapament, orizontal stânga l l l l

Eșapament vertical m m m m

Filtru dublu de aer cu element filtrant uscat l l l l

Memorii turații (rpm) motor Essential: 1 memorie - Efficient: 2 memorii
Rezervor de carburant 74 l (54 l cu priză de putere față)

Rezervor suplimentar de carburant 30 l - (versiunile S, F și WF) - Capacitate totală: 104 l
Interval de service motor 600 ore

Transmisie
12F/12R inversor mecanic (30 km/oră) l l l l

24F/24R inversor mecanic (40 km/oră) m m m m

24F/24R, inversor mecanic și Speedshift (40 km/oră) m m m m

24F/12R, Power Shuttle și Speedshift (40 km/oră) m m m m

Priză de putere (PTO)
Acționare și control Electrohidraulic(ă)

540 rpm / 750 rpm (540 Eco) l l l l

540 rpm / 1000 rpm m m m m

Proporțională cu viteza la sol m m m m

PTO față 750 rpm (540 Eco) cu ridicător frontal m m m m

PTO față 1000 rpm cu ridicător frontal m m m m

Sistemul hidraulic
Debit max. de ulei @ 2 300 rpm (l/min)

Frână/Direcție/IPTO, pompa nr. 1 27

Debit max. de ulei @ 2 300 rpm (l/min)

Auxiliare standard pompa nr. 2 (ridicător + valve distribuitoare) 66

Auxiliare opționale pompa nr. 3 (ridicător + valve distribuitoare) 27
Frâne  

Tip/acţionare Frâne cu disc și răcire în ulei, acţionare hidraulică

Frâna de staţionare Mecanică, independentă de frânele principale, comandă manuală cu manetă
Frâne hidraulice de remorcă Linie dublă hidraulică

4WD
Cuplare   l Cuplare electromecanică    m Cuplare electrohidraulică

Senzor unghi de bracare (cu acționare electrohidraulică 4WD) m

Specificaţii

l = Standard m = Opțional(ă) - = Nu este disponibil(ă)
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MF 3707 MF 3708 MF 3709  MF 3710

V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF S/F/GE/WF

Ridicător
Ridicător spate în 3 puncte Cat. Ridicător cat. 1/2 cu capete fixe cu bile (capete cu cârlig opţionale - poziție reglabilă opțională)

Detecția tracțiunii Braţ superior cu detecţie
Presiune max. - bari 190 190 190 190

Poziția ridicătorului Decalare și orizontalizare mecanice sau electrohidraulice
Capacitate maximă de ridicare la capătul tiranţilor 2500 kg și 3000 kg (opțional)

Ridicător faţă în 3 puncte Cat. 2 cu brațe pliabile și capete cu cârlig - Suspensie
Capacitate maximă de ridicare la capătul tiranţilor m 1650 kg (versiunea GE: 1250 kg)

Cabină
Coloană de direcție fixă l l l l

Coloană de direcţie telescopică m m m m

Coloană de direcţie telescopică și înclinabilă m m m m

Aer condiţionat m m m m

Scaun cu suspensie mecanică l l l l

Scaun cu suspensie pneumatică m m m m

Scaun luxos cu suspensie pneumatică m (doar F și WF)
Radio FM m m m m

Sistem hidraulic auxiliar
Essential 66 l/mn (2 pompe)

Comanda ridicătorului spate Mecanic
Valve distribuitoare spate 2 - 3 (acționare mecanică)

Valve distribuitoare montate central - - - -
Retur liber spate m m m m

Evacuare faţă dreapta și retur liber m m m m

Essential 93 l/mn (3 pompe)
Comanda ridicătorului spate Mecanic

Valve distribuitoare spate 3 (acționare mecanică)
Valve distribuitoare montate central 2 (acționare mecanică)

Retur liber spate m m m m

Evacuare faţă dreapta și retur liber m m m m

Efficient 93 l/mn (3 pompe)
Comanda ridicătorului spate ELC electronică

Valve distribuitoare spate 2 sau 4 (acționare electronică)
Valve distribuitoare montate central 1 sau 2 (acționare mecanică)

Retur liber spate m m m m

Evacuare faţă dreapta și retur liber m m m m
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22 Opţiuni

ESSENTIAL EFFICIENT
V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF

Bază
Debit hidraulic Debit hidraulic de 93 l/min Debit hidraulic de 120 l/min
Ridicător spate Ridicător spate cu acționare mecanică Ridicător spate cu acționare electronică

Valve distribuitoare spate x2 acționare mecanică x2 acționare electronică
Valve distribuitoare montate central - x1 acționare mecanică

Transmisie 12/12 mecanică 24/12 PowerShuttle & Speedshift

   

Opţiuni
Transmisie mecanică 24/24 m -

24/24 Speedshift m -
24/12 PowerShuttle & Speedshift m -

Debit hidraulic de 120 l/min m -
3 valve distribuitoare spate  

cu acționare mecanică m -

2 valve distribuitoare montate central m m

Ridicător faţă m m

Ridicător față + PTO față (1000 sau 540E) m m

Pachet încărcător frontal m m

Decalare/orizontalizare  
cu comandă electronică m m

4 valve distribuitoare spate  
cu acționare electronică

- m

Suspensia punţii faţă m m

l  =  Standard     m  =  Opțional     -  =  Indisponibil
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23Dimensiuni - V,S,F,GE,WF (4WD)

De la linia centrală a punții spate (mm) V S F GE WF
Dimensiuni Cabină

A
Distanță punte spate - partea superioară  

a plafonului (fără girofar)
1803 1803 1803 1803 1803

C Cel mai jos punct sub puntea spate 250 250 250 250 250

D Distanță puncte spate - punte față 237 237 218 156 194

E Cel mai jos punct al punții față 354 354 334 273 314
F Cel mai jos punct al suportului punții față 260 260 260 260 260
G Lungime totală 4073 4073 4073 4073 4073

H Ampatament 2148 2148 2124 2085 2124

I Lățime internă apărători 450 520 600 450 600

J Lățime externă apărători 1000 1300 1450 1000 1450

K Lățime externă cabină 1000 1200 1200 1000 1200
Înălțime suplimentară cu girofar 200 200 200 200 200

Dimensiuni Semi-platformă
B Distanță punte spate - ROPS (fără girofar) 1987 1987 1987 1987 1987
C Cel mai jos punct sub puntea spate 250 250 250 250 250
D Distanță puncte spate - punte față 237 237 218 156 194
E Cel mai jos punct al punții față 354 354 334 274 314
F Cel mai jos punct al suportului punții față 260 260 260 260 260
G Lungime totală 4073 4073 4073 4073 4073

H Ampatament 2148 2148 2124 2085 2124
I Lățime internă apărători 450 520 600 520 600
J Lățime externă apărători 1000 1300 1450 1150 1450
L Înălțime apărători spate 730 730 730 605 730
M Înălțime min. volan 810 810 810 780 810



Site 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
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