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Beauvais,
Franța Centrul de Excelență în Inginerie și Fabricație

Unitatea de fabricație a tractoarelor Massey Ferguson  
din Beauvais (Franța) câștigă premiul  

„Fabrica anului 2016” în Franța 
„L’Usine Nouvelle”

Oricine cumpără astăzi un tractor Massey Ferguson se așteaptă ca acesta 
să îndeplinească cele mai recente standarde operaționale și de mediu. Se 
așteaptă ca acesta să îmbine tot ce este mai bun la tehnologiile actuale 
în materie de confort, simplitate, fiabilitate, calitate, precum și cea mai 
bună experiență în materie de operațiuni agricole. 

Seria MF 5700 S este concepută și construită la unitatea de fabricație 
AGCO din Beauvais, Franța, care a câștigat prestigiosul premiu „Fabrica 
anului 2016”, decernat de „L’Usine Nouvelle”, cea mai importantă revistă 
industrială din Franța. 

Unitatea de la Beauvais proiectează și fabrică tractoare Massey Ferguson 
cu puteri de 75–400 CP, fiind cel mai mare producător și exportator de 
utilaje agricole din Franța. Unitatea este și certificată ISO 9001. 

Investițiile de 300 de milioane EUR din decursul ultimilor cinci ani în 
uzina de tractoare de la Beauvais, locul în care se fabrică tractoarele 
Massey Ferguson din gama de mare putere, au avut drept obiectiv 
esențial să asigure că tractoarele Massey Ferguson sunt construite la 
standarde de calitate, fiabilitate și productivitate care să confere liniște 
sufletească proprietarilor și operatorilor care se bazează pe aceste utilaje.

Un obiectiv care se află în centrul a tot ceea ce facem la Beauvais. 
Inginerii noștri au agricultura în sânge și putere de viziune. Aceștia sunt 
gata să dezvolte soluții noi la provocările complexe de azi și de mâine 
ale agriculturii, printre care și reducția catalitică selectivă (SCR) pentru 
economii de carburant, noi fiind primii care am adus această tehnologie 
pe piață. Rezultatul: tractoare care vă ajută să lucrați mai eficient și mai 
profitabil în cadrul exploatației dvs.
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MF 5700 S

Fața noului MF 5700 S vă captează și reține atenția. În centru se află logoul clasic MF cu 
trei triunghiuri, în jurul căruia se conturează forma puternică a capotei emblematice MF 
specifice MF „S Effect”: întregul design emană o putere remarcabilă, agilitate, calitate de 
top și stil distinct pe care le veți resimți zi de zi cu MF 5700 S. 

MF 5700 S vă oferă o manevrabilitate și o versatilitate excelente pentru muncile din cadrul 
fermei, de pe câmp ori pentru deplasările pe drum – un utilaj polivalent remarcabil! 

Cu designul său modernizat, sistemul de transmisie de înaltă performanță, nivelurile 
ridicate de confort și gama largă de echipamente și opțiuni, MF 5700 S este, fără 
discuție, conceput să facă față oricăror provocări și sarcini din cadrul exploatației, rapid 
și eficient - este cu adevărat tractorul suprem care poate merge oriunde și face orice!

Indiferent ce sarcină aveți de făcut în decursul zilei, MF 5700 S o poate 
duce la bun sfârșit!

ADN-ul Massey Ferguson se regăsește evident în gama MF 5700 S, care continuă 
tradiția triumfătoare laureată a modelelor precedente din acest segment de putere de 
95–130 CP. Am extins acum combinația remarcabilă de putere și versatilitate pentru a 
ajunge la și mai multe ferme, odată cu noul model MF 5709 S de 95 CP.

Prin designul său elegant și inteligent, seria MF 5700 S vă aduce cea mai bună vizibilitate 
de pe piață, grație capotei sale cu bot înclinat. Prin sistemele sale de transmisie eficiente, 
alături de cele mai recente tehnologii integrate la bord, noul tablou de bord inteligent și 
nivelurile ridicate de confort, MF 5700 S vă ajută să vă concentrați pentru a vă termina 
treaba rapid și eficient.

MF 5700 S vă oferă o gamă de transmisii la alegere și opțiuni de medii ale operatorului 
în funcție de nevoile specifice ale afacerii dvs. agricole.

MF 5700 S este aici!

Bun venit la „S Effect” de  
la Massey Ferguson
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Știm că nu există două exploatații la fel, 
că fiecare zi aduce cu sine noi provocări și 
că fiecare sarcină trebuie îndeplinită rapid 
și eficient. Tocmai de aceea am dezvoltat 
seria MF 5700 S – 

Tot ceea ce vă trebuie... 
...pentru a duce la bun sfârșit 
orice sarcină
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MF 5700 S

Putere și performanțe absolute pentru ferma dvs.
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MF 5709 S MF 5710 S MF 5711 S MF 5712 S MF 5713 S

Tipul motorului AGCO POWER 4,4 l / 4 cilindri cu tehnologie SCR multifuncțională de înaltă eficiență

Tipul transmisiei
Dyna-4
Dyna-6

Putere max. @ 2 000 rpm (CP) 95 100 110 120 130

Cuplu max. @ 1 500 rpm 405 420 468 502 545

Versiuni Essential, Efficient, Cabină panoramică

MF 5700 S
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le Motorul AGCO Power renumit pentru fiabilitatea excelentă, care folosește tehnologia inovatoare SCR cu 

reputație dovedită de cele 50 000 de tractoare cu SCR vândute la nivel mondial. Se îmbină perfect cu gama de 
transmisii la alegere Dyna-4 și Dyna-6 de ultimă generație, pentru o fiabilitate robustă remarcabilă și o operare lină 
și fără efort. 

Confort suprem pentru o zi de lucru mai productivă, grație cabinei care îmbină confortul, silențiozitatea, 
ușurința în utilizare și calitatea cu accesul ușor în cabină datorită ușilor cu deschidere largă. Suspensia cabinei 
și suspensia punții față pentru o deplasare optimă în cele mai dificile condiții sunt completate de comenzile care 
oferă o ergonomie optimă și reduc oboseala, cu o funcționalitate concepută pentru o eficiență maximă, indiferent 
de sarcină. 

Capabil să lucreze mai eficient cu cele mai solicitante unelte, cu capacități de ridicare impresionante și 
o gamă largă la alegere de prize de putere (PTO) și specificații hidraulice. Cele mai recente tehnologii oferite de 
pachetul de agricultură de precizie Fieldstar 5, incluzând ISOBUS și soluțiile de ghidare Auto-Guide™, vă ajută 
să vă mențineți pe calea profitului și să profitați la maximum de echipamentul sofisticat, îmbunătățind totodată 
ușurința în utilizare pentru operator. 

Costuri reduse de exploatare asigurate de motoarele AGCO Power cu cel mai mic consum de carburant 
și AdBlue®, plus un sistem de eșapament care nu necesită întreținere. Transmisia reduce și ea costurile cu 
carburantul în deplasările pe drum, în timp ce ghidarea Auto-Guide™ reduce suprapunerile. Întreținerea zilnică 
ușoară și comodă reduce costurile cu eventualele reparații în service, iar managerii care se ocupă de flota de 
vehicule pot monitoriza și optimiza performanțele utilajelor folosind sistemul de telemetrie AgCommand® și 
serviciile conectate. 
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MF 5700 S – 
Radiografia tractorului dvs. care  
poate merge oriunde și face orice

Costuri reduse de exploatare - Motoarele AGCO Power de 4,4 l cu 4 cilindri și tehnologie 
SCR multifuncțională de înaltă eficiență cu standard de emisii Tier 4 Final oferă mai multă 
putere și un cuplu mai mare, alături de un consum mai mic de carburant și de AdBlue®. 
Control electronic al supapei de descărcare (wastegate) a turbocompresorului pentru 
performanțe îmbunătățite și un control mai bun al emisiilor. Transmisie Super Eco pentru 
lucrările pe drum și priză de putere Eco. Turația la ralanti redusă automat a motorului reduce 
consumul de carburant.

Costuri reduse cu reparațiile și întreținerea - MF 5700 S dispune de o serie de 
componente care nu necesită întreținere, printre care și sistemul de post-tratare a gazelor 
de eșapament conform cu standardul Tier 4 Final. Acces ușor pentru întreținerea zilnică. 
Contractele de reparații și întreținere MFCare sunt disponibile pentru a ajuta afacerile 
agricole să funcționeze competitiv și rentabil, iar rețeaua extinsă de dealeri înseamnă că 
asistența este întotdeauna la un simplu telefon distanță.

Sistemele de transmisie eficiente aduc o mai mare productivitate - Puterea deplină 
a motorului este disponibilă în orice moment. Transmisiile Dyna-4 și Dyna-6 cu performanțe 
dovedite și cu funcție opțională AutoDrive pentru schimbarea automată a treptelor de viteză; 
o conlucrare perfectă între motor și transmisie pentru randamente maxime. 

Confort suprem pentru o zi de lucru mai productivă - O gamă 
largă de tipuri de cabine și plafoane, la care se adaugă un sistem de 
suspensie simplu și eficient și suspensia punții față. Acces ușor în 
cabină și cea mai bună vizibilitate de pe piață cu o suprafață vitrată 
mare și o capotă cu bot înclinat. Informațiile esențiale întotdeauna la 
îndemână grație noului tablou de bord cu ecran de setări și informații 
(SIS) și consolei Datatronic 4 pentru gestionarea tuturor funcțiilor 
tractorului. Ergonomie perfectă cu toate comenzile atent dispuse 
pentru o operare ușoară.

* În funcţie de versiuni. A se vedea specificațiile și nu ezitați să întrebați dealerul 
sau distribuitorul dvs. local MF pentru mai multe detalii.

Acordat de experți independenți
Gama de tractoare din seria MF 5700 S beneficiază de 
toate funcționalitățile seriei MF 5700 SL care i-a precedat 
și care a primit titlul de Tractorul Anului 2016 la categoria 
„Best of Utility” (Cea mai bună utilitate), o recunoaștere 
a realizărilor Massey Ferguson în materie de inginerie și 
fabricație în sectorul foarte important de 75-130 CP.

De ce? Pentru că fabricăm doar tractoare menite să asigure ani 
întregi de fiabilitate, costuri excelente de exploatare și o creștere 
profitabilă pentru afacerea dvs. Juriul format din 23 de jurnaliști 
europeni a evidențiat mai ales unitatea multifuncțională care 
încorporează sistemul SCR și catalizatorul de oxidare diesel (DOC) 
într-un singur ansamblu compact amplasat ingenios sub partea 
din dreapta a cabinei. 

Beneficiile laureate includ controlul eficient al emisiilor, economia 
de carburant și realizarea uneia dintre capotele cele mai înclinate 
și mai suple din acest sector, care asigură o vizibilitate și o 
manevrabilitate excelente în special în operațiunile cu încărcător. 



MF 5700 S
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Tehnologii necomplicate Fuse Technologies - Noul terminal opțional 
Fieldstar 5 vă oferă cel mai recent pachet pentru agricultura de precizie cu  
o interfață ușor de utilizat.
• Terminal cu ecran tactil de 9" creat să ofere o experiență mai intuitivă și  

mai precisă în materie de operațiuni agricole.
• Noile soluții Auto-Guide™ asigură economii prin reducerea suprapunerilor.
• AgControl™ vă permite să ajustați rata de aplicare din mers, minimizând 

totodată în mod automat suprapunerile, omiterile și irosirea de produse.
• TaskDoc™ creează și transmite securizat evidențe detaliate ale lucrărilor 

între teren și birou.
• Sistemul de telemetrie AgCommand® pentru gestionarea performanțelor  

și utilizării flotei de vehicule.

Posibilitatea de a lucra mai rapid cu o gamă extrem de largă 
de unelte - Versatilitate - Timpul înseamnă bani.  Puteți alege între trei 
sisteme hidraulice de debit ridicat. Ridicător frontal cu controlul poziției. 
Noi opțiuni pentru cupla de atașare spate pentru o atașare mai ușoară și 
mai rapidă. Funcția SpeedSteer pentru întoarceri mai line și mai rapide la 
capăt de rând.

Vizibilitate la 360° pe timp de noapte - Setul opțional de faruri  
LED asigură o vizibilitate remarcabilă în operațiunile de noapte  
(până la 12 faruri de lucru).

Tractorul suprem pentru operațiuni cu încărcător - Vizibilitate 
excelentă peste tabloul de bord suplu și capota îngustă cu bot înclinat , 
alături de un design extrem de manevrabil și agil. Maneta Power Control 
în stânga pentru schimbarea sensului de mers, schimbarea treptelor 
de viteză și selectarea punctului neutru, alături de o gamă la alegere de 
joystick-uri pentru operarea încărcătorului, precum și pentru schimbarea 
sensului de mers și a vitezelor. Tractoarele comandate „pregătite pentru 
încărcător” necesită doar montarea brațelor încărcătorului și a uneltelor.
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Generarea inteligentă a unei puteri rentabile
În avangarda motoarelor cu patru cilindri

Privind întotdeauna 
înainte spre viitor

Unii spun că a ne imagina viitorul este ceva zadarnic. Pentru Massey Ferguson și 
departamentul nostru de inginerie, acesta a reprezentat întotdeauna o provocare 
captivantă. Însă asta nu este tot – inginerii noștri nu se mulțumesc doar să 
privească înainte. Și-au dorit dintotdeauna să influențeze viitorul pentru a oferi 
motoare extrem de eficiente și puternice, reducând totodată la minimum consumul 
de carburant, ceea ce poate avea un efect semnificativ asupra balanței unei afaceri, 
precum și să contribuie la îndeplinirea angajamentelor de mediu ale industriei. 

Încă din 2008, Massey Ferguson, împreună cu AGCO Power, au fost deschizători 
de drumuri prin introducerea tehnologiei SCR drept cea mai simplă soluție, care 
nu necesită întreținere, pentru conformarea cu cele mai exigente reglementări în 
materie de emisii, fără a face compromisuri în privința puterii sau a productivității. 
Această tehnologie este acum un standard al industriei, însă continuăm să 
fim lideri prin cele 50 000 de tractoare echipate cu SCR din întreaga lume! – 
Singurul impact asupra activității dvs. este unul pozitiv, reflectându-se 
asupra cheltuielilor cu carburantul.

Concept multifuncțional,  
tehnologie invizibilă
Toate componentele pentru post-tratarea gazelor 
de eșapament sunt amplasate pe partea dreaptă, 
sub cabină, așa că nu afectează vizibilitatea sau 
accesul în cabină. Se menține garda la sol, fără a 
compromite capacitatea rezervorului de carburant 
sau accesul pentru operațiunile de service. 

Grație grilajelor distanțate și spațiului 
dintre componente, toate radiatoarele 
au acces deplin la aer proaspăt, 
asigurând o răcire eficientă maximă.
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Această curbă arată în mod 
clar cum este menținut 
nivelul ridicat al cuplului între 
1 300 și 1 900 rpm pentru o 
mai mare capacitate de cuplu 
și o turație constantă a prizei 
de putere (PTO).

Putere constantă
Această curbă arată în mod clar puterea superioară, 
„puterea constantă” menținându-se până la 1 570 rpm.
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4 cilindri sunt:

• Motoarele AGCO POWER cu 
4 cilindri și cilindree de 4,4 litri 
dezvoltă puteri maxime de 95 CP 
până la 130 CP.

• Tehnologia de reducție catalitică 
selectivă (SCR) de înaltă eficiență de 
a treia generație, care nu necesită 
întreținere.

• Sistemul optimizat de injecție la 
presiune înaltă în rampă comună 
limitează emisiile de particule în 
suspensie (PM), astfel că nu este 
necesară montarea unui filtru de 
particule diesel pentru conformitatea 
cu cele mai recente cerințe ale 
legislației T4 final. 

• Sistemul automat reduce turațiile 
motorului la ralanti pentru a 
economisi combustibil.

• Putere disponibilă în orice moment, 
deoarece nu este nevoie de 
regenerarea filtrului de particule 
diesel (DPF). 

Tehnologia multifuncțională de reducție 
catalitică selectivă (SCR) de înaltă eficiență

01. Gazele de evacuare ies din turbocompresor 
și intră în cilindrul multifuncțional al unității 
unice compacte.

02. Gazele de evacuare trec prin catalizatorul 
de oxidare diesel (galben). Monoxidul 
de carbon (CO), hidrocarburile gazoase 
(HC) și particulele în suspensie (PM) sunt 
neutralizate aici. Oxizii de azot sunt pregătiți 
pentru a reacționa cu AdBlue®.

03. Intervine injectarea atent controlată de 
AdBlue®.

04. Prin adăugarea unei plăci turbionare, gazele 
de evacuare pot fi amestecate cu AdBlue® 
într-un spațiu compact.

05. Gazele care s-au amestecat cu AdBlue® 
părăsesc DOC pentru a trece prin catalizator.

06. Pe măsură ce gazele trec prin catalizator, 
oxizii de azot (NOX) sunt transformați în azot și 
apă, elemente inofensive. 

07. Aerul curat și vaporii de apă ies prin țeava de 
eșapament.

08. Sistemul complet de post-tratare a gazelor 
de eșapament este integrat într-o unitate 
compactă unică multifuncțională, situată în 
afara capotei.

Procesul de reducție catalitică selectivă (SCR) cu catalizator de oxidare diesel (DOC)



Putere, performanță și economii
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Am dezvoltat noi versiuni ale 
renumitelor noastre transmisii Dyna-4 
și Dyna-6, special optimizate pentru 
seria MF 5700 S.

MF 5700 S



Manetă simplă și multifuncțională acționată cu mâna stângă

Maneta exclusivă Power Control permite o operare comodă și simplă, 
trei-în-unu. Operatorii pot inversa sensul de mers înainte/înapoi, pot 
schimba treptele de viteză Dynashift și gama și pot selecta punctul 
neutru, lăsând mâna dreaptă liberă pentru a opera încărcătorul sau 
uneltele cu sistem hidraulic.

Maneta în T din dreapta

Trebuie doar să deplasați maneta în T de control al transmisiei înainte 
sau înapoi pentru a trece prin cele 4 sau 6 raporturi Dynashift. Pentru 
a schimba gama, este suficient să apăsați butonul de selecție a 
gamei deplasând maneta. Dacă aveți nevoie de mai multe comenzi, 
vă puteți echipa tractorul MF 5700 S cu joystick-ul avansat Multipad, 
disponibil ca opțiune.

AutoDrive

Funcție AutoDrive ca dotare standard, care gestionează automat 
schimbarea în treptele superioare și inferioare, pentru a maximiza 
versatilitatea și randamentul. Punctul de răspuns se poate regla în 
funcție de parametrii doriți pentru turația motorului.

Viteze de deplasare superlente („Supercreep”)

Pentru sarcinile specifice care necesită viteze reduse, controlul ultra-
precis este asigurat de treptele de viteză suplimentare superlente 
pentru o deplasare înainte de până la 100 m/oră. 

Sistemul „Comfort Control”

Puteți alege între o inversare lină sau rapidă de sens prin simpla 
reglare a sistemului „Comfort Control” în funcție de diversele lucrări – 
încet și lin sau rapid și eficient.
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Dyna-4 Dyna-6
Specificație Essential Efficient Essential Efficient
MF 5709 S l l l l

MF 5710 S l l l l

MF 5711 S l l l l

MF 5712 S l l l l

MF 5713 S l l l l

Transmisie

sau
întotdeauna alegerea potrivită

Toate transmisiile Dyna beneficiază de:
• Manetă Power Control în stânga, exclusivă și simplu de utilizat

• Operare fără acționarea pedalei, care reduce efortul operatorului și  
îi ușurează activitatea

• O multitudine de trepte de viteză în gama importantă de lucru de 
4-12 km/oră, cu interpuneri bune

• Funcție AutoDrive ca dotare standard, care gestionează automat 
schimbarea în treptele superioare și inferioare, pentru a maximiza 
versatilitatea și puterea. Punctul de răspuns se poate regla în funcție 
de parametrii doriți pentru turația motorului

• Frâna în punctul neutru decuplează transmisia la apăsarea pedalei  
de frână

• Receptivitatea funcției de inversare a sensului de deplasare poate  
fi reglată în funcție de viteza de schimbare necesară

• Reglarea treptată a rapoartelor Dynashift

• Până la 2 trepte de viteză cu control automat „Cruise Control”  
(în funcție de versiune)

• Posibilitatea de a seta diferite viteze inițiale pentru deplasarea  
înainte și înapoi



Transmisia Dyna-4 vă oferă patru trepte Dynashift 
în fiecare gamă, cu excelente interpuneri cu 
gama de lucru pe câmp pentru ca dvs. să puteţi 
alege întotdeauna viteza adecvată oricăror 
lucrări sau condiţii. Viteza maximă de 40 km/oră 
îmbunătăţește eficienţa deplasărilor pe drum.2

3

4

1
A

B
C

D

Eficiență la îndemână

Performanțele impresionante și designul eficient al transmisiei 
Dyna-4 oferă o productivitate, un control și o comoditate 
imbatabile, grație celor 16 trepte de viteză pentru deplasare 
înainte și 16 pentru deplasare înapoi care nu necesită deloc 
folosirea ambreiajului.

Toate modelele din seria MF 5700 S pot fi echipate cu o 
transmisie Dyna-4 – fiecare fiind special concepută pentru a 
optimiza puterea tractoarelor dvs. din seria MF 5700 S. Aceste 
transmisii vin cu o gamă întreagă de caracteristici avansate și 
funcții automate, fiind, totuși, extrem de ușor de operat.

Transmisia Dyna-4 vă oferă un control simplu și comod de înaltă 
clasă folosind fie maneta Power Control din stânga, maneta în 
T sau comenzile joystickului. Aveți, de asemenea, la dispoziție o 
gamă de joystickuri pentru încărcătoare cu care puteți schimba și 
sensul de mers și vitezele.

Avantajele transmisiei Dyna-4 sunt:
• Performanțe excepționale în cadrul fermei, pe câmp sau pe 

drum – 16 viteze de mers înainte și 16 viteze de marșarier 
cu o singură manetă, toate putând fiind schimbate fără 
a folosi ambreiajul. Funcția „Speedmatching” selectează 
raporturile optime Dynashift la schimbarea gamei

• O operare extrem de ușoară folosind maneta Power Control 
din stânga, maneta în T sau comenzile joystick-ului opțional

• Operațiuni comode cu încărcătorul, grație sistemului 
„Comfort Control” pentru o inversare lină sau rapidă  
a direcției

• Pedala de frână poate fi setată să plaseze transmisia 
în punctul neutru, pentru o operare folosind o singură 
pedală în operațiunile cu încărcător

• Selectați modul Pedală sau Manetă pentru un nivel optim 
de confort și productivitate

12
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Performanțe rafinate

Concepută special pentru modelele din gama 95 CP - 130 CP, transmisia 
Dyna-6 este perfect adaptată ampatamentului mai lung și polivalenței 
excepționale a tractoarelor alimentate de motoare cu patru cilindri. Pe 
lângă caracteristicile remarcabile ale unui control comod pentru eficiența 
operațiunilor cu încărcător, aceasta oferă și caracteristici excepționale 
pentru lucrul pe câmp.

Dyna-6 vă oferă nouă viteze în gama de lucru pe câmp, alături de 
interpuneri de excepție pentru o flexibilitate supremă în toate operațiunile. 
Cele 6 viteze powershift se pot schimba cu ambreiajul sub sarcină, funcția 
AutoDrive permițând o schimbare automată. Viteza maximă de 40 km/oră 
asigură un transport rapid și eficient.

Punctele esențiale ale Dyna-6 sunt:
• O productivitate maximă cu 24 de viteze de  

mers înainte și 24 de viteze de mers înapoi,  
fără a folosi ambreiajul

• Maneta Power Control vă oferă trei funcții  
într-una singură – inversarea sensului înainte/
înapoi, debreiere și schimbarea vitezelor

• Nouă viteze în gama de lucru pe câmp

• Pedala de frână comută transmisia în 
punctul neutru

• Viteze de deplasare superlente disponibile 
opțional (48x48)

• Modul ECO ca dotare standard

DE LA M
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Transmisia ECO
În modul ECO, tractorul va atinge viteza maximă la 
turații mai reduse ale motorului, ceea ce este extrem 
de util în operațiunile de transport. Turațiile reduse 
asigură un consum mai mic de carburant și o reducere 
considerabilă a nivelului de zgomot, alături de o mai 
bună experiență a deplasării. 

Transmisia Dyna-6 vă oferă șase trepte 
Dynashift în fiecare gamă, ceea ce 
înseamnă 24 de viteze de deplasare 
înainte și 24 de viteze pentru marșarier, 
cu interpuneri excelente și un total de 
nouă viteze în gama de lucru pe câmp.

GAMA DYNASHIFT
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Bun venit în „spațiul dvs. de lucru”

Un spațiu de lucru pe care nu veți dori să îl părăsiți
Ergonomie – Tot ceea ce vă trebuie într-un singur loc. MF 5700 S oferă acces ușor 
la cabină datorită ușilor mari și a treptelor late, bine distanțate. Toate informațiile 
de operare sunt la îndemână pe NOUL tablou de bord cuprinzător, iar ușurința în 
utilizare este garantată de comutatoarele amplasate la locul lor și de toate comenzile 
ușor accesibile. 

Eficiență la lucru – Sporește productivitatea, economisește timpul și face diferența 
cu vizibilitatea la 360° a cabinei, accesul ușor în cabină, plus suspensie pentru cabină 
și opțiuni de scaune. 

Essential sau Efficient – Dvs. alegeți! Două variații ale modurilor de lucru. Nu 
există compromisuri, trebuie doar să faceți propria alegere, care să se potrivească cu 
obiectivele și cerințele afacerii dvs. Vă oferim libertatea de a alege nivelul de confort și 
echipare care să se potrivească perfect cu nevoile dvs. – Libertatea de a alege orice 
detaliu – Personalizați-vă tractorul MF 5700 S cu opțiunea de transmisie, versiunea de 
cabină și echipamentele dorite.

Micile funcții extra pot face o diferență enormă
Uneori, micile detalii vă pot influența în mod semnificativ 
volumul de lucru. Cabina seriei MF 5700 S este disponibilă 
cu numeroase funcționalități pentru confort și comoditate. 
Acestea includ activarea automată a girofarului la deplasarea pe 
drum, funcţia Comfort Light Delay la sfârșitul zilei cu stingerea 
automată a farurilor de lucru, prize suplimentare pentru telefoane 
mobile sau laptopuri, radio și MP3 player (USB, Aux și CD), 
conexiune Bluetooth, radio DAB + (digital), scaun pivotant cu 
suspensie pneumatică, oglinzi laterale telescopice cu dejivraj 
electric, plus sistem automat de climatizare.
Adăugarea a până la 12 faruri de lucru LED opționale transformă 
noaptea în zi, grație capacității remarcabile de iluminare.

Suporturi pentru telefon mobil și tabletă, disponibile ca accesorii

Intrați și ieșiți ușor din cabină, beneficiind de confort 
de înaltă clasă
După cum știm cu toții, veți petrece o mare parte a zilei intrând 
și ieșind din tractor, astfel că ușa largă și treptele mari vă oferă 
accesul ușor de care aveți nevoie. 
Pentru un confort de primă clasă, aveți la dispoziție o gamă de 
scaune dintre care puteți alege în funcție de volumul de lucru 
și de sarcinile dvs. specifice. Suspensia mecanică este ideală 
pentru deplasarea pe drum, în timp ce scaunul automat cu 
suspensie pneumatică vă oferă un plus de confort în zilele de 
lucru mai lungi.

Încă de la începuturile designului tractoarelor moderne, cabina Massey Ferguson 
a fost renumită pentru excelență, iar MF 5700 S duce mai departe această 
tradiție. Este ceva la care lucrăm din greu pentru ca dvs. să puteți sta liniștit și 
să culegeți roadele în zilele lungi, într-un mediu extrem de productiv care îmbină 
confortul și silențiozitatea cu ușurința în utilizare și calitatea. Pentru că știm că 
un operator mai productiv va aduce mai mult profit afacerii sale. 

Iar dvs. vă alegeți cu mult mai mult!
Cu cât un tractor este mai bine echipat pentru o operațiune, cu atât mai ușor 
și mai eficient poate fi dusă la bun sfârșit operațiunea respectivă. Acesta este 
un alt domeniu în care MF 5700 S iese cu adevărat în evidență: pe lângă un 
pachet vast de echipamente standard, acesta este disponibil cu o serie de 
medii diferite de cabină, cu o gamă amplă de echipamente, punându-vă la 
dispoziție toate opțiunile de care aveți nevoie. 
Puteți face ca noul dvs. tractor MF 5700 S să fie la fel de individualizat 
ca ferma dvs.

Plafon standard cu trapă opțională Plafon Visio cu FOPS Plafon Slimline
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Tabloul de bord cu SIS – ecranul de setări și informaţii
Acest design suplu al tabloului de bord permite o analiză rapidă, clară și 
ușoară a datelor de operare, prezentate pe un ecran color de 70 mm x 52 mm. 
Ecranul este mai mare ca înainte și are o rezoluţie îmbunătăţită care face ca 
informaţiile referitoare la performanţele tractorului, spaţiul de lucru, distanţa de 
lucru, consumul de carburant și de soluţie de uree sau temperatura motorului 
și a transmisiei etc. să fie ușor de citit. 

Un plafon adaptat pentru un acces ușor – o înălțime redusă de până 
la 2,50 m 
Puteți alege între mai multe înălțimi ale cabinei și o serie de plafoane astfel încât 
tractorul dvs. din seria MF 5700 să fie perfect adaptat pentru un acces ușor în 
diferite clădiri, în funcție de nevoile dvs. specifice. Cabina cu poziție standard 
are o podea complet plată și, în combinație cu plafonul standard și opțiunea de 
suspensie a cabinei, vă oferă un confort optim.
Structura cabinei joase este aceeași, însă cadrul de susținere este montat mai jos, 
reducând înălțimea de ansamblu și oferind un acces excelent în diferite clădiri.
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Essential 
Noul standard pentru o operare simplă

Comenzile cabinei Essential
Disponibilă pentru toate tractoarele din seria MF 5700 S și amplasată intuitiv pentru a asigura 

o productivitate maximă în orice moment, consola cabinei Essential integrează toate comenzile 
utilizate în mod frecvent. Fiecare instrument este clar definit și amplasat pentru un acces 

rapid și ușor. Montantul din dreapta integrează o serie de comenzi mai rar utilizate, alături de 
comutatorul farurilor de lucru și cheia de contact.

Până la patru valve distribuitoare blocabile 
disponibile ca opțiune

Manetă de comandă a transmisiei pentru 
schimbări de viteză și de gamă fără efort

Accelerator de mână

Comanda adâncimii ridicătorului

Comanda electronică a ridicătorului

Farurile de lucru și 
panoul de comandă 
pentru girofar

Reglajul electronic al 
ridicătorului spate

Essential reprezintă specificația de bază pentru seria MF 5700 S, însă nu este deloc elementară. 
Aceasta vă oferă toate elementele-cheie care sunt de așteptat din partea unui utilaj Massey Ferguson, 
îmbinând simplitatea, ușurința în utilizare și versatilitatea pentru a răspunde nevoilor de putere și de 
performanță fără o sofisticare excesivă.

ESSENTIAL
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Comenzile cabinei Essential cu joystick pentru 
încărcător
Un joystick mecanic unic conceput de Massey Ferguson și 
destinat tractoarelor dotate cu un sistem hidraulic cu centru 
deschis poate controla nu doar funcțiile încărcătorului, 
ci poate schimba și direcția, incluzând butoane și pentru 
creșterea sau reducerea raporturilor transmisiei, debreiere 
sau inversarea sensului înainte/înapoi.

Joystick multifuncțional  
cu comandă mecanică 

pentru încărcător

Comenzile cabinei Essential cu 
joystick electronic pentru încărcător
Un joystick electronic montat pe cotieră 
este disponibil pentru tractoarele Essential 
prevăzute cu sistem de debit combinat  
de 100 l/min și pregătit din fabrică  
pentru instalarea încărcătorului. Acesta 
permite o operare simplă și precisă a 
încărcătorului, având și butoane pentru 
controlul transmisiei, încărcătorului, 
valvelor distribuitoare din spate sau al 
sistemului de ridicător frontal. 

Joystick electronic 
multifuncțional

Comanda funcției hidraulice 
a 3-a și a 4-a

Opțiunile disponibile pentru versiunea Essential 
includ:
• Ridicător frontal integrat și priză de putere (PTO)
• Suspensia mecanică a cabinei
• Joystick mecanic multifuncțional pentru încărcător
• Pregătit pentru instalarea sistemului de telemetrie 

AgCommand®

• Noul terminal Fieldstar 5 pentru un pachet complet 
destinat agriculturii de precizie, incluzând sistemul  
de ghidare Auto-Guide™, AgControl™ pentru 
controlul ratei variabile și TaskDoc™, precum și 
compatibilitate video și ISOBUS – a se vedea  
detaliile la p. 34

• Cabină panoramică cu geam dreapta din  
policarbonat

Funcționalitățile standard ale versiunii 
Essential includ:
• Centru de control cu manetă de 

transmisie în T
• Dyna-4 sau Dyna-6 – 40 km/oră Eco 

cu funcție AutoDrive
• Efectul de frânare cu trecere în punctul 

neutru pentru plasarea transmisiei în 
punctul neutru la apăsarea frânei

• Comandă mecanică a valvelor 
distribuitoare

• Aer condiționat ca dotare standard

Opțiunea de cabină panoramică Essential
Vizibilitate maximă în toate direcțiile pentru operațiunile de întreținere 

Cabina panoramică a seriei MF 5700 S oferă o vizibilitate nerestricționată 
spre dreapta, pentru o operare sigură și eficientă a echipamentelor montate 
lateral. Geamul mare monobloc din policarbonat este extrem de solid și 
protejează operatorii de orice eventuale resturi proiectate.
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Efficient 
Echipamente avansate pentru a spori precizia lucrărilor 

Comenzile cabinei Efficient 
Menit să ofere o productivitate sporită grație unor funcționalități-cheie, modelul Efficient 
îi va permite operatorului să lucreze mai repede, la standarde mai înalte și cu o mai mare 
precizie. Specificația Efficient este disponibilă la toate tractoarele din seria MF 5700 S. 
Aceasta vine cu o transmisie Dyna-4 sau Dyna-6, funcția AutoDrive fiind o dotare standard.

Tractoarele pregătite pentru încărcătoare pot fi prevăzute, ca opțiune, cu un joystick 
electronic multifuncțional integrat în consola cotierei. Pe lângă operarea încărcătorului și 
a funcțiilor transmisiei, acesta poate fi folosit și pentru controlarea sistemului de ridicător 
frontal, disponibil ca opțiune.

Opțiunile disponibile pentru versiunea Efficient includ:

• Ridicător frontal integrat și priză de putere (PTO)

• Joystick multifuncțional pentru încărcător cu controlul transmisiei

• Manetă Multipad

• Consolă Datatronic 4 pentru gestionarea tuturor funcțiilor tractorului

• Pregătit pentru instalarea sistemului de telemetrie AgCommand®

• Noul terminal Fieldstar 5 pentru un pachet complet destinat 
agriculturii de precizie, incluzând sistemul de ghidare Auto-
Guide™, AgControl™ pentru controlul ratei variabile și 
TaskDoc™, gestionează toate funcțiile tractorului, cu capabilități 
video și ISOBUS – a se vedea detaliile la p. 34

Caracteristicile standard ale versiunii Efficient includ:

• Suspensia mecanică a cabinei

• Cotieră multifuncțională cu manetă în T

• Transmisie Dyna-4 sau Dyna-6 cu AutoDrive

• Aer condiționat cu reglare manuală

• Scaun cu suspensie pneumatică

• Comenzi electrice și mecanice ale valvelor distribuitoare

Până la patru valve distribuitoare pot fi echipate ca opțiune

Comenzile transmisiei

Manetă de comandă a transmisiei pentru schimbări  
de viteză și de gamă fără efort

Comanda ridicătorului spate

Comanda adâncimii ridicătorului

Accelerator de mână

Comutatoare pentru PTO față 
și spate și funcția Auto PTO

Selecţia electrică a turaţiilor 
prizei de putere (PTO)

Reglajul electronic al 
ridicătorului spate

Manetă de comandă a 
transmisiei

EFFICIENT
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Joystick electronic 
multifuncțional

Comanda de inversare a 
sensului înainte/înapoi Schimbarea treptelor de viteză/a 

gamei - minus

Comanda funcțiilor 
hidraulice pentru 
încărcător

Acționarea funcției „Headland 
Management Sequence” 

(secvența gestionării  
capetelor de rând)

Manetă de comandă a 
transmisiei

Memorie turație motor A

Regulator automat de viteză 
(cruise control) C1

Accelerator de mână

Consolă Datatronic Control Centre Display (CCD)
Disponibilă ca opțiune la tractoarele Efficient, consola Datatronic 4 are 
un monitor color de 7”, perfect poziţionat, montat la dreapta operatorului. 
Datatronic 4 afișează informaţii importante despre tractor, evidențe și funcţii și 
sarcini memorate, monitorizând automatizarea gestionării capetelor de rând, a 
punţii directoare a remorcii și a funcţiei Dual Control. Afișajul poate fi conectat 
la o cameră video, pentru o vizibilitate mai bună asupra uneltelor purtate în 
spate și a remorcilor.

Comanda ridicătorului spate

Controlul  
adâncimii
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Cea mai recentă tehnologie și ușurință în utilizare pentru diversele operațiuni
• Un nivel ridicat de confort și un control remarcabil
• Face fiecare moment al zilei dvs. de lucru mai ușor și mai eficient
• Referință a sectorului în materie de putere a motorului și cuplu, reducând totodată consumul de carburant și costurile de întreținere
• Manevrabilitate excelentă pentru muncile dificile din cadrul fermei și de pe câmp ori pentru deplasările pe drum – un utilaj polivalent remarcabil!
• Noul pachet Fieldstar 5 pentru agricultura de precizie, incluzând ghidarea automată Auto-Guide™, sporește precizia și reduce suprapunerile, duce  

la economii de carburant și de timp și, în același timp, reduce la minimum oboseala operatorului
• Sistemul de suspensie a punții față și a cabinei sporește confortul operatorilor în zilele lungi și grele de lucru

Vizibilitate remarcabilă
• Capotă cu bot înclinat pentru o vizibilitate înaltă
• O gamă inegalabilă la alegere de înălțimi ale cabinei, care pot ajunge până chiar la 2,50 m
• Perfect pentru operațiunile din curțile mici și aplicațiile cu încărcător

Putere mare pentru orice aplicație
• Motoarele puternice, gama remarcabilă de transmisii la alegere și stabilitatea excelentă le fac niște tractoare arabile excepționale
• Puterea mare a motorului și cuplul dezvoltat la turații reduse ale motorului asigură performanțe și economii impresionante
• Circuitele hidraulice de debit ridicat și agilitatea deosebită îl fac „partenerul” perfect pentru încărcătoare
• Sistemele hidraulice receptive permit un control rapid și precis indiferent dacă tractorul realizează diverse lucrări sau este pe câmp pentru a cosi, 

balota, ara, cultiva sau semăna.
• Puterea impresionantă a prizei de putere răspunde nevoilor oricăror unelte atașate

Vă înțelegem nevoile. Fie că sunteți antreprenor contractant sau fermier, creșteți animale sau produceți diverse 
culturi arabile ori legume, seria MF 5700 S este extrem de versatilă, putând răspunde oricăror nevoi.

Utilajul dvs. polivalent  
și de nădejde  



MF 5700 S

DE LA M
ASSEY FERGUSON

21

DE LA M
ASSEY FERGUSON



Specialistul 
inegalabil 
în operațiuni 
cu încărcător
Tractoarele din seria MF 5700 S sunt special concepute 
pentru a oferi o abilitate de manevrare optimă cu 
încărcătoarele din seria MF FL. O combinație perfectă – 
ambele sunt complet integrate din fabrică pentru a oferi 
performanțe supreme.
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Încărcătoare din seria MF FL

fără cuplaj paralel
MF FL.3723 MF FL.4125 MF FL.3819 MF FL.3823 MF FL.4018 MF FL.4121 MF FL.4124 MF FL.4220

MF 5700 S - - l l l l l l
Înălțimea maximă de ridicare - Măsurată la axul de pivotare m 3,55 3,79 3,81 3,79 4,02 4,06 4,06 4,2
Unghi maxim de descărcare la înălțimea maximă grade 58 58 53 58 54 54 54 54
Unghi maxim de retragere la sol grade 48 48 50 48 50,5 48 48 49
Capacitatea de ridicare la înălțime de 1,5 m -  
La axul de pivotare kg 2220 2310 1690 1930 1780 2090 2430 2000

Forța de smulgere - La axul de pivotare kg 2570 2540 1970 2220 2040 2460 2850 2350
Forța de smulgere - 800 mm de la axul de pivotare kg 1790 1850 1830 1990 1910 2290 2640 2160
Forța de retragere la înălțimea de 1,5 m kg 2430 3420 3430 3360 3400 3430 3980 3420
Adâncimea de excavare mm 160 160 167 167 189 189 189 250

MF 5700 S



Plafon opţional Visio pentru o vizibilitate fără 
compromis în operaţiunile cu încărcător

Modelele de încărcătoare au o capacitate sporită de ridicare 
și noi unghiuri de retragere care permit o manipulare 
impresionantă a materialelor, îndeosebi cu folosirea unei cupe.

Joystick multifuncțional unic Massey Ferguson 
pentru controlul încărcătorului

O capotă care permite o înaltă 
vizibilitate este marca distinctivă a unui 

bun tractor cu încărcător, oferind o 
vizibilitate excelentă a încărcătorului, a 

uneltelor și a operațiunii în sine

Designul atent gândit lasă suficient spațiu 
între brațele încărcătorului și capotă 

pentru un acces extrem de comod la 
compartimentul motor și filtrul de aer

Cadrul de susținere al încărcătorului se sprijină bine pe 
șasiul tractorului. Structura integrală a acestuia a fost 

atent concepută de inginerii noștri, care înțeleg perfect 
cum trebuie să opereze un tractor cu încărcător

Montarea și demontarea ușoară a 
încărcătorului și uneltelor face ca 
întreaga operațiune să fie rapidă 
și simplă

Seria MF 5700 S: Caracteristici supreme pentru operațiunile 
cu încărcător
• Vizibilitate excelentă deasupra tabloului de bord suplu și a 

capotei înguste cu bot înclinat
• Design extrem de manevrabil și agil
• Două poziţii ale cabinei și o gamă la alegere de plafoane 

Standard, Visio sau Slimline
• O serie de trei sisteme hidraulice la alegere oferă o presiune,  

un debit și un răspuns de excepție
• Maneta Power Control montată pe stânga sau schimbătorul 

în T din dreapta schimbă sensul de mers, treptele de viteză și 
selectează punctul neutru 

• O serie de joystick-uri la alegere pentru operarea încărcătorului, 
inversarea direcției sau schimbarea vitezelor

• „Efectul de ambreiere” – sistemele de frânare plasează transmisia 
în punctul neutru la apăsarea pedalelor de frână, permițând 
acționarea frânei și a ambreiajului cu un singur picior și o operare 
mai sigură, mai ușoară și mult mai confortabilă a încărcătorului.

• Sistem „Comfort Control” – reglarea sensibilității inversării 
direcției – de la încet și lin la rapid și dinamic

• Tractoarele comandate „pregătite pentru încărcător” necesită 
doar montarea brațelor încărcătorului și a uneltelor

Seria MF FL: Încărcătorul suprem
• Conceput pentru montare pe tractoarele din seria MF 5700 S
• Designul aerat al brațelor oferă o siguranță și o vizibilitate 

imbatabile
• Tubulatura protejată reduce riscul unor avarieri
• „Lock & Go”, sistemul semiautomat de conectare și deconectare 

simplifică montarea
• Cuplarea rapidă a tuturor racordurilor 
• Sistemul „Soft Drive” absoarbe șocurile și protejează operatorii 

și utilajul de sarcinile de șoc
• O operare complet integrată graţie gamei de joystick-uri ale 

seriei MF 5700 S
• Montarea simplă a unei game ample de unelte

DE LA M
ASSEY FERGUSON

23



MF 5700 S

C

B

D

A

E
F

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

24

O serie întreagă de caracteristici specifice de design fac din 
seria MF 5700 S cele mai bune tractoare-încărcător din clasa 
lor – incontestabil. Echipate cu încărcătoarele din gama MF FL 
cu design exclusiv, tractoarele din seria MF 5700 S vă oferă un 
rafinament suprem în operațiunile cu încărcător.

Funcționalități incomparabile pentru  
operațiunile cu încărcător

Totul sub control

Toate tractoarele din seria MF 5700 S  
vin cu o gamă de trei joystick-uri 
multifuncționale diferite la alegere 
care permit operatorilor să controleze 
încărcătorul, sistemul hidraulic și  
transmisia în același timp, fără a lua  
mâna de pe volan, pentru o precizie  
și o siguranță optime în timpul lucrului.

• Joystick mecanic multifuncțional 

• Electronic – Essential - montat pe cotieră

• Electronic – Efficient - integrat în cotieră

Control total - Funcția „Efect de ambreiere”
Plasarea transmisiei în punctul neutru poate fi 
asociată pedalei de frână. Aceasta înseamnă că, 
folosind un singur picior, operatorul poate frâna și 
debreia în același timp, pentru un control total al 
utilajului. Operarea încărcătorului devine astfel mai 
ușoară, mai comodă și mai sigură în ansamblu.

Plafon Visio
Plafonul opțional Visio oferă o 
vizibilitate perfectă la stivuirea baloților 
sau încărcarea remorcilor. Panoul din 
sticlă este echipat cu un parasolar 
și se poate închide sau deschide pe 
plafon. Panoul din sticlă prezintă, de 
asemenea, protecție la razele solare, 
permițându-i operatorului să lucreze în 
orice condiții.

Funcții principale ale joystick-ului:
A. Ridicare
B. Coborâre
C. Umplere
D. Descărcare

Funcții combinate:
A/C. Ridicare și umplere
A/D. Ridicare și descărcare
B/C. Coborâre și umplere
B/D. Coborâre și descărcare
A/C/E.  Ridicare și apucare strânsă
A/D/F.  Ridicare și apucare deschisă

Inversarea sensului  
înainte/înapoi

Schimbarea treptelor  
de viteză/a gamei

Operarea încărcătorului



Specificații supreme pentru operațiunile cu 
încărcător

Tractoarele comandate „pregătite pentru încărcător” vin din fabrică cu o 
serie de caracteristici imbatabile care necesită doar montarea brațelor 
încărcătorului și a uneltelor.

• Cadru de susținere pentru încărcător complet integrat

• Racorduri preinstalate la valvele distribuitoare montate pe colțarele 
încărcătorului

• O gamă la alegere de joystick-uri mecanice sau electronice

Controlul mecanic sau electronic include:

• Funcţii suplimentare pe afișajul SIS al tabloului de bord 

• Sistem automat de scuturare a cupei*

• Selecția automată a turațiilor motorului la deplasarea joystick-ului*

• Blocare hidraulică din cabină a uneltelor 

• Setarea debitului hidraulic*

• Activarea sau dezactivarea suspensiei încărcătorului

• Frânare cu trecere în punctul neutru – Funcţia „Efect de ambreiere”  

• Operarea funcțiilor 3 și 4 ale încărcătorului
* Disponibile cu valvă electrohidraulică pentru încărcător
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Suspensia punții față 

Un plus de confort și tracţiune este asigurat de o suspensie faţă inovatoare, 
disponibilă ca opţiune, dezvoltată de Massey Ferguson exclusiv pentru 
tractoarele MF 5700 S. 

Manevrabilitate fără efort  
și control precis

Tracțiunea integrală 4WD și blocajul diferențialului

• Control automatizat - Controlerul de transmisie automatizează funcțiile 
utilizate frecvent, inclusiv blocajul diferențialului, priza de putere și funcția de 
transmisie „Speedmatching”

• Sistemul „Hydralock” oferă o tracțiune integrală autentică, prin acționarea 
simultană rapidă și integrală a blocajelor diferențialelor din față și spate

• Arborele de transmisie montat central (protejat) permite o excelentă gardă la sol

• Un unghi strâns de bracare pentru o manevrabilitate optimă în cazul operațiunilor 
cu încărcător și întoarceri rapide la capăt de rând pe câmp

Compacte și manevrabile, tractoarele MF 5700 S pot fi manevrate ușor și confortabil pe câmp,  
pe drum, în curtea fermei și în clădiri, în toată gama de turații.
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Rază strânsă de bracare 

Manevrabilitate îmbunătățită pentru operarea încărcătorului, în curtea fermei și la întoarcerea la capăt de rând. 
Designul curbat al șasiului și al capotei asigură una dintre cele mai bune raze de bracare de pe piață, oferind 
operatorului o libertate mai mare de mișcare în spații mai restrânse, cum ar fi în curtea fermei.

O frânare fără pierdere de eficacitate
O frânare sigură și eficientă asigurată de sistemul de frâne cu disc răcite printr-o lubrifiere sub presiune 
constantă. O frână de remorcă cu conductă dublă pneumatică vine acum ca echipare standard. Pentru o 
siguranță sporită în operațiunile de transport, aceasta poate fi completată de o conductă hidraulică simplă 
suplimentară sau de un racord ABS. 

Cuple de atașare spate adaptate pentru orice aplicație 
Cupla de atașare spate cu o gamă la alegere de Piton-fix, dispozitiv de agățare și ridicare, cap furcă de 
remorcare, bilă K80 sau bară de tracțiune a fost reproiectată în întregime pentru a face cuplarea mai rapidă, 
mai ușoară și mai sigură. Designul ISO al cuplei este compatibil cu o gamă largă de capete de furcă și bare de 
tracțiune alternative, în funcție de piețe.

SpeedSteer pentru întoarceri precise
SpeedSteer reduce efortul depus de operator și permite 
întoarceri mai rapide la capăt de rând. Această nouă 
funcționalitate opțională îi permite operatorului să regleze 
raportul de direcție și să selecteze numărul optim de rotații 
ale volanului necesare pentru un unghi și o rază de bracare 
date. Sistemul poate fi activat și dezactivat după caz. Acesta 
se dezactivează automat la viteze de peste 18 km/oră pentru 
o deplasare în siguranță la viteze mai mari pe câmp sau pe 
drum. SpeedSteer simplifică întoarcerile la capăt de rând 
și maximizează productivitatea pe câmp și pentru diverse 
operațiuni, cum ar fi cele cu încărcător.
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Echipamentele de lucru moderne solicită tot mai mult tractorul 
care le acționează și care trebuie să funcționeze mai rapid 
și cu o precizie mai mare. Seria MF 5700 S oferă posibilități 
nenumărate pentru a gestiona cu ușurință operațiunile cu regim 
greu de lucru, alături de capacități remarcabile de ridicare și 
acționare a celor mai noi echipamente.

Energie hidraulică pentru a face posibile 
cele mai solicitante operațiuni

Ridicătoare spate ultra-rezistente 
Sistemul de ridicător spate a fost special 
optimizat pentru un tractor cu astfel de 
dimensiuni. Acesta dispune de o capacitate 
impresionantă de ridicare de până la 
5 200 kg, astfel că echipamentele grele pot 
fi ridicate cu ușurință. Brațele de ridicare 
complet reglabile și stabilizatoarele robuste 
permit montarea și reglarea adecvată a unei 
game largi de unelte purtate sau semi-
purtate. Sunt disponibile până la patru valve 
distribuitoare în total pentru echipamente cu 
nivel ridicat de complexitate. 

• Capacitate de ridicare în spate de până 
la 5 200 kg

• Ridicător frontal integrat disponibil ca 
opțiune, cu o capacitate de ridicare 
de 2 500 kg

• O gamă largă de comenzi pentru 
precizie și confort în operarea uneltelor.

• Debite hidraulice reglabile la valvele 
distribuitoare electrohidraulice.

• Comenzi mecanice: Simplitate și precizie

• Valve distribuitoare electrohidraulice: 
Confort superior în operare și reglare 
precisă a debitului. 

Valve distribuitoare auxiliare

• O gamă largă de valve distribuitoare și opțiuni de control vă ajută să profitați la maximum de uneltele 
moderne de azi, ușurând operarea

• Până la 4 valve distribuitoare pentru a răspunde oricăror cerințe

• Essential: Comandă mecanică simplă a valvelor distribuitoare

• Opțional pentru Essential: Joystick electronic comod și precis pentru controlul încărcătorului

• Efficient  Comandă dispusă pe cotieră și acționabilă cu vârful degetelor (valvele distribuitoare 1 și 2) 
asociată cu comenzi mecanice (valvele distribuitoare 3 și 4)

• Opțional pentru Efficient: Joystick electronic montat pe cotieră pentru un plus de confort și precizie 
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• Unitate standard cu centru închis 
de 58 litri/min. Aveți la dispoziție un 
debit de ulei de 58 litri/min. pentru 
sistemul de ridicător și funcțiile 
hidraulice externe.  
Un debit și o presiune impresionante 
pentru ridicarea echipamentelor grele 
sau acționarea accesoriilor auxiliare.

• Debitul combinat cu centru deschis  
de 100 l/min, disponibil ca opțiune, 
este realizat extrem de simplu, grație 
unui sistem cu centru deschis și pompă 
dublă, care beneficiază de o activare 
complet automatizată. Rezultatul: 
eficiență și putere superioare pentru 
aplicațiile cu încărcător. 

• Sistemul cu centru închis și debit 
ridicat de 110 l/min, disponibil ca 
opțiune, pentru un răspuns hidraulic 
mai rapid. Acesta folosește o pompă 
cu placă oscilantă și debit variabil, pe 
lângă sistemul de detecție a sarcinii. 
Debitul ridicat la turaţii reduse ale 
motorului menţine o putere ridicată cu 
economie de combustibil, deoarece 
pompa cu debit variabil furnizează ulei 
doar la cerere, iar debitul total de ieșire 
al pompei de mare capacitate este 
acționat doar atunci când este nevoie 
de un răspuns hidraulic mai rapid.

Sistem cu  
centru deschis

Sistem cu  
centru închis

Model Transmisie 58 l/min 100 l/min 110 l/min
MF 5700 S Essential Dyna-4 și Dyna-6 l m m

MF 5700 S Efficient Dyna-4 și Dyna-6 - l m

 -   Nu este disponibil(ă)     l  Specificaţie standard    m  Specificaţie opţională  

Sistem de ridicător faţă integrat (IFLS) ultra-rezistent –
Disponibil opțional și conceput pentru a fi sinergic cu opțiunea de suspensie față, acest ridicător frontal 
integrat compact vă permite să beneficiați la maximum de puterea seriei MF 5700 S, pentru a vă spori 
productivitatea cu combinații de unelte purtate în față și în spate. Sistemul de ridicător față cuplat 
apropiat de tractor este o parte integrantă a designului, păstrând dimensiunile compacte ale tractorului, 
ceea ce contribuie la o mai mare stabilitate și manevrabilitate.

Renumita comanda electronică 
a ridicătorului (ELC) ca dotare 
standard 
Cel mai recent sistem de comandă 
electronică a ridicătorului (ELC) vă 
oferă un control precis și receptiv 
al funcțiilor sistemului de ridicător, 
asigurând acuratețea adâncimii de 
lucru pentru uneltele care lucrează 
solul, precum și a înălțimii de lucru 
pentru uneltele care nu intră în sol.
Comenzile includ un „mouse” ELC și 
un panou simplu pentru un control 
comod și direct al ridicătorului. 
Sistemul de control activ în timpul 
transportului este, de asemenea, 
o caracteristică standard extrem 
de utilă. Comanda externă de 
ridicare/coborâre este amplasată pe 
apărătorile din stânga și din dreapta.
Mouse-ul ELC este special poziționat 
în dreapta operatorului pentru un 
acces rapid și ușor, permițând un 
control precis al adâncimii de lucru 
a uneltelor și al ridicării/coborârii 
sistemului de ridicător.
Panoul de comandă electronică 
ELC permite o reglare simplă a 
celorlalte funcții ale sistemului 
de ridicător spate pentru o mai 
mare productivitate. 

• Priză electrică

• Un set de cuple hidraulice (standard)

• Priză de putere față disponibilă ca opțiune

• O gardă la sol îmbunătățită permite utilizarea 
tractorului pe terenuri dificile

Funcțiile includ:
Controlul poziţiei/intermix/tracţiunii - 
Pentru o operare precisă a tuturor tipurilor 
de unelte purtate
Controlul vitezei de coborâre a 
ridicătorului - Pentru o performanţă și o 
siguranţă optime, inclusiv blocare
Controlul înălţimii maxime de ridicare 
- Reglarea precisă a înălţimii de ridicare 
și protejarea arborilor de transmisie ai 
prizei de putere, protejarea tractorului și a 
uneltelor purtate și reducerea timpilor de 
ciclu pentru întoarcerile la capăt de rând
Controlul ridicării/coborârii/înălţimii/
adâncimii - Permite o reglare precisă și 
asigură un control exact 
Sistemul de control activ în timpul 
transportului (Active Transport 
Control - ATC) - Permite amortizarea 
șocurilor pentru ridicătorul spate și 
protejează tractorul în timpul transportului 
unor unelte purtate grele, pentru un 
confort sporit al operatorului.



MF 5700 S

Fie că sunteți antreprenor contractant, aveți o 
exploatație de producție a laptelui, o întreprindere 
de agricultură mixtă sau o exploatație familială, 
seria MF 5700 S este concepută pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor dvs. cotidiene. Concepută 
pentru a răspunde exigențelor echipamentelor 
agricole moderne și pentru a vă oferi ritmul de 
lucru de care aveți nevoie, seria MF 5700 S 
dispune de o gamă largă de specificații pentru a 
excela în fiecare operațiune. 

O gamă de opțiuni de PTO și echipamente permite 
un control rapid și precis indiferent dacă tractorul 
realizează diverse sarcini sau este pe câmp pentru 
a cosi, balota, ara, cultiva sau semăna.

O priză de putere (PTO) de înaltă eficiență
Priza de putere se bazează pe o linie de transmisie simplă care 
oferă o transmisie maximă de putere. Selecţia turaţiei PTO este 
electrohidraulică. Comutatoarele basculante sunt amplasate comod 
pe consolă. 

Operare și performanțe remarcabile - 
priza de putere (PTO)
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Cuplarea prizei de putere
Cuplarea prizei de putere rămâne electrohidraulică, folosind același comutator de siguranță cu 
3 poziții (On, Off, Lock/Brake – Activare, Dezactivare și Blocare/Frânare).  Comutatoare standard 
montate pe apărătorile externe sunt disponibile pentru cuplarea și decuplarea prizei de putere.

• Sistem independent 540/540 ECO rot./min. ca dotare standard
• Sistemul 540/540 ECO/1 000 rot./min. oferă turații standard și ECO pentru PTO la un regim 

motor de 1 560 de rotații pe minut pentru a economisi combustibil și a reduce costurile 
de producție

• Comutatoarele de selecție electrohidraulică oferă operatorului o comoditate optimă
• Butonul PTO STOP/START amplasat pe apărătoarea spate îi permite operatorului să folosească 

echipamentele atașate în deplină siguranță și securitate din exteriorul cabinei tractorului
• Priza de putere (PTO) automată va cupla și decupla automat la ridicarea și coborârea 

ridicătorului spate
• Priză de putere față disponibilă ca opțiune

Alinierea turațiilor PTO disponibile la turația motorului a 
fost concepută pentru a asigura o utilizare optimă a puterii 
motorului AGCO POWER și a caracteristicilor de cuplu, în 
paralel cu minimizarea consumului de combustibil pentru  
o maximă productivitate și eficiență.

Controlul operatorului este realizat de la 
comutatorul montat pe consola din dreapta

Selecția electrohidraulică a turației prizei 
de putere

A. 540 Eco turația PTO @ 1 560 rpm
B. 540/1000 turația PTO @ 1 960 rpm
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Rămâneți conectat oriunde mergeți

Strategia tehnologică globală a AGCO poartă denumirea de FUSE® Technologies 
și va oferi agricultorilor profesioniști din întreaga lume o integrare și o 
conectivitate unitare pentru toate activele lor agricole. Aceasta va transforma 
activitățile agricole prin oferirea unor soluții de agricultură de precizie menite să 
ducă la costuri mai mici cu aporturile pentru producție, alături de o mai mare 
eficiență și profitabilitate.

Soluțiile tehnologice on-board și off-board 

încorporate în seria MF 5700 S sunt o 

indicație clară a ritmului de progres și inovație 

impus de Massey Ferguson. Informația 

înseamnă putere atunci când vine vorba 

despre executarea unei lucrări în mod 

mai eficient și mai productiv. De aceea, 

Massey Ferguson oferă soluții tehnologice 

simple și fiabile, ce au ca rezultat o ușurință 

imbatabilă în utilizare, un nivel sporit de 

productivitate și rentabilitate prin recolte mai 

bogate, costuri mai mici cu aporturile pentru 

producție și profituri mai mari.

Pentru mai multe informații despre  
FUSE® Technologies, accesați: 
http://www.agcotechnologies.com/MFEAME
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ÎNGRIJIREA CULTURILOR ȘI 
APLICAREA DE NUTRIENȚI

MOBIL

USCAREA, MONITORIZAREA ȘI 
CONTROLUL GRÂNELOR

BIROURILE FERMEI

RECOLTAREA 
CULTURILOR

CULTIVAT ȘI 
PREGĂTIREA 
CÂMPULUI

SEMĂNAT

ASISTENȚĂ DECIZIONALĂ: DEALERI 
ȘI FURNIZORI DE SERVICII



Auto-Guide™ este sistemul de direcție „hands-free”, conţinând toate 
funcţiile necesare, de la Massey Ferguson, disponibil la tractoarele noi 
sau ca instalare post-vânzare. Auto-Guide™ este capabil să ofere o 
precizie de ordinul subunităţilor de metru, decimetrilor și centimetrilor, 
sporind eficiența operațiunilor dvs. agricole și ducând la economii de 
timp și bani.

Modul video – Se pot afișa pe ecranul consolei imagini de la camera 
integrată la bord, ceea ce permite operatorilor să monitorizeze uneltele 
complexe sau, pur și simplu, să îmbunătățească siguranța și eficiența 
la deplasarea înapoi.

AgControl™ este noua soluție pentru agricultura de precizie de 
la Massey Ferguson, care oferă cea mai avansată și mai eficientă 
funcționalitate de control al secțiunilor.

Noua nuanță a agriculturii de precizie

Noul terminal Fieldstar 5 este proiectat pentru a crea o experiență 
mai intuitivă pentru agricultura de precizie, furnizând un sistem care 
oferă o experiență simplă și ușor de utilizat, îmbunătățind eficiența, 
productivitatea și rentabilitatea.

Asistată de Fuse™ Technologies

Fieldstar 5
1
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Cu TaskDoc™ toate datele aferente diferitelor lucrări pot fi 
înregistrate cu un minim de efort, documentate în evidența de 
teren și apoi analizate, totul în cel mai scurt timp.

ISOBUS MultiPad – asignarea comenzilor.
Uneltele ISOBUS pot fi controlate direct folosind maneta MultiPad. 
Este mult mai comod să ai toate comenzile (pentru tractor și unelte) 
pe aceeași manetă decât să folosești afișaje și manete suplimentare. 
Acest sistem extrem de versatil permite memorarea mai multor unelte 
pentru a fi operate folosind MultiPad-ul; acesta poate funcționa cu 
toate uneltele ISOBUS existente în cadrul flotei de utilaje a fermei.

ISOBUS pentru un control total al uneltelor – ISOBUS 
permite afișarea pe ecranul terminalului a sistemului de control 
al producătorului uneltei, ceea ce economisește timpul și banii 
proprietarilor și operatorilor, nefiind necesară instalarea unor monitoare 
suplimentare în cabină. Trebuie doar să conectaţi cablul uneltei la 
mufa ISOBUS a tractorului și sistemul va încărca automat meniurile 
de operare și le va afișa pe ecran. MF 5700 S ISOBUS recurge la 
certificarea AEF (Agricultural Industry Electronic Foundation).

Noul Fieldstar 5 are un ecran tactil mai mare, de 9”, alături de o 
dispunere intuitivă și ușor de utilizat, similară smartphone-urilor 
sau tabletelor de ultimă generație.

Noul Fieldstar 5 și pachetul de tehnologii de la Massey Ferguson 
reprezintă un atu-cheie pentru îmbunătățirea agriculturii de 
precizie. Facem agricultura mai rentabilă și mai durabilă pentru 
Noua Generație de Fermieri.

6

5

4
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36 Opțiuni de ghidare pentru a vă menține pe calea profitului
Auto-Guide™ este sistemul de direcție „hands-free”, conţinând toate funcţiile necesare, 
de la Massey Ferguson, disponibil la tractoarele noi sau ca instalare post-vânzare.
Auto-Guide™ este capabil să ofere o precizie de ordinul subunităţilor de metru, 
decimetrilor și centimetrilor, sporind eficiența operațiunilor dvs. agricole.

Este dovedit că sistemele de 
ghidare duc la economii de 
carburant de până la 12 % 
în operațiunile de pe câmp

Elimină practic 
suprapunerile, mărind 
suprafața de câmp acoperită 
într-o oră

O muncă mai eficientă înseamnă 
mai puțin(ă) monotonie, stres 
și oboseală pentru operator și 
mai mult timp pentru optimizarea 

performanțelor utilajului

Configurare ușoară și rapidă cu funcția Go Mode
Sunteți gata de treabă în 5 minute, chiar dacă sunteți începător – Această 
funcție inteligentă îi permite operatorului să înceapă lucrul cu ghidare/direcţie 
automată prima oară într-un interval de configurare de cinci minute, ceea ce 
facilitează utilizarea sistemului și culegerea beneficiilor.

Această funcţie unică permite pornirea sistemului Auto-Guide™ în decurs de 
5 minute, astfel că chiar și operatorii neexperimentaţi pot începe fără probleme 
lucrul asistați fiind de sistem după numai câteva setări pentru unealtă și traseu.

Unealtă Traseu Go!

Gestionarea 
utilajului
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Dvs. alegeți nivelul de precizie de care aveți nevoie în funcție de cerințele specifice 

În cazul în care pierdeți 
semnalul din cauza 
terenului, Auto-Guide™ 
continuă să funcționeze 
fiabil timp de până la 
20 minute, fără un 
semnal de corecție, 
grație tehnologiei 
Trimble®-xFill™.

Cu noul Auto-Guide™ de la Massey Ferguson, sunt disponibile acum două 
sisteme diferite de receptoare, NovAtel® și Trimble®. Infrastructurile Trimble® RTK 
existente la fermă, cum ar fi NTRIP, pot fi utilizate în continuare. Sunt suportate o 
serie de semnale de corecție, în funcție de receptor, spre exemplu EGNOS/WAAS 
sau RangePoint RTX™, CenterPoint RTX™ și NTRIP. Discutați cu dealerul sau 
distribuitorul dvs. local Massey Ferguson pentru a afla mai multe detalii.

Tehnologia xFill™ Corecții RTK

Corecții RTK

NovAtel® Trimble®

Dvs. alegeți receptorul în funcție de precizia dorită

Precizie de ordinul subunităților de metru

TERRASTAR L, EGNOS, WAAS, Autonom, RangePoint RTX.

Precizie de ordinul decimetrilor

TERRASTAR C, CenterPoint RTX Standard.

Precizie de ordinul centimetrilor

Ntrip (3G), Satel UHF 400 Mhz (opțiune), CenterPoint RTX FAST US și EU (satelit), Hiper AG cu soluție locală.
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Gestionarea 
utilajului

Controlul 
utilajului

AgControl™ este noua soluție pentru agricultura de precizie de 
la Massey Ferguson, care oferă cea mai avansată și mai eficientă 
funcționalitate de control al secțiunilor. Cu controlul complet automat 
al secțiunilor pentru unelte ISOBUS, operatorii pot aplica semințe, 
îngrășăminte sau pesticide fără suprapuneri. Acest lucru preîntâmpină 
dubla tratare și suprafețele lucrate în afara marginilor terenului.  
Cu ajutorul asistentului simplu și ușor de utilizat pentru controlul 
secțiunilor, operatorii pot seta valorile corecte pentru fiecare unealtă, 
rapid și ușor. Sistemul utilizează sistemul GPS al tractorului pentru  
a activa sau dezactiva automat secțiuni individuale în zonele deja 
acoperite, ceea ce conduce în mod automat la o aplicarea economică  
și la recolte mai bogate.

Aplicare variabilă cu controlul ratei variabile (VRC)
Transferul de date cu TaskDoc™ Pro permite acum o rată de aplicare 
variabilă, în funcție de nevoile solului sau ale plantelor, ducând astfel 
la economii de aporturi pentru producție. Cerințele individuale pentru 
semințe, îngrășăminte și pesticide sunt afișate pe hărțile de aplicare. 
Acestea sunt apoi preluate în momentul operațiunii și executate automat. 
Marele avantaj este că aporturile pentru producție pot fi definite și 
planificate cu ajutorul bazei de date aferente câmpurilor, fiind apoi 
aplicate cu cea mai mare precizie. De exemplu, puteți adapta aplicarea 
produselor chimice sau a îngrășămintelor în diversele zone în funcție 
de necesități, reducând astfel costurile cu aporturile pentru producție și 
îmbunătățind astfel recoltele.
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Informația înseamnă putere, iar măsurătorile și înregistrările precise de 
date permit o mai mare acuratețe în luarea deciziilor. Ritmul de progres 
și inovație impus de seria MF 5700 S este evident în soluțiile tehnologice 
on-board pe care le încorporează.
Noul sistem TaskDoc™ are un loc al său în viitorul agriculturii, ajutând 
fermierii să devină mai productivi prin cunoștinţele aduse la îndemâna 
celor care dețin o afacere prin datele măsurate cu precizie.

Cu TaskDoc™, toate datele aferente diferitelor lucrări pot fi înregistrate 
cu un minim de efort, documentate în evidența de teren și apoi analizate, 
totul în cel mai scurt timp. Datele sunt transferate în mod wireless de 
la terminalul Fieldstar 5 la baza de date aferentă câmpurilor folosind 
standardul ISOBUS TC-BAS. Datele privind semințele sau îngrășămintele 
aplicate ori consumul de carburant sunt disponibile imediat după 
încheierea lucrării.

Versiunea TaskDoc™ Pro permite și înregistrarea datelor de 
poziționare GPS și transferul de date în timp real. Aceasta face posibile 
schimbul automat și simplu de date cu diversele aplicații software de 
gestionare a câmpurilor compatibile ISOXML și cartografierea. Datele 
privind aporturile pentru producție folosite sunt transferate și pot fi, 
de asemenea, monitorizate prin intermediul terminalului Fieldstar 5 în 
timpul lucrului.



Gestionarea completă a funcțiilor tractorului și diverse 
funcționalități de optimizare, de exemplu pentru transmisie, 
motor și sistemul hidraulic. În plus, sistemul remarcabil 
Dual Control vă oferă un excelent control al plugurilor semi-
purtate prin automatizarea intrărilor și ieșirilor de pe brazdă. 
De asemenea, acest sistem adaptează roata de adâncime a 
plugului în raport cu ridicătorul spate. Același sistem este folosit 
și pentru controlul uneltelor atașate la ridicătorul frontal, prin 
automatizarea parametrilor de adâncime și a întregii operațiuni, 
în sincronizare cu ridicătorul spate.

Modul video – Se pot afișa pe ecranul consolei imagini de 
la camera integrată la bord, ceea ce permite operatorilor 
să monitorizeze uneltele complexe sau, pur și simplu, să 
îmbunătățească siguranța și eficiența la deplasarea înapoi.

Memorarea datelor și a setărilor – Există până la opt memorii 
diferite care îi permit sistemului să înregistreze în timpul 
operațiunilor informații cu privire la suprafața lucrată, consumul 
de carburant, numărul de ore lucrate și multe altele. Toţi 
parametrii și toate setările pot fi stocate de terminal. O funcţie 
cu adevărat unică a consolei Datatronic 4 este capacitatea de a 
salva setările memorate ale tractorului pe un stick de memorie 
USB și de a gestiona aceste setări înainte de începerea lucrului. 
Toate aceste setări pot fi transferate între toate utilajele dvs. 
echipate cu Datatronic 4.

Setări de gestionare a capetelor de rând – Datatronic 4 vine 
ca dotare standard cu cel mai intuitiv, simplu și ușor de folosit 
sistem automat de gestionare a capetelor de rând disponibil 
în prezent pe piaţă și proiectat exclusiv de Massey Ferguson. 
Acesta este conceput pentru economii semnificative de timp 
la capetele de rând, permițându-vă să vă concentrați asupra 
operațiunii curente, pentru a maximiza cu ușurință rezultatele.

Datatronic 4. 
Pentru a fi în permanență informat și a avea totul sub control

Disponibilă ca opțiune la modelele Efficient, consola CCD vă pune la îndemână toate informațiile de care 
aveți nevoie pentru a putea lua rapid cele mai bune decizii și a vă desfășura activitatea în mod eficient.

Gestionarea 
utilajului
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Întreținere 
optimizată 

Performanțe 
optimizate

Monitorizarea și  
localizarea flotei  
de vehicule 

Alertele critice referitoare la 
utilaje, cum ar fi temperatura 
ridicată a lichidului de răcire sau 
presiunea uleiului de motor vor 
permite o întreținere preventivă, 
evitând astfel eventualele 
defecțiuni și potențialii timpi de 
inactivitate. Monitorizarea în 
timp real a parametrilor utilajului 
și localizarea GPS ajută la 
planificarea întreținerii.

Tabloul de bord vă oferă un raport 
complet al eficienței utilajului 
pentru vă a asigura cea mai bună 
rată de rentabilitate.
De exemplu, informațiile 
referitoare la consumul de 
carburant și monitorizarea 
perioadelor de inactivitate vă pot 
ajuta să vă reduceți costurile.

Cu serviciile conectate MF, vă 
puteți monitoriza cu ușurință flota 
de vehicule, puteți ști în orice 
moment unde se află utilajele și 
sunteți la curent în timp real cu 
performanțele lor pe teren. Grație 
funcționalității de geo-delimitare, 
puteți primi alerte și când utilajul 
dvs. părăsește o zonă predefinită. 
De asemenea, de exemplu, se 
poate trimite un mesaj pentru a 
vă alerta atunci când un operator 
se întoarce la fermă sau dacă are 
nevoie de carburant pe teren.

Tehnologiile conectate oferite de noua soluție de telemetrie AgCommand® îi permit dealerului dvs. Massey Ferguson să vă ajute să vă gestionați echipamentele, 
pentru a maximiza timpii de activitate și productivitatea, reducând, în același timp, costurile de exploatare. Acest lucru vă oferă libertatea de a vă concentra în 
totalitate asupra îmbunătățirii afacerii dvs. agricole.

Serviciile conectate MF reprezintă o colecție de funcționalități tehnologice intuitive și asistență optimă din partea dealerilor, care vă fac viața de client MF mai 
ușoară, mai profitabilă și mai eficientă: de la a vă aminti să programați un interval de service necesar, la planificarea întreținerii preventive pentru a evita timpii 
de inactivitate atunci când trebuie să vă terminați treaba, până la monitorizarea performanțelor utilajului și ale flotei dvs. de vehicule.

Cu serviciile conectate Massey Ferguson, AgCommand® și dealerul dvs. MF, puteți fi siguri că vă aflați pe mâini bune.

Prin senzorii integrați la bord și localizarea GPS, până la 40 de parametri (în funcție de pachetul dvs. contractual) ai tractorului dvs. MF 5700 S sunt transferați 
către un server MF central securizat, de unde pot fi accesați prin internet folosind orice browser web disponibil pe computerul dvs. de la fermă, pe tableta sau pe 
smartphone-ul dvs. Cu permisiunea dvs., dealerul dvs. local MF poate accesa și evalua aceste date, oferindu-vă astfel în mod eficient o asistență precisă pentru:

Timpi de funcționare mai îndelungați, întreținere 
optimizată și servicii mai inteligente cu serviciile 
conectate de la Massey Ferguson și AgCommand®

Timpi de funcționare 
mai îndelungați 

Disponibile ca opțiune, serviciile conectate MF asigurate de AgCommand® vă permit să alegeți:

Alerte pentru service-ul și 
întreținerea utilajelor pentru ca 
dvs. și dealerul dvs. să puteți 
pregăti în mod eficient inspecția 
tractorului la atelier, înainte de a 
fi contactat pentru o programare. 
A trebui să vă amintiți când 
trebuie să vă prezentați pentru 
service-ul MF devine astfel de 
domeniul trecutului.

1. Nivelul de informații pe care 
doriți să le monitorizați, de la 
soluția de bază până la cea 
mai avansată

2. Numărul de ore de lucru 
și de ani pe care doriți să le/
îi acoperiți cu abonarea dvs. 
la AgCommand™

3. Accesibilitatea datelor pentru 
dealerul dvs. local MF, pentru a 
beneficia de asistență deplină din 
partea acestuia și a vă concentra 
doar asupra afacerii dvs. agricole

Vă rugăm să vizitați dealerul 
dvs. local MF dacă aveți nevoie 
de mai multe informații.

Gestionarea  
flotei de vehicule
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Întreținerea devine mai ușoară

Filtrul de aer al cabinei poate fi îndepărtat 
cu ușurință pentru a fi curățat.

Accesul la sistemul de răcire bine 
proporționat este ușor, la fel și 
întreținerea și curățarea acestuia. 
Accesul la filtrul de aer al motorului  
este, de asemenea, simplu.

Capota suplă și designul atent vă oferă  
un acces ușor la filtrele și joja de ulei.

Sistemul de răcire compact permite o 
vizibilitate excelentă deasupra capotei 
suple cu bot înclinat, oferind totodată 
suficient spaţiu pentru circulația aerului 
proaspăt, curăţare și întreţinere.

Întreținerea este intuitivă și simplă, eliberându-vă de presiunea întreținerii 
tractorului și lăsându-vă mai mult timp pentru lucrul pe teren. Intervalele de 
întreținere au sporit cu 25 %, până la 500 de ore, ceea ce înseamnă o reducere 
substanțială a costurilor aferente.
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 Livrare de piese de înaltă performanță de la AGCO Parts.

Servicii combinate pentru a spori profitul și eficiența clienților noștri

Bun venit la MF Services – tot necesarul pentru a sprijini funcționarea utilajului dvs. Massey Ferguson. 

Accesibile și adaptabile, MF Services vă ajută la controlul costurilor de exploatare, alocarea bugetului 
și planificarea afacerii, asigurându-vă că fiecare oră de funcționare a utilajelor este un succes și 
oferindu-vă libertatea de a vă concentra pe deplin asupra afacerii dvs. agricole principale.

Această suită cuprinzătoare de produse asociate serviciilor face ca deținerea și operarea 
echipamentelor agricole MF să fie mai ușoare ca niciodată.  

Acoperind finanțarea, garanția extinsă și operațiunile de service, telematica, tehnologiile agriculturii 
de precizie și piesele originale, MF Services este „atelierul dvs. complet” pentru toate serviciile 
actuale și viitoare, astfel încât să vă mențineți afacerea pe drumul cel bun și echipamentele în 
perfectă stare de funcționare. 

Scopul nostru este de a ne asigura că utilajele dvs. Massey Ferguson funcționează la cel mai înalt 
nivel de eficiență de-a lungul întregii lor durate de exploatare.

MFCare vă oferă o liniște sufletească deplină
MFCare este un pachet exhaustiv de referinţă pentru o îngrijire completă a tractorului dvs. 
MF 5700 S, care vă oferă operaţiuni de întreţinere de rutină, reparaţii și o garanţie completă asigurată 
de AGCO care include:

• Motorul și transmisia  • Sistemele electronice
• Sisteme hidraulice  • Cabina și comenzile
• Priza de putere • Punțile
• Direcția

Service-ul regulat din pachetul MFCare vă oferă o „întreţinere preventivă” – detectând orice eventuale 
defecţiuni înainte să devină o problemă, ceea ce contribuie la reducerea timpilor de nefuncţionare. 
Un service efectuat integral de dealer, folosind piese originale AGCO Parts, va crește, de asemenea, 
valoarea reziduală a utilajului.

AGCO Finance* vă oferă aranjamentul perfect de finanțare pentru afacerea dvs.
AGCO Finance este componenta integrată de servicii financiare a Massey Ferguson, oferind soluții 
adaptate propriei dvs. ferme, care includ:

• Leasing financiar  • Facilități de împrumut
• Leasing operațional  • Pachete complete de service
• Închiriere

* Vă rugăm să contactați dealerul dvs. local Massey Ferguson pentru a verifica disponibilitatea în regiunea dvs. Sub rezerva unor 
termeni și condiții care pot varia în funcție de piață sau țară.
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Dotări standard și opționale în funcție de tipul cabinei

Essential Efficient
Motor

Capotă de înaltă vizibilitate l l

Încălzitor bloc motor m m

Turația la ralanti redusă automat l l

Memorarea turațiilor motorului (1 sau 2) l l

Transmisie
Manetă Power Control l l

Manetă în T pe centrul de comenzi l -
Manetă în T pe cotiera de comenzi - l

Manetă MultiPad pe cotiera de comenzi - m

Dyna-4 – 40 km/oră cu Speedmatching l -
Dyna-4 – 40 km/oră cu Speedmatching și Autodrive m l

Dyna-6 – 40 km/oră cu Speedmatching și Autodrive m m

Supercreeper (viteze superlente) m m

Memorii viteze de croazieră - l

Frânare cu trecere în punctul neutru – Funcţia „Efect de ambreiere” l l

Mediul operatorului
Cabină standard l l

Cabină cu poziție joasă m m

Cabină panoramică (5 montanți și geam dreapta din policarbonat) m -
Aer condiționat standard cu reglare manuală l l

Sistem de climatizare automat / climate control - m

Plafon standard l l

Plafon Visio m m

Plafon Slimline m -
Trapă de plafon m m

Scaun pivotant cu suspensie pneumatică m l

Scaun cu suspensie pneumatică automată - m

Cutie frigorifică de depozitare l l

Scaun auxiliar cu centură de siguranță l l

Suspensia mecanică a cabinei m m

Comfort light delay l l

 Pre-cablare pentru radio l -
Radio - MP3 - Slot de card SD - USB m l

Radio FM sau DAB+ (digital), CD, MP3, conexiune Bluetooth,  
USB și ieșire auxiliară frontală m m

  Oglinzi telescopice cu unghi dublu l l

Oglinzi telescopice cu unghi dublu, cu reglare electrică și sistem de dejivraj
Radar și controlul patinării m m

SpeedSteer m m

Fieldstar 5 - ecran tactil de 9" m m

Datatronic 4 cu capabilitate video - m



MF 5700 S îndeplinește deja orice dorințe ați avea în materie de utilizare și eficiență, ca dotări standard. Profitați de procesul menit să vă ajute să creați ceva personalizat pentru dvs., alegând cele 
mai potrivite niveluri de specificații Massey Ferguson pentru a face din tractorul dvs. MF 5700 S partenerul perfect pentru activitățile dvs. agricole. 45
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Essential Efficient
Mediul operatorului

Sistem de gestionare a capetelor de rând (HMS) - m

Tehnologie
Capabilitate și conector ISOBUS m m

Pregătit pentru Auto-Guide™ m m

Auto-Guide™ - Novatel - subunități de metru m m

Auto-Guide™ - Novatel - centimetri m m

Auto-Guide™ - Trimble - subunități de metru m m

Auto-Guide™ - Trimble - centimetri m m

AgControl™ controlul secțiunilor - 24 m m

(Sistemul de telemetrie) AgCommand® m m

Șasiu și sistem hidraulic
Comandă mecanică a valvelor distribuitoare l -

Comandă electrică și mecanică a valvelor distribuitoare m l

Funcția „Power Beyond” - m

Pregătit pentru încărcător cu joystick multifuncţional mecanic m -
Pregătit pentru încărcător cu joystick multifuncţional electric m m

Comanda electronică a sistemului de ridicător cu control activ  
în timpul transportului l l

Funcție Auto PTO (activarea sistemului de ridicător) m l

Tracțiune integrală l l

Blocajul diferențialului l l

Funcții automate - tracțiune integrală 4WD și blocajul diferențialului m m

Stabilizatoare telescopice l l

Ridicător frontal integrat m m

PTO față integrată m m

Echipamente electrice
Comutator automat de decuplare l l

Conector de semnal ISO 11786 m l

Comandă externă de ridicare pe apărători l l

Comandă externă PTO START/STOP pe apărători l l

Faruri de lucru l l

Faruri de lucru suplimentare pe barele de mână și apărătorile spate m m

Faruri de lucru LED suplimentare pe barele de mână și apărătorile spate m m

Alte echipamente (specificațiile pot varia în funcție de piață)
Suspensia punții față m m

Tracțiune cu două roți motrice m -
Apărători față pivotante m m

Dispozitiv suplimentar de încălzire pentru cabină m m

Frână pneumatică de remorcă* l l

Frână hidraulică și pneumatică de remorcă* m m

 -   Nu este disponibil(ă)     l  Specificaţie standard    m  Specificaţie opţională  *   În funcţie de legislaţia pieţei



Motor MF 5709 S MF 5710 S MF 5711 S MF 5712 S MF 5713 S

Tipul motorului AGCO POWER

Nr. de cilindri/nr. de valve/Capacitate Nr. /Nr./cm3 04/04/4400

Alezaj / cursă mm/mm 108/120

Aspirație  Turbocompresor și intercooler

Tip injecție  Rampă comună

Tip ventilator  Electronic

CP max. ISO ✪CP (kW) 95 (70) 100 (74) 110 (81) 120 (88) 130 (96)

Turație motor la CP maxim rpm 2000

Cuplu maxim @ 1 500 rpm Nm 405 420 468 502 545

Capacitatea rezervorului de carburant Litri 180

Capacitatea rezervorului de AdBlue® Litri 25

Transmisie

Cutie de transmisie Dyna-4 semi-powershift cu manetă Power Control pe stânga

Număr de trepte de viteză Înainte x Înapoi 16 x 16

Viteză min. @ 1 400 rpm** km/oră 1,3

Nr. de viteze cu supercreeper Înainte x Înapoi 32 x 32

Viteza min. @ 1 400 rpm* cu supercreeper km/oră 0,1

Transmisie Dyna-6 Cutie viteze Semi-powershift cu manetă Power Control pe stânga

Viteză min. @ 1 400 rpm** km/oră 1,1

Nr. de viteze cu supercreeper 48 x 48

Viteza min. @ 1 400 rpm* cu supercreeper km/oră 0,09

Eco Turația max. a motorului redusă @ viteză max.

Sistem de ridicător spate și sistem hidraulic

Comenzi  Înălţime/adâncime, controlul tracţiunii MF, intermix, înălţimea max., viteza de coborâre, amortizor de șoc

Tip tiranți inferiori Categoria Categoria 3 Categoria 3 Categoria 3 Categoria 3 Categoria 3

Capacitate maximă de ridicare la capătul tiranților kg 5 200

Debit max. ulei – pompă servicii cu centru deschis litri/minut 32 l/min. pentru direcție, frâne, blocajul diferențial, PTO și tracțiunea integrală

Debit maxim ulei – centru deschis standard litri/minut 58 l/min. pentru valvele distribuitoare și sistemul de ridicător

Debit maxim ulei – centru deschis opțional litri/minut 58 l/min. pentru sistemul de ridicător spate + 42 l/min. pentru valvele distribuitoare

Cele două pompe pot fi combinate pentru a oferi 100 l/min. pentru valvele distribuitoare (de ex. în operațiunile cu încărcător)

Acționarea sistemului de debit combinat Complet automată

Debit maxim ulei – centru închis opțional litri/minut Sistem de detecţie a sarcinii (Load Sensing) 110 l/min.

Presiune max. Bari 200

Valve distribuitoare standard 2

Nr. max. de valve distribuitoare spate 4

Priză de putere (spate)

Operare / comandă Independentă / Electrohidraulică

Turații PTO standard 540 / 540 Eco

Turații PTO opționale 540/540 Eco / 1000

Turația motorului la

540/1000 rpm 1920/1960

540 Eco rpm 1560

Arbore PTO

Standard 6 caneluri

Opțională 6 și 21 de caneluri

Ridicător față

Capacitatea maximă de ridicare kg 2 500

Priză de putere față

Tip Independentă / Electrohidraulică / 6 caneluri

Turația PTO rpm 1 000

Specificații standard
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 -   Nu este disponibil(ă)     l  Specificație standard    m  Specificație opțională   * Testele producătorului   ✪ ISO 14396
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MF 5709 S MF 5710 S MF 5711 S MF 5712 S MF 5713 S
Frâne

Tip Electrohidraulice / Răcire cu ulei
Blocajul diferențialului

Tip Hydralock punte spate și punte față
Pneurile spate

Standard 420/85 R 34 420/85 R 34 420/85 R 34 420/85 R 38 420/85 R 38

Opțională 420/85 R 38 420/85 R 38 420/85 R 38 420/85 R 34 420/85 R 34

Opțională 460/85 R 38

Greutate și dimensiuni
(Pot varia în funcție de configurație. Vă rugăm să consultați dealerul dvs.)

Greutate kg  4 800
Masa totală maximă a vehiculului kg 8 500

Înălțime
(cu pneuri standard, cifrele aproximative depind de marca de pneuri, presiune și sarcină)

Cabină – Poziţie standard cu plafon standard mm 2779 2779 2779 2822 2822
Cabină – Poziţie cu profil jos și plafon Slimline mm 2617 2617 2617 2660 2660

Cabină – Poziţie cu profil jos și plafon Visio mm 2719 2719 2719 2762 2762
Ampatament mm 2550

Rază de întoarcere - diametru m 8,5
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Tracțiune integrală 4WD
A – Ampatament – mm 2550
B - Lungimea totală de la cadrul de greutate frontal la tiranţii sistemului de ridicător spate - mm 4358
B – Lungimea totală de la greutăţile faţă la tiranţii sistemului de ridicător spate – mm 4771
B – Lungimea totală de la sistemul de ridicător faţă (poziţie de transport) la tiranţii sistemului de 
ridicător spate – mm

4488

C – Înălţimea de la puntea spate la partea superioară a cabinei cu plafon standard
Cabină standard cu podea plată - mm
Cabină opțională cu profil jos - mm

2026
1947

C – Înălţimea de la puntea spate la partea superioară a cabinei cu plafon Visioline
Cabină standard cu podea plată - mm
Cabină opțională cu profil jos - mm

2078
1999

C – Înălţimea de la puntea spate la partea superioară a cabinei cu plafon Slimline
Cabină standard cu podea plată - mm
Cabină opțională cu profil jos - mm

1953
1874

D – Lăţime (min/max) – mm 2020 / 2360
E – Garda la sol (cu pneuri 420/85 R 38) – mm 405
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