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19,5-46 CP MF 1500/1700
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Dacă răspunsul este da și aveți nevoie de un tractor compact și 
consecvent în privința productivității, atunci noi avem soluția.
Mai mult decât capabile să facă față cu ușurință într-o gamă largă de aplicații – de la arat la semănat, de la încărcare la 
transport – acestea sunt construite în concordanță cu aceleași standarde riguroase ca tractoarele mai mari Massey Ferguson.

Întreaga serie prezintă o mulțime de exemple de design ergonomic și atenție la detalii care au menținut poziția 
de lider mondial a Massey Ferguson în domeniul producției de tractoare. Cele șase modele de la 19,5 la 
46 CP se bazează pe transmisii ușor de utilizat. Gama de modele 4x4 cu opțiuni PTO fac din aceste tractoare 
varianta ideală pentru operațiuni agricole la scară mai mică și pentru multe alte întreprinderi rurale.

Tractoarele MF 1500/1700 sunt proiectate și construite pentru a efectua multe sarcini pe care modelele mai mari Massey Ferguson 
le efectuează fără probleme pe exploatări mai mari. Tradiția agricolă fără egal a mărcii este clară în aceste utilaje versatile și robuste.

Operând cu eficiență netulburată pe lângă colțuri dificil de abordat, clădiri joase și în zone cu 
acces, modelele din seria MF 1500/1700 se descurcă la fel de firesc pe câmp, cu accesorii, cât 
și pe drumuri, în modul transport sau tunzând cu precizie și grijă un teren de golf.

Massey Ferguson a investit foarte mult timp și atenție în proiectarea și construirea acestor utilaje în concordanță 
cu cele mai înalte standarde de calitate, oferind clientului eficiență maximă, fiabilitate și confort.

Modelele din seria MF 1500/1700 sunt susținute de o rețea dedicată de distribuitori care oferă servicii post-vânzare fără egal.

MF 1500/1700  Doriți un nivel înalt de performanță 
de la un utilaj mai compact?
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Fie că este vorba de o exploatare mică, de o 
fermă, de îngrijirea solului sau de o activitate 
de contractare, aveți nevoie de un nivel 
înalt de performanță, putere și fiabilitate.

“



MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

Tipul motorului 3 cilindri 3 cilindri/turbo 4 cilindri

Tipul transmisiei Mecanică (8Fx8R) Hidrostatică (3 game) Mecanică (8Fx8R)
Hidrostatică (3 game) 
sau mecanică (8Fx8R)

Hidrostatică (3 game) 
sau mecanică (12x12)

Hidrostatică (3 game) 
sau mecanică (12x12)

Putere max. (CP) 19,5 25 28 32 38 46

Capacitate 1293 cc 1498 cc 1498 cc 1498 cc 1498 cc 2197 cc

Disponibil cu cabină Nu Da Da Da

Capacitate de ridicare 600 kg 1100 kg 1270 kg 1580 kgM
F 
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Un tractor cu adevărat compact care 
se potrivește sectorului dvs.
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Motoare puternice, eficiente din punct de vedere al 
consumului de combustibil – între 19,5 și 46 CP.

Disponibil cu două tipuri de transmisie: mecanică sau hidrostatică.

Controlul tracțiunii și braț superior cu detecție pentru 
control precis al adâncimii plugului sau uneltei.

Tracțiune pe 4 roți selectabilă cu blocare a diferențialului spate.

PTO independentă în spate pentru toate modelele, cu excepția MF 1520. Cu o PTO 
centrală suplimentară, dotare standard pentru modelele cu transmisie hidrostatică.

Cabină ROPS montată pe mijloc sau în SPATE, cu pliere în față – poziția joasă 
pliată sporește accesul și minimizează daunele provocate culturilor.

Toate modelele au tracțiune pe 4 roți, cu o gamă de opțiuni hidraulice și PTO.

Costuri de exploatare scăzute, întreținere ușoară și valoare reziduală mare.

Cabine spațioase, montate din fabrică sau cabine furnizate de terți (disponibile 
pentru unele modele) care permit utilizarea pe tot parcursul anului.

Toate modelele sunt echipate cu lumini pentru deplasare 
rutieră, pentru a respecta toate reglementările locale.

 –  Ideal pentru agricultură

 –  Ideal pentru îngrijirea solului



* HST = hidrostatică

Opțiunea ideală pentru operațiuni 
agricole la scară mică, pentru care 
este nevoie de un tractor mai compact 
și versatil. Ideal și pentru activități 
în care sunt prezente cabaline și în 
sectorul municipal, unde este necesar 
un utilaj robust, ușor de utilizat, 
pentru efectuarea sarcinilor zilnice.

19,5 cai putere
• Rezervor de carburant cu capacitate 

de 28 l
• Transmisie mecanică – 8 viteze 

înainte/8 viteze înapoi
• PTO mecanică
• Cabină ROPS montată pe mijloc, cu 

pliere spre înainte
• Valvă distribuitoare auxiliară în spate
• Zonă spațioasă și confortabilă 

pentru operator, cu comenzi intuitive
• Oglinzi retrovizoare pe ambele părți
• Comutator pentru girofar
• Mânere și treaptă pentru acces ușor

Deja bine primit în sectorul municipal, 
în creșterea cabalinelor și în industria 
activităților recreative, MF 1525 se 
dovedește a fi alegerea experților 
pentru administrarea bunurilor 
imobiliare și îngrijirea solului. 
Este ideal pentru utilizare pe terenuri 
de golf, pe lângă dotările cu utilitate 
publică și instituții, precum și unde 
se administrează bunuri imobiliare.

25 cai-putere
• Rezervor de carburant cu capacitate 

de 28 l
• Transmisie hidrostatică
• PTO de mijloc (dotare standard)
• PTO independentă
• Cabină ROPS montată în 

spate, pliabilă
• Două valve distribuitoare auxiliare 

în spate
• Zonă spațioasă și confortabilă 

pentru operator, cu comenzi intuitive
• Sunt disponibile punți pentru 

cositoare/tuns iarna
• Oglinzi retrovizoare pe ambele părți
• Comutator pentru girofar
• Mânere și treaptă pentru acces ușor

MF 1529 este un tractor extrem de 
versatil, perfect pentru operațiuni 
mai precise pe exploatări mai 
mici, mai specializate.

28 cai putere
• Rezervor de carburant cu capacitate 

de 35 l
• Transmisie mecanică – 8 viteze 

înainte/8 viteze înapoi
• PTO independentă
• Cabină ROPS montată pe mijloc, cu 

pliere spre înainte
• Valvă distribuitoare auxiliară în spate
• Ușor de operat și confortabil 

de condus
• Comenzi aflate la îndemână și zonă 

spațioasă pentru operator
• Controlul tracțiunii (standard)
• Oglinzi retrovizoare pe ambele părți
• Mânere și treaptă pentru acces ușor

O alegere excelentă pentru 
îngrijirea solului și profesioniști în 
domeniul agriculturii. MF 1532 
are performanțe excelente atât ca 
utilaj pentru îngrijirea solului, cât 
și ca tractor agricol specializat.

32 cai putere
• Rezervor de carburant cu capacitate 

de 35 l
• Alegeți între transmisia mecanică 

(8 viteze înainte/8 viteze înapoi) sau 
cea hidrostatică, cu 3 game (HST)*

• PTO independentă
• PTO de mijloc este o dotare 

standard pe versiunea „HST”
• Este disponibilă o cabină ROPS 

montată pe spate sau pe mijloc, cu 
pliere spre înainte

• Valvă distribuitoare auxiliară în spate
• Două valve distribuitoare pe 

versiunea „HST”
• Ușor de operat și confortabil 

de condus, cu comenzi aflate 
la îndemână și zonă spațioasă 
pentru operator

• Oglinzi retrovizoare pe ambele părți
• Comutator pentru girofar
• Mânere și treaptă pentru acces ușor

Fiabil, robust și conștiincios. MF 1740 vă 
oferă pachetul complet, diferite transmisii 
și motoare puternice pentru performanțe 
de vârf de la un tractor de talie mică.

38 de cai-putere
• Rezervor de carburant cu capacitate 

de 40 l
• Puteți alege între două transmisii – 

mecanică 12/12 sau hidrostatică
• PTO independentă
• PTO de mijloc este o dotare standard 

pe versiunea „HST”
• Cabină ROPS montată pe mijloc, cu 

pliere spre înainte
• Sunt disponibile cabine montate 

în fabrică
• Noua cabină categoria a 2-a 

oferă șoferilor un mediu silențios 
(versiunea HST)

• 4 valve distribuitoare standard
• Opțional ridicător față + PTO față
• Comutator PTO montat pe bara 

din spate
• Oglinzi retrovizoare pe ambele părți
• Comutator pentru girofar
• Mânere și treaptă pentru acces ușor

Tot ceea ce aveți nevoie de la 
un tractor compact, cu avantajul 
unui motor puternic, o cabină 
optimă și diferite transmisii pentru 
o gamă largă de operațiuni.

46 cai-putere
• Rezervor de carburant cu capacitate 

de 53 l
• Puteți alege între două transmisii – 

mecanică 12/12 sau hidrostatică
• PTO de mijloc este o dotare 

standard pe versiunea „HST”
• Sunt disponibile cabine montate 

în fabrică
• Noua cabină categoria a 2-a 

oferă șoferilor un mediu silențios 
(versiunea HST)

• PTO independentă
• 4 valve distribuitoare standard
• Opțional ridicător față + PTO față
• Comutator PTO montat pe bara 

din spate
• Oglinzi retrovizoare pe ambele părți
• Comutator pentru girofar
• Mânere și treaptă pentru acces ușor

MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747
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Aceleași caracteristici robuste, însă într-un tractor compact. 
Seria MF 1500/1700 vă oferă productivitate de vârf la o scară mai mică.

Proiectate pentru a efectua o gamă largă de sarcini, cu diferite transmisii, unghi de bracare mic, gardă mare la 
sol și motoare puternice, eficiente din punct de vedere al consumului de carburant, acestea sunt doar câteva din 
numeroasele caracteristici impresionante care vor asigura productivitate maximă și versatilitate zi după zi.

Aplicații agricole
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„Proiectate pentru a efectua o gamă largă de sarcini”
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Tractorul agricol 
compact ideal

Modelele din seria MF 1500/1700 au o gamă de caracteristici, 
specificații și capacități cheie care le transformă în tractoare 
agricole compacte esențiale pentru fermele mici, cu teren 
arabil și pentru întreprinderile agricole în general.

Puterea motorului robust, transmisia cu performanțe înalte, productivitatea maximă 
a circuitului hidraulic și capacitatea de ridicare excelentă s-au combinat pentru a 
crea un utilaj compact versatil și eficient care va satisface necesitățile dvs. precise.
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Puteți alege din șase modele* (de la 19,5 la 46 CP) cu motoare 
puternice și eficiente în privința consumului de carburant.

• Diferite viteze de ales în funcție de aplicație

• Opțiuni excelente de transmisie, inclusiv transmisie mecanică 8Fx8R, 
12Fx12R și hidrostatică (3 game)

• Este disponibilă o gamă largă de viteze PTO spate

• PTO independentă cu funcție de pornire Soft Start pentru preluarea 
ușoară a sarcinilor cu inerție mare

• Cuplaj în trei puncte de categoria 1 cu controlul poziției standard

• Debit hidraulic excelent potrivit pentru diferite aplicații

• Spectru larg de valve distribuitoare – pentru bascularea remorcilor și 
utilizarea cilindrilor hidraulici externi

• Capacități de ridicare de 600/1.100/1.270/1.580 kg

• Tracțiune 4x4 selectabilă

• Blocarea diferențialului

• Discuri de frână imersate în ulei

• Cabină ROPS montată pe mijloc, cu pliere în față – poziția joasă pliată 
sporește accesul și minimizează daunele provocate culturilor.

• Controlul tracțiunii și braț superior cu detecție pentru control precis al 
adâncimii plugului sau uneltei.

• Comutator PTO montat pe bara din spate

• Oglinzi retrovizoare pe ambele părți pentru vizibilitate îmbunătățită

• Comutator și cablaj standard pentru girofar

• Mânere și treaptă pentru acces ușor și sigur

*Caracteristicile pot varia în funcție de model.
A se vedea paginile cu specificații pentru mai multe detalii.
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Proiectată pentru muncă grea, seria MF 1500/1700 cu pneuri pentru gazon 
este alcătuită din utilaje pe care te poți baza. Indiferent de sarcină, seria 
MF 1500/1700 a fost proiectată pentru a asigura productivitate maximă în 
fiecare zi. Fiecare model are un șasiu robust, motor puternic, eficient din 
punct de vedere al consumului, rezistent, cu transmisie foarte reactivă.

Aplicații de îngrijire a solului



MF 1700
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Pentru mai multă diversitate și versatilitate, seria MF 1500/1700 dispune 
de o gamă de caracteristici și de funcții esențiale dedicate sectorului 
horticol și municipal. Tractoarele din seria MF 1500/1700 pentru îngrijirea 
solului sunt alegerea perfectă. Nu numai că își fac treaba cu eficiență 
fiabilă, ci contribuie cu un avantaj profesionist în activitatea dvs.

Puterea motorului robust, transmisia cu performanțe înalte, productivitatea maximă a circuitului hidraulic 
și capacitatea de ridicare excelentă s-au combinat pentru a crea un utilaj compact versatil și eficient.

Tractorul compact ideal pentru îngrijirea solului
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Puteți alege din șase modele* (de la 19,5 la 46 CP) cu motoare 
puternice și eficiente în privința consumului de carburant.

• Transmisii hidrostatice robuste și foarte eficiente cu trei game

• Setare foarte ușoară a transmisiei hidrostatice. Viteză maximă, viteză de 
croazieră și reactivitate (MF1700 HST)

• PTO de mijloc este o dotare standard pentru toate modelele „H”. 
Un comutator de pe tabloul de bord permite operarea ușoară și confortabilă.

• PTO spate independentă cu 540/1000 rot./min (MF 1532, 1740 & MF 1747)

• Cuplaj în trei puncte de categoria 1, cu control al poziției și capacități de 
ridicare excelente de 600/1.100/1.270/1.580 kg

• Tracțiune 4x4 selectabilă și blocare a diferențialului pe spate, precum și 
discuri de frână imersate în ulei

• Cabină ROPS montată pe mijloc, cu pliere în față – poziția joasă pliată 
sporește accesul și minimizează daunele provocate culturilor.

• Cabina nouă categoria a 2-a, montată din fabrică, cu nivel al zgomotului 
redus oferă șoferilor un mediu silențios (MF 1700 HST)

• Operare simplă și precisă a ridicătorului spate (control al tracțiunii ca 
echipare standard în funcție de versiune)

• Spectru larg de valve distribuitoare – pentru bascularea remorcilor și 
utilizarea cilindrilor hidraulici externi

• Debit hidraulic generos, potrivit pentru diferite aplicații

• PTO independentă cu funcție de pornire Soft Start pentru preluarea ușoară a 
sarcinilor cu inerție mare

• Comutator PTO montat pe bara din spate pentru orice sarcină pentru care 
este necesară PTO staționară, de ex: tocarea lemnului

• Oglinzi retrovizoare pe ambele părți pentru vizibilitate îmbunătățită

• Comutator și cablaj standard pentru girofar
Al

eg
er

ea
 p

er
fe

ct
ă

*Caracteristicile pot varia în funcție de model. A se vedea paginile cu specificații pentru mai multe detalii.
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Seria MF 1500/1700 oferă un mediu de condus modern cu comenzi poziționate 
ergonomic și o poziție de condus perfect reglabilă – tot ceea ce are nevoie 
operatorul pentru o zi de muncă productivă, în condiții de siguranță.
Confort pentru operator și control: Platforma spațioasă pentru operator are o podea semiplată 
cu acces ușor din ambele părți, cu două mânere și treaptă. Scaunele perfect reglabile permit 
operatorului să stabilească poziția de condus perfectă pentru confort maxim la volan.

Cabina nouă categoria a 2-a, montată din fabrică, cu nivel al zgomotului 
redus oferă șoferilor un mediu silențios (MF 1700 HST)

Toate comenzile principale sunt poziționate la îndemână și sunt accesibile, iar panoul cu instrumente afișează 
complet și clar toate informațiile de care are nevoie șoferul pentru a opera tractorul eficient și în condiții de 
siguranță. Comenzile și comutatoarele identificabile după culori, împreună cu luminile de avertizare și cu aparatele 
de măsură sunt foarte vizibile și ușor de interpretat, permițând controlul deplin al utilajului și al activității în curs.

Servodirecția – echipare standard pentru toate modelele – contribuie la manevrarea fără efort.

Poziția de condus, capota conică și țeava de eșapament orizontală oferă împreună vizibilitate excelentă și toate 
modelele sunt echipate cu lumini rutiere pentru a permite efectuarea sarcinilor urgente după lăsarea întunericului.

Oglinzile retrovizoare de pe ambele părți îmbunătățesc vizibilitatea, iar girofarul 
poate fi activat cu ușurință prin acționarea unui comutator.

Construit pentru confortul 
șoferului și eficiență

Motoare fiabile și economice: Modelele 
MF 1500/1700 sunt propulsate de motoare 
eficiente, cu 3 și 4 cilindri. Caracteristicile de cuplu 
ale acestora au fost proiectate special pentru a 
obține productivitate optimă și operare simplă.

Accesul ușor pentru service și mentenanță este 
asigurat, datorită capotei dintr-o bucată care se 
ridică și panourilor laterale care se pot îndepărta.

Toate tractoarele din gamă sunt echipate 
cu tracțiune pe 4 roți selectabilă pentru 
forță și manevrabilitate îmbunătățite.

Ridicător în 3 puncte complet echipat. 
Ridicătorul în 3 puncte de mare capacitate face 
parte din echiparea standard a tuturor modelelor 
MF 1500/1700 și cu capacitatea de ridicare 
de până la 1580 kg există putere suficientă 
pentru a aborda o mulțime de aplicații.

01 02 03 04
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Sistem hidraulic versatil: Sistemul hidraulic de mare 
performanță furnizează tot debitul și presiunea necesare 
pentru a opera eficient o gamă largă de unelte.

Putere PTO centrală și pe spate: Pentru a profita la 
maximum de o gamă atât de vastă de accesorii, toate 
tractoarele MF 1500/1700 sunt echipate cu o PTO 
independentă sau mecanică în spate. PTO centrală 
face parte din echiparea standard pentru modelele cu 
transmisie hidrostatică și este disponibilă opțional pe 
tractoarele cu transmisie mecanică și DynaQPS.

PTO din spate este foarte ușor de utilizat și oferă 
o turație de 540 sau 540/1000 rot./min.

PTO montată central oferă până la 2000 rot./min, fiind 
ideală pentru finisarea minuțioasă necesară pentru cosit.

Pentru PTO independentă din spate, funcția Soft 
Start permite pornirea ușoară a tracțiunii în cazul 
sarcinilor cu inerție mare sau o preluare mai 
rapidă în cazul sarcinilor mai ușoare, ceea ce 
contribuie la protejarea tractorului și a uneltei.

Comutatorul pentru PTO montat pe bara din spate permite clienților să utilizeze 
PTO pentru activități staționare, cum este tocarea lemnului.

S-au combinat calitatea fără egal a structurii și excelența în proiectare pentru 
a garanta că aceste tractoare oferă ani întregi de fiabilitate.

Pe lângă echiparea standard de nivel înalt, toate modelele sunt disponibile cu o 
gamă variată de dotări opționale pentru îmbunătățirea specificațiilor, astfel încât să 
satisfacă necesitățile numeroase și variate ale operatorului specializat.

Costurile de exploatare scăzute, mentenanța ușoară și valoarea reziduală mare se numără toate 
printre avantajele deținerii unui utilaj marca Massey Ferguson. Vorbiți cu distribuitorul local 
pentru a afla cum v-ar putea ajuta în activitatea dvs. utilajele din seria MF 1500/1700.

01  Acces ușor la reglajele ridicătorului și barei de tracțiune. Oglinzi retrovizoare 
pe ambele părți pentru vizibilitate îmbunătățită.

02  Datorită vitezelor care se pot identifica după culori (transmisie mecanică), operarea este ușoară și rapidă.

03  Acces ușor la ridicător și la comenzile hidraulice.

04  Mânere și treaptă pentru acces ușor și sigur.

05  Schimbător de viteze bine poziționat.

06  Cabină de categoria a 2-a confortabilă și spațioasă, care oferă șoferilor 
acces excelent și un mediu silențios (MF 1700 HST).

07 & 08 Acces simplu și rapid pentru întreținerea de rutină.

05 06 07 08
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Asistență completă din partea serviciilor MF

Massey Ferguson este un nume cu adevărat global, cu utilaje 
care operează pretutindeni în lume, de la revoluționarele tractoare 
„little grey fergie” (Micul Fergie cel Sur) la cele mai noi tractoare și 
combine cu tehnologie de vârf. V-ați întrebat vreodată cum reușim 
să furnizăm în continuare piese de top în domeniu și service pentru 
o gamă atât de vastă de utilaje și tehnologii de pe tot globul?

În spatele fiecărui utilaj Massey Ferguson există sprijinul susținut 
post-vânzare din partea echipei MF Services.

Scopul nostru principal este acela de a ne asigura că fiecare utilaj – vechi sau nou – este 
susținut pe deplin la nivel local, oferind fiecărui proprietar Massey Ferguson:

• Cele mai bune servicii din domeniu

• Costuri reduse de exploatare

• Un utilaj fiabil și durabil

• Timp mort minim

• Valoare mare de revânzare

Depozit și logistică de vârf din partea AGCO Parts
Desigur, fiecare distribuitor Massey Ferguson este susținut 100% de MF Services, care furnizează piese 
de vârf prin intermediul serviciilor de depozitare și logistice de ultimă generație AGCO Parts. Cu servicii 
de cel mai înalt nivel, livrare peste noapte și un stoc ce acoperă toate utilajele Massey Ferguson – chiar 
și cele care au peste 10 ani – furnizăm exclusiv piese originale și garantăm potrivirea corectă, din prima.

Soluția post-vânzare corectă, indiferent de vechimea utilajului
Indiferent de vechimea utilajului Massey Ferguson, MF Services are soluția post-
vânzare optimă pentru a economisi bani și timp, oferind soluții de service 
și mentenanță adecvate, accesibile și fiabile în orice situație.

Asistență locală practică, acolo unde aveți nevoie

AGCO pune preț foarte mult pe furnizarea celor mai bune servicii distribuitorilor Massey Ferguson, iar acest 
lucru nu se limitează la soluțiile excepționale de service și mentenanță și la furnizarea de piese:

• Formarea experților și echipamente specializate

• Tehnici avansate de diagnoză

• Tehnologie de recuperare a informațiilor pentru comunicarea informațiilor referitoare la cele mai noi piese și servicii

• Grupuri de asistență tehnică înalt calificate

Cu sprijin post-vânzare din partea MF Services, nu ne limităm doar la furnizarea unui filtru 
sau la schimbarea uleiului. Facem tot posibilul să oferim cea mai bună soluție adaptată 
necesităților clienților noștri, împreună cu piese de vârf și asistență pentru service.



* Este posibil ca pachetul de service și garanție extinsă MFCare să nu fie întotdeauna disponibil sau poate depinde de piață.
Contactați dealerul Massey Ferguson pentru a verifica disponibilitatea în regiunea dvs. Sub rezerva unor termeni și condiții.

Asigurați un viitor rentabil afacerii dvs. cu MFCare
În afaceri, este întotdeauna bine să fii pregătit pentru neprevăzut, iar când 
vine vorba de utilaje, liniștea sufletească deplină este neprețuită. Protejați-vă 
utilajele cu un pachet de service și garanție extinsă MFCare.

MFCare, pachetul de service și garanție extinsă,* este o soluție completă, menită 
să ofere tractorului dvs. o îngrijire completă, inclusiv întreținere de rutină, acoperirea 
costurilor pentru reparații și garanție integrală asigurată de AGCO. Acest pachet 
complet garantat acoperă o serie de componente critice precum:

• Motorul și transmisia

• Sistemul hidraulic

• Priza de putere (PTO)

• Direcția

• Sistemele electronice

• Cabina și comenzile

• Punțile

Special conceput pentru dvs., MFCare a fost gândit pentru a răspunde nevoilor dvs. individuale. 
Garanția este disponibilă pentru până la cinci ani sau 6.000 de ore, în funcție de necesitățile dvs. 
Aceasta este disponibilă la punctul de vânzare inițial sau, pentru mai multă flexibilitate, puteți opta 
pentru pachetul MFCare în orice moment, în perioada de șase luni de după înmatricularea utilajului.

Dealerul dvs. va pregăti pachetul de service și îl poate adapta 
pentru a acoperi până la maximum 10.000 de ore.
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Motor MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

Putere (rpm) CP (kW) 19,5 (14,3) la 2.500 rpm 25 (18,2) la 2.500 rpm 28 (20,9) la 2.500 rpm 32 (24,2) la 2.600 rpm 38(28) (✪ ISO CP (kW)) 46(33,8) (✪ ISO CP (kW))

Cilindri/capacitate Nr./cc 3/1.293 3/1.498 3/1.498 3/1.498 3 (turbo)/1.498 4/2.197

Capacitatea rezervorului de carburant l 28 28 35 35 40 53

Tipul transmisiei

l Mecanică l Hidrostatică l Mecanică
m Mecanică 

m Hidrostatică
l Hidrostatică (HST) 
l Mecanică 12 x 12

l Hidrostatică (HST) 
l Mecanică 12 x 12

Priză de putere

Cuplare Roată dințată baladoare Independentă Independentă Independentă Independentă Independentă
Viteze PTO spate rpm 540 540 540/1000 540/1000 540/540 Eco 540/540 Eco

PTO centrală m l m l/ m„HST”
l versiunea „HST”
m versiunea „A”

l versiunea „HST”
m versiunea „A”

Comutator PTO extern montat pe bara din spate – – – – l l

Pneuri și roți

Pneuri agricole „standard”
Față 6-12 6-12 6-14 6-14 8-16 9,5-16

Spate 9,5-16 9,5-16 9,5-22 9,5-22 13,6-24 13,6-28

Pneuri „standard” pentru gazon
Față 24x8.50-12 24x8.50-12 24.0x8.5-12 24.0x8.5-12 212 x 80 D15 212 x 80 D15

Spate 315x75D-15 315x75D15 315x80D16 315x80D16 355 x 80 D20 355 x 80 D20
Punte spate

Blocajul diferențialului l Pedală dreapta l Pedală stânga l Pedală dreapta
l Pedală dreapta 

l Manetă dreapta pe 
versiunea „HST”

l l

Frâne interne, disc imersat l l l l l

Ridicător în trei puncte, cat. 1 l l l l

Ridicător în trei puncte, cârlig cat. 1 l l

Sistem de control al tracțiunii – – l l versiunea „A”
l versiunea „HST”
l versiunea „A”

l  versiunea „HST”
l versiunea „A”

Capacitate de ridicare kg 600 600 1.100 1.100 1.270 1.580
Capacitate pompă hidraulică l/min 20 20,8 30,8 32,1 74,3 74,3

Valve distribuitoare 1 2 1
2 standard pe versiunea „HST”

1 standard pe versiunea „A”
2 2

ROPS, pliere mediană l – l l versiunea „A” l versiunea „A” l versiunea „A”

ROPS, pliere SPATE – l – l versiunea „HST”

l = Standard
m = Opțional(ă)
 – = Neaplicabil/disponibil

Specificații

w
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Motor MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747
Greutate și dimensiuni

Greutate kg 840 850 1.240 1.245
1.680 pe versiunea „HST”
1.528 pe versiunea „A”

1.958 pe versiunea „HST”
1.810 pe versiunea „A”

Lungime/înălțime/lățime totală mm 2865/2010/1100 2935/2420/1100 3125/2450/1180 3125/2450/1180 3475/2200/1440 3455/2325/1645

Ampatament mm 1560 1560 1695 1695 1770 1900
Gardă la sol min. mm 245 275 240 240 310 310

Altele
Opțiune cabină – – m m HST – Categoria 2 HST – Categoria 2

Căldură și ventilare l l l l l l

Aer condiționat – – – – l l

Capotă pivotantă, servo, lumini rutiere l l l l l l

Oglinzi retrovizoare pe ambele părți l l l l l l

Mânere și treaptă l l l l l l

Comutator girofar l l – – l l
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