
MF 3700 AL
ALPINE | 75-95 HP



MF 3700 AL ‘ALPINE’
PARTENERUL DVS. VERSATIL 

PENTRU SARCINI DIFICILE
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CU O GAMĂ DE PUTERE DE 75 CP, 85 CP SAU 95 CP, NOUA 
SERIE MF 3700 AL ESTE PROIECTATĂ SPECIAL PENTRU A 
COMBINA STABILITATEA ȘI CONFORTUL CU SPECIFICAȚII DE 
VÂRF CA DOTARE STANDARD PENTRU LUCRĂRI SOLICITANTE 
ÎN ZONE DELUROASE, PE CÂMP SAU ÎN CURTEA FERMEI.

Tractoarele MF 3700 AL sunt disponibile cu opțiunile podea plată sau cabină cu profil 
jos, prin care se reduce înălțimea la mai puțin de 2,44 m. Stabilitatea lor excepțională 
este oferită de noul șasiu mai lat și mai lung și de posibilitatea montării unor pneuri 
mai mari. Cu motoarele lor puternice și dimensiunile compacte, vă puteți baza pe 
modelele versatile ale seriei MF 3700 AL să vă ofere performanța de care aveți nevoie 
pentru lucrări în zone muntoase sau deluroase. Sunt perfecte pentru activități cu 
încărcătorul și lucrări la unități de creștere a animalelor și de produse lactate cu volum 
mare de lucru. În același timp, caracteristicile specifice tractoarelor mari, încorporate 
într-un cadru ușor, compact, le fac să fie utilaje generate excelente pentru o gamă 
variată de lucrări pe câmp, de la operațiuni pe pajiști, la forare, stropire și împrăștiere. 
Sunt, de asemenea, perfecte pentru lucrul în podgorii, livezi și culturi de legume late, 
precum și pentru o serie de aplicații forestiere, municipale și de amenajare.
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ADAPTATE LA NEVOILE DVS. SPECIFICE
CĂUTAŢI UN TRACTOR COMPACT ȘI DE ÎNALTĂ SPECIFICAȚIE, CARE SĂ FIE UȘOR DE CONDUS, DAR 
CARE SĂ VĂ OFERE, TOTUȘI, O AGILITATE EXCELENTĂ, PUTERE ȘI STABILITATE? SERIA MF 3700 AL 
ESTE ATUNCI ALEGEREA POTRIVITĂ. ADECVATĂ PENTRU: 

 A Cositul, întoarcerea fânului şi balotarea în zone muntoase 
şi deluroase

 A Operaţiuni cu încărcătorul frontal
 A Activităţi în grajd
 A Afânarea solului
 A Manipularea distribuitoarelor de furaje
 A Forare, stropire şi împrăştiere
 A Activităţi generale de transport
 A Lucrări la unități de creştere a animalelor şi de produse 

lactate cu volum mare de lucru

 A Pregătirea patului germinativ
 A Gestionarea marginilor de drum
 A Întreţinerea terenurilor de golf şi amenajare peisagistică
 A Activităţi legate de pepiniere
 A Recoltarea legumelor
 A Îngrijirea spaţiilor verzi
 A Activităţi în pantă
 A Aplicaţii în livezi şi podgorii late
 A Ferme mici
 A Sectorul cabalinelor
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MF 3700 AL 
PARTENERUL DVS. DE AFACERI 
LA FEL CA ORICE PARTENERIAT BUN, MF 3700 AL VĂ STĂ LA DISPOZITIE 
PENTRU A VĂ AJUTA SĂ DUCEȚI LA BUN SFÂRȘIT ORICE LUCRARE.
VERSATIL, FIABIL, ROBUST ȘI CU COSTURI DE EXPLOATARE SCĂZUTE, 
ACESTA ESTE PARTENERUL SIMPLU ȘI DE ÎNCREDERE CARE NU VĂ 
VA DEZAMĂGI.
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FACEȚI ALEGEREA POTRIVITĂ PENTRU DVS.
Având o lățime de 1,4 m, cabina este disponibilă cu 
o podea plată sau cu un profil jos. Cabina echipată 
cu podea plată are o înălțime de 2,53 m cu 
pneuri 16.9 R30. Selectând versiunea cu profil jos, 
înălțimea se reduce la 2,44 m cu același tip de pneuri. 
Aflați mai multe la paginile 14-15 

UTILAJ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
Puterea pentru toate modelele este furnizată 
de un motor simplu cu 4 cilindri, de 3,4 litri.
Aflați mai multe la pagina 8

O VERITABILĂ COMBINAȚIE 
TRACTOR-ÎNCĂRCĂTOR 
Tractorul dvs. poate fi configurat 
din fabricație pentru a fi complet 
pregătit pentru un încărcător MF.
Aflați mai multe la pagina 16

STABILITATE REMARCABILĂ 
Un șasiu nou, cu șenile spate cu 
lățimi între 1.337 și 1.884 mm 
cu un ampatament cu lungimea 
de 2.156 mm, permite montarea 
unor pneuri de 30”, pentru 
a asigura stabilitate maximă. 
Suspensia punții față este 
disponibilă acum opțional pentru 
a oferi un plus de confort, 
performanță și siguranță pe 
teren și pe șosea.
Aflați mai multe la pagina 17

TRANSMISIE EFICIENTĂ, CU SCHIMBARE LINĂ A TREPTELOR DE VITEZĂ
Toate modelele MF 3700 AL sunt echipate cu transmisia PowerShuttle 24/12 
de la Massey Ferguson, prevăzută cu SpeedShift – o transmisie Powershift 
cu două trepte de viteză. Aceasta oferă acționarea simplă a opt schimbări de 
treaptă fără ambreiaj în fiecare din cele trei game, folosind butoanele de pe 
schimbătorul de viteze.
Aflați mai multe la pagina 9

UTILAJE PERFORMANTE PE CÂMP
Prezintă un șasiu rezistent și o capacitate de 
3 tone, precum și un ridicător în trei puncte 
acționat electronic. O priză de puere 
540/540E este o dotare standard, în timp 
ce o serie de opțiuni face utilajul compatibil 
cu o varietate de unelte, inclusiv cele care 
necesită o priză de putere pentru viteza 
la sol.
Aflați mai multe la pagina 17

PERFORMANȚE HIDRAULICE 
REMARCABILE… 
…care se potrivesc cu cele mai moderne 
unelte, datorită unui debit maxim de 
95 litri/ min dedicat sistemelor hidraulice 
auxiliare. Două valve distribuitoare 
electrohidraulice ca dotare standard, 
existând opțiunea de a monta până la patru, 
inclusiv punte de montaj în față și la mijloc.
Aflați mai multe la pagina 10

COMENZI ERGONOMICE
Montat pe consola din dreapta, joystickul 
multifuncțional unic operează ridicătorul față, 
valvele distribuitoare și funcțiile transmisiei, 
inclusiv schimbările direcției de mers, treptele 
funcției Powershift și un buton de debreiere.
Aflați mai multe la pagina 9 

CONFORT SPORIT PENTRU 
PRODUCTIVITATE SUPERIOARĂ 
Cabina spațioasă este echipată la 
standarde înalte. Oferă o vizibilitate 
excelentă și o gamă amplă de opțiuni.
Aflați mai multe la pagina 12
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UTILAJ DE ÎNALTĂ 
PERFORMANȚĂ
CU MOTORUL MODERN CU PATRU CILINDRI DE 3,4 L, CARE 
GENEREAZĂ PUTERE ÎNTRE 75 ȘI 95 CP ȘI UN CUPLU DE PÂNĂ 
LA 395 NM ÎN CAZUL CELUI MAI MARE MODEL, SERIA MF 3700 AL 
DISPUNE DE „MUȘCHII” NECESARI PENTRU A FACE FAȚĂ UNEI 
GAME LARGI DE OPERAȚIUNI SOLICITANTE ȘI UNOR UNELTE DE 
MARE RANDAMENT.

Aceste motoare respectă reglementările referitoare la emisii Stage 3B fără AdBlue, 
datorită sistemului avansat de injecție cu rampă comună, gestionării electronice a 
motorului și tehnologiei „Totul într-unul”. Unitatea compactă conține toate componentele 
post-tratare (DOC și DPF) și este montată în afara capotei, ceea ce contribuie la 
îmbunătățirea vizibilității înainte.

Intervalele de service lungi de 600 h ale motorului contribuie la reducerea costurilor de 
exploatare. Timpii morți scad și mai mult datorită rezervorului de combustibil de 105 l 
pentru modelele cu podea plată în cabină. Nefiind necesară utilizarea Adblue, rutina 
de service este simplificată, astfel încât MF 3700 AL poate petrece mai mult timp cu 
activități productive, ceea ce conduce la reducerea costurilor de exploatare.

MODEL MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709

Putere max. (ISO 14396) CP (kW) 75 (55) 86 (64) 95 (71)

Max. Cuplu (Nm) 320 365 395

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

Unitate de post-tratare a gazelor de eșapament Totul într-unul - la exteriorul capotei
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CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE GENERALE
 A Cele trei ambreiaje multi-disc umede oferă performanțe 

mai line și o durată de exploatare mai mare

 A Până la opt schimbări de treaptă fără ambreiaj 
disponibile

 A O mai mare eficienţă și progresivitate cu PowerShuttle

 A Eficiență superioară în climate reci datorită celor trei 
ambreiaje multi-disc umede

 A Comenzi proiectate ergonomic 

 A Comfort-Control – în exclusivitate de la Massey Ferguson, 
această caracteristică permite operatorului să regleze 
nivelul de „agresivitate” al transmisiei PowerShuttle 
pentru o adaptare precisă la exigenţele sarcinii realizate

Transmisie Viteză
3 game
4 viteze 

sincronizate
Divizor Inversor
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0 5 10 15 20 25 3530 40

kph

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

Hi
Lo

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

GRAFIC CU TREPTELE CUTIEI DE VITEZE 24x12 SPEEDSHIFT

VITEZĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI km/oră
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GAMA DE LUCRU  
ÎN CÂMP

8 schimbări de treaptă fără ambreiaj pentru 
aplicații la viteză redusă, de exemplu când se 
folosește o grapă rotativă

8 schimbări de treaptă fără ambreiaj pentru aplicații 
pe câmp începând de la 3 km/h până la 10 km/h 

8 schimbări de treaptă fără ambreiaj pentru 
transport începând de la 7 km/h până la 40 km/h*

TRANSMISIE EFICIENTĂ, 
CU SCHIMBARE LINĂ A 
TREPTELOR DE VITEZĂ
SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MERS ÎNAINTE-ÎNAPOI ESTE EXTREM 
DE LINĂ CU POWERSHUTTLE DE LA MASSEY FERGUSON - 
DISPONIBIL LA TOATE MODELELE MF 3700 AL.

Butoanele de pe schimbătorul de viteze permit operatorilor să debreieze și să schimbe 
între treptele SpeedShift Hi și Lo: în total 8 schimbări fără ambreiaj în fiecare dintre 
cele 3 game. Controlul avansat este oferit de un joystick electronic multifuncțional, 
care acționează toate funcțiile de transmisie, valvele distribuitoare sau un încărcător. 
Având toate comenzile la îndemână, puteți utiliza la maximum unealta cu efort minim.
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PERFORMANȚE HIDRAULICE  
PE CARE VĂ PUTEȚI BAZA
Sistemul standard cu trei pompe generează un debit hidraulic de până la 125 l/min. Debitul dedicat de 
la pompele separate asigură mereu capacitate suficientă pentru orice operațiune, valvele distribuitoare 
primind un debit de 65 l/min, iar ridicătorul din spate 30 l/min, în timp ce o altă pompă generează un 
debit de 30 l/min dedicat serviciilor (toate la 2.300 rot/min).

Cu o capacitate de ridicare de 3 tone, cuplajul în trei puncte face față cu ușurință și precizie uneltelor 
grele, datorită comenzii electronice a ridicătorului. Cele două valve distribuitoare reprezintă dotarea 
standard, opțional putând fi montate până la patru, astfel încât echipamentele moderne complexe pot 
fi utilizate cu ușurință. 

În cabină, toate comenzile se află la îndemână, cu un joystick ușor de utilizat care controlează comod 
transmisia, precum și cele două valve distribuitoare sau un încărcător frontal.
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UN SISTEM SIMPLU CU CENTRU DESCHIS OFERĂ PUTERE HIDRAULICĂ DE 
TOP, PERMIȚÂND MODELELOR DIN SERIA MF 3700 AL SĂ FUNCȚIONEZE 
CU O GAMĂ LARGĂ DE UNELTE ȘI ECHIPAMENTE MODERNE.
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CONFORT SPORIT PENTRU  
PRODUCTIVITATE SUPERIOARĂ 
TOATE MODELELE MF 3700 AL SUNT ECHIPATE CU 
DOTĂRILE DE VÂRF DIN PACHETUL „EFFICIENT”.

Cu o lățime de 1,4 m, cabina MF 3700 AL oferă operatorilor un loc de 
muncă spațios și confortabil.

Se poate alege între podeaua plată standard și versiunea opțională cu profil 
jos, care poate reduce înălțimea totală la mai puțin de 2,44 m. Având în 
vedere manevrabilitatea și vizibilitatea extraordinare, acest utilaj este ideal 
pentru lucrul în spații strâmte.

Scaunul cu pernă de aer pace parte din echiparea standard, împreună cu 
coloana de direcție telescopică și înclinabilă, astfel încât operatorii își pot 
asigura întotdeauna cea mai confortabilă poziție.

Toate comenzile sunt aranjate ergonomic, pentru ca totul să fie la 
îndemână, cu instrumente așezate logic pe consola din partea dreaptă. 
Aici veți găsi comutatoarele de memorie pentru motor, comutatoare pentru 
valvele distribuitoare, precum și comanda electronică a ridicătorului.

Cu parbrizul său larg din față și portierele cu sticlă până jos, seria MF 3700 AL 
oferă vizibilitate excelentă, fără obstacole de jur împrejur. În față se poate 
vedea clar capota zveltă, joasă, care contribuie la vederea clară a roților și a 
echipamentului montat în față.

 1

 2

 3

 4

1. Oglinzi exterioare telescopice

2. Două porturi USB

3. Tablou de bord ușor de citit

4. Radio FM/AM, DAB+
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PACHETUL EFFICIENT
Tractoarele Massey Ferguson din 
seria MF 3700 AL sunt echipate 
cu pachetul de specificații de vârf 
„Efficient”, inclusiv debit hidraulic 
mai mare, joystick electronic 
multifuncțional unic și cuplaj și valve 
distribuitoare controlate electronic.

Pachetul Efficient 
standard include:
 A Debit hidraulic de până la 

95 l/ min pentru ridicătorul din 
spate și valvele distribuitoare

 A Acționare electronică 
pentru ridicător

 A Transmisie PowerShuttle 
& SpeedShift 24/12

 A Două valve distribuitoare spate 
cu acționare electronică

 A Joystick multifuncțional hidraulic 
(valve distribuitoare și transmisie)

O gamă largă de dotări opționale:
 A Patru valve distribuitoare spate 

cu comandă electronică
 A Două cuple montate pe mijloc
 A Ridicător față
 A Ridicător față și priză 

de putere (PTO)
 A Pachet încărcător frontal
 A Aer condiționat
 A Scaun auxiliar cu centură 

de siguranță
 A Oglinzi exterioare telescopice 

și reglare electrică a oglinzilor
 A Radio cu MP3 / DAB+ 

și Bluetooth
 A Două porturi USB



CABINĂ CU PODEA PLATĂ

Cu podeaua plată cu lățime de 1,40 m, cabina cu specificații de 
vârf aduce specificații de tractor mare compactelor și puternicelor 
modele din seria MF 3700 AL. Cu acces ușor, neaglomerată, cabina 
spațioasă are dotări la standarde înalte care contribuie la confortul și 
productivitatea operatorilor în zilele de muncă lungi și grele.

Pe lângă confortul sporit, cabina mai înaltă (până la 
2,58 m) oferă vizibilitate excelentă prin parbrizul de 
mari dimensiuni și peste capota joasă și îngustă, 
precum și în laterale, prin portierele mari de sticlă 
și geamurile laterale.

Pentru cei care urmăresc și mai mult confort 
și performanțe, Massey Ferguson oferă o 
gamă largă de opțiuni, inclusiv aer condiționat. 
Operatorii pot sta întotdeauna confortabil pe 
scaunul opțional de lux suspendat cu sistem de 
reglare pentru zona lombară.

FACEȚI ALEGEREA POTRIVITĂ PENTRU DVS. 
TOATE MODELELE MF 3700 AL BENEFICIAZĂ DE PACHETUL DE SPECIFICAȚII DE VÂRF „EFFICIENT”, CARE OFERĂ O GAMĂ LARGĂ 
DE CARACTERISTICI CARE SPORESC CONFORTUL ȘI PERFORMANȚELE. COMENZILE SUNT ARANJATE ORDONAT ȘI CONVENABIL 
PE CONSOLA DIN DREAPTA, CU FUNCȚIA DE ACTIVARE A MEMORIEI MOTORULUI LÂNGĂ COMUTATORUL PENTRU PRIZA DE 
PUTERE, IAR RIDICĂTORUL ELECTRONIC SPATE ȘI SUPAPELE DISTRIBUITOARE COMBINĂ PRECIZIA CU UTILIZAREA SIMPLĂ.
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CABINĂ CU PROFIL JOS

Cu o înălțime maximă de mai puțin de 2,44 m, modelul 
MF 3700 AL în versiunea cu profil jos are una dintre cele 
mai joase cabine de pe piață. 

Această versiune versatilă ajută utilizatorii să acceseze 
clădirile joase, tradiționale, să lucreze în spații restrânse 
și să utilizeze mai productiv aceste zone înguste, 
greu accesibile. 

Cabina cu profil jos este proiectată special pentru seria 
MF 3700 AL, astfel încât nu s-au făcut compromisuri 
privind caracteristicile, confortul sau comoditatea. 
Operatorii beneficiază de aceleași specificații de vârf care 
se regăsesc la cabina cu podea plată, inclusiv vizibilitatea 
excelentă peste capota joasă, îngustă și în laterale, prin 
portierele mari de sticlă.

2,44 m
2 m

1 m
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COMPACTĂ, MANEVRABILĂ, CU STABILITATE 
EXCEPȚIONALĂ ȘI OPȚIUNE DE CABINĂ CU PROFIL JOS, 
SERIA MF 3700 AL REPREZINTĂ PARTENERUL PERFECT 
PENTRU ÎNCĂRCĂTORUL FRONTAL MASSEY FERGUSON. 
SPORIȚI ȘI MAI MULT VERSATILITATEA TRACTORULUI 
PRIN ADĂUGAREA RIDICĂTORULUI FAȚĂ ȘI A OPȚIUNII 
PENTRU PRIZA DE PUTERE. FIE CĂ MĂTURAȚI, COSIȚI 
SAU LĂSTĂRIȚI, UTILAJELE CU UNELTE MONTATE ÎN 
FAȚĂ SPORESC RANDAMENTUL ȘI PRODUCTIVITATEA, 
CA SĂ PROFITAȚI LA MAXIMUM DE INVESTIȚIE.

UTILAJE PERFORMANTE PE CÂMP

Opțiunea ridicătorul frontal integrat + PTO față va spori 
versatilitatea și productivitatea, putând fi controlate mai bine 
uneltele montate în față.

Disponibil ca dotare din fabrică, ridicătorul din față cu capacitate 
de 1.700 kg (prin gamă) prezintă o gamă amplă de configurații:
Doar ridicător față
Ridicător față + PTO ECO 540 rpm
Ridicător față + PTO 1.000 rpm

Ridicătorul față este complet compatibil cu încărcătoarele 
frontale MF.

O VERITABILĂ COMBINAȚIE TRACTOR-ÎNCĂRCĂTOR

Toate modelele MF 3700 AL pot fi 
echipate opțional din fabrică cu cadrul 
auxiliar de susținere pentru încărcător, 
care include patru cuple montate 
pe mijloc. Comenzile sunt transmise 
prin joystick-ul multifuncțional 
electronic unic (dotare standard), 
care permite utilizarea ușoară a 
tuturor funcțiilor încărcătorului și 
uneltelor, precum și a transmisiei.

Designul inteligent integrează optim 
încărcătorul frontal, fără a compromite 
unghiurile de bracare, menținând în 
același timp un echilibru perfect. 

Cu circuitul său hidraulic cu 
debitul puternic de 65 l/ min, 
MF 3700 AL oferă performanțe de 
încărcare impresionante, rapide.

Gama largă de încărcătoare 
Massey Ferguson MF paralele 
și neparalele asigură selectarea 
uneltei celei mai potrivite pentru 
nevoile utilizatorilor – o combinație 
câștigătoare pentru mai multă 
versatilitate și un plus de productivitate.

Model Tip Înălţime de 
ridicare Capacitate*

MF FL.3117 X* Neparalel 3,10 m 1.690 kg

MF FL.3522 Neparalel 3,55 m 2.220 kg

MF FL.3114 X* Paralel 3,10 m 1.350 kg

MF FL.3615 Paralel 3,55 m 1.540 kg

* La înălțimea maximă de ridicare - axul de pivotare

VALORIFICAREA LA MAXIMUM A INVESTIȚIILOR DVS. 

OPȚIUNI ÎNCĂRCĂTOR
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MF Care
Fabricăm tractoare de mult timp și credem în ceea 
ce facem. De aceea, oferim MF Care: Un pachet de service 
personalizat menit să ofere tractorului dvs. o îngrijire 
completă, inclusiv întreținere de rutină, acoperirea costurilor 
pentru reparații și garanție integrală asigurată de AGCO. 

Obțineți un plus de siguranță, valoare reziduală mai mare 
pentru utilajul dvs., istoricul complet de la dealer și piese de 
schimb originale AGCO Parts.

Pentru mai multe informaţii despre pachetul de service și 
garanţie extinsă MF Care, contactaţi acum dealerul dvs. 
Massey Ferguson. Se pot aplica unele restricții.

Piese şi service
Agricultura poate fi o afacere dificilă, de aceea, ne vom 
asigura că beneficiați de asistență oricând aveți nevoie și în 
perioadele cruciale ale anului. 

Dealerii noștri se angajează să găsească produsul adecvat 
pentru dvs. și să vă ofere asistența, serviciile și piesele 
necesare la cele mai înalte standarde. Veți deveni parte a 
unei familii devotate de specialiști extrem de competenți 
care fac tot posibilul pentru a vă oferi asistență veritabilă și 
servicii de înaltă calitate.

Finanţare
Întrebați dealerul dvs. despre pachetele noastre de finanțare 
care pot include leasingul financiar, leasingul operațional, 
închirierea sau facilități de împrumut.

ASISTENȚĂ COMPLETĂ CU SERVICIILE MF. 
SUNTEM AICI PENTRU DVS.

UN PLUS DE CONFORT, PERFORMANȚĂ  
ȘI SIGURANȚĂ CU SUSPENSIA PUNȚII FAȚĂ
DISPONIBILĂ ACUM OPȚIONAL ATÂT PENTRU VERSIUNILE CU PROFIL DE 
CABINĂ JOASĂ, CÂT ȘI CU PODEA PLATĂ DIN SERIA MF 3700 AL.

Această opțiune oferă un plus de confort, performanță și 
siguranță seriei deja de înaltă specificație MF 3700 AL în 
toate aplicațiile – pe teren și pe șosea, transformând-o 
în partenerul dvs. performant și versatil.

Pe baza eficienței și a experienței obținute la tractoarele 
noastre de mare putere, inginerii noștri au dezvoltat un 
sistem nou de suspensie, care asigură cele mai bune 
niveluri de tracțiune și confort pentru operator din clasa 
sa. Acesta menține tractorul stabil, în timp ce suspensia 
hidraulică menține confortul operatorului.

Acumulatoarele și cilindrii hidraulici absorb șocurile, 
îmbunătățind confortul pe șosea și pe teren. În același  
timp, suspensia cu înălțime reglabilă permite adaptarea 
punții la diferite condiții și operațiuni.

Urmărind îndeaproape conturul solului, suspensia punții 
îmbunătățește, de asemenea, tracțiunea, oferind un confort 
superior în timpul rulării.

Complet integrată pe tractor, puntea față cu suspensie nu 
compromite manevrabilitatea. De asemenea, este complet 
compatibilă cu apărătorile față, articulația frontală, priza de 
putere față și cadrul auxiliar de susținere al încărcătorului 
prevăzute din fabrică.

Trei moduri de operare permit setarea suspensiei pentru 
a se potrivi cu diferite aplicații, iar înălțimea este reglată cu 
ajutorul a două comutatoare de pe stâlpul cabinei dreapta.

Suspensia punții față MF 3700 AL
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MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Performanţa motorului

Putere max. (ISO 14396) CP (kW) 75 (55) 85 (64) 95 (71)
Cuplu max. (Nm) 320 365 395

Motor
Conformitate cu standardele de emisii Stage 3B Stage 3B Stage 3B

Sistem de injecţie Rampă comună
Gestionarea motorului ECU electronică ECU electronică ECU electronică

Capacitate / Nr. de cilindri 3,4 litri / 4 3,4 litri / 4 3,4 litri / 4
Filtru de aer cu element uscat l l l

Memorii turații (rpm) motor 2 2 2
Rezervor de carburant Versiune cu podea plată 105 litri / Versiune cu profil jos 95 litri

Interval de service motor 600 de ore
Transmisie 24F/12R, Powershuttle și Speedshift (40 km/h)

Priză de putere (PTO)
Acționare și control Electrohidraulic 

540 rpm / 750 rpm (540 Eco) l l l

540 rpm / 1.000 rpm m m m

540 rpm / 750 rpm și viteză la sol m m m

540 rpm / 1.000 rpm și viteză la sol m m m

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

PTO față 1.000 rpm cu ridicător frontal m m m

Sistemul hidraulic
Debit max. de ulei @ 2.300 rpm 125 litri/min

Frână/Direcție/PTO, pompa nr. 1 30 litri/min

Pompă standard circuite auxiliare pompa nr. 2 65 litri/min

Pompă standard circuite auxiliare pompa nr. 3 30 litri/min

Valve distribuitoare spate 2 sau 4 (electrohidraulic)

Cuple spate 4 (standard) sau 8 (opțional)

Cuple montate pe mijloc 4  m

Cuple față 2  m

Colector de ulei l l l

Presiune max. - bari 190 190 190

Frâne  

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

Frâna de staţionare Independentă de frânele principale - comandă manuală cu manetă

Frâne hidraulice de remorcă Linie dublă hidraulică

Punte față
Cuplarea 4WD Electrohidraulic

Suspensia punții față m

l  =  Standard     m  =  Opțional     -  =  Nedisponibil

SPECIFICAȚII
18



B

G G

C

A F
D

E

MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Ridicător

Ridicător spate Ridicător Cat.2 cu cârlige fixe cu bile
Capacitate maximă de ridicare la capătul tiranţilor 3.000 kg

Control orizontalitate Mecanic (standard) sau electrohidraulic (opțional)
Ridicător față Cat.2 cu brațe pliabile și capete cu cârlig

Capacitate de ridicare - 610 mm în gamă 1.700 kg
Cabină

Coloană de direcţie telescopică și înclinabilă l

Cu sistem de aer condiționat m

Scaun cu suspensie pneumatică l

Scaun Deluxe cu suspensie pneumatică m

Radio FM/AM DAB+ m

2 mufe USB m

Scaun pentru pasager m

Oglinzi telescopice cu dejivraj și reglare electrică m

DIMENSIUNI - Versiuni de cabină cu podea plată și profil jos

Dimensiuni în mm MF 3700 AL  
Podea plată

MF 3700 AL  
Cabină cu profil jos

A Ampatament 2.156

B
Înălțime de la puntea spate la 
partea superioară a plafonului

1.854 1.736

C Înălțimea totală* 2.554 2.436
D Șenilă față (min.-max.) 1.358-1.777
E Șenilă spate (min.-max.) 1.337-1.884
F Lățime totală (min.-max.) 1.660-2.207
G Gardă la sol* 414 
W Greutate 3.355 kg

* Pneuri spate: 420/85 R30

VR Păşiți în interiorul tractorului dvs. 
Massey Ferguson folosind smartphone-ul.

Folosiți o aplicație de citire 
a codurilor QR. Descărcați-o 
gratuit din magazinele iTunes 
sau Android Play.

Deschideți aplicația și scanați 
acest cod QR...

...și pășiți în interiorul tractorului 
dvs. Massey Ferguson.

PASUL 4
Trăiți eXperiența completă 3D VR dând 
click pe pictograma dedicată și folosind 
o pereche de ochelari VR.

PASUL 1 PASUL 2

PASUL 3
Trăiți eXperiența în 2D, mișcând 
smartphone-ul dvs. în toate direcțiile 
și folosindu-vă de degete.

S-au depus toate eforturile pentru a garanta că 
informațiile conținute în acest document sunt 
exacte și actuale. Totuși, sunt posibile unele 
inadvertențe, erori sau omisiuni, iar detaliile 
specificațiilor pot fi modificate în orice moment, 
fără o notificare prealabilă.  De aceea, toate 
specificațiile trebuie verificate cu dealerul sau 
distribuitorul dvs. Massey Ferguson înainte de 
orice achiziție.
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Gestionarea durabilă a pădurilor

www.MasseyFerguson.com

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