
95hp - 135 CP

MF 5700 M
Massey Ferguson se mândrește cu dezvoltarea inovației și cu 
utilaje performante pentru a face față provocarilor cu care se 
confrunta fermierii moderni. 

Noua serie MF 5700 M continuă această tradiție, oferind o gama 
simplă de tractoare cu performanțe ridicate pentru lucrarile 
grele, asigurand o eficiență exceptională pentru fiecare tip de 
fermier. 

Produs in fabrici de ultima generație, MF 5700 M are un 
design nou - totuși simplu, eficient si nivel ridicat de confort. 
MF 5700 M este proiectat sa ofere o valoare excepțională 
oricarui sector, oferind in același timp performanțe fără 
compromisuri. 

DE LA MASSEY FERGUSON

• 5 modele cu cabină, de la 95cp pană la 135cp

• Motor AGCO Power, 4.4 litri cu 4 cilindri, conform cu Euro V, 
costuri reduse de intreținere si tehnologie  “All-in-One” 

• Transmisie modernă si eficientă : proiectată pentru secolul 
transmisia 12x12 cu două game sau renumita transmisie  
Dyna-4 cu 16 viteze inainte si 16 viteze inapoi pentru  
MF 5709 M, MF 5710 M  și MF 5711 M

• Un design nou, eficient și simplu oferă un tractor ușor de 
utilizat

Specificații
• Până la 100 litri/min debitul pompei hidraulice
• O capacitate de ridicare pentru tiranții spate impresionantă de 

4.3 t si 5.2 t și control electronic pentru tiranții spate optional
• Opțiuni pentru priza de putere : 540/540E/1,000
• 2 valve hidraulice în standard
• Cabină cu podea dreaptă sau cabină cu suspensie ca opțiune 

pentru modele Dyna-4 
• Opțional acoperis Visio
• Autodrive disponibil ca opțiune pentru transmisia Dyna-4 

și Brake to Neutral, disponibil ca opțiune pentru ambele 
transmisii

• Opțional tiranți frontali pentru modele Dyna-4 



Au fost depuse toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile conţinute în această publicaţie sunt cât se 
poate de corecte și actuale. Totuși, pot surveni inexactităţi, erori sau omisiuni, iar detaliile specificaţiilor pot fi 
schimbate în orice moment, fără notificare prealabilă. Așadar, toate specificaţiile trebuie să fie confirmate de 
distribuitorul sau dealerul de produse Massey Ferguson, înainte de orice cumpărare.

Pentru o și mai mare productivitate sunt disponibile diverse echipamente opționale. 
Pentru detalii complete, consultați dealerul local Massey Ferguson.

Versiune cabina

MF 5710  M MF 5711  M MF 5712  M MF 5713  M
MF 5709  M 

Dyna-4
MF 5710  M 

Dyna-4
MF 5711  M 

Dyna-4

Performanță motor

Putere CP (kW) max @ 2,000rpm 105 (78) 115 (86) 125 (93) 135 (100) 95 (75) 105 (78) 115 (86)

Cuplu max @ 1,500rpm 435 455 520 540 406 435 455

Engine

Tip/Capacitate/Nr. de cilindri AGCO POWER 4.4 litri, 4 cilindri

Tehnologie Tehnologie Stagiu V “All-in-One”

Transmisie

Tip/ Nr de trepte 12 x 12 Semi-powershift 16 x 16

Trepte/ Game 6 x 2 4 x 4

Inversor Power Shuttle with Comfort Control Power Shuttle (Power Control Lever & Comfort Control)

Opțiuni de transmisie Brake to Neutral (optional) Autodrive + Brake to Neutral (optional)

Viteză min @ 1,400rpm 1.26 1.32

Opțional trepte de viteză lentă (creeper) 24 x 24 32 x 32

Viteză min @ 1,400rpm* cu  creeper 0.09 0.09

Priză  de putere (PTO)

Operare și control Independent/ Control electro-hidraulic 

Turații PTO standard 540 / 540Eco 540 / 1,000 540 / 540Eco

Turații PTO opțional 540 / 1,000   //   540/540Eco/1,000 540 / 540Eco /1,000 540 / 1000   //   540/540Eco/1,000

 Turații PTO @ rpm motor 1,920 / 1,964

 Turații PTO @ rpm motor 1,560

Arbore PTO 

Standard 6 splines

Opțional 6/6+21 (1,000 rpm)

Hidraulică

Debit max. de ulei- Stagiul 1 32 litri/min pentru direcție, frâne, blocarea diferențiarului, PTO si tracțiune integrală 4WD

Debit standard max. de ulei - Stagiul 2 58 litri/min pentru valvele hidraulice și ridicător

Debit opțional max. de ulei - Stagiul 2
58 litri/min pentru tiranții spate + 42 litri/min pentru valvele hidraulice

Cele două pompe pot fi combinate pentru a oferi 100 litri/min pentru valvele hidraulice 

Acționarea debitului de ulei combinat Complet automat (Comandă electrică in cabină )

Presiune max. 200

Valve hidraulice standard/Valve hidraulice opționale 2/3

Ridicător spate

Capacitate max. de ridicare 4,300 5,200 4,300

Tiranții inferiori Capete carlig (cat.2) Capete carlig (cat.3) Capete carlig (cat.2)

Frâne

Tip Hidraulice, Cu răcire in ulei

Pneuri spate

Standard 420/85 R34 420/85 R38 420/85 R34

Opțional
460/85 R34 - 340/85 R38 
420/85 R38 - 540/65 R34 
540/65 R38 - 480/70 R34

460/85 R38 - 540/65 R34  
540/65R38 - 480/70 R34  
520/70 R38 - 600/65 R38

340/85 R38 - 420/85 R38 - 460/85 R34 - 480/70 R34 - 
540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38

Capacități

Capacitatea rezervorului de carburant 153 190 160

Capacitatea rezervorului de AdBlue 18

Greutate

4WD** 4,100 4,300 4,300

Specificații

– Neaplicabil/ Indisponibi     ✪ ISO TR14396 * Testare efectuată de producator    
**  Depinde de opțiuni

Dimensiuni

Cabină MF 5709 M/MF 5710 M/ 
MF 5711 M

Tracțiune integrală

Lungime totală de la cadrul de greutate față la brațele ridicătorului 
spate - mm

4,305

Ampatament- mm 2,430

Rază de intoarcere - diametru exterior, fără frâne - m 4.15 / 8.3

Inălțime până la partea superioară a plafonului Standard cu anve-
lope 420/85 R34 

2,710

Inălțime până la partea superioară a plafonului Visio cu anvelope 
420/85 R34

2,710

Lățime (min / max) - mm 1,820 to 2,110

Gardă la sol maximă - mm 515

Cabină MF 5712 M/MF 5713 M

Tracțiune integrală

Lungime totală de la cadrul de greutate față la brațele ridicătorului 
spate - mm

4,305

Ampatament- mm 2,500

Rază de intoarcere - diametru exterior, fără frâne - m 4.2 / 8.4

Inălțime până la partea superioară a plafonului Standard cu anve-
lope 480/70 R34 

2,710

Inălțime până la partea superioară a plafonului Visio cu anvelope 
480/70 R34

2,710

Lățime (min / max) - mm 1,820 to 2,110

Gardă la sol maximă - mm 520
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