
35 CP - 40 CP MF 1700 M
Massey Ferguson își îmbogățește în permanență gama 
de produse pentru a oferi clienților utilaje care le satisfac 
necesitățile. În prezent, își consolidează gama de tractoare 
compacte prin introducerea a două modele noi de 35-40 CP 
din seria M MF 1700.

Noul design oferă specificații superioare, care includ un 
motor de 1.825 cc, Stage V, noua transmisie HST (cu control 
precis și treaptă de viteză superioară mai mare) precum 
și o nouă cabină montată din fabrică. Construite pentru a 
face față cu ușurință unei game largi de aplicații, acestea 
asigură cel mai înalt nivel de performanță, putere, fiabilitate 
și confort.

Funcționând cu eficiență neîntreruptă, cu aceste modele 
sunt ușor de accesat colțurile incomode, clădirile joase și 
zonele cu acces restricționat. Însă seria M MF 1700 M se 
descurcă la fel de bine pe câmp, lucrând cu diferite unelte, 
transportând mărfuri pe drum sau tunzând cu grijă și 
precizie gazonul de pe un teren de golf.

Fie că administrați o mică exploatare, o fermă, vă ocupați 
de îngrijirea spațiilor verzi sau de peisagistică, tractoarele 
din seria M MF 1700 vă vor ajuta să livrați calitate de cel 
mai înalt nivel în mod eficient, performant și fiabil.

DE LA MASSEY FERGUSON



MF 1700 M
• Versiune cu platformă și cabină, 35-40 CP și cuplu de până la 125 Nm.

• Motor diesel în trei cilindri. Respectă reglementările stricte privind emisiile Stage V, 
folosind sistemul premiat „Totul într-unul” de la Massey Ferguson, care include acum 
un catalizator DPF simplificat. Datorită poziției sale de montare sub cabină, sistemul 
„Totul într-unul” contribuie la menținerea vizibilității excelente a tractorului.

• Transmisie hidrostatică nouă cu viteză maximă de 34,2 km/h. Transmisia „Servo HST” 
combină utilizarea ușoară cu performanțele mai mari. Controlul avansat permite 
operatorilor să schimbe direcția cu o singură pedală, precum și să seteze, să salveze 
și să regleze vitezele „cruise control”. Maneta de accelerație/pentru inversor ușurează 
controlarea, permițând operatorilor să lucreze mai eficient și confortabil.

• Sistemul hidraulic simplu, cu centru deschis, oferă putere de top, generând un debit 
hidraulic total de până la 41,5 litri/min, permițând modelelor din seria M MF 1700 să 
funcționeze cu o gamă largă de unelte și echipamente moderne.

• Comanda nouă pentru PTO independentă oferă trei moduri de lucru. Tractoarele sunt 
echipate cu o PTO montată central (2.000 rpm) și cu transmisie PTO de 540/750 rpm în 
spate, ca dotare standard.

• Toate modelele sunt echipate cu ridicător în trei puncte, cat. 1, cu capacitate de 1.200 kg.

• Cabina nouă, cu lățime de 1.065 mm, categoria 2, montată din fabrică oferă 
operatorilor mai mult confort într-un mediu silențios și comod.

• Versiunile spațioase cu platformă oferă acces sigur și ușor, datorită celor două mânere 
și treptei de pe partea stângă a tractorului. Operatorii sunt mereu în siguranță, protejați 
de bara ROPS standard.

• Confortul și comoditatea sunt sporite printr-o gamă largă de echipări standard, inclusiv 
aer condiționat, lunetă încălzită pentru degivrare, patru lumini de lucru LED, precum 
și de preechiparea pentru radio (antenă + difuzor), două porturi USB și compartiment 
pentru telefonul mobil.

• Noua punte îmbunătățită pentru cositoare, cu lățime de 60 inci, este echipată cu trei 
lame și oferă înălțimi de tăiere între 20 și 115 mm, reglabile în opt trepte de pe scaun, 
precum și o gardă la sol de până la 150 mm.

• Sistemul „Mowerdeck Override” ușurează montarea și demontarea, tractorul 
deplasându-se pur și simplu înspre și peste punte.Greutate și dimensiuni Versiune cabină ROPS

Modele MF 1735 M / MF 1740 M MF 1735 M / MF 1740 M
Greutate kg 1.500 1.325

Lungime totală mm 3.090

Lățime totală (până sub treaptă) mm 1.415 1.370
Înălțime totală mm 2.175 2.455
Ampatament mm 1.695

Pneuri față 26 x 10,5-12
Pneuri spate 13,6-16

Motor MF 1735 M MF 1740 M

Putere (rpm) CP (kW)  35(25) (✪ ISO CP (kW)) 40(29) (✪ ISO CP (kW))

Cilindri/capacitate Nr./cc 3 (turbo)/1.825

Capacitatea rezervorului de carburant l 36

Tipul transmisiei

 l Hidrostatică (HST)

Priză de putere

Cuplare Independentă
Turații PTO spate rpm 540/750 (540E) 

PTO centrală l 2.000

Comutator PTO extern montat pe bara din spate l

Pneuri și roți

Pneuri pentru agricultură
Față 7-14

Spate 9,5-24

Pneuri pentru gazon
Față 315/80D-16

Spate 24 x 8,5-12

Pneuri opționale pentru gazon
Față 13,6-16

Spate 26 x 10,5-12
Punte spate 

Blocajul diferențialului l

Frâne interne, disc imersat l

Ridicător în 3 puncte, bilă cat. 1 l

Sistem de control al tracțiunii l

Capacitate de ridicare kg 1.200
Capacitate pompă hidraulică l/min 41,5

Valve distribuitoare 2

ROPS SPATE, pliabilă l

Cabină m

l = Standard
m	 =	Opțional
	–	 =	Neaplicabil/indisponibil

Specificații

S-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile conținute în acest document sunt cât mai 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.

Pentru o productivitate și mai mare, este disponibilă o gamă de echipamente opționale.
Pentru detalii complete, consultați dealerul local Massey Ferguson.
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