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O NOUĂ ERĂ PENTRU TRACTOARE 
SIMPLIFICATE ȘI FIABILE
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Am început proiectul MF 8S cu o pagină goală. 
La baza sa s-a aflat studiul global „Vocea 
clientului”; un interviu amănunțit, față în față 
cu clienții și operatorii din mai multe țări de 
pe glob.

Feedbackul cheie din partea dvs. a clientului, 
a subliniat nevoia de confort, ușurință la 
utilizare, raport bun calitate-preț, fiabilitate 
excelentă, comenzi intuitive și comode, 
eficiență pentru putere maximă la sol, 
conectivitate 100% și capacitatea de a lucra 
cu cele mai solicitante unelte.

A fost un proiect interesant și aspirațional 
pentru toți cei implicați și o oportunitate de a 
construi pe baza moștenirii puternice de utilaje 
simplificate, fiabile de la Massey Ferguson. 

Rezultatul: un tractor Massey Ferguson pentru 
o nouă eră. MF 8S.

MF 8S
O nouă eră pentru tractoare 
simplificate și fiabile de 
la Massey Ferguson



3Tehnologii agricole simplificate, inteligente, 
sustenabile. Noul Datatronic 5 și 
terminalul opțional Fieldstar 5 oferă cel 
mai recent pachet pentru agricultură de 
precizie, cu o interfață ușor de utilizat

 A Terminal cu ecran tactil de 9" creat să 
ofere o experiență mai intuitivă și mai 
precisă în materie de operațiuni agricole.

 A Noile soluții MF Guide asigură economii 
prin reducerea suprapunerilor.

 A MF Section și Rate Control vă permit 
să ajustați rata de aplicare din mers, 
minimizând totodată în mod automat 
suprapunerile, omiterile și irosirea produsului.

 A MF TaskDoc creează și trimite înregistrări 
detaliate în siguranță ale lucrărilor la birou 
și la partenerii preferați prin intermediul 
spațiului cloud Agrirouter securizat.

 A Telemetria MF Connect permite luarea 
deciziilor și monitorizarea în timp real la 
distanță și din apropiere, îmbunătățind 
eficiența și maximizând timpii de funcționare.

Sistemele de transmisie eficiente oferă 
productivitate și eficiență superioare
Noile transmisii Dyna-7 Powershift și transmisia cu ambreiaj 
dublu Dyna E-Power oferă schimbări ale treptelor de viteză 
fără întreruperea cuplului. Ambele transmisii sunt prevăzute 
cu sistem de gestionare a puterii motorului pentru a asigura 
mai multă putere, atunci când aveți cea mai mare nevoie.
Combinațiile perfecte motor/transmisie oferă un 
randament maxim și o eficiență superioară a puterii, 
reducând pierderea de putere cu până la 26%.

Capacitatea de a lucra mai rapid 
cu cele mai solicitante unelte.
Până la cinci valve distribuitoare în spate și 
trei în față, incluzând ridicătorul frontal și 
integrarea sistemului „Power Beyond”, alături 
de o cuplă cu capacitate mare de ridicare. 
Sistemul hidraulic oferă capacitatea de a 
lucra mai repede cu o gamă extrem de largă 
de unelte, sporind totodată versatilitatea.

Nivelul următor de spațiu, confort, 
ergonomie și conectivitate
Cea mai silențioasă cabină existentă pe 
piață, cu un nivel de zgomot de numai 
68 dB, oferind vizibilitate la 360°. 
Suspensia punții față și a cabinei 
îmbunătățește confortul la rulare, iar noul 
tablou de bord digital MF vDisplay oferă toate 
informațiile necesare la o simplă privire. 
Cotiera nouă oferă cel mai bun control din 
clasa sa pentru toate operațiunile tractorului.

Costuri reduse de exploatare

 A Eficiența motorului - puterea și cuplul 
maxime la turații reduse ale motorului 
reduc consumul de combustibil cu 
10% și reduc nivelul de zgomot.

 A Componente care nu necesită întreținere.

 A Acces ușor pentru întreținerea zilnică.

 A Planuri de contracte de reparații 
și întreținere MF Care.
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Eficient Exclusiv

Motor
AGCO POWER cu 6 cilindri Stage 5  l l

  Motor cu control memorat al turației  l l

HLA (Ajustare hidraulică joc)  l l

Turație suplimentară a motorului la ralanti (700 rpm)  l l

Încălzitor bloc motor  m m

Transmisie
 Manetă Power Control  l l

Inversor de sens pe dreapta  l l

 A  Multipad pe cotieră  l l

Dyna-7 - 40 km/h Super Eco - Speedmatching și Autodrive  l l

Dyna-7 - 50 km/h Super Eco* - Speedmatching și Autodrive  m m

Dyna E-Power - 40 km/h Eco - Speedmatching și Autodrive  l l

Dyna E-Power - 50 km/h Eco* - Speedmatching și Autodrive  m m

Creeper (Dyna-7)  m m

Cruise Control cu 4 viteze  l l

Sistem de frânare dinamică  l l

Blocaj de parcare (ParkLock)  l l

Mediul operatorului
Aer condiționat standard cu reglare manuală  l -

Aer condiționat automat cu gestionarea fluxului pentru mai multe zone  m l

Trapă pe plafon  l l

Scaun pivotant cu suspensie pneumatică automată, încălzit, amortizare laterală  l m

  B  Scaun pivotant cu suspensie pneumatică automată,  
parțial din piele - încălzit, ventilat, amortizare laterală

 m l

Scaun auxiliar cu centură de siguranță  l l

Suspensie mecanică a cabinei  l m

Suspensie mecanică activă a cabinei  m l

Radio/Aux-in față/Bluetooth/conector USB - cu microfon integrat - Comenzi în cotieră  l l

Radio/Aux-in față/Bluetooth/conector USB/DAB+ - cu microfon integrat - Comenzi în cotieră  m m

Oglinzi telescopice cu unghi larg și reglare și dejivrare electrice  m l

Sistem de curățare-ștergere dreapta  m m

Sistem de dejivrare pe lunetă  m m

Coloană de direcție reglabilă cu funcție de înclinare cu memorie l m

Coloană de direcție reglabilă cu funcție de înclinare cu memorie și SpeedSteer m l

Radar și controlul patinării m l

  C  MF vDisplay digital l l

  D  Terminal cu ecran tactil Datatronic 5 de 9'' (gestionarea setărilor 
tractorului, ISOBUS, compatibil cu Camera Ready și MF Guide)

m l

  Terminal cu ecran tactil Fieldstar 5 de 9'' (ISOBUS, compatibil cu Camera Ready și MF Guide) m m

Gestionarea punții directoare a remorcii m l

Funcția „Dual Control” m l

Sistem de gestionare a capetelor de rând m l

 - Nu este disponibil(ă)
l Specificație standard
m Opțional
* În funcție de legislația pieței

Dotări standard și opționale în funcție de versiune
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Eficient Exclusiv

Tehnologie
Capabilitate și conector spate ISOBUS m l

Fișă ISOBUS față m m

MF Guide Ready m l

MF Guide Novatel SM / CM Ntrip / CM Radio și Ntrip cu Go Mode m m

MF Guide Trimble SM / CM Ntrip / CM Radio și Ntrip cu Go Mode m m

Controlul secțiunilor 36 și VRC (5 produse) m m

Linie de ghidare avansată m m

 E  Cameră de plafon integrată m l

TaskDoc Pro m m

Modul de conectivitate (ACM) pentru transferul datelor CAN - include abonament gratuit pe 3 ani l l

Șasiu și sistem hidraulic
Comenzi mecanice complete ale valvelor distribuitoare m -

Comenzi electrice și mecanice ale valvelor distribuitoare l -
Comenzi electrice ale valvelor distribuitoare cu manetă de decompresie - l

Joystick-ul multifuncțional m -
Joystick - m

Micro-joystick pe Multipad l l

Cadru auxiliar de susținere încărcător, supapă electrică și joystick m m

Cadru auxiliar de susținere încărcător și kit hidraulic SMS 3rd Live m m

Retur liber m l

Power Beyond cu cuple P/T/LS/D m l

150 l/min CCLS l l

205 l/min CCLS m m

 F  205 l/min CCLS ECO m m

Comenzi electronice ale ridicătorului cu control activ în timpul transportului l l

Funcție Auto PTO l l

Selecția cu acționare electrică a turațiilor prizei de putere l l

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

Stabilizatoare telescopice l l

Stabilizatoare automate m m

Tirant superior hidraulic m m

Sistem de ridicător față integrat m m

Priză de putere (PTO) față integrată m m

Echipamente electrice
Comutator de decuplare și montant pentru pornirea cu alimentare de la o sursă externă l l

Comandă externă de ridicare pe apărători l l

Comandă externă PTO START/STOP pe apărători l l

Comandă externă a valvelor pe apărători l l

 G  16 faruri de lucru LED cu lumini emblematice m l

Lumini spate automate în marșarier - l

Alte echipamente (specificațiile pot varia în funcție de piață)
Punte față cu suspensie și blocare l l

Apărători față pivotante m l

Frâne pneumatice de remorcă l l

Frâne hidraulice de remorcă pneumatice și cu linie simplă cu priză ABS m m
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Motor MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Tipul motorului AGCO POWER

Nr. de cilindri/nr. de valve/Capacitate Nr. /Nr./cm3 6/4/7.400

Alezaj / cursă mm/mm 108/134

Aspirație Turbocompresor cu supapă de deversare (wastegate) acționată electric și intercooler

Tip injecție Rampă comună

Tip ventilator Viscotronic 

CP maxim J ISO CP (kW) 205(151) 225(165) 245(180) 265(195)

Turație motor la CP maxim rpm 1.850

Cuplu maxim 1.000–1.500 rpm J Nm 950 1.000 1.100 1.200

Putere maximă cu EPM CP (kW) 225(165) 245(180) 265(195) 285(210)

Cuplu maxim cu EPM 1.000–1.500 rpm Nm 982 1.080 1.178 1.257

Putere max. disponibilă @ arbore PTO (OECD, precizie +/- 3%) CP (kW) 186(137) 199(146) 216(159) 231(170)

Capacitatea rezervorului de carburant litri 460

Capacitatea rezervorului de AdBlue® litri 43

Interval de service ore 600

Transmisie Dyna-7

Număr de trepte de viteză  înainte/înapoi 28/28

Viteză min. la 1.500 rpm km/oră 1,8

Nr. de viteze cu deplasare lentă înainte/înapoi 56/56

Viteză min. cu deplasare lentă 190 km/h la 1.500 rpm

43 km/h SuperEco la turația motorului rpm 1.350

53 km/h* Eco la turația motorului rpm 1.650

Transmisie Dyna E-Power

Număr de trepte (înainte x înapoi) înainte/înapoi 28/28 în Autodrive

Viteză min. la 1.500 rpm km/oră 1,9

43 km/h SuperEco la turația motorului rpm 1 300

53 km/h* Eco la turația motorului rpm 1 600

Specificații
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MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Ridicător spate și sistem hidraulic

Tip tiranți inferiori Categoria Cat. 3

Capacitate maximă de ridicare la capătul tiranților kg 10.000

Tip de sistem hidraulic și debit maxim l/min Cu centru închis și detecție a sarcinii 150 l/min

Tip de sistem hidraulic și debit maxim - Opțiunea 1 l/min Cu centru închis și detecție a sarcinii 205 l/min

Tip de sistem hidraulic și debit maxim - Opțiunea 2 l/min Cu centru închis și detecție a sarcinii 205 Eco 205 l/min la 1.650 rpm

Presiune maximă Bari 200

Nr. max. de valve distribuitoare spate 5

Priză de putere (spate)

Turația motorului

540/540Eco/1.000/1.000Eco rpm 1.867/1.499/1.903/1.528

Diametrul arborelui inchi 1 3/8” 6 și 21 caneluri

Sistem de ridicător față și priză de putere față

Capacitate maximă de ridicare la capătul tiranților kg 4 800

Nr. max. de valve distribuitoare față 2

Regim motor @ 1 000 rpm priza de putere față rpm 1 920

Pneuri și roți 
(Întreaga gamă disponibilă. vă rugăm să consultați dealerul dvs.)

Față VF 600/70 R30

Spate  VF 650/75 R42

Greutăți  
(Pot varia în funcție de configurație. vă rugăm să consultați dealerul dvs.)

Greutatea minimă medie fără balast și fără accesorii kg 8.700

Masa totală maximă a vehiculului* kg 16.000

J ISO 14396      - Nu este disponibil(ă)      * În funcție de legislația pieței

Dimensiuni
MF 8S (toate modelele)

A Ampatament m 3,05

B Lungimea totală de la ridicătorul față la tiranții ridicătorului spate mm 5.375

C Înălțime în centrul punții spate până în partea superioară a antenelor MF Connect mm 2.390

D Înălțimea totală mm 3.390

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.
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