
OD MASSEY FERGUSON

19,5-46 k MF 1500/1700



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

02

04  Skutečně kompaktní traktor pro váš sektor

06  Zemědělské aplikace

08  Ideální kompaktní zemědělský traktor

10  Komunální aplikace

12  Ideální kompaktní komunální traktor

14  Vyrobený pro komfort řidiče a efektivitu

16  Kompletní podpora od MF Services

18  Technické údaje

M
F 1

50
0

M
F 1

70
0

Obsah



OD M
ASSEY FERGUSON

03

Pokud si na tuto otázku odpovíte ano a požadujete traktor, který je 
kompaktní a pracovitý, máme pro vás řešení.
Má dostatečnou kapacitu pro snadné provádění široké řady aplikací - od orby po výsev, od nakládání po přepravu, a je vyroben podle 
stejných náročných norem jako větší traktory Massey Ferguson.

Celá řada přináší spoustu příkladů ergonomického designu a důrazu na detail, díky nimž si Massey Ferguson udržuje celosvětově pozici 
špičkového výrobce traktorů. Šest modelů s výkonem od 19,5 k (14,3 kW) do 46 k (33,8 kW) je postaveno na snadno ovladatelné 
převodovce. Modely traktorů s pohonem všech 4 kol a vývodovým hřídelem jsou ideální volbou pro menší práce na farmách nebo jiné 
zemědělské podniky.

Traktory MF 1500/1700 jsou navrženy a vyrobeny pro provádění řady úkolů, které na větších farmách zvládají větší modely 
Massey Ferguson. Na těchto všestranných, robustních strojích je jasně patrná bezkonkurenční zemědělská tradice značky.

Traktory řady MF 1500/1700 pracující hladce v omezených prostorech, nízkých budovách a obtížně přístupných prostorech, pracují stejně 
snadno i na poli s nářadím, na pozemních komunikacích v režimu přepravy, nebo odborně posečou golfové hřiště, pečlivě a přesně. 

Společnost Massey Ferguson věnovala značný čas a pozornost tomu, aby tyto stroje byly navrženy a vyráběny podle standardů nejvyšší 
kvality, poskytovaly zákazníkům maximální efektivitu, spolehlivost a komfort.

S řadou MF 1500/1700 budete mít rovněž klid v duši, protože jsou podporovány specializovanou sítí prodejců poskytujících nedostižné 
poprodejní služby.

MF 1500/1700  Chcete výkonnost na vysoké úrovni 
od ještě kompaktnějšího stroje?
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Ať jde o malý zemědělský podnik, farmu, péči 
o půdu nebo smluvní služby, budete potřebovat 
výkonnost, výkon a spolehlivost na vysoké úrovni.

“



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

Typ motoru 3válcový 3válcový / turbo 4válcový

Typ převodovky
Mechanická  

(8 vpřed x 8 vzad)
Hydrostatická (3 rozsahy)

Mechanická  
(8 vpřed x 8 vzad)

Hydrostatická (3 rozsahy) nebo 
mechanická (8 vpřed x 8 vzad) 

Hydrostatická (3 rozsahy) 
nebo mechanická (12x12)

Hydrostatická (3 rozsahy) 
nebo mechanická (12x12)

Max. výkon (k) 19,5 25,0 28,0 32,0 38,0 46,0

Zdvih. objem 1293 cm3 1498 cm3 1498 cm3 1498 cm3 1498 cm3 2197 cm3

Verze s kabinou Ne. Ano Ano Ano

Kapacita zvedání: 600 kg 1100 kg 1270 kg 1580 kgM
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Výkonné, úsporné motory – s výkonem od 19,5 do 46 k. 

K dispozici jsou různé převodovky: mechanické nebo hydrostatické.

Silová regulace a snímání zatížení horní vzpěry pro přesnou regulaci hloubky pluhu nebo  
polohy jiného nářadí. 

Volitelný pohon 4 kol se zadní uzávěrkou diferenciálu.

Nezávislý zadní vývodový hřídel u všech modelů s výjimkou MF 1520. S přídavným, uprostřed 
montovaným vývodovým hřídelem ve standardní verzi u hydrostatických modelů.

Uprostřed upevněný, dopředu sklopný nebo ZADNÍ ochranný rám ROPS - ve sklopené poloze 
usnadňuje přístup a minimalizuje poškození plodin.

Všechny modely mají pohon 4 kol a řadu volitelných hydraulických funkcí a vývodových hřídelů.

Nízké provozní náklady, snadná údržba a vysoká zbytková hodnota.

Prostorná kabina montovaná u výrobce nebo dodaná třetí stranou (u některých modelů) 
umožňuje celoroční provoz. 

Všechny modely jsou vybavené osvětlením pro přepravu na pozemních komunikacích pro splnění 
veškerých místních předpisů.

 -  Ideální pro zemědělství

 -  Ideální pro péči o půdu



* HST = Hydrostatická

Ideální volba pro práce na malých 
farmách, které potřebují kompaktní 
a všestranné traktory. Je ideální i pro 
chovatele koní nebo pro komunální 
sektor, kde jsou potřebné robustní, 
snadno ovladatelné stroje pro 
každodenní práce.

Výkon 19,5 k (14,3 kW)
• Objem palivové nádrže 28 litrů
• Mechanická převodovka - 8 stupňů 

pro jízdu vpřed / 8 stupňů pro jízdu 
vzad

• Mechanický vývodový hřídel
• Uprostřed upevněný, dopředu sklopný 

ochranný rám ROPS
• Přídavný ventil vnějšího okruhu vzadu
• Prostorný, komfortní prostor řidiče se 

snadno použitelnými ovládacími prvky
• Vnější zpětná zrcátka na obou 

stranách
• Spínač zvláštního výstražného světla
• Madla a stupačky pro snadný přístup

Model MF 1525 byl dobře přijat v 
komunálním sektoru, u chovatelů 
koní i v oblasti volného času, a stal 
se rovněž špičkovou volbou v oblasti 
správy nemovitostí a péči o pozemky. 
Ideální pro použití na golfových 
hřištích, na veřejných plochách, v 
okolí akademických budov nebo při 
správě nemovitostí.

Výkon 25 k (18,4 kW)
• Objem palivové nádrže 28 litrů
• Hydrostatická převodovka
• Uprostřed montovaný vývodový hřídel 

ve standardní výbavě
• Nezávislý vývodový hřídel
• Vzadu upevněný sklopný rám ROPS
• Dva přídavné ventily vnějšího okruhu 

vzadu
• Prostorný, komfortní prostor řidiče se 

snadno použitelnými ovládacími prvky
• Možnost sekačky na trávu
• Vnější zpětná zrcátka na obou 

stranách
• Spínač zvláštního výstražného světla
• Madla a stupačky pro snadný přístup

MF 1529 je mimořádně všestranný 
traktor, dokonalý pro přesnější práce na 
menších, specializovaných farmách.

Výkon 28 k (20,6 kW)
• Objem palivové nádrže 35 litrů
• Mechanická převodovka - 8 stupňů 

pro jízdu vpřed / 8 stupňů pro jízdu 
vzad

• Nezávislý vývodový hřídel
• Uprostřed upevněný, dopředu sklopný 

ochranný rám ROPS
• Přídavný ventil vnějšího okruhu vzadu
• Snadné ovládání a komfortní jízda
• Pohodlné ovládací prvky a prostorné 

místo pro řidiče
• Silová regulace ve standardní verzi
• Vnější zpětná zrcátka na obou 

stranách
• Madla a stupačky pro snadný přístup

Dokonalá volba pro profesionální péči o 
pozemky a zemědělství. Model MF 1532 
skvěle zastane péči o pozemky i speciální 
práce na farmě.

Výkon 32 k (23,5 kW)
• Objem palivové nádrže 35 litrů
• Můžete volit mezi mechanickou 

převodovkou (8 stupňů pro jízdu 
vpřed / 8 stupňů pro jízdu vzad) a 
hydrostatickou převodovkou se

• 3 rozsahy (HST)*
• Nezávislý vývodový hřídel
• Umístěný vývodový hřídel ve 

standardní výbavě verze HST
• Vzadu nebo uprostřed upevněný, 

dopředu sklopný ochranný rám ROPS
• Přídavný ventil vnějšího okruhu vzadu
• Dva ventily vnějšího okruhu u 

verze HST
• Snadné ovládání a komfortní jízda 

s pohodlnými ovládacími prvky a 
prostorné místo pro řidiče

• Vnější zpětná zrcátka na obou 
stranách

• Spínač zvláštního výstražného světla
• Madla a stupačky pro snadný přístup

Spolehlivý, robustní, pracovitý. Model 
MF 1740 vám nabízí kompletní balíček  
s volbou převodovky a výkonného  
motoru pro získání špičkové výkonnosti  
z malého traktoru.

Výkon 38 k (28 kW)
• Objem palivové nádrže 40 litrů
• Výběr ze dvou převodovek -  

mechanická 12/12 nebo hydrostatická
• Nezávislý vývodový hřídel
• Středově montovaný vývodový hřídel 

ve standardní výbavě verze HST
• Uprostřed upevněný, dopředu sklopný 

ochranný rám ROPS
• Výrobcem montované kabiny
• Nová kabina kategorie 2 nabízí řidiči 

tiché prostředí (verze HTS)
• 4 ventily vnějšího okruhu ve 

standardní verzi
• Volitelný přední závěs a přední 

vývodový hřídel
• Vnější ovládač vývodového hřídele  

na zadním blatníku
• Vnější zpětná zrcátka na obou 

stranách
• Spínač zvláštního výstražného světla
• Madla a stupačky pro snadný přístup

Vše co požadujete od kompaktního 
traktoru s výkonným motorem, volitelnou 
kabinou a výběrem převodovek pro 
širokou škálu činností.

Výkon 46 k (34 kW)
• Objem palivové nádrže 53 litrů
• Výběr ze dvou převodovek - 

mechanická 12/12 nebo hydrostatická
• Středově montovaný vývodový hřídel 

ve standardní výbavě verze HST
• Výrobcem montované kabiny
• Nová kabina kategorie 2 nabízí řidiči 

tiché prostředí (verze HTS)
• Nezávislý vývodový hřídel
• 4 ventily vnějšího okruhu ve 

standardní verzi
• Volitelný přední závěs a přední 

vývodový hřídel
• Vnější ovládač vývodového hřídele  

na zadním blatníku
• Vnější zpětná zrcátka na obou 

stranách
• Spínač zvláštního výstražného světla
• Madla a stupačky pro snadný přístup

MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747
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Stejně výkonné funkce, ale u kompaktního traktoru. Řada MF 1500/1700 nabízí 
špičkovou produktivitu v menším měřítku.

Navržen pro širokou škálu prací, s možností volby převodovky, s malým poloměrem otáčení, velkou světlou 
výškou a výkonnými, úspornými motory, to jsou jen některé z řady působivých charakteristik zajišťujících 
maximální výkonnost a všestranné využití při každodenních pracích.

Zemědělské aplikace
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‘Navržen pro širokou škálu prací’
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Ideální kompaktní 
zemědělský traktor

Řada MF 1500/1700 se může pochlubit spoustou důležitých 
výhod, specifikací a schopností, které tvoří základ kompaktního 
zemědělského traktoru pro malé farmy působící v živočišné i 
rostlinné výrobě a v zemědělském podnikání.

Výkonný motor, vysoká výkonnost převodovky, maximální produktivita hydraulické 
soustavy a vynikající kapacita zvedání spoluvytváří všestranný a pracovitý stroj, který 
přesně splní vaše požadavky.
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Výběr ze šesti modelů* s výkonnými a úspornými motory od 19,5 k do 46 k

• Volba rychlosti podle použití

• Vynikající výběr převodovek - mechanické s rychlostními stupni 8 vpřed x 8 vzad, 
12 vpřed x 12 vzad, nebo hydrostatická s 3 rozsahy

• Široká řada otáček zadního vývodového hřídele

• Nezávislý vývodový hřídel s funkcí Soft Start pro šetrný přenos výkonu na nářadí  
s velkou setrvačností

• Tříbodový závěs kategorie 1 s polohovou regulací ve standardní verzi

• Vynikající průtok hydraulické soustavy pro řadu aplikací

• Široká řada ventilů vnějšího okruhu - pro sklápění přívěsů a ovládání vnějších 
hydraulických válců

• Kapacita zvedání 600 kg / 1 100 kg / 1 270 kg / 1 580 kg

• Volitelný pohon 4 kol

• Uzávěrka zadního diferenciálu

• Kotoučové brzdy v olejové lázni

• Uprostřed upevněný, dopředu sklopný ochranný rám ROPS - ve sklopené poloze 
usnadňuje přístup a minimalizuje poškození plodin.

• Silová regulace a snímání zatížení horní vzpěry - pro přesnou regulaci hloubky 
pluhu nebo polohy jiného nářadí

• Vnější ovládač vývodového hřídele na zadním blatníku

• Vnější zpětná zrcátka na obou stranách pro lepší výhled

• Spínač a kabeláž zvláštního výstražného světla ve standardní verzi,

• Madla a stupačky pro snadný a bezpečný přístup

*Charakteristiky se mohou lišit podle modelu. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách technických údajů.
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Traktory řady MF 1500/1700 s pneumatikami pro travnaté povrchy, 
navržené pro tvrdou práci, jsou důležitou součástí strojního vybavení.  
Ať jde o jakoukoliv práci, traktory řady MF 1500/1700 zajistí 
maximální výkonnost den za dnem. Všechny modely jsou vybaveny 
odolným podvozkem, výkonnými, úspornými motory a robustní, 
velmi citlivou převodovkou.

Komunální aplikace



MF 1700
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Pro další volby a větší všestrannost nabízí řada MF 1500/1700 důležité charakteristiky a 
možnosti určené pro zahradnictví a komunální sektor. Traktory řady MF 1500/1700 jsou 
dokonalou volbou pro péči o půdu. Nejen, že provedou svou práci spolehlivě a efektivně, 
ale rovněž dávají vašemu podnikání profesionální styl.

Robustní výkon motoru, vysoká výkonnost převodovek, maximální produktivita hydraulické soustavy a vynikající 
kapacita zvedání spoluvytváří všestranný a pracovitý stroj.

Ideální kompaktní komunální traktor
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Výběr ze šesti modelů* s výkonnými a úspornými motory od 19 k do 46 k

• Výkonné a vysoce efektivní převodovky s třemi rozsahy.

• Špičkové nastavení hydrostatické převodovky: Maximální rychlost, regulace 
pracovních otáček, rychlost reakce (MF 1700 HST)

• Uprostřed montovaný vývodový hřídel je součástí standardní výbavy u všech 
modelů „H“. Spínač na přístrojové desce umožňuje snadné a pohodlné ovládání

• Nezávislý zadní vývodový hřídel 540/1000 1/min (MF 1532, 1740 a MF 1747)

• Tříbodový závěs s polohovou regulací a vynikající kapacitou zvedání 600 kg / 
1 100 kg / 1 270 kg / 1 580 kg

• Volitelný pohon 4 kol, zadní závěr diferenciálu a kotoučové brzdy v olejové lázni

• Uprostřed upevněný, dopředu sklopný ochranný rám ROPS - ve sklopené 
poloze usnadňuje přístup a minimalizuje poškození plodin.

• Nová kabina kategorie 2, montovaná u výrobce, se sníženou hlučností, 
poskytuje řidiči tiché prostředí (MF 1700 HST)

• Snadné a přesné ovládání zadního závěsu (silová regulace ve standardní 
výbavě podle verze)

• Široká řada ventilů vnějšího okruhu - pro sklápění přívěsů a ovládání vnějších 
hydraulických válců

• Bohatý průtok hydraulické soustavy pro řadu aplikací

• Nezávislý vývodový hřídel s funkcí Soft Start pro šetrný přenos výkonu na 
nářadí s velkou setrvačností

• Vnější ovládač vývodového hřídele na zadním blatníku pro stacionární práce s 
vývodovým hřídelem, například pro štípání dřeva.

• Vnější zpětná zrcátka na obou stranách pro lepší výhled

• Spínač a kabeláž zvláštního výstražného světla ve standardní verzi,

Do
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*Charakteristiky se mohou lišit podle modelu. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách technických údajů.
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Řada MF 1500/1700 nabízí moderní prostředí s ergonomicky rozmístěnými ovládacími 
prvky a plně nastavitelnou polohou řidiče pro bezpečný a produktivní den. 
Komfort řidiče a možnosti ovládání: Prostorná plošina řidiče obsahuje téměř plochou podlahu, snadno 
přístupnou z obou stran s pomocí dvou madel a nástupního schodu. Plně nastavitelná sedadla umožňují řidiči 
nastavit dokonalou polohu za volantem při jízdě.

Nová kabina kategorie 2, montovaná u výrobce, se sníženou hlučností, poskytuje řidiči tiché prostředí (MF 1700 HST)

Všechny hlavní ovládací prvky jsou uspořádány pro snadné používání a přístup. Přístrojová deska poskytuje řidiči 
jasné a úplné zobrazení všech údajů pro bezpečné a efektivní ovládání traktoru. Barevně odlišené ovládací prvky a 
spínače, výstražné kontrolky a měřicí přístroje jsou snadno viditelné a interpretované pro dokonalou kontrolu nad 
strojem i prováděnými činnostmi.

Posilovač řízení je součástí standardní výbavy u všech modelů a umožňuje snadné manévrování.

Kombinace místa řidiče, zkosené kapoty a vodorovného potrubí výfuku pro dokonalý výhled a všechny modely 
vybavené světly pro provoz na pozemních komunikacích umožňují provádět naléhavé úkoly i za snížené viditelnosti.

Vnější zpětná zrcátka na obou stranách dále zlepšují výhled řidiče a jednoduchým stisknutím spínače můžete 
zapnout zvláštní výstražné světlo (majáček).

Vyrobený pro komfort řidiče a efektivitu

Spolehlivé a úsporné motory: Modely MF 1500/ 
1700 jsou poháněné 3válcovými nebo 4válcovými 
motory s nízkou spotřebou paliva. Jejich křivky 
točivého momentu byly navrženy specificky pro 
dosažení optimální produktivity a snadné obsluhy.

Je zajištěn snadný přístup při servisování a údržbě 
díky jednodílné výklopné kapotě a odnímatelným 
bočním krytům.

Všechny traktory této řady jsou vybaveny 
volitelným pohonem 4 kol pro lepší trakci a 
manévrovací schopnosti.

Plně vybavený tříbodový závěs. Tříbodový závěs s 
velkou kapacitou zvedání je součástí standardní 
výbavy u všech modelů MF 1500/1700. Při kapacitě 
zvedání až 1 580 kg mají dostatečnou sílu pro 
širokou škálu aplikací.

Všestranná hydraulická soustava: Vysoce 
výkonná hydraulická soustava poskytuje dostatečný 
průtok a tlak pro efektivní práci se širokou 
škálou nářadí.

01 02 03 04
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vývodového hřídele: Pro maximální využití této široké škály 
příslušenství jsou všechny traktory MF 1500/1700 vybaveny 
mechanickým nebo nezávislým zadním vývodovým hřídelem. 
Středově umístěný vývodový hřídel je součástí standardní 
verze u modelů vybavených hydrostatickou převodovkou 
a na přání u traktorů vybavených volitelnou mechanickou 
převodovkou nebo převodovkou DynaQPS.

Zadní vývodový hřídel je velmi snadno ovladatelný a 
umožňuje provoz při otáčkách 1/min nebo 540/1000 1/ min.

Uprostřed umístěný vývodový hřídel pracuje s otáčkami až 
2 000 1/min a je ideální v případech, kdy je od žací lišty 
vyžadována vysoká kvalita sečení.

Funkce Soft Start v kombinaci s nezávislým vývodovým 
hřídelem umožňuje šetrné zapínání pohonu vývodového 
hřídele při zatížení s velkým momentem setrvačnosti nebo 
rychlejší zapínání pohonu při menší zátěži pro ochranu 
traktoru i nářadí.

Vnější ovládač vývodového hřídele na zadním blatníku 
umožňuje řidiči ovládat vývodový hřídel ve stacionárním 
režimu, například při štípání dřeva.

Kombinace nedostižné kvality zpracování a technické odbornosti zajišťuje těmto traktorům dlouhá léta 
spolehlivého provozu.

Kromě vysoké úrovně standardní výbavy přicházejí všechny modely se širokou škálou volitelného vybavení 
zlepšujícího specifikace pro splnění řady různých požadavků specializovaných provozovatelů.

Vlastnictví strojů Massey Ferguson je spojeno s nízkými provozními náklady, snadnou údržbou a vysokou 
zbytkovou hodnotou. Obraťte se na svého prodejce a zjistěte, jak mohou traktory řady MF 1500/1700 pomoci 
vašemu podnikání.

01  Snadný přístup k závěsu a nastavitelné táhlo.Snadný přístup k ovládacím prvků závěsu a hydraulické 
soustavy Vnější zpětná zrcátka na obou stranách pro lepší výhled

02  Barevné rozlišení sekvenčního řazení převodů mechanické převodovky usnadňuje a zrychluje ovládání.

03  Snadný přístup k ovládacím prvků závěsu a hydraulické soustavy

04  Snadný a bezpečný přístup pomocí madel a nástupního schodu

05  Vhodně umístěná páka Speedshift.

06  Komfortní a prostorná kabina kategorie 2 umožňuje řidiči snadný přístup a poskytuje tiché prostředí 
(MF 1700 HST).

07 a 08 Snadný a rychlý přístup př pravidelné údržbě

05 06 07 08
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Kompletní podpora od MF Services

Massey Ferguson je skutečnou celosvětovou značkou pro stroje pracující 
po celém světě, od revolučních šedých traktorů „little grey fergie“ po 
nejmodernější traktory a sklízecí mlátičky využívající nejnovější technologie. 
Napadlo by vás, že budeme pokračovat ve špičkové podpoře dodávek dílů 
a služeb pro takto širokou škálu strojů a technologií na celém světě?

Každý stroj Massey Ferguson je podporován výkonnou sítí poprodejních služeb MF Services

Naším hlavním cílem je, aby každému stroji Massey Ferguson - staršímu či novému - i jeho majiteli 
byla lokálně poskytována plná podpora.

• Nejlepší úroveň služeb v průmyslovém odvětví.

• Nízké provozní náklady

• Spolehlivý a odolný stroj

• Minimální odstávka stroje

• Vysoká prodejní hodnota

Špičková úroveň skladování a logistiky poskytovaná AGCO Parts.
Všichni prodejci Massey Ferguson jsou samozřejmě podporováni službami MF Services které 
poskytují nejkvalitnější díly dodávané prostřednictvím špičkových skladů a logistiky AGCO Parts. 
Dokonalá úroveň služeb s dodávkou do druhého dne, inventář pokrývající všechny stroje 
Massey Ferguson, i ty starší více než 10 let, znamená dodávku výhradně originálních součástí,  
u kterých zaručujeme, že zapadnou hned napoprvé.

Správné poprodejní řešení bez ohledu na stáří stroje
Ať je stáří stroje Massey Ferguson jakékoliv, MF Services má to pravé poprodejní řešení pro úsporu 
času i peněz, poskytuje správný, dostupný a spolehlivý servis a řešení pro údržbu v jakékoliv situaci.

Praktická místní podpora, kdekoliv ji potřebujete.
Společnost AGCO klade velký důraz na poskytování špičkových služeb našim prodejcům Massey Ferguson, 
což se vztahuje i na výjimečnou úroveň služeb, údržby a dodávek náhradních dílů:

• Odborná školení a speciální vybavení

• Pokročilé diagnostické technologie

• Technologie vyhledávání informací pro sdílení nejnovějších informací o součástkách a službách.

• Vysoce kvalifikované skupiny technické podpory

Poprodejní podpora od MF Services neznamená jen dodávku filtru nebo výměnu oleje. Poskytujeme nejlepší 
řešení podle potřeb našich zákazníků, která jsou podporovaná špičkovými díly a službami.



*  Služba MFCare a prodloužená záruka nemusí být dostupné, nebo mohou být závislé na trhu. 
Obraťte se na svého prodejce Massey Ferguson a zjistěte si dostupnost ve vaší oblasti. Termíny a podmínky jsou platné.

Zajistěte si budoucí efektivitu nákladů pro Vaše podnikání pomocí MFCare
Pro dobrý byznys je vhodné plánovat neočekávané, a pokud se týká strojního vybavení, žádná cena 
není dostatečná pro klid v duši. Zajistěte si svá aktiva pomocí servisního plánu a plánu prodloužené 
záruky MFCare.

Servisní plán a plán prodloužené záruky MFCare je kompletní balíček zaměřený na celkovou péči o 
váš traktor včetně pravidelné údržby, hrazení oprav a plnou záruku AGCO. Tento plně podporovaný 
plán se vztahuje na tyto části:

• Motor a převodovka

• Hydraulická soustava

• Vývodový hřídel

• Řízení

• Elektronické jednotky

• Kabina a ovládací prvky

• Nápravy

Přizpůsobeno přesně pro Vás. Produkt MFCare byl navržen pro uspokojení vašich individuálních 
potřeb. Kryje maximálně 5 let nebo 6 000 hodin provozu, podle Vašich požadavků. Můžete jej zvolit 
již při nákupu, ale můžete sjednat plán MFCare kdykoliv do šesti měsíců od registrace stroje.

Váš prodejce připraví plán údržby, který může prodloužit maximálně na 10 000 hodin provozu.
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Motor MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

Výkon (1/min) k (kW) 19,5 (14,3) při 2500 1/min 25 (18,2) při 2500 1/min 28 (20,9) při 2500 1/min 32 (24,2) při 2600 1/min 38 (28) (✪ ISO k (kW)) 46 (33,8) (✪ ISO k (kW))

Počet/objem válců Počet/cm3 3/1293 3/1498 3/1498 3/1498 3 (turbo)/1498 4/2197

Objem palivové nádrže litry 28 28 35 35 40 53

Typ převodovky

 l Mechanická l Hydrostatická l Mechanická
m Mechanická 
m Hydrostatická

l Hydrostatická (HST) 
l Mechanická 12 x 12

l Hydrostatická (HST) 
l Mechanická 12 x 12

Hydrostatická

Zapínání Posuvnýn kolem Nezávislé Nezávislé Nezávislé Nezávislé Nezávislé
Otáčky zadního výv. hř. 1/min 540 540 540/1000 540/1000 540/540 Eco 540/540 Eco

Středové PTO m l m l/ m'HST’
l u verze ‘HST’
m u verze ‘A’

l u verze ‘HST’
m u verze ‘A’

Vnější ovládací zařízení vývodového hřídele  
na zadním blatníku

– – – – l l

Kola a pneumatiky

Standardní 
zemědělské pneumatiky

Přední 6.00-12 6.00-12 6.00-14 6.00-14 8.00-16 9.5-16
Zadní 9.5-16 9.5-16 9.5-22 9.5-22 13.6-24 13.6-28

Standardní 
pneumatiky pro travnaté plochy

Přední 24 x 8.50-12 24 x 8.50-12 24.0 x 8.5-12 24.0 x 8.5-12 212 x 80D15 212 x 80D15
Zadní 315 x 75D-15 315 x 75D15 315 x 80D16 315 x 80D16 355 x 80D20 355 x 80D20

Zadní náprava

Závěr diferenciálu l Pedál na pravé straně l Pedál na levé straně l Pedál na pravé straně
l Pedál na pravé straně  
l Páka na pravé straně  

u verze ‘HST’
l l

Brzdy, interní, kotoučové v olejové lázni l l l l l

Tříbodový závěs, kat. 1 l l l l

Tříbodový závěs, kat. 1 s hákem l l

Systém silové regulace – – l l u verze ‘A’
l u verze ‘HST’
l u verze ‘A’

l u verze ‘HST’
l u verze ‘A’

Kapacita zvedání: kg 600 600 1100 1100 1270 1580
Výkon hydrogenerátoru litry / min 20,0 20,8 30,8 32,1 74,3 74,3

Ventily vnějšího okruhu 1 2 1
2 standard u verze ‘HST’

1 standard u verze ‘A’
2 2

ROPS, sklopný UPROSTŘED l – l l u verze ‘A’ l u verze ‘A’ l u verze ‘A’

ROPS, sklopný VZAD – l – l u verze ‘HST’

l = Standard
m = Volitelné
 – = Netýká se / nedodává se

Technické údaje
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Motor MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747
Hmotnosti a rozměry

Hmotnost kg 840 850 1240 1245
1680 u verze ‘HST’

1528 u verze ‘A’
1958 u verze ‘HST’

1810 u verze ‘A’
Celková délka / výška / šířka mm 2865/2010/1100 2935/2420/1100 3125/2450/1180 3125/2450/1180 3475/2200/1440 3455/2325/1645

Rozvor náprav mm 1560 1560 1695 1695 1770 1900
Minimání světlá výška mm 245 275 240 240 310 310

Ostatní
Volba kabiny – – m m HST – kategorie 2 HST – kategorie 2

Vytápění a větrání l l l l l l

Klimatizace – – – – l l

Výklopná kapota, výkonový stupeň,  
osvětlení pro pozemní komunikace l l l l l l

Vnější zpětná zrcátka n obou stranách l l l l l l

Madla a nástupní schod l l l l l l

Spínač zvláštního výstražného světla (majáčku) l l – – l l
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Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
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