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MF 3700 AL ‘ALPINE’
AZ ÖN SOKOLDALÚ PARTNEREA NAGY 

KIHÍVÁST JELENTŐ FELADATOKHOZ
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AZ ÚJ MF 3700 AL SOROZAT 75, 85 VAGY 95 LE-S VÁLTOZATAINAK 
MINDEGYIKÉBEN A STABILITÁS ÉS A KÉNYELEM ÖTVÖZŐDIK AZ  
ALAPSZINTEN IS MAGAS FELSZERELTSÉGGEL, AMI HEGYES-DOMBOS 
TEREPEN, SZÁNTÓFÖLDÖN VAGY A MAJORI MUNKÁKNÁL EGYARÁNT IDEÁLIS.

Az MF 3700 AL típusú traktorok fülkéje lehet sík padlós, vagy alacsony profilkialakítású, 
mely utóbbi esetben 2,44 m alatti teljes magasság érhető el. A kiemelkedő stabilitást 
az új, szélesebb és hosszabb alváz-kialakítás és a nagyobb abroncsok felszerelésének 
lehetősége biztosítja. Az erőteljes motoroknak és a kompakt kialakításnak köszönhetően 
nyugodtan bízhat benne, hogy a sokoldalú MF 3700 AL sorozat gépei nem hagyják Önt 
cserben hegyvidéken vagy nehéz terepen sem. Tökéletesen megfelelnek homlokrakodós 
munkavégzéshez állattartó telepeken és tejtermelő gazdaságokban. Mindemellett a 
nagy traktoroknál megszokott egyéb jellemzőik és könnyű, kompakt kialakításuk 
kiváló általános használatú traktorrá teszi ezeket a gépeket szántóföldi munkákhoz 
is a zöldtakarmány-kezelés, vetés, permetezés vagy műtrágyaszórás alkalmával. 
Kiválóan alkalmazhatók széles sortávú szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben vagy 
zöldségtermesztésben, de bizonyos erdészeti, közterület-karbantartási munkákra is.
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AZ ÖN EGYEDI IGÉNYEIHEZ ALAKÍTVA
HA OLYAN KOMPAKT ÉS MAGAS FELSZERELTSÉGŰ TRAKTORT KERES, MELYET KÖNNYŰ 
KEZELNI, DE MÉGIS RENDKÍVÜL SOKOLDALÚAN HASZNÁLHATÓ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNNYEL ÉS 
STABILITÁSSAL RENDELKEZIK, AKKOR AZ MF 3700 AL A LEGJOBB VÁLASZTÁS AZ ÖN SZÁMÁRA. 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: 

 A Kaszálás, rendkezelés, bálázás hegyes-dombos terepen
 A Homlokrakodós munkák
 A Állattartó-telepi munkák
 A Takarmányfeltöltés
 A Etetőkocsik működtetése
 A Vetés, permetezés és műtrágyaszórás
 A Általános szállítási feladatok
 A Általános állattartó-telepi munkák
 A Magágy-előkészítés

 A Útkarbantartás
 A Golfpálya-karbantartás
 A Csemetekerti munkák
 A Zöldségbetakarítás
 A Kertépítési munkák
 A Munkavégzés lejtős területeken
 A Kertészeti és széles nyomtávú szőlőültetvényes munkák
 A Kisgazdasági munkák
 A Lovastanyák munkálatai
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MF 3700 AL 
AZ ÖN ÜZLETTÁRSA 
MINT MINDEN JÓ MUNKATÁRS, AZ MF 3700 AL IS MINDIG ÖN 
MELLETT ÁLL, ÉS SEGÍT ELVÉGEZNI A MUNKÁT.
SOKOLDALÚ, MEGBÍZHATÓ, ROBUSZTUS, ÉS ALACSONYAK A 
FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEI: OLYAN SEGÍTSÉG, AMELYRE MINDIG 
SZÁMÍTHAT ÉS AMELYBEN NEM FOG CSALÓDNI.
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ÖNÉ A VÁLASZTÁS
1,4 méteres szélességgel a fülke lehet sík 
padlókialakítású vagy alacsony profilú. A sík padlós 
kivitelben a fülke magassága 16.9R30 méretű 
gumiabroncsokkal 2,53 m. Az alacsony profilú 
kialakítást választva ugyanilyen abroncsmérettel 
2,44 m-es fülkemagasság érhető el. 
További információkat a 14-15. oldalakon találhat 

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGÁSLÓ
Mindegyik típusban egy sallangoktól mentes, 
3,4 literes, négyhengeres motor biztosítja a 
szükséges teljesítményt.
További információkat a 8. oldalon találhat

AZ IGAZI TRAKTOR/RAKODÓ 
KOMBINÁCIÓ 
Traktora egy MF homlokrakodó 
adapter csatlakoztatására 
teljesen alkalmas gyári 
előkészítéssel is megrendelhető.
További információkat a 
16. oldalon találhat

KIVÁLÓ STABILITÁS 
Az 1337 - 1884 mm tartományban 
állítható hátsó nyomtávval és 2156 mm-es 
tengelytávval rendelkező új alvázon akár 
30“-os gumiabroncsok használata is 
lehetséges, amivel kiemelkedő stabilitást 
biztosítható. Mostantól opcióként 
elérhető a mellsőhíd-rugózás is, amely 
még magasabb kényelmi szintet, jobb 
menetjellemzőket és nagyobb biztonságot 
jelent a szántóföldön és a közúton egyaránt.
További információkat a 17. oldalon találhat

SIMA VÁLTÁSOK, HATÉKONY SEBESSÉGVÁLTÓ
Mindegyik MF 3700 AL típus a Massey Ferguson 24/12 PowerShuttle 
sebességváltójával rendelkezik, melyben a SpeedShift, egy kétfokozatú 
powershift funkció is működik. Ez a váltókialakítás a sebességváltó 
kar gombjainak használatával nyolc, kuplungpedál-működtetés nélküli 
fokozatváltást tesz lehetővé a három fokozattartomány mindegyikében.
További információkat a 9. oldalon találhat

KIEMELKEDŐ SZÁNTÓFÖLDI TELJESÍTMÉNY
Masszív vázszerkezettel, és egy 3 tonnás 
teherbírással rendelkező, elektronikus 
működtetésű hárompont-függesztőművel 
rendelkezik. Az 540/540E TLT alapfelszereltség, 
és számos opció áll rendelkezésre az egyedi 
munkaeszközigények (például menetsebesség-
arányos TLT-hajtás) kielégítésére.
További információkat a 17. oldalon találhat

KIVÁLÓ HIDRAULIKUS TELJESÍTMÉNY... 
... a legmodernebb munkaeszközök igényeihez 
igazodóan: a külső hidraulikát 95 liter/perc 
maximális olajszállítással szolgálják ki a 
szivattyúk. Két elektrohidraulikus kihelyezett 
szelep áll rendelkezésre az alapfelszereltségben, 
és opcióként akár négy, beleértve az opcionális 
mellső és az oldalsó csatlakozók szelepeit is.
További információkat a 10. oldalon találhat

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSÚ 
VEZÉRLŐELEMEK
A jobb oldali kezelőkonzolon található 
multifunkciós joystick segítségével 
vezérelhető a mellső függesztőmű, a 
kihelyezett hidraulika és a váltófunkciók, 
így az irányváltás, a powershift fokozatok 
váltása vagy a tengelykapcsoló-működtetés.
További információkat a 9. oldalon találhat

MAGASABB SZINTŰ KÉNYELEM, 
NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG 
A tágas kezelőfülke felszereltsége 
kiemelkedő színvonalú. Kiváló körkörös 
kilátást biztosít, és számos opciót kínál.
További információkat a 12. oldalon találhat
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NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGÁSLÓ
A 75-TŐL 95 LE TELJESÍTMÉNY, ÉS - A LEGNAGYOBB TÍPUS ESETÉBEN 
- AKÁR 395 NM-ES NYOMATÉK LEADÁSÁRA KÉPES MODERN, 
3,4 LITERES, NÉGYHENGERES MOTOROKNAK KÖSZÖNHETŐEN 
AZ MF 3700 AL SOROZAT TRAKTORJAIBAN MEGVAN AZ ERŐ A 
TELJESÍTMÉNYIGÉNYES MUNKAESZKÖZÖK MŰKÖDTETÉSÉHEZ.

Ezek a motorok korszerű „common rail“ befecskendezési rendszerüknek, elektronikus 
motorvezérlésüknek és „All-In-One“ technológiájuknak köszönhetően AdBlue használata 
nélkül képesek kielégíteni a Stage 3B emissziós követelményeket. Ez a kompakt egység, 
amely tartalmazza az összes, kipufogógáz-utókezeléshez szükséges részegységet 
(DOC, DPF), az előre történő kilátás javítása érdekében a motorházon kívül helyezkedik el.

A motor hosszú, 600 órás szervizintervalluma hozzájárul az üzemeltetési költségek 
lefaragásához. A kieső idő a síkpadlós változatokon 105 literes üzemanyagtartálynak 
köszönhetően is csökken. Az, hogy nem szükséges AdBlue-t töltögetni, 
leegyszerűsíti a rendszeres karbantartást, így az MF 3700 AL több időt tölthet 
produktív munkával, miáltal a fajlagos üzemeltetési költségek csökkennek.

TÍPUS MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709

Max. teljesítmény (ISO 14396) LE/kW 75 (55) 86 (64) 95 (71)

Max. nyomaték (Nm) 320 365 395

Motor típusa 3,4 l / 4-hengeres, Stage 3B

Kipufogógáz-utókezelő egység All-In-One - motorházon kívül
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
 A Az olajban futó hármas többtárcsás tengelykapcsolók 

simább működést és hosszabb élettartamot garantálnak.

 A Akár nyolc fokozat is váltható kuplungműködtetés nélkül.

 A A PowerShuttle irányváltó fokozott hatékonyságot és 
kényelmet biztosít.

 A A hármas többtárcsás tengelykapcsolónak köszönhetően  
hideg körülmények között is hatékony a működés.

 A Ergonomikus kezelőszerv-kialakítás 

 A Comfort-Control - a Massey Ferguson egyedülálló  
funkciója, amivel a kezelő beállíthatja a PowerShuttle  
irányváltás „agresszivitását“ az aktuálisan elvégezni  
kívánt feladathoz igazodóan.

Sebességváltó Sebesség 3 fokozattartomány
4 szinkronfokozat „Hi-Lo“ váltó Irányváltó

24/12 Powershuttle és Speedshift 40 km/h Alapfelszereltség Elektrohidraulikus Elektrohidraulikus
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8, kuplungműködtetést nem igénylő 
fokozat alacsony sebességű munkákhoz, 
például forgóborona működtetéséhez

8, kuplungműködtetést nem igénylő fokozat 
3-10 km/h-s sebességtartományban a 
szántóföldi munkákhoz 

8, kuplungműködtetést nem igénylő fokozat 
7-40 km/h-s sebességtartományban*

SIMA VÁLTÁSOK, HATÉKONY 
SEBESSÉGVÁLTÓ
AZ IRÁNYVÁLTÁS NEM IS LEHETNE KÖNNYEDEBB A MINDEGYIK 
MF 3700 AL TÍPUSON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MASSEY FERGUSON 
POWERSHUTTLE IRÁNYVÁLTÓVAL.

A sebességváltó kar gombjaival a kezelő működtetni tudja a tengelykapcsolót, 
és váltani tud a Hi és Lo Speedshift fokozatok között. Ily módon összesen nyolc, 
kuplungpedál-működtetés nélküli fokozatváltás lehetséges. Az elektronikus 
multifunkciós joystick segítségével összetett vezérlés valósítható meg: minden 
váltófunkció, a kihelyezett hidraulika vagy akár a homlokrakodó is működtethető vele. 
Mivel minden vezérlőelem kézre esően helyezkedik el, minimális erőfeszítéssel 
vezérelhető bármilyen munkaeszköz.
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MEGBÍZHATÓ HIDRAULIKUS MŰKÖDÉS
Az alapfelszereltségben háromszivattyús rendszer 125 l/perc hidraulikus szállítási teljesítményt  
képes nyújtani. Független szivattyúk biztosítják, hogy minden művelethez bőséges olajszállítás  
legyen, melyből a kihelyezett hidraulika számára 65 liter/perc, a hátsó függesztőmű számára pedig  
30 liter/perc áll rendelkezésre. Mindemellett egy harmadik szivattyú 30 liter/perc szállítást biztosít  
a kormány- és fékrendszer számára (2300 1/p motorfordulatszámon).

3 tonnás teherbírásával és a reszponzív elektronikus függesztőmű-vezérlésnek köszönhetően  
a hárompont-függesztőmű könnyedén és precízen kezeli a nehéz munkaeszközöket is.  
Az alapfelszereltség két kihelyezett hidraulikaszelepet tartalmaz, ami összesen 4 szelepig bővíthető  
a komplex munkaeszközök működtetése érdekében. 

A fülkében minden kezelőszerv kézre esik, a kényelmesen használható joystick segítségével pedig  
a sebességváltó, a kihelyezett hidraulikus funkciók vagy homlokrakodó is kezelhető.
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A KIFORROTT NYÍLT KÖZPONTÚ RENDSZER HATÉKONY HIDRAULIKUS 
MŰKÖDÉST GARANTÁL, ÉS BIZTOSÍTJA, HOGY AZ MF 3700 AL TRAKTOROKON 
A MODERN MUNKAESZKÖZÖK BÁRMELYIKE HASZNÁLHATÓ LEGYEN.
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MAGASABB SZINTŰ KÉNYELEM, 
NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG 
AZ MF 3700 AL SOROZAT MINDEN TÍPUSA A MAGAS 
FELSZERELTSÉGI SZINTET JELENTŐ „EFFICIENT“ 
CSOMAGGAL RENDELKEZIK.

1,4 méteres szélességével az MF 3700 AL fülke kényelmes és tágas 
munkakörnyezetet kínál a kezelő részére.

Választani lehet az alapértelmezett síkpadlós kivitel, és az opcionális 
alacsony profilú fülkekialakítás között, mely utóbbival a teljes magasság 
2,44 méterre csökkenthető. A nagyszerű manőverezőképesség és kilátás 
mellett ez az alacsony kivitel is ideálissá teszi ezeket a traktorokat a szűk 
helyeken történő használatra.

A légrugós ülés és a teleszkópos, dönthető kormányoszlop is az 
alapfelszereltség része, így garantált, hogy a kezelő mindig a számára 
legkényelmesebb testhelyzetben dolgozhat.

Ergonómiai szempontból minden kezelőszerv a megfelelő helyen, logikus 
és intuitív elrendezésben található a jobb oldali konzolon. Itt találhatók a 
motorfordulatszám-memóriagombok is, továbbá a kihelyezett szelepek 
billenőkapcsolói valamint az elektronikus függesztőmű-vezérlés elemei.

Nagy szélvédőjével és padlótól a tetőig érő üvegajtajával az MF 3700 AL 
sorozat traktoraiból remek, akadálytalan körkörös kilátás nyílik. 
Előrefelé szabadon el lehet látni a keskeny és alacsony motorház felett, 
miáltal a mellső kerekek és a frontfüggesztésű munkaeszköz kiválóan 
szemmel tartható.

 1

 2

 3

 4

1. Teleszkópos külső 
visszapillantó-tükrök

2. Két USB-csatlakozóport

3. Jól látható műszerfal

4. FM/AM, DAB+ rádió
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„EFFICIENT“ CSOMAG
A Massey Ferguson MF 3700 AL 
traktorsorozat minden gépe 
rendelkezik az „Efficient“ magas 
felszereltségi fokozatú csomaggal, 
amely nagyobb hidraulikus 
teljesítményt, egyedi elektronikus 
multifunkciós joysticket és 
elektronikus függesztőmű- és 
hidraulikavezérlést tartalmaz.

Az alapfelszereltségbe tartozó 
„Efficient“ csomag tartalma:
 A Max. 95 l/p-es hidraulikus 

szállítási teljesítmény a hátsó 
függesztőműhöz és a kihelyezett 
hidraulikához összesen

 A Elektronikus hátsófüggesztőmű-
vezérlés

 A 24/12 Powershuttle és 
Speedshift sebességváltó

 A Két hátsó elektronikus 
kihelyezett hidraulikaszelep

 A Multifunkciós vezérlőjoystick 
(kihelyezett hidraulika és váltó)

Az opciók széles választékából:
 A Négy hátsó elektronikus 

kihelyezett hidraulikaszelep
 A Két oldalsó hidraulikacsatlakozó
 A Mellső függesztőmű
 A Mellső függesztőmű és mellső TLT
 A Homlokrakodó-csomag
 A Légkondicionáló berendezés
 A Pótülés biztonsági övvel
 A Teleszkópos, elektromosan 

állítható külső tükrök
 A MP3 /S DAB+ és Bluetooth rádió
 A Két USB-csatlakozóport



SÍKPADLÓS FÜLKE

1,4 méteres szélességével a síkpadlós, magas felszereltségi 
szintű fülke a nagy traktorok jellemzőit idézi meg a kompakt és 
erőteljes MF 3700 AL sorozatban. A könnyű és akadálytalan 
beszállást biztosító kezelőfülke tágas és jól felszerelt: a hosszú, 
fárasztó munkanapokon is biztosítja a kezelő kényelmét és 
hatékony munkavégzését.

A kényelmi szint növelésén túl a magasabb fülke 
(akár 2,58 m-es magasság) kiváló kilátást biztosít 
a szélvédőn keresztül előre, az alacsony és keskeny 
kialakítású motorburkolat felett, valamint oldalra is 
a nagyméretű üvegajtókon és ablakokon keresztül.

Azok számára, akik még nagyobb kényelmet és 
teljesítményt keresnek, a Massey Ferguson számos 
kiegészítő opciót kínál, többek között fülke-
légkondicionálást. Az opcióként rendelhető, állítható 
deréktámasszal rendelkező Deluxe légrugós 
ülésben a kezelő egész napos kényelme garantált.

ÖNÉ A VÁLASZTÁS 
MINDEGYIK MF 3700 AL TÍPUS A MAGAS FELSZERELTSÉGI SZINTET JELENTŐ „EFFICIENT“ CSOMAGGAL RENDELKEZIK, AMELY KÉNYELMI 
ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK SZÉLES SKÁLÁJÁT FOGLALJA MAGÁBAN. A JOBB OLDALI KONZOLON ERGONOMIKUS ELRENDEZÉSBEN 
HELYEZKEDNEK EL A KEZELŐSZERVEK, PÉLDÁUL A MOTORFORDULATSZÁM-MEMÓRIA AKTIVÁLÓGOMBJA A TLT-KAPCSOLÓ MELLETT. AZ 
ELEKTRONIKUS HÁTSÓ FÜGGESZTŐMŰ ÉS A KIHELYEZETT HIDRAULIKA VEZÉRLÉSÉBEN A PRECIZITÁS ÉS AZ EGYSZERŰSÉG ÖTVÖZŐDIK.
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ALACSONY PROFILÚ FÜLKE

A 2,44 méteres maximális magasságával az MF 3700 AL 
alacsony profilú változata a piacon elérhető egyik 
legalacsonyabb traktor a szegmensben. 

Ez a sokoldalú változat lehetővé teszi a bejárást 
hagyományos épületekbe is, képes dolgozni szűk 
helyeken, és ezáltal az ilyen munkaterületek is 
hasznosíthatóvá válnak. 

Az alacsony profilú fülkét kifejezetten az MF 3700 AL 
sorozathoz tervezték, így a funkcionalitás vagy a kényelem 
semmilyen kompromisszumot nem szenvedett. Ezekhez a 
traktorokhoz pontosan ugyanaz a magas felszereltség 
tartozik, mint a síkpadlós kivitelűekhez, így ezekből is 
kiváló kilátás nyílik az alacsony és keskeny motorház 
felett előre, valamint a nagy üvegajtókon keresztül 
oldalirányban is.

2,44 m
2 m

1 m
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A KOMPAKT, FORDULÉKONY KIVITEL ELLENÉRE IS 
RENDKÍVÜLI STABILITÁS, VALAMINT AZ OPCIONÁLIS 
ALACSONY PROFILÚ FÜLKE TESZI AZ MF 3700 AL SOROZATOT 
A MASSEY FERGUSON HOMLOKRAKODÓK SZÁMÁRA 
TÖKÉLETES FOGADÓALANNYÁ. FOKOZZA TOVÁBB TRAKTORA 
SOKOLDALÚSÁGÁT OPCIONÁLIS HOMLOKRAKODÓ ÉS 
MELLSŐ TLT FELSZERELÉSÉVEL. A FRONTFÜGGESZTÉSŰ 
MUNKAESZKÖZÖKKEL JELENTŐSEN NÖVELHETŐ A 
TELJESÍTMÉNY ÉS A HATÉKONYSÁG PÉLDÁUL KASZÁLÁS, 
METSZÉS ESETÉN VAGY KÖRFORGÓ SEPRŐ HASZNÁLATAKOR, 
ÉS BEFEKTETÉSE KIHASZNÁLTSÁGA IS JAVUL.

KIEMELKEDŐ SZÁNTÓFÖLDI TELJESÍTMÉNY

Az integrált frontfüggesztőmű és front TLT opcióval traktora 
sokoldalúbbá, hatékonyabbá tehető, amihez a mellső 
függesztésű munkagépek jobb kezelhetősége is társul.

A gyári megoldásként kínált, a sorozat minden típusában 
1700 kg teherbírású mellső függesztőmű számos 
konfigurációban rendelhető:
Csak mellső függesztőmű
Mellső függesztőmű + 540 f/p ECO TLT
Mellső függesztőmű + 1000 f/p TLT

A mellső függesztőmű teljesen kompatibilis az 
MF homlokrakodó adapterekkel.

AZ IGAZI TRAKTOR/RAKODÓ KOMBINÁCIÓ

Minden MF 3700 AL típus 
felszerelhető gyári rakodóalváz-
opcióval, amihez négy oldalsó 
kihelyezett hidraulikacsatlakozó 
is tartozik. A homlokrakodó 
adapter vezérlése a traktor 
standard elektronikus multifunkciós 
joystickjéről történik, amellyel a 
rakodó-/munkaeszköz-kezelés 
mellett a sebességváltó-
funkciók is vezérelhetők.

A traktor átgondolt kialakítása 
a homlokrakodó adapter teljesen 
integrált működését biztosítja, és a 
tökéletes egyensúly megőrzése mellett 
a szűk fordulásokat sem gátolja. 

Az erőteljes, 65 liter/ perces 
hidraulikus szállítási teljesítményének 
is köszönhetően az MF 3700 AL 
meggyőző és dinamikus 
rakodóképességgel rendelkezik.

A Massey Ferguson MF szintezős és 
nem szintezős homlokrakodók közül 
minden felhasználó megtalálhatja 
a céljaira legmegfelelőbb eszközt, 
amely kellő sokoldalúságot és 
termelékenységet biztosít a számára.

HOMLOKRAKODÓ-OPCIÓK

Típus Működés Emelési 
magasság Teherbírás*

MF FL.3117 X* Nem szintezős 3,10 m 1690 kg

MF FL.3522 Nem szintezős 3,55 m 2220 kg

MF FL.3114 X* Szintezős 3,10 m 1350 kg

MF FL.3615 Szintezős 3,55 m 1540 kg

*Maximális emelési magasságon - a forgócsapnál mérve

HOZZA KI A LEGTÖBBET BEFEKTETÉSÉBŐL 
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MF Care
Hosszú ideje gyártunk traktorokat, és hiszünk az általunk 
gyártott termékekben. Ezért kínáljuk Önnek az MF Care 
szolgáltatást: Személyre szabott szervizcsomag, amellyel 
teljes körűen gondoskodhat traktoráról a rendszeres 
karbantartásra, a javításokra és az AGCO háttérrel rendelkező 
teljes garanciaszolgáltatásra kiterjedően. 

Felejtse el az idegeskedést, és gondoskodjon gépe 
értékmegóvásáról, a szerviztörténet dokumentálásáról, 
az eredeti AGCO alkatrészek használatáról.

Az MF Care szolgáltatásra és a kiterjesztettgarancia-csomagra  
vonatkozóan konzultáljon még ma Massey Ferguson márkakereskedőjével. 
Korlátozó feltételek lehetnek érvényben.

Alkatrészek és szerviz
A mezőgazdaság nehéz munka, ezért mi gondoskodunk 
róla, hogy Ön az év kritikus időszakaiban és mindig, amikor 
szüksége van rá, kapjon segítséget. 

Elkötelezett márkakereskedőink megtalálják Önnek a 
megfelelő terméket, és a legjobb szolgáltatásokkal, 
alkatrészellátással és terméktámogatással segítik az Ön 
tevékenységét. Egy olyan magasan képzett elhivatott 
szakértőkből álló család tagja lehet, amely azt a feladatot tűzte ki célul, 
hogy eredeti, csúcsminőségű szolgáltatást biztosítson Önnek.

Finanszírozás
A lízingre, részletfizetésre, szerződéses bérleti 
és hitellehetőségekre egyaránt kiterjedő 
finanszírozási megoldásokkal kapcsolatban 
érdeklődjön márkakereskedőjénél.

TELJES TERMÉKTÁMOGATÁS  
AZ MF SERVICES KERETÉBEN. 
SZÁMÍTHAT RÁNK

TÖBB KÉNYELEM, JOBB MŰKÖDÉS ÉS NAGYOBB 
BIZTONSÁG A MELLSŐHÍD-RUGÓZÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN
MOSTANTÓL ELÉRHETŐ OPCIÓKÉNT AZ MF 3700 AL SOROZAT ALACSONY-FÜLKEPROFILÚ  
ÉS SÍKPLATFORMOS VÁLTOZATAIBAN EGYARÁNT.

Ezzel az opcióval még az MF 3700 AL sorozat 
egyébként is magas szintű specifikációjához képest 
magasabb szintű kényelem, jobb működés és nagyobb 
biztonság valósul meg. Ezzel az erőteljes és sokoldalú 
segítőtárssal az előnyök minden alkalmazásban 
jelentkeznek – szántóföldön és közúton egyaránt.

A nagyteljesítményű traktorainknál szerzett tapasztalatra 
és hatékonyságra építve mérnökeink egy új rugózási 
rendszert fejlesztettek ki, amely a kategóriában a 
legjobb kezelői kényelmet és vonóerőt tudja biztosítani. 
Gondoskodik a traktor stabilitásáról, miközben a 
hidraulikus rugózás biztosítja a kezelői kényelmet.

A hidraulikus munkahengerek és a kiegyenlítő 
akkumulátorok csillapítják a lökésszerű behatásokat, és 
fokozzák a kényelmet a közúton és a szántóföldön egyaránt. 

Ugyanakkor a magasságában állítható felfüggesztés 
lehetővé teszi a mellső híd különböző körülményeknek 
és munkaműveleteknek megfelelő beállítását.

A talajfelszín szoros követése miatt – amellett, hogy remek 
menettulajdonságokat biztosít – a vonóerőt is fokozza.

A traktor integrált részeként funkcionáló rugózott mellső 
híd nem jelent kompromisszumot a manőverezőképesség 
szempontjából. Teljesen kompatibilis a mellső sárvédőkkel, 
a frontfüggesztőművel, a mellső TLT-vel és a gyári 
homlokrakodó-előkészítéssel is.

A három lehetséges üzemmóddal a rugózás az eltérő 
alkalmazási körülményekhez állítható be, és a jobb oldali 
fülkeoszlopon található két kapcsolóval a magasság 
is állítható.

A mellsőhíd-rugózású MF 3700 AL
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MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Motorteljesítmény

Max (ISO 14396) LE (kW) 75 (55) 85 (64) 95 (71)
Max. nyomaték (Nm) 320 365 395

Motor
Környezetvédelmi megfelelőség Stage 3B Stage 3B Stage 3B

Befecskendezési rendszer Common rail (közös nyomócsöves)
Motorszabályozás Elektronikus motorvezérlés (ECU) Elektronikus motorvezérlés (ECU) Elektronikus motorvezérlés (ECU)

Lökettérfogat/hengerek száma 3,4 l / 4 3,4 l / 4 3,4 l / 4
Száraz betétes légszűrő l l l

Motorfordulatszám-memória 2 2 2
Üzemanyagtartály Síkpadlós változat: 105 l / Alacsony profil: 95 l
Szervizintervallum 600 óra

Sebességváltó 24 előre / 12 hátra fokozat, Powershuttle és Speedshift (40 km/h)
TLT

Bekapcsolás és vezérlés Elektrohidraulikus 
540 f/p / 750 f/p (540 Eco) l l l

540 f/p / 1000 f/p m m m

540 f/p / 750 f/p és menetseb.arányos m m m

540 f/p / 1000 f/p és menetseb.arányos m m m

Mellső TLT 750 f/p (540 Eco) mellső függesztőművel m m m

Mellső TLT 1000 f/p mellső függesztőművel m m m

Hidraulika
Max olajszállítás 2300 f/p-nél 125 liter/perc

Fék-/kormányrendszer/TLT, 1. sz. szivattyú 30 liter/perc

Standard segédhidraulika, 2. sz. szivattyú 65 liter/perc

Standard segédhidraulika, 3. sz. szivattyú 30 liter/perc

Hátsó kihelyezett szelepek 2 vagy 4 (elektrohidraulikus)

Hátsó hidraulikacsatlakozók 4 (alap) vagy 8 (opció)

Oldalsó hidraulikacsatlakozók 4  m

Mellső hidraulikacsatlakozók 2  m

Olajfogó l l l

Max. nyomás (bar) 190 190 190

Fékek  

Típus/működtetés Olajhűtéses tárcsafékek, hidraulikus működtetés

Rögzítőfék Üzemi fékektől független - kézikaros működtetés

Hidraulikus pótkocsifék Hidraulikus, kétkörös

Mellső híd
4-kerékhajtás bekapcsolása Elektrohidraulikus

Mellsőhíd-rugózás m

l  =  Standard     m  =  Opcionális     -  =  Nem áll rendelkezésre

MŰSZAKI ADATOK
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MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Függesztőmű

Hátsó függesztőmű 2. kategóriás, horgos, golyós függesztőmű
Maximális emelőképesség a karvégeknél 3000 kg

Szintszabályozás Mechanikus (standard) vagy elektrohidraulikus (opció)
Mellső függesztőmű 2. kategóriás, behajtható karok, horgos karvégek

Emelőképesség - 610 mm minden típusnál 1700 kg
Fülke

Teleszkópos és dönthető kormányoszlop l

Légkondicionáló m

Légrugós ülés l

Deluxe légrugós ülés m

FM/AM, DAB+ rádió m

2 USB-csatlakozó m

Utasülés m

Elektromosan fűthető és állítható, teleszkópos tükrök m

MÉRETEK - Síkpadlós és alacsony fülkemagasságú változatok
Méretek (mm) MF 3700 AL, Síkpadlós MF 3700 AL, Alacsony

A Tengelytáv 2156
B Hátsó híd - fülketető távolság 1854 1736
C Teljes magasság* 2554 2436
D Mellső nyomtáv (min.-max.) 1358 - 1777
E Hátsó nyomtáv (min.-max.) 1337 - 1884
F Teljes szélesség (min.-max.) 1660 - 2207
G Szabad hasmagasság* 414 
W Tömeg 3355 kg

* Hátsó gumiabroncsok: 420/85 R30

VR Üljön be Massey Ferguson traktorjába 
okostelefonja segítségével.

Használjon QR-olvasó alkalmazást. 
Töltse le ingyen az iTunesból vagy 
az Android Play Áruházból.

Nyissa meg az alkalmazást, és 
olvassa be ezt a QR-kódot...

...és üljön be Massey Ferguson 
traktorjába.

4. LÉPÉS

Élje át a teljesen a 3D-s VR-
megjelenítést: kattintson a 
megfelelő ikonra, és tegye 
fel VR-sisakját.

1. LÉPÉS 2. LÉPÉS

3. LÉPÉS

Próbálja ki az élményt 2D-ben. 
Mozgassa bármilyen irányba 
azokostelefonját, vagy 
csúsztassa az ujjait a képernyőn.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy 
a jelen kiadványban lévő információk a lehető 
legpontosabban és legfrissebbek legyenek. 
Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, 
hibák, vagy kihagyások, valamint a fenntartjuk 
a specifikációk részteleinek előzetes 
értesítés nélkül történő módosításának jogát. 
Ezért minden vásárlás előtt egyeztesse 
Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy 
forgalmazójával az összes termékjellemzőt.
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Felelős erdőgazdálkodás

www.MasseyFerguson.com

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

© AGCO SAS. 2020  |  A-HU-17023/V13  |  Magyar

®  az AGCO világmárkája.


