
IZ DRUŽBE MASSEY FERGUSON

75–105 KM MF 3700
MODELI V-S-F-GE-WF
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Stran 04
Podrobnejši vpogled v serijo 
MF 3700

Stran 08
V	–	vinogradniška	različica

Stran 09
S	–	različica	za	posebne	kulture

Stran 10
F	–	sadjarska	različica

Stran 11
GE	–	različica	z	nizko	izvedbo

Stran 12
WF	–	različica	za	širokovrstne	
sadovnjake

Stran 20
Tehnični	podatki

1,00–1,30 m*

1,80–2,20 m

Vinogradniška različica 
(V – Vineyard)

Zdaj	na	voljo	z	menjalniki,	ki	omogočajo	
najvišjo hitrost 40 km/h

Širine od 1,0 m, idealen za tradicionalno 
ozke vinograde, z razdaljo med vrstami 
1,8–2,2 m. 
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1,30–1,50 m* 1,50–1,80 m 1,60–2,20 m

1,15–1,40 m*

2,20–2,50 m 2,50–3,00 m 2,50–3,00 m2,20–2,50 m

*Značilna	delovna	površina

Različica za posebne kulture  
(S – Special)

Sadjarska različica  
(F – Fruit)

Različica z nizko izvedbo  
(GE – Ground Effect)

Različica za širokovrstne sadovnjake  
(WF – Wide Fruit)

Na podlagi uspešne serije MF 3600 in povratnih informacij 
specializiranih kmetovalcev in pridelovalcev po vsem svetu, so naši 
inženirji	zasnovali	bistveno	nadgrajen	asortiment	specializiranih	
traktorjev MF	s	številnimi	izboljšanimi	funkcijami	–	novo	serijo	MF 3700.

Po	zaslugi	teh	ključnih	značilnosti	bodo	traktorji	serije	MF	3700	postali	
idealni poslovni partner za specializiranega pridelovalca, ki potrebuje 
močan	traktor	z	velikim	izkoristkom	goriva	in	ki	lahko	učinkovito	opravi	
vsa	opravila,	obenem	pa	zagotovi	čim	nižje	tekoče	stroške.

Poleg tega smo posebno pozornost namenili zagotavljanju, da je 
čas,	preživet	v	kabini,	udobnejši	za	upravljavca,	in	sicer	s	prostorno	
notranjostjo, z izboljšanimi upravljalnimi elementi na dosegu roke, 
izboljšano preglednostjo in s preprostim dostopom do kabine.

Širine od 1,3 m, idealen je za bolj odprte 
vinograde z razdaljo med vrstami od 
2,2 do 2,5 m, z rahlo širšo šasijo in 
prostornejšo kabino za upravljavca.

Širine	od	1,5	m,	idealen	je	za	obsežnejše	
vinograde in sadovnjake z razdaljo med 
vrstami	od	2,5	do	3,0	m.	Natančnejši	traktor	
s širšo sprednjo osjo in prostornejšo kabino.

Različica	z	nizkim	profilom	je	idealna	za	delo	
pod	krošnjami,	v	plastičnih	rastlinjakih	in	v	
vinogradih,	kjer	se	uporabljajo	ampelotehnični	
ukrepi. Primeren je za razdalje med vrstami  
2,2 do 2,5 m.

Širine od 1,5 m, idealen je za vinograde na 
pobočjih	in	kmetije	v	gorah,	saj	zagotavlja	nizko	
težišče	in	večjo	stabilnost	na	pobočjih	s	širšo	
sprednjo in zadnjo osjo ter prostornejšo kabino. 
Uporablja se lahko tudi kot komunalni traktor. 
Primeren je za razdalje med vrstami od 3 m. 

nova generacija  
namenskih 
traktorjev iz družbe 
Massey Ferguson

Serija MF 3700 Serija	MF	3700	je	značilna	za	zanesljivo	in	uveljavljeno	blagovno	znamko	
Massey Ferguson, ki je sicer prepoznavna po svojih preprostih in zanesljivih 
izdelkih,	inovativni	in	praktični	tehnologiji	in	podpornih	storitvah,	ki	jih	
zagotavljajo njeni zastopniki, na katere se lahko zanesete.

Serija zajema pet zelo kakovostnih modelov namenskih traktorjev s 
prostorno	kabino	ali	z	letno	kabino,	različnih	širin	in	profilov,	z	zmogljivostjo	
motorja	od	75	do	105	KM	in	možnostjo	izbire	tehničnih	posebnosti,	ki	
ustrezajo vrsti namenskih uporab.
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podrobnejši vpogled

Nov videz pokrova v skladu s 
traktorji	iz	družine	MF

Nov dostop do rezervoarja za gorivo na vrhu pokrova 
motorja,	s	čimer	je	omogočen	lažji	dostop,	tudi	z	
nameščenim	čelnim	nakladalnikom	ali	priključkom

Nižji	pokrov	motorja	vozniku	zagotavlja	
večje	vidno	polje

Nova generacija motorjev s skupnim 
vodom	in	štirimi	valji	stopnje	3B,	kar	
zagotavlja	več	moči	in	navora

Večji	rezervoar	za	gorivo	s	prostornino	74	litrov	
in opcijski dodatni rezervoar za gorivo imata 
skupno	največjo	prostornino	104	litre,	s	čimer	
je	zmanjšan	čas	neuporabe	stroja	

Nov	tovarniško	vgrajen	pomožni	okvir	
nakladalnika ter vgrajeno prednje vpetje 
in	čelna	kardanska	gred	omogočajo	
izboljšano	delovanje	in	večjo	vsestranskost	
z	uporabo	čelno	nameščenih	priključkov

Novi	senzor	krmiljenja	s	štirikolesnim	pogonom	omogoča	
lažje	delovanje	in	izboljšano	obračanje	na	ozarah

Nova serija MF 3700 je zasnovana za 
popolno	učinkovitost	ob	nizkih	stroških	
obratovanja	s	pomočjo	najnovejših	
preprostih in zanesljivih tehnologij.

Ker se zavedamo, da je traktor osrednji 
prinašalec dobička za vašo dejavnost
MF	3700	prinaša	dobiček	v	vseh	sektorjih	–	 
že	od	prvega dne.

Učinkovite	pogonske	linije,	napredna	usklajenost	
s	standardom	emisij	stopnje	3B,	nizka	poraba	
goriva,	dolgi	servisni	intervali,	impresivna	vlečna	in	
dvižna	zmogljivost	ob	nizkih	stroških	vzdrževanja	
– z MF 3700 je vaše kmetovanje donosnejše. 
Še bolj	pa	z	vsakim	obdelanim	hektarjem.

Serija MF 3700 
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Do	6	delovnih	žarometov	za	
boljšo	osvetlitev	ponoči

Nova,	edinstvena	hidravlična	
krmilna	palica	združuje	upravljalne	
elemente	dveh	batnih	ojačevalnikov	
in	menjalnika	in	tako	omogoča	
preprosto	in	priročno	delovanje

Možnost	zmogljivejšega	
hidravličnega	pretoka	120 l/	min.	
za	večjo	učinkovitost	pri	upravljanju	
delovanja nakladalnikov, 
obrezovalcev in rezalnikov

Prostorna kabina z olajšanim 
dostopom in novo sodobno 
armaturno	ploščo	

Nova, s krmilno palico 
nadzorovana* odmik zadnjega 
vpetja in izravnava

IZ	DRUŽBE	M
ASSEY	FERGUSON

*Na	voljo	samo	pri	modelih	s	specifikacijo	Efficient
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Traktorje	serije	MF	3700	poganja	nova	generacija	štirivaljnih	motorjev	stopnje	3B	z	močjo	od	
75 do	105	KM,	s	čimer	je	zagotovljeno	več	moči	in	navora	za	obvladovanje	zahtevnejših	opravil	 
in	priključkov	z	visoko	produktivnostjo.	

Motorji	s	skupnim	vodom	zagotavljajo	dva	pomnilnika	vrtljajev	na	minuto	motorja	(različica	
Efficient)	in	en	pomnilnik	motorja	(različica	Essential),	ki	omogočajo	nastavitev	želene	hitrosti	
motorja	za	olajšano	vožnjo.	

Večji	rezervoar	za	gorivo	s	prostornino	74	litrov	in	opcijski	dodatni	rezervoar	za	gorivo	s	
prostornino	30	litrov	zmanjšujeta	čas	neuporabe	stroja	zaradi	dolivanja	goriva,	do	rezervoarja	

MF 3707 MF 3708 MF 3709 MF 3710

V S F GE WF S F GE WF

Največja moč (ISO 14396) KM/kW 75 (55) 85 (64) 95 (71) 105 (77)

Največji navor (Nm) 320 365 395 405

Vrsta motorja 3,4 l/4-valjni F34, stopnja 3B

Enota za naknadno obdelavo 
izpušnih plinov »vse v enem« – zunaj pokrova motorja

Različica Kabina/letna kabina Kabina/letna kabina Kabina/letna kabina Kabina/letna kabina

Večja moč in učinkovitost
Serija MF 3700 

pa	je	zdaj	mogoče	dostopati	z	vrha	pokrova	motorja,	kar	še	pospeši	dolivanje	
goriva	in	omogoča	lažji	dostop	pri	nameščenem	čelnem	priključku.

Novi	motorji	zagotavljajo	daljše	servisne	intervale,	in	sicer	600	ur,	s	čimer	se	
zmanjšujejo stroški servisiranja in neuporabe stroja.

Z	novo	zasnovo	postavitve	električnega	sistema	je	zdaj	sistem	za	uravnavanje	
emisij	postavljen	zunaj	pokrova	motorja,	ki	je	tako	nižji	in	vozniku	zagotavlja	
večje	vidno	polje.
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Zmogljivejša hidravlika za 
zahtevne priključke

Traktorji	serije	MF	3700	imajo	bistveno	močnejšo	hidravliko	
od svojih predhodnikov, saj zagotavljajo izboljšano zmogljivo 
delovanje	s	priključki,	kot	so	nakladalniki,	rezalniki	in	
obrezovalci, poleg tega imajo še posebno namensko 
pomožno	črpalko.

Izberite ustrezen prenos moči za svoje potrebe

Menjalnik Hitrost
3 območja

4 sinhronizirane 
prestave

Polovična prestava Spreminjevalnik smeri

Mehanski spreminjevalnik smeri 12/12 30 km/h l - Mehanski

Mehanski spreminjevalnik smeri z mehanskim 
dvostopenjskim	prestavljanjem	(hi/low)	24/24

40 km/h l Mehanska Mehanski

Mehanski spreminjevalnik smeri z menjalnikom 
Speedshift 24/24

40 km/h l Elektrohidravlična Mehanski

Menjalnika Powershuttle in Speedshift 24/12 40 km/h l Elektrohidravlična Elektrohidravlični

Izbirate	lahko	med	štirimi	različnimi	menjalniki,	ki	ustrezajo	zahtevam	vaših	posebnih	opravil	pridelovanja	
ali	živinoreje,	in	sicer	med	preprostostjo	mehanskega	menjalnika	ali	pa	lahko	izkoristite	prednosti	hitrega	
prestavljanja med hitrostmi v smeri naprej ali nazaj, na primer pri nalaganju materialov ali izdelkov.

Upravljalni	elementi	menjalnika	so	nameščeni	na	prestavni	ročici,	s	čimer	
je	upravljavcu	omogočena	sprostitev	sklopke,	hkrati	pa	tudi	prestavljanje	
menjalnika	Speedshift	iz	višje	v	nižjo	prestavo.	Upravljavec	bo	tako	imel	na	voljo	
8	razponov	prestav	za	prestavljanje	brez	sklopke,	kar	bo	zagotovilo	večje	udobje	
in	učinkovitost	vožnje	(24/24	prestav	z	menjalnikom	Speedshift	in	24/12	
prestav	z	menjalnikoma	Powershuttle	in	Speedshift).

Različica	z	menjalnikoma	Powershuttle	in	Speedshift	z	možnostjo	
24/12 prestav se ponaša z edinstvenimi gumbi 
menjalnika,	ki	so	nameščeni	
na	krmilni	palici,	združujejo	
pa	sklopko,	prenos	moči	in	
funkcije	priključka	v	en	preprost	
upravljalni	element	(različica	
Efficient).	Tako se	lahko	upravljavci	
osredotočijo	na	upravljanje	
priključka	in	opravljanje	trenutnega	
opravila, saj imajo na dosegu rok vse 
potrebne	upravljalne elemente.

Možnosti hidravličnega pretoka 
•	 Dve	črpalki	z	največjim	pretokom	93	l/min.	 

pri 2300 vrt./min.; 66 l/min. pri 2300 vrt./min.  
ali 51 l/min. pri 1800 vrt./min. za zadnje vpetje  
in	batne	ojačevalnike

•	 Tri	črpalke	z	največjim	pretokom	120	l/min.	 
pri 2300 vrt./min.; 93 l/min. pri 2300 vrt./min.  
ali 73 l/min. pri 1800 vrt./min. za zadnje vpetje  
in	batne	ojačevalnike

Zadnje	vpetje	ima	dvižno	kapaciteto	2,5	in	3	tone,	kupci	pa	lahko	
določijo	število	batnih	ojačevalnikov,	in	sicer	od	dva	do	šest,	ki	bodo	
ustrezali	njihovim	potrebam.	Traktorji	serije	MF 3700	se	prav	tako	
ponašajo	s	hidravličnim	zavornim	sistemom	z	dvema	vodoma,	s	
čimer	je	zagotovljena	varna	vleka	prikolice.
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Za delo s pridelki visoke vrednosti potrebujete traktor, ki je izjemno kompakten, a zmogljiv.  
Ozke	vrste	ter	občutljivo	listje	in	sadje	zahtevajo	dovolj	ozek	traktor,	ki	mu	bo	omogočeno	
premikanje med rastlinami, ne da bi jih poškodoval. Vendar pa mora okolje upravljavcu še vedno 
nuditi udobje in preprostost uporabe ob dolgem delovniku in pogosto v skrajnih podnebnih 
razmerah.	Pravočasnost	je	prav	tako	nujna,	zato	morajo	biti	ti	traktorji	učinkoviti	in	produktivni.		

Traktorji serije MF 3700 so bili zasnovani posebej za te potrebe.

V

Ključne značilnosti: 
• ozka šasija s širino 930 mm med prirobnicami na sprednji osi in 892 mm 

na zadnji osi,

•	 ozka	kabina	širine	1	m	in	možnost	letne	kabine	z	varnostno	konstrukcijo	
proti	prevrnitvi	(ROPS),

•	možnost	NOVEGA	menjalnika	s	hitrostjo	40	km/h	za	hitrejši	prevoz	med	
opravili,

•	motorji	z	do	95	KM	in	največjim	navorom	395	Nm	za	opravila,	za	katera	
je	potrebna	večja	moč,	kot	sta	npr.	škropljenje	in	obdelovanje,

• zmogljiva hidravlika za zahtevna opravila obrezovanja in rezanja,

• prostorna in udobna notranjost kabine z olajšanim dostopom in novo 
sodobno	armaturno	ploščo.

Vinogradniška različica
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Sodobni vinogradi lahko zagotavljajo visoke donose visoke vrednosti, zato potrebujete traktor, ki je kompakten, 
a	resnično	produktiven.	V	bolj	odprtih	vinogradih	lahko	delo	opravljate	z	večjimi	in	zmogljivejšimi	traktorji,	
vendar	morajo	biti	ti	dovolj	ozki	za	premikanje	med	rastlinami,	ne	da	bi	jih	poškodovali.	Udobje in	preprostost	
uporabe sta prav tako pomembna ob dolgem delovniku in pogosto v skrajnih podnebnih razmerah.  

Traktorji serije MF 3700 so bili zasnovani posebej za te potrebe.

S

Ključne značilnosti:  
• nekoliko širša šasija s širino 990 mm med prirobnicami na sprednji osi in 

972 mm na zadnji osi za dodatno stabilnost,

• primeren za vrste širine od 2,2 do 2,5 m,

•	 prostornejša	kabina	širine	1200	mm	in	možnost	letne	kabine	z	varnostno	
konstrukcijo	proti	prevrnitvi	(ROPS),

•	možnost	menjalnika	s	hitrostjo	40	km/h	za	hitrejši	prevoz	med	opravili,

•	 motorji	z	do	105	KM	in	največjim	navorom	405	Nm	za	opravila,	za	katera	je	
potrebna	večja	moč,	kot	sta	npr.	škropljenje	ali	obdelovanje,

• zmogljiva hidravlika za zahtevna opravila obrezovanja in rezanja,

• prostorna in udobna notranjost kabine z olajšanim dostopom in novo 
sodobno	armaturno	ploščo.

Različica za posebne kulture
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Pridelki	visoke	vrednosti,	bodisi	sadovnjaki	bodisi	vinske	trte,	ki	se	gojijo	v	večjih	vinogradih.	
Rastline	se	gojijo	v	urejenih	vrstah,	vseeno	pa	večja	območja	zahtevajo	večje	pridelke	kot	tudi	
odlično	okretnost	in	kompaktno	pogonsko	enoto	zaradi	preprečevanja	škode	na	listju	ali	sadju.	
Vendar pa mora okolje upravljavcu še vedno nuditi udobje in preprostost uporabe ob dolgem 
delovniku v dolgi sezoni. 

Traktorji serije MF 3700 so bili zasnovani posebej za te potrebe.

F

Ključne značilnosti: 
•	 natančnejši	traktor	s	širšo	sprednjo	osjo	in	prostornejšo	kabino,

• širina sprednje osi 1325 mm, širine zadnje osi med prirobnicama 1242 mm, 

•	 kabina	širine	1200	mm	in	možnost	letne	kabine	z	varnostno	konstrukcijo	proti	
prevrnitvi	(ROPS),

•	možnost	menjalnika	s	hitrostjo	40	km/h	za	hitrejši	prevoz	med	opravili,

•	 motorji	z	do	105	KM	in	največjim	navorom	405	Nm	za	opravila,	za	katera	je	
potrebna	večja	moč,	kot	sta	npr.	škropljenje	in	obdelovanje,

• zmogljiva hidravlika za najzahtevnejša opravila,

• prostorna in udobna notranjost kabine z olajšanim dostopom in novo  
sodobno	armaturno	ploščo.

Sadjarska različica
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Za	delo	s	pridelki	visoke	vrednosti	potrebujete	traktor,	ki	je	izjemno	kompakten,	a	zmogljiv.	Ozke	vrste	ter	občutljivo	
listje	in	sadje	zahtevajo	dovolj	ozek	traktor,	ki	mu	bo	omogočeno	premikanje	med	rastlinami,	ne	da	bi	jih	poškodoval.	
Vinogradi,	kjer	se	uporabljajo	ampelotehnični	ukrepi,	delo	pod	krošnjami	in	v	plastičnih	rastlinjakih	predstavljajo	
določeno	omejitev	višine	mehanizacije.	Vendar	pa	mora	okolje	upravljavcu	še	vedno	nuditi	udobje	in	preprostost	
uporabe	ob	dolgem	delovniku	in	pogosto	v	skrajnih	podnebnih	razmerah.	Pravočasnost	je	prav	tako	nujna,	zato	
morajo	biti	ti	traktorji	učinkoviti	in	produktivni.

Traktorji serije MF 3700 so bili zasnovani posebej za te potrebe.

GE

Ključne značilnosti:  
• nekoliko širša šasija s širino 1155 mm med prirobnicami na 

sprednji osi in 972 mm na zadnji osi za dodatno stabilnost,

• primeren za vrste širine od 2,2 do 2,5 m,

•	 kompaktna	kabina	in	možnost	letne	kabine	z	varnostno	
konstrukcijo	proti	prevrnitvi	(ROPS),

•	 višina	letne	kabine	(24-palčne	pnevmatike):	1070	mm,

•	možnost	menjalnika	s	hitrostjo	40	km/h	za	hitrejši	prevoz	med	
opravili,

•	motorji	z	do	105	KM	in	največjim	navorom	405	Nm	za	opravila,	
za	katera	je	potrebna	večja	moč,	kot	sta	npr.	škropljenje	ali	
obdelovanje,

• zmogljiva hidravlika za zahtevna opravila obrezovanja in rezanja,

• prostorna in udobna notranjost kabine z olajšanim dostopom in 
novo	sodobno	armaturno	ploščo.

Različica z nizko izvedbo
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Vinogradi	na	pobočjih	in	kmetije	v	gorah	predstavljajo	zahtevno	okolje,	kjer	je	treba	delo	s	traktorjem	opravljati	
na	varen	način.	Na	mešanih	in	mlečnih	kmetijah	je	potreben	zmogljiv,	a	kompakten	traktor,	saj	se	delo	opravlja	
v	tradicionalnih	poslopjih,	hkrati	pa	mora	zagotoviti	vsestranskost	za	opravljanje	opravil	na	terenu.	Okolje	mora	
upravljavcu nuditi udobje in preprostost uporabe ob dolgem delovniku in pogosto v skrajnih podnebnih razmerah. 
Pravočasnost	je	prav	tako	nujna,	zato	morajo	biti	ti	traktorji	učinkoviti	in	produktivni.		

Traktorji serije MF 3700 so bili zasnovani posebej za te potrebe.

Različica za širokovrstne 
sadovnjake in odličen 
vsestranski traktor

Ključne značilnosti: 
• širša šasija s širino 1460 mm med prirobnicami na sprednji osi in 
1540	mm	na	zadnji	osi,	ki	omogoča	nizko	težišče	in	večjo	stabilnost	
na	pobočjih,	

•	 prostorna	kabina	in	možnost	letne	kabine	z	varnostno	konstrukcijo	
proti	prevrnitvi	(ROPS),

•	možnost	menjalnika	s	hitrostjo	40	km/h	za	hitrejši	prevoz	med	
opravili,

•	motorji	z	do	105	KM	in	največjim	navorom	405	Nm	za	opravila,	
za	katera	je	potrebna	večja	moč,	kot	sta	npr.	spravljanje	sena	in	
krmljenje	živine,

• zmogljiva hidravlika za zahtevna opravila manipuliranja z materiali,

•	 tovarniško	vgrajena	možnost	nosilca	nakladalnika	za	integrirano	
rešitev manipuliranja z materiali,

• udobna, dobro opremljena kabina z olajšanim dostopom in novo 
sodobno	armaturno	ploščo.
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Traktorji	serije	MF	3700	so	na	voljo	v	dveh	različicah	–	Essential	in	NOVI	različici	Efficient.

Različica	Essential	zagotavlja	osnovno	opremo,	ki	je	na	voljo	tako	za	traktorje	z	možnostjo	ROPS	kot	za	traktorje	
s kabino, idealna je v primeru denarnih omejitev ali potrebe po traktorju z osnovno opremo z mehanskim 
menjalnikom in mehanskim vpetjem.

Različica	Efficient	je	na	voljo	samo	pri	traktorjih	s	kabino	in	zagotavlja	boljše	specifikacije	specializiranih	traktorjev,	
ponaša	pa	se	z	večjim	hidravličnim	pretokom,	edinstveno	krmilno	palico	in	elektronskim	upravljanjem	vpetja	in	
batnih	ojačevalnikov.	

Za	različici	Essential	in	Efficient	je	na	voljo	možnost	prilagajanja	dodatne	opreme,	in	sicer	glede	menjalnika	in	
hidravlike,	saj	boste	tako	lahko	traktor	prilagodili	specifičnim	potrebam	svoje	kmetije	in	pridelkov.

Essential 
Standardni paket Essential  
vključuje naslednje:

hidravlični	pretok	93	l/min.,

mehansko zadnje vpetje,

mehanski menjalnik 12/12,

dva	zadnja	mehanska	batna	ojačevalnika.

Izbira med naslednjimi možnostmi:

trije	zadnji	mehanski	batni	ojačevalniki,

dva	sredinsko	nameščena	batna	ojačevalnika,

prednje vpetje,

prednje vpetje in kardanska gred,

paket	čelnega	nakladalnika,

mehanski menjalnik 24/24,

menjalnik Speedshift 24/24,

menjalnika Powershuttle in Speedshift 24/12,

odmik zadnjega vpetja in nadzor izravnave.

Efficient 
Standardni paket Efficient  
vključuje naslednje:

hidravlični	pretok	120	l/min.,

elektronsko zadnje vpetje,

menjalnika Powershuttle in Speedshift 24/12,

dva	zadnja	elektronska	batna	ojačevalnika	 
+	sredinsko	nameščen	batni	ojačevalnik,	

večopravilna	hidravlična	krmilna	palica	
(batni ojačevalniki	+	prenos	moči).

Izbira med naslednjimi možnostmi:

štirje	zadnji	elektronski	batni	ojačevalniki,

dva	sredinsko	nameščena	batna	ojačevalnika,

prednje vpetje,

prednje vpetje in kardanska gred,

paket	čelnega	nakladalnika,

s krmilno palico nadzorovana odmik zadnjega 
vpetja in izravnava.

Dve možnosti specifikacij – izbira je vaša
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Zaradi dolgih in zahtevnih sezon v primeru specializiranih pridelkov je okolje upravljavca 
prioriteta, kabina traktorjev serije MF 3700 pa zagotavlja idealno delovno mesto na polju.

Kabina je presenetljivo prostorna za namenski traktor, saj z vsemi upravljalnimi elementi 
na	dosegu	rok	in	odlično	preglednostjo	omogoča	popoln	pogled	na	vaše	pridelke	visoke	
vrednosti.

Poleg	fiksnega	in	teleskopskega	volanskega	droga	je	na	voljo	tudi	nagibni	volanski	drog,	ki	
upravljavcu	omogoča	prilagajanje	za	optimalno	udobje	in	pomaga	dodatno	izboljšati	preprost	
in neoviran dostop.

Nožno	upravljanje	plina	je	zdaj	postavljeno	vzdolž	tunela	sistema	prenosa	moči	v	kabini	za	
preprost dostop in izboljšano udobje.

Vse	je	na	pravem	mestu.	Upravljalni	elementi	so	priročno	razporejeni	na	desni	konzoli,	
neodvisno	od	izbrane	specifikacije.	Vklop	pomnilnika	motorja	je	blizu	stikala	kardanske	
gredi,	položaj	upravljalnega	elementa	vpetja	in	nastavitev	pa	omogočata	natančno	in	
enostavno uporabo. Edinstvena krmilna palica za nadzor odmika in izravnave zadnjega 
vpetja	je	na	voljo	pri	različici	Efficient,	zagotavlja	pa	večje	udobje.	

Upravljalni	elementi	menjalnika	so	nameščeni	na	prestavni	ročici,	s	čimer	je	upravljavcu	
omogočena	sprostitev	sklopke,	hkrati	pa	tudi	prestavljanje	menjalnika	Speedshift	iz	višje	v	
nižjo	prestavo.

Upravljavec bo tako imel na voljo 8 razponov prestav za prestavljanje brez sklopke, kar bo 
zagotovilo	večje	udobje	in	učinkovitost	vožnje	(24/24	prestav	z	menjalnikom	Speedshift	in	
24/12	prestav	z	menjalnikoma	Powershuttle	in	Speedshift).	

Različica	Efficient	ima	edinstvene	upravljalne	gumbe,	ki	so	nameščeni	na	krmilni	palici	in	
združujejo	sklopko,	prenos	moči	in	funkcije	priključka	v	en	preprost	krmilni	element.	Tako	
se	lahko	upravljavci	osredotočijo	na	priključek	in	opravilo,	ki	ga	opravljajo,	pri	čemer	je	
olajšana izbira vrste dejavnosti.

Ena	od	možnosti	dodatne	opreme	je	novi	senzor	krmiljenja,	ki	omogoča	samodejni	izklop	
štirikolesnega	pogona,	ki	je	povezan	s	kotom	krmiljenja	za	hitrejše	in	olajšano	obračanje	
na ozarah.

Nova	digitalna	armaturna	plošča	razločno	prikazuje	vse	podatke	o	delovanju	in	stroju	
samem,	podnevi	in	ponoči,	na	voljo	pa	je	tudi	možnost	izbire	analognega	ali	digitalnega	
radio	sprejemnika	(DAB+).

Prilagodite traktor svojim potrebam s klimatsko napravo, notranjim ogledalom in zunanjimi 
električnimi	ogledali.	Pri	različicah	F	in	WF	je	na	voljo	tudi	možnost	izbire	nadstandardnega	
sedeža	Grammer.

Dodatno	so	na	voljo	tudi	novi	delovni	žarometi	ali	cestne	luči.	Nameščeni	so	na	sredini	
kabine,	zagotavljajo	pa	boljšo	osvetlitev	pri	celodnevnem	delu	v	času	žetve.

Vaše delovno mesto na polju
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Zavedamo se, da niti dve kmetijski 
opravili nista enaki, saj vsak dan 
prinaša svoje izzive in vsako 
opravilo je treba opraviti hitro in 
učinkovito. Zato smo razvili serijo 
MF 3700 –  

namenske traktorje za 
specializirano pridelavo.



Gojitelji lahko odslej še bolje izkoristijo 
svoje traktorje in podaljšajo obdobje njihove 
uporabe	z	NOVIMI	možnostmi	prednjega	vpetja	
in nakladalnika.

Sprednji nakladalnik za preprosto manipuliranje z 
materialom ali pridelki in še boljši izkoristek vašega 
večnamenskega	traktorja	za	celoletno	uporabo.	
Za	preprostejše	krmljenje	živine	in	zmanjšanje	
obremenitev delavcev na kmetiji, ki manipulirajo s 
posebnim materialom.

Za specializirane traktorje je odslej na voljo vedno 
večji	razpon	spredaj	nameščenih	priključkov:	kosite,	
obrezujte ali pometajte in izkoristite prednosti 
izboljšane	vidljivosti	nad	sprednjim	priključkom,	
zadnje	vpetje	pa	pustite	prazno	za	večje	stroje.

Odslej	je	v	različnih	konfiguracijah	na	voljo	
tovarniško	prednje	vpetje	z	dvižno	nosilnostjo	
1250 ali	1680 kg,	odvisno	od	različice	traktorja:

• Samo prednje vpetje

• Prednje	vpetje	+	540	vrt./min	ECO

• Prednje	vpetje	+	1000	vrt./min	PTO	

Izboljšana učinkovitost 
nakladalnika

Nakladalniki
Serija MF 3700 – razpoložljivi komunalni nakladalniki

Model Tip Višina dviga Zmogljivost*

MF 3700 F, S, WF
MF 921X Nevzporedno 2,90 m 1530 kg

MF 926X Vzporedno 2,90 m 1240 kg

*	@	Največja	dvižna	višina	–	na	sorniku

Prednje	vpetje	je	v	celoti	združljivo	s	spredaj	
nameščenim	komunalnim	nakladalnikom	MF.	

Odslej	je	za	različice	MF 3700 WF,	MF 3700 F	
in	MF 3700 S	na	voljo	tovarniško	nameščeno	
pomožno	ogrodje	nakladalnika	z	mehansko	krmilno	
palico	za	traktorje	Essential	in	elektrohidravlično	
krmilno	palico	za	različice	Efficient.	

Nakladalnik je povsem integriran z vpetjem, zaradi 
česar	ima	traktor	še	naprej	kratek	krog	obračanja	
in	popolno	ravnotežje.

Serija	MF 3700	z	bistveno	zmogljivejšo	hidravliko,	
ki	zagotavlja	največji	pretok	120 l/min,	ponuja	
izboljšano	učinkovitost	nakladalnika.
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Novo	vzmetenje	prednje	osi	je	na	voljo	za	različice	
MF 3700 V,	MF 3700 S	in	MF 3700 F.

Njeno zasnovo je navdihnilo vzmetenje prednje osi 
serije MF 7700,	zaradi	česar	ta	še	vedno	velja	za	
edinstven	in	ekskluziven	izdelek	družbe	Massey Ferguson.

Odlikujeta	jo	dva	hidravlična	valja,	ki	sta	povezana	s	
tremi akumulatorji.

Celotni	hod	znaša	80 mm.

Novo vzmetenje prednje osi je povsem vdelano v zasnovo 
traktorja, kar zagotavlja veliko oddaljenost od tal in 
nadstandardno vleko. Vzmetenje ne zmanjša širokega 
kota	zavijanja	serije	MF	3700,	zaradi	česar	zagotavlja	
optimalno okretnost.

Akumulatorji	so	nameščeni	pod	kabino,	način	ročnega	
prilagajanja pa se ni spremenil.

Zaradi majhnega števila zgibov in mazalnih mest je 
sistem	učinkovitejši	ter	omogoča	preprosto	vzdrževanje.

Če	povzamemo,	vam	ta	možnost	predstavlja	jamstvo	
za	varno	vožnjo	in	odlično	brezkompromisno	udobje	
krmiljenja.	Upravljavca,	traktor	in	priključek	ščiti	pred	
kakršnimi	koli	močnimi	udarci	med	dnevnimi	opravili	
na polju.

Novo vzmetenje prednje osi 
Brezkompromisno udobje
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Zagotovite si stroškovno učinkovito 
prihodnost za svojo dejavnost
Poslovno	se	je	smiselno	pripraviti	na	nepričakovano,	kadar	pa	gre	za	mehanizacijo,	cene	za	popolno	brezskrbnost	ni	mogoče	določiti.	
Svoja	sredstva	zavarujte	z	Načrtom	upravljanja	servisiranja	in	podaljšane	garancije	MFCare.

S	pomočjo	»preventivnega«	servisiranja	in	
vzdrževanja	je	možno	zmanjšati	stroške	
vzdrževanja	vašega	stroja,	s	čimer	se	zmanjšajo	
dolgoročni	stroški	lastninjenja	in	zagotovi	
produktivna prihodnost za vaše podjetje.  

Prilagojen posebej za vas, 
MFCare je zasnovan tako, da poskrbi za vaše 
potrebe. Kritje je na voljo do 5 let ali 6000 
ur,	odvisno	od	vaših	zahtev.	Načrt	MFCare je 
na voljo ob nakupu ali pa ga lahko dodatno 
sklenete kadar koli do šest mesecev po 
registraciji stroja.

Zastopnik	bo	za	vas	pripravil	načrt	servisiranja	
in	ga	lahko	prilagodi	tako,	da	bo	zajemal	največ	
10.000 ur.

Z	izbiro	Načrta	upravljanja	servisiranja	in	
podaljšane garancije MFCare si ne boste 
zagotovili samo popolne brezskrbnosti pri 
opravljanju dejavnosti, ampak tudi višjo 
vrednost rabljenega stroja, popolno zgodovino 
servisiranja	in	originalne	dele	AGCO.

Za	več	informacij	o	Načrtu	upravljanja	
servisiranja in podaljšane garancije MFCare 
se obrnite na svojega zastopnika znamke 
Massey Ferguson	že	danes.

Načrt	upravljanja	servisiranja	in	podaljšane	
garancije MFCare je celovita paketna ponudba, 
ki zajema popolno skrb vašega traktorja z 
rutinskim	vzdrževanjem,	popravili	in	popolno	
garancijo	s	strani	družbe	AGCO.	Ta	v	celoti	
podprt	načrt	krije	kritične	komponente,	kot	so:

• Motor in menjalnik
• Hidravlika
• Kardanska gred
• Krmiljenje
• Elektronika
• Kabina in upravljalni elementi
• Osi

Zagotovilo življenjske dobe stroja 
Lahko	vam	zagotovimo,	da	pri	»preventivnem«	
servisiranju uporabljamo najnovejšo tehnologijo, 
servisiranje pa izvajajo strokovno usposobljeni 
tehniki.	Leta	izkušenj	pričajo,	da	slednji	lahko	
zagotovijo optimalno delovanje vašega stroja 
v	skladu	s	strogim	načrtom	vzdrževanja,	ki	ga	
zagotavlja Massey Ferguson.

Z	načrtom	MFCare	in	s	»preventivnim«	
servisiranjem bo vaš stroj ohranjal produktivnost 
v celotni delovni dobi. Najpomembnejši vidik 
te paketne ponudbe je, da nikoli ne boste imeli 
nobenih	nepričakovanih	dodatnih	stroškov.

*Načrt	upravljanja	servisiranja	in	podaljšane	garancije	MFCare	morda	ni	na	voljo	ali	je	njegova	razpoložljivost	odvisna	od	trga.	Razpoložljivost	storitve	preverite	pri	lokalnem	zastopniku	znamke	Massey	Ferguson.	Veljavna	pravila	in	pogoji	se	lahko	razlikujejo.

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

18



Celovita podpora z MF Services. 
Tukaj smo za vas

Družba	Massey	Ferguson	in	njeni	zastopniki	in	distributerji	
so se vedno pripravljeni dodatno potruditi in vam nuditi 
podporo pri vašem nakupu.

Kmetijstvo je lahko zahtevna dejavnost, zato poskrbimo, da 
vam	je	na	voljo	podpora,	ko	jo	potrebujete,	zlasti	v	ključnih	
obdobjih leta. Naši zastopniki so zavezani k zagotavljanju 
vam najustreznejših izdelkov ter podpore z najboljšimi 
storitvami, nadomestnimi deli in nadomestnimi vozili. 
Postali boste	del	skupine	visoko	usposobljenih	strokovnjakov,	
ki so predani k zagotavljanju pristne in kakovostne podpore.

Razumemo kmetovanje in se zavedamo izzivov, s katerimi 
se	posamezniki	srečujete,	zato	vam	naši	zastopniki	lahko	
nudijo	ustrezno	podporo	v	pomoč	pri	načrtovanju	uspešne	
prihodnosti.	Na	naše	zastopnike	se	obrnite	glede	načrta	
fnanciranja,	ki	lahko	vključuje	fnančni	zakup,	nakup	na	
obroke, pogodbeni najem in posojilo.
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MF 3707 MF 3708 MF 3709  MF 3710
V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF S/F/GE/WF

Zmogljivost motorja
Največ	(ISO	14396)	KM/kW 75	(55) 85	(64) 95	(71) 105	(77)

Največji	navor	(Nm) 320 365 395 405
Motor

Emisijska stopnja Stopnja	3B Stopnja	3B Stopnja	3B Stopnja	3B
Sistem vbrizgavanja Skupni vod
Upravljanje motorja Elektronska	krmilna	enota	(ECU) Elektronska	krmilna	enota	(ECU) Elektronska	krmilna	enota	(ECU) Elektronska	krmilna	enota	(ECU)

Prostornina/št. valjev 3,4 l/4 3,4 l/4 3,4 l/4 3,4 l/4
Izpušna cev, leva horizontalna l l l l

Izpušna	cev,	navpična m m m m

Dvojna,	filter	zraka	s	suhim	elementom l l l l

Pomnilnik motorja vrt./min. Essential:	1	pomnilnik	–	Efficient:	2	pomnilnika
Rezervoar za gorivo 74	l	(54	l	s	sprednjo	kardansko	gredjo)

Dodaten rezervoar za gorivo 30	l	(različice	S,	F	in	WF)	–	skupna	prostornina:	104	l
Servisni interval motorja 600 ur

Menjalnik
12	prestav	naprej/12	prestav	nazaj,	mehanski	spreminjevalnik	smeri	(30	km/h) l l l l

24	prestav	naprej/24	prestav	nazaj,	mehanski	spreminjevalnik	smeri	(40	km/h) m m m m

24 prestav naprej/24 prestav nazaj, mehanski spreminjevalnik smeri in menjalnik 
Speedshift	(40	km/h)

m m m m

24	prestav	naprej/12	prestav	nazaj,	Powershuttle	in	Speedshift	(40	km/h) m m m m

Kardanska gred
Vklop in nadzor Elektrohidravlični

540	vrt./min.	/	750	vrt./min.	(540	Eco) l l l l

540 vrt./min. / 1000 vrt./min. m m m m

Hitrost na tleh m m m m

Sprednja	kardanska	gred	750	vrt./min.	(540	Eco)	s	prednjim	vpetjem m m m m

Sprednja kardanska gred 1000 vrt./min. s prednjim vpetjem m m m m

Hidravlika
Največji	pretok	olja	pri	2300	vrt./min.	v	l/min.

Zavora/krmiljenje/neodvisna	kardanska	gred,	črpalka	št.	1 27

Največji	pretok	olja	pri	2300	vrt./min.	v	l/min.

Standardna	pomožna	črpalka	št.	2	(vpetje	+	batni	ojačevalniki) 66

Opcijska	pomožna	črpalka	št.	3	(vpetje	+	batni	ojačevalniki) 27
Zavore  

Vrsta/aktiviranje Kolutne	zavore	v	oljni	kopeli,	hidravlično	aktiviranje

Parkirna zavora Mehanske,	neodvisne	od	glavnih	zavor	–	upravljanje	z	ročnim	vzvodom
Hidravlične	zavore	prikolice	 Hidravlični	zavorni	sistem	z	dvema	vodoma
Štirikolesni pogon (4WD)

Vklop   l Elektromehanski vklop    m Elektrohidravlični	vklop
Senzor	kota	krmiljenja	(z	elektrohidravličnim	vklopom	4WD) m

Tehnični podatki

l  =  standardna oprema     m  =  dodatna oprema     -  =  ni na voljo
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MF 3707 MF 3708 MF 3709  MF 3710

V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF S/F/GE/WF

Vpetje
Zadnje	3-točkovno	vpetje Vpetje	kat.	1/2	s	fiksnimi	krogličnimi	zaključki	(kavljasti	zaključki	so	na	voljo	opcijsko,	opcijska	prilagoditev	položaja)

Zaznavanje ugreza Zaznavanje zgornje povezave
Največji	pritisk	–	barov 190 190 190 190

Položaj	vpetja Mehanski	ali	elektrohidravlični	odmik	in	izravnava
Največja	dvižna	kapaciteta	na	zaključkih	priključka	v	kg 2500	in	3000	kg	(opcijsko)

Prednje	3-točkovno	vpetje Vpetje	kat.	2	z	zložljivimi	rokami	in	kavljastimi	zaključki	–	vzmetenje
Največja	dvižna	kapaciteta	na	zaključkih	priključka	v	kg m 1650	kg	(različica	GE:	1250	kg)

Kabina
Fiksni volanski drog l l l l

Teleskopski volanski drog m m m m

Teleskopski in nagibni volanski drog m m m m

Klimatska naprava m m m m

Mehansko	vzmeten	sedež l l l l

Pnevmatsko	vzmeten	sedež m m m m

Pnevmatsko	vzmeten	sedež	Deluxe m (samo	različici	F	in	WF)
Radijski sprejemnik FM m m m m

Pomožna hidravlika
Essential 66 l/min. (2 črpalki)

Upravljanje zadnjega vpetja Mehansko
Zadnji	batni	ojačevalniki 2	do	3	(mehanski)

Sredinsko	nameščeni	batni	ojačevalniki - - - -
Zadnji prost povratni vod m m m m

Desni sprednji izhod in prost povratni vod m m m m

Essential 93 l/min. (3 črpalke)
Upravljanje zadnjega vpetja Mehansko
Zadnji	batni	ojačevalniki 3	(mehanski)

Sredinsko	nameščeni	batni	ojačevalniki 2	(mehanski)
Zadnji prost povratni vod m m m m

Desni sprednji izhod in prost povratni vod m m m m

Essential 93 l/min. (3 črpalke)
Upravljanje zadnjega vpetja Elektronsko	(ELC	–	Electronic	Linkage	Control)
Zadnji	batni	ojačevalniki 2	ali	4	(elektronski)

Sredinsko	nameščeni	batni	ojačevalniki 1	ali	2	(mehanski)
Zadnji prost povratni vod m m m m

Desni sprednji izhod in prost povratni vod m m m m

IZ	DRUŽBE	M
ASSEY	FERGUSON
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22 Možnosti

ESSENTIAL EFFICIENT
V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF

Osnovna
Hidravlični	pretok	 93	l/min.	hidravličnega	pretoka	 120	l/min.	hidravličnega	pretoka

Zadnje vpetje Mehansko zadnje vpetje Elektronsko zadnje vpetje
Zadnji	batni	ojačevalniki 2 mehanska 2 elektronska

Sredinsko	nameščeni	batni	ojačevalniki - 1 mehanski
Menjalnik Mehanski 12/12 Powershuttle in Speedshift 24/12

   

Opcijska
Mehanski menjalnik 24/24 m -

Speedshift 24/24 m -
Powershuttle in Speedshift 24/12 m -
120	l/min.	hidravličnega	pretoka m -

3	zadnji	mehanski	batni	ojačevalniki m -
2	sredinsko	nameščena	batna	ojačevalnika m m

Prednje vpetje m m

Prednje	vpetje	+	čelna	kardanska	gred	
(1000	ali	540E)

m m

Paket	čelnega	nakladalnika m m

Elektronski odmik/izravnava m m

4	zadnji	elektronski	batni	ojačevalniki - m

Vzmetenje prednje osi m m

l  =  standardna oprema     m  =  dodatna oprema     -  =  ni na voljo
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23Dimenzije -	V,	S,	F,	GE,	WF	(4WD	–	4-kolesni	pogon)

Od zadnje središčnice osi (mm) V S F GE WF
Dimenzije Kabina

A
Višina kabine (brez svetlobnega 

signala)
1715 1715 1715 1715 1715

C Najnižja	točka	pod	zadnjo	osjo 250 250 250 250 250

D Središčnica	sprednje	osi 210 210 210 210 210

E Najnižja	točka	sprednje	osi 330 330 330 330 330
F Najnižja	točka	podpore	sprednje	osi 260 260 260 260 260
G Celotna	dolžina 3984 3984 3984 3984 3984

H Medosna razdalja 2148 2148 2124 2085 2124

I Notranja širina blatnika 450 520 600 450 600

J Zunanja širina blatnika 1000 1300 1450 1000 1450

K Zunanja širina kabine 1000 1200 1200 1000 1200
Dodatna višina za opozorilni 

svetlobni signal
200 200 200 200 200

Dimenzije Letna kabina

B
Višina	ROPS	(brez	svetlobnega	

signala)
1884 1884 1884 1884 1884

C Najnižja	točka	pod	zadnjo	osjo 250 250 250 250 250
D Točka	vrtenja	sprednje	osi 210 210 210 210 210
E Najnižja	točka	sprednje	osi 330 330 330 330 330
F Najnižja	točka	podpore	sprednje	osi 260 260 260 260 260
G Celotna	dolžina 3984 3984 3984 3984 3984

H Medosna razdalja 2148 2148 2124 2085 2124
I Notranja širina blatnika 450 520 600 450 600
J Zunanja širina blatnika 1000 1300 1450 1150 1450
L Višina zadnjega blatnika 730 730 730 605 730
M Najmanjša višina volana 810 810 810 780 810



Spletna	stran:	www.MasseyFerguson.com
Facebook:	www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter:	Twitter.com/MF_EAME
Instagram:	Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube:	www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog:	Blog.MasseyFerguson.com
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