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MF 7700 S – PAMETNEJŠA UČINKOVITOST
Novi MF 7700 S vključuje najnovejšo enostavno in zanesljivo tehnologijo, 
zasnovano za doseganje najboljše učinkovitosti in nizkih obratovalnih stroškov.

Zavedamo se, da je traktor glavno gonilo vaše kmetijske dejavnosti,

zato smo razvili model MF 7700 S za izpolnitev enega samega cilja – izboljšanja 
vaše storilnosti. Po zaslugi nizkih stroškov lastništva, ki jih zagotavlja ekskluzivni 
sistem SCR »vse v enem«, ter z učinkovitim menjalnikom in udobno kabino je 
MF 7700 S več kot samo traktor. Je vaš poslovni partner.



MF 7700 S

MACHINE 
OF THE YEAR 2019

VEČ UČINKOVITOSTI – MANJ VZDRŽEVANJA 

 - 6-valjni, 6,6-litrski motor AGCO POWER 

 - Do 30 KM dodatne moči s sistemom EPM

 - Tehnologija selektivne katalitične redukcije (SCR) 
»vse v enem« V. stopnje zmanjša stroške lastništva 
in izboljša vidljivost

 - 600-urni servisni intervali pri vzdrževanju motorja – 
več opravljenega dela, krajša obdobja neuporabe stroja

ZASNOVAN ZA UČINKOVITOST

 - Menjalnik Dyna-6 SUPER ECO. Večja produktivnost 
z manjšo porabo goriva! (do 17 % manj vrtljajev 
motorja: 40 km/h pri 1500 vrt/min) 

 - Menjalnik Dyna-VT. Za natančno, nemoteno in 
enostavno uporabo 

 - Ročica za krmiljenje moči Power Control – 
možnost 8 funkcij

KAR NAJBOLJE IZKORISTITE SVOJ DELOVNI DAN  
IZBIRA SPECIFIKACIJ ZA VAŠE POTREBE IN 
DELOVNE POSTOPKE

 - Učinkovito vzmetenje prednje osi, ki ne zahteva vzdrževanja 

 - Aktivno mehansko vzmetenje kabine združuje udobje 
in enostavnost 

 - Več povezljivosti s serijskim radiem s povezavo Bluetooth

 - Do 16 delovnih žarometov LED
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TEHNOLOGIJA NA DOSEGU ROKE

 - Novi terminal Datatronic 5 z zaslonom na dotik 

 - Enostaven za uporabo kot tablični računalnik 

 - 9-palčni zaslon na dotik 

 - MF Guide. Podmetrska do centimetrska 
natančnost s pestro izbiro korekcijskih signalov, 
vključno s sprejemnikom Trimble ali Novatel

 - MF ISOBUS s krmilno ročico MultiPad: učinkovita 
in priročna uporaba

UČINKOVIT PRENOS MOČI

 - Nove zadnje pnevmatike s premerom 
1,95 m. Večja vlečna sila – manj 
zbijanja tal 

 - Dolga medosna razdalja za stabilnost 
in vlečno silo

ZMOGLJIVOST TAM, KJER 
JO POTREBUJETE

 - Do 9600 kg dvižne zmogljivosti 
zadnjega vpetja 

 - Do 190 l/min največjega 
hidravličnega pretoka
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Essential Efficient Exclusive
Motor

AGCO POWER – 6,6 litra – V. stopnje  l l l

Tehnologija »vse v enem« V. stopnje  l l l

Menjalnik
 A  Power Control – večfunkcijska ročica za krmiljenje moči  l l l

Menjalnik na desni strani  m m l

T-ročica na konzoli  l l -
Večopravilna ročica MultiPad na krmilnem naslonu za roke  - m l

Menjalnik Dyna-6 SUPER ECO – 40 km/h (40 km/h pri 1500 vrt/min)    m m m

Menjalnik Dyna-6 SUPER ECO – 50 km/h (50 km/h pri 1800 vrt/min)   l l l

Dyna-VT – 50 km/h* Eco s funkcijo dinamičnega upravljanja traktorja (DTM)  - m m

Tempomat C1 in C2  - l l

Zavora s prostim tekom – učinek sklopke  l l l

Kabina
Ročno nastavljivo klimatsko hlajenje/gretje  l l –

Klimatska naprava s samodejnim upravljanjem  – m l

Pnevmatskovzmeten vrtljiv sedež  m l -
Pnevmatsko vzmeten sedež z grelnikom in pnevmatsko prilagoditvijo ledvenega dela  m m l

Mehansko vzmetenje kabine  m l -
 B  Aktivno mehansko vzmetenje kabine  - m l

Sprejemnik FM ali DAB+ (digitalni), radio, CD, MP3, povezava Bluetooth, vhoda USB in Aux  l l m

Teleskopska širokokotna ogledala z električno prilagoditvijo in odmrzovanjem  m m l

SpeedSteer - m m

Radarski in protizdrsni nadzor m m l

 C  Paket 16 delovnih žarometov – s svetlobno podobo z dnevnimi žarometi LED m m l

 - Ni na voljo
l Standardna specifikacija
m Opcijsko
* Odvisno od zakonskih določb na trgu
² MF 7715 S do MF 7718 S

Izberite specifikacijo, ki ustreza vašim potrebam
Oblikujte traktor po 
svoji meri, ki bo kos 
vašim opravilom
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Essential Efficient Exclusive

Kabina
MF Technologies 

 A  Krmilna ročica MultiPad s stikalom za nadzor priključka ISOBUS - m m

MF Guide m m m

 B  Sprejemnik Novatel – podmetrska do centimetrska natančnost    m m m

 B  Sprejemnik Trimble – podmetrska do centimetrska natančnost   m m m

MF Section Control – za nadzorovanje 24 obdelovalnih površin m m m

MF Task Doc – brezžični prenos podatkov m m m

Podvozje in hidravlika
Vzmetena prednja os Quadlink m l l

Mehansko krmiljenje krmilnih ventilov l l -
Električno krmiljenje batnih ojačevalnikov - m l

Večopravilna hidravlična krmilna palica - m m

Traktor za nakladalnik z večopravilno krmilno palico (mehansko upravljanje) m m m

Sistem Power-Beyond s spojkami m m l

Zadnje vpetje s funkcijo aktivnega krmiljenja med prevozom l l l

Samodejen vklop kardanske gredi l l l

Mehanska izbira števila vrtljajev kardanske gredi l - -
Samodejno upravljanje pogona (štirikolesni pogon in zapora diferenciala) l l l

Hidravlični zgornji priključek na zadnjem tritočkovnem vpetju   m m m

 C  Integrirano prednje vpetje (zmogljivost 3200 ali 4000 kg, odvisno od modela)  m m m

Vgrajena prednja kardanska gred m m m

Priročnost 
Samodejni sklopnik l l l

Serijski zaboj za orodje  l l l

Zunanje krmiljenje dvigovanja na blatnikih l l l

Zunanje krmiljenje vklopa/izklopa kardanske gredi na blatniku l l l

Oddaljeno zunanje krmiljenje ventila na blatniku - l l

Druga oprema 
(specifikacije se lahko razlikujejo glede na trg)

Vrtljivi sprednji blatniki m m l

Pnevmatske zavore prikolice* l l l

Hidravlične in pnevmatske zavore prikolice* m m m

Vtičnica ABS, ki se uporablja za zavore za prikolico m m m

Prizadevali smo si za čim večjo natančnost in aktualnost informacij v tej publikaciji. Kljub temu pa lahko publikacija  
vsebuje netočne podatke, napake ali izpuste. Tehnične značilnosti lahko kdaj koli spremenimo brez vnaprejšnjega obvestila. 
Zato pred nakupom vse tehnične značilnosti preverite pri zastopniku ali distributerju družbe Massey Ferguson.
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Motor MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7719 S

Vrsta motorja Motor AGCO POWER s tehnologijo »vse v enem« V. stopnje
Št. valjev/št. ventilov/prostornina št./št./cm3 6/4/6600

Aspiracija Turbopuhalo z električnim obtočnim kanalom in hladilnikom polnilnega zraka
Vrsta vbrizgavanja Skupni vod

Vrsta ventilatorja – menjalnik Dyna-6 in Dyna-VT Vistronic 
Največja moč J ISO KM (kW) 155 (114) 165 (121) 180 (132) 190 (140)

Število vrtljajev motorja pri največji moči vrt/min 1950
Največji navor pri 1500 vrt/min J Nm 700 725 750 860

Največja moč z EPM KM 175 (129) 185 (136) 210 (154) 220 (162)
Največji navor z EPM pri 1500 vrt/min Nm 750 800 860 925

Prostornina rezervoarja za gorivo litrov 305 305 305 305
Prostornina rezervoarja za AdBlue® litrov 30 30 30 30

Menjalnik Dyna-6
Število prestav (naprej × nazaj) naprej in nazaj 24 × 24 -

Najmanjša hitrost pri 1400 vrt/min km/h 1,09 -
40 km/h Eco/SuperEco pri številu vrtljajev motorja z največjo dimenzijo pnevmatik vrt/min 1500 (pri 650/65 R42) -

50 km/h* SuperEco pri številu vrtljajev motorja z največjo dimenzijo pnevmatik vrt/min 1800 (pri 650/65 R42) -
Menjalnik Dyna-VT

Vrsta Brezstopenjski, kontinuirano spremenljiv prenos moči
Območje hitrosti na polju km/h Naprej: 0,03–28 km/h – nazaj: 0,03–16 km/h
Območje hitrosti na cesti km/h Naprej: 0,03–40 km/h – nazaj: 0,03–38 km/h – naprej: 0,03–50 km/h – nazaj: 0,03–38 km/h*

Zadnje vpetje in hidravlika
Vrsta spodnjih priključkov Kat. Kat. 3

Največja dvižna kapaciteta na koncu priključka kg 7100/8100/9600 8100/9600 9600
Serijski hidravlični sistem l/mn Zaznavanje obremenitev 110 l/min
Opcijski hidravlični sistem  l/mn Zaznavanje zaprte sredinske obremenitve s pretokom 190 l/min

Največji tlak barov 200 (Dyna-VT)

Največje št. zadnjih batnih ojačevalnikov 4/5 (Dyna-VT)

* Odvisno od zakonskih določb na trgu

Specifikacije

Dimenzije
MF 7715 S do MF 7719 S

Dyna-6 Dyna-VT

A Osna razdalja m 2,88

B Celotna dolžina od sprednjega obtežilnega okvirja do rok zadnjega vpetja mm 4928

B Celotna dolžina od prednjega vpetja do rok zadnjega vpetja mm 5604

C Višina v središču zadnje osi do vrha kabine mm 2110 2144

D Skupna višina mm 2985 3019
A
B

C D
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MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7719 S 

Zadnja kardanska gred 

Število vrtljajev motorja pri
540/1000 vrt/min 1980/2030 1980/2030 1980/2030 1980/2030

540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6 vrt/min 1980/1530/2030/1570 -
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT vrt/min 1870/1500/1900/1530

Premer gredi v palcih 1 3/8" 6 in 21 utorov

Neodvisno prednje vpetje in prednja kardanska gred

Vrsta spodnjih priključkov Kat. Kat. 3
Največja dvižna kapaciteta na koncu priključka kg 3200 3200 3200/4000 3200/4000

Največje število prednjih batnih ojačevalnikov 2
Hitrost motorja pri 1000 vrt/min prednje kardanske gredi 1920 1920 1920 1920

Kolesa in pnevmatike 
(Na voljo je celotna linija. Za nasvet se obrnite na zastopnika.)

Sprednje 380/85 R28 420/85 R28 480/70 R28 480/70 R28
Zadnje  460/85 R38 520/85 R38 580/70 R38 580/70 R38

Opcijske zadnje pnevmatike  710/60 R42 – na voljo široka izbira možnosti, obrnite se na lokalnega zastopnika znamke Massey Ferguson
Uteži  

(Lahko se razlikuje, odvisno od konfiguracije.  
Za nasvet se obrnite na zastopnika.)

Povprečna najmanjša teža brez uteži in brez dodatkov kg 5800 5800 6300 6300
Največja bruto teža vozila* kg 12.500 12.500 14.000 14.000

J   ISO 14396      -   Ni na voljo     *   Odvisno od zakonskih določb na trgu    

VR
Vstopite v traktor Massey Ferguson s pomočjo pametnega telefona.

Uporabite aplikacijo za skeniranje 
kod QR, ki jo lahko prenesete 
brezplačno iz knjižnice iTunes ali 
trgovine Android Play.

Odprite aplikacijo in 
skenirajte to kodo QR ...

... ter vstopite v traktor 
Massey Ferguson.

Odkrijte popolno tridimenzionalno 
doživetje navidezne resničnosti 
s klikom na namensko ikono 
v kombinaciji z očali za navidezno 
resničnost (VR).

1. KORAK 2. KORAK 3. KORAK 4. KORAK

Odkrijte dvodimenzionalno doživetje 
s premikanjem pametnega telefona 
v vse smeri ali s pomočjo prstov.  



www.MasseyFerguson.co.uk

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

Odgovorno gospodarjenje z gozdovi© AGCO SAS. 2019  |  A-SL-16679/0419  |  Slovenščina

®  je svetovna blagovna znamka podjetja AGCO.


