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Vsebina
Družba Massey Ferguson neprekinjeno vlaga 
v razvoj, izboljšave in uvajanje novih strojev, 
ki vam bodo pomagali pri optimiziranju 
učinkovitosti, stroškov in produktivnosti. 
Ne glede na to, ali se ukvarjate s poljedelstvom, 
živinorejo, prirejo mleka, pridelavo posebnih 
kultur ali z nudenjem pogodbenih dejavnosti, 
zagotavlja Massey Ferguson celovito ponudbo 
kmetijskih strojev, in sicer traktorjev, 
kombajnov, balirk, strojev za pridelavo sena, 
nakladalnikov in teleskopskih nakladalnikov. 
Za nudenje najboljše poprodajne podpore 
vsem kmetijskim strojem Massey Ferguson 
v kmetijski panogi skrbi naša vodilna 
mreža zastopnikov.

Pričujoča brošura vam ponuja kratek pregled 
kmetijskih strojev, tehnologij in storitev, ki 
jih zagotavlja družba Massey Ferguson. 
Za podrobnejše informacije se obrnite na 
lokalnega zastopnika znamke Massey Ferguson.

Lahko pa obiščete našo spletno stran  
www.MasseyFerguson.com
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Nadomestni deli in servisiranje
Podpora skozi vso življenjsko dobo

Nakup, lastninjenje in vzdrževanje visokostorilnih strojev so lahko 
zapleteni, zato je popolna brezskrbnost po zaslugi odlične podpore 
zelo pomemben dejavnik. Kot kupcu strojev Massey Ferguson 
vam zagotavljamo osebno, odzivno in prijazno podporo, ki jo nudi 
naša mreža strokovnih zastopnikov, ki se resnično spoznajo na 
kmetijsko dejavnost.

Pri menjavi nadomestnih delov in servisiranju ni časa za čakanje, saj 
to lahko pomeni neuporabo stroja. Podporo vam nudimo v celotnem 
času lastninjenja vašega stroja Massey Ferguson.

Na vsak stroj, ki ga prodajamo, smo zelo ponosni in zanj prevzemamo 
odgovornost ter obljubljamo, da bo zanesljivo deloval vsakič, ko 
obrnete ključ.

Možnosti in dodatna oprema za stroje

Optimizirani stroji so danes nujno potrebni za opravljanje kmetijske 
dejavnosti. Svoje stroje snujemo tako, da jih lahko prilagodite 
svojim potrebam, poleg tega pa zagotavljamo širok nabor možnosti 
in dodatne opreme, in sicer nakladalnike, uteži, dodatne batne 
ojačevalnike in hidravlične pretoke ter tehnologijo samodejnega 
krmiljenja. Za popolno udobje zagotavljamo nadgradnje sedežev, 
zvočne sisteme, hladilnike za pijačo in še veliko več.

Naši inženirji nenehno celovito preverjajo celotno dodatno ponudbo 
ter s tem povezano združljivost z vašim strojem in vašo varnostjo 
ter vzdržljivostjo in zmogljivostjo stroja. Zastopniki znamke 
Massey Ferguson nudijo strokovno storitev, saj imajo na dosegu roke 
vsa potrebna namestitvena orodja in vso potrebno znanje.
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Harvest Promise 
Tukaj za vas, sezono za sezono

Vemo, kako pomembno je, da stroj deluje – še posebej med zahtevno 
sezono žetve. V panogi vodilni program družbe AGCO »Harvest Promise« 
vsem lastnikom kombajnov in balirk zagotavlja popolno brezskrbnost.

Program zajema podporo kombajnom in balirkam za velike kvadratne bale 
iz tekoče proizvodnje, in sicer na podlagi inovativne in neprimerljive sheme 
z nadomestnimi stroji, ki so vam lahko na voljo v malo verjetnem primeru, 
da jih boste potrebovali.

Zagotovitev visoke stopnje pokritja z nadomestnimi deli je za stranke 
edinstveno jamstvo delovanja stroja. V malo verjetnem primeru, da zaradi 
nerazpoložljivosti nujnega nadomestnega dela v roku 24 ur kateri koli 
kombajn ali balirka Massey Ferguson preneha delovati, je stranki v okviru 
programa za nadaljevanje žetve zagotovljeno kritje stroškov najema 
pogodbenega izvajalca ali nadomestnega stroja.

Pogoje sheme dobite pri lokalnem zastopniku znamke Massey Ferguson. 
(Velja samo na določenih trgih za določene stroje.)
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MF CARE 
S pomočjo načrta MF Care lahko predvidite stroške že ob nakupu svojega 
stroja Massey Ferguson, tako pa so zagotovljeni optimalna zmogljivost in 
učinkovitost ter višja vrednost rabljenega stroja.

Paketno ponudbo MF Care si lahko popolnoma prilagodite, tako da ustreza 
vašim zahtevam glede plačilnih pogojev in delovnih ur.

MF Care je na voljo v dveh različicah:

  Srebrna  
paketna ponudba

  Zlata  
paketna ponudba

Podatki o 
posameznih 

paketih

Pogodbe o rednem vzdrževanju
Paket servisiranja zajema vsa 

priporočena vzdrževalna dela na 
podlagi nespremenljivih cen.

Pogodbe o popravilih 
Pogodbe o podaljšani garanciji, ki 

zajema varščino za stroške popravila 
(razen obrabe). Cene z ali brez presežka 

so na voljo kot možnost.

Tip stroja Vsi Vsi

Redno 
vzdrževanje*  

Stroški popravil 

Neobvezni 
presežek Možnost 0 €, 190 €, 490 €

Družba Massey v celoti upravlja paketno ponudbo. To pomeni, da se 
zastopnik za zahtevke v vašem imenu obrne neposredno na družbo 
Massey Ferguson. Tako ni potrebe po posredovanju tretje osebe, zaradi 
česar pogosto obravnavanje zahtevkov traja dlje.

Podaljšano garancijo lahko pridobite do 12 mesecev po registraciji stroja, 
saj boste tako lahko ugotovili, koliko delovnih ur bo potrebnih za kritje. 
Zagotavljamo tudi možnost podaljšanja obstoječe pogodbe o podaljšani 
garanciji za daljši čas.

Tukaj je treba omeniti, da bo podaljšana garancija veljavna le, če bo stroj 
redno servisiran.

   *Cena družbe AGCO velja samo za podaljšano garancijo in ne zajema vzdrževanja.

6000 ur  
5 let

3000 ur  
5 let

50.000 bal  
5 let

6000 ur  
5 let

2000 ur  
3 leta

Samo stroji, združljivi  
s sistemom ISOBUS

25.000 bal  
3 leta

Družba Massey Ferguson nudi celovit in učinkovit nabor storitev
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AGCO Finance* zagotavlja popolno ureditev financiranja  
za vašo dejavnost

AGCO Finance je integrirana veja finančnih storitev družbe Massey Ferguson, 
ki zagotavlja prilagojene rešitve za vašo kmetijo in vključuje:

• lizing
• zakup 
• pogodbeni najem

• posojilo
• paket celovitih storitev

* Razpoložljivost storitve preverite pri lokalnem zastopniku znamke 
Massey Ferguson. Veljavna pravila in pogoji se lahko razlikujejo glede na trg 
ali državo.
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Model ISO KM
MF 1520 20

MF 1525 25

MF 1529 28

MF 1532 32

Serija MF 1500
Kompaktni traktor serije MF 1500 je idealen za delo v rastlinjakih, zelenjavnih 
vrtovih in vsepovsod, kjer je potrebna moč, kjer je dostop omejen in kjer je 
okretnost bistvenega pomena.

Na voljo so štirje modeli: MF 1520, MF 1525, MF 1529 in MF 1532. Vsak je 
opremljen z zmogljivim in varčnim motorjem moči 20 do 32 KM.

Odvisno od modela sta na voljo dva menjalnika, in sicer mehanski menjalnik 
8×8 in tristopenjski hidrostatični menjalnik.

Modeli s hidrostatičnim menjalnikom so opremljeni s sredinsko nameščeno 
kardansko gredjo (2000 vrt./min) in zadenjsko nameščeno kardansko gredjo 
pri 540 vrt./min, ki je kot del standardne opreme na voljo pri vseh modelih. 
Vsi modeli so opremljeni s tritočkovnim vpetjem kat. 1 z dvižno zmogljivostjo  
med 600 in 1100 kg.

Nagibni pokrov motorja in odstranljive stranske stranice olajšajo dostop do 
motorja za potrebe servisiranja in vzdrževanja.
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Model ISO KM
MF 1740 38

MF 1747 46

Serija MF 1700
Družba Massey Ferguson je z uvedbo novega modela 
s hidrostatičnim menjalnikom in novimi funkcijami, ki 
zajemajo električni tempomat, nastavitev največje hitrosti 
in možnost poganjanja s trivaljnimi ali štirivaljnimi motorji, 
naredila še en korak k okrepitvi svojega položaja med 
ponudniki kompaktnih traktorjev.

Na voljo je nabor različnih modelov. Trivaljni turbo, 38 KM, 
MF 1740 (mehanski in hidrostatični) in štirivaljni, 46 KM, 
MF 1747 (mehanski). Različica s kabino MF 1740 je 
opremljena s hidrostatičnim menjalnikom. Različici z letno 
kabino MF 1740 in MF 1747 sta opremljeni z mehanskim 
menjalnikom 12×12.

Medtem ko sta pri standardni neodvisni kardanski gredi 
na voljo dve hitrosti v okviru standardne opreme (540 in 
540 Eco), je pri hidrostatični različici MF 1740 na voljo 
sredinsko nameščena kardanska gred. Hidravlični pretok 
45,3 l/min zagotavlja vrhunsko učinkovitost in ustreza 
vsaki vrsti uporabe.

Oba modela sta opremljena s standardnim tritočkovnim 
vpetjem kat. 1 z največjo dvižno zmogljivostjo 1580 kg.
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Model Različice Zmogljivost 
motorja

Največja 
moč v KM

MF 3707 V/S/F/GE/WF 3,4 litra 75

MF 3708 V/S/F/GE/WF 3,4 litra 85

MF 3709 V/S/F/GE/WF 3,4 litra 95

MF 3710 S/F/GE/WF 3,4 litra 105

Serija MF 3700 V, S, F, GE in WF 
Serija MF 3700 zajema pet modelov specializiranih 
traktorjev s prostorno kabino ali letno kabino z različnimi 
širinami in profili, z motorji moči od 75 do 105 KM in 
možnostjo izbire dodatne opreme, ki ustreza še tako 
specializirani uporabi.

Ta razširjena serija traktorjev je namenjena vinogradnikom 
in sadjarjem ter hribovskim pridelovalcem, saj je zasnovana 
za vsak kmetijski sektor posebej.

• Nova generacija skupnega voda in štirivaljni motorji 
stopnje 3B

• Nov model za širokovrstne sadovnjake s širšim podvozjem 
za večjo stabilnost

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

• Nižji pokrov motorja za večje vidno polje
• Novi tovarniško vgrajen podokvir nakladalnika, sprednja 

kardanska gred in sprednje vpetje
• Nov senzor krmiljenja za samodejni vklop in izklop 

štirikolesnega pogona
• Tiha in prostorna kabina s preglednimi upravljalnimi 

elementi, nova sodobna armaturna plošča in nemoten 
dostop

• Upravljalni elementi menjalnika so nameščeni na 
prestavni ročici

• Nova večopravilna krmilna palica je namenjena 
upravljanju sklopke, prenosa moči in priključkov

• Večji rezervoar za gorivo, kar zmanjšuje čas neuporabe 
stroja zaradi dolivanja goriva

• Nov sodoben videz in nova oblika pokrova v skladu s 
traktorji iz družine MF

• Nova vzmetena prednja os za varno vožnjo in izjemno 
udobje pri upravljanju stroja. Ščiti upravljavca, traktor in 
priključke pred kakršnimi koli udarci med vsakodnevnim 
delom
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Širine od 1,3 m naprej, idealen 
je za bolj odprte vinograde 
z razdaljo med vrstami 
2,2–2,5 metra, z nekoliko 
širšo šasijo in prostornejšo 
kabino za upravljavca.

Širine od 1,5 m naprej, idealen 
je za obsežnejše vinograde in 
sadovnjake z razdaljo med vrstami 
2,5–3,0 metra. 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 2,2–2,5 metra.

Širine od 1,6 m naprej, 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 2,5–3,0 metra.

Na voljo z menjalniki, ki 
zagotavljajo najvišjo hitrost 
40 km/h. Širine od 1,0 m 
naprej, idealen za ozke 
vinograde, z razdaljo med 
vrstami 1,8–2,2 metra.

Vinogradniška različica 
(V – Vineyard)

Različica za posebne  
kulture (S – Special)

Sadjarska različica  
(F – Fruit)

Različica z nizko izvedbo 
(GE – Ground Effect)

Različica za širokovrstne 
sadovnjake (WF – Wide Fruit)

1,00 m - 1,30 m*

1,80 m - 2,20 m

1,30 m - 1,50 m*

2,20 m - 2,50 m

1,50 m - 1,80 m

2,50 m - 3,00 m

1,30 m - 1,60 m*

2,20 m - 2,50 m

1,60 m - 2,20 m

2,50 m - 3,00 m
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MF 4700 
Družba Massey Ferguson od nekdaj stremi k zagotavljanju 
inovativnih, vendar praktičnih strojev, ki natančno zadovoljujejo 
potrebe kmetovalcev. Tako so v seriji MF 4700 na voljo zelo 
sodobni, visoko zmogljivi, robustni in preprosti traktorji, ki 
zagotavljajo izjemno učinkovitost za vsakega kmetovalca, kjer 
koli na svetu.

S svojo povsem novo, vendar preprosto zasnovo, izdelano v 
najsodobnejših tovarnah po svetu, z učinkovitim pogonskim 
sklopom in visoko stopnjo udobja so traktorji serije MF 4700 
vsekakor zasnovani kot nova gonilna sila na svetu.

3,3-litrski trivaljni motorji AGCO POWER, znani po zanesljivosti, 
robustnosti in ekonomičnosti porabe goriva, predstavljajo 
osrednji del serije traktorjev MF 4700, saj zagotavljajo moč od 
75 do 95 KM. Tehnologija SCR tretje generacije, nameščena 
na traktorjih s kabino serij MF 4708 in MF 4709, ne zahteva 
vzdrževanja.

Ojačena os z dvokolesnim pogonom, ki je na voljo pri traktorjih 
z letno kabino, zagotavlja odlično okretnost, manjšo težo po 
zaslugi petih možnih nastavitev koloteka v 102-milimetrskih 
korakih, ki ustrezajo vrsti pridelka in pogojem na polju.

Sprednja os s štirikolesnim pogonom, ki je na voljo tako pri 
različicah s kabino kot pri različicah z letno kabino, se ponaša 
z elektrohidravlično krmiljeno zaporo diferenciala, ko je 
potrebne več vlečne sile, saj je tako zagotovljena enakomerna 
porazdelitev pogona na obe kolesi ob večji stabilnosti. 
Največji kot krmiljenja 55° zagotavlja izjemno okretnost stroja  
in preprosto uporabo v prostorsko omejenih prostorih.

Zadnje vpetje je posebej optimizirano kot dopolnitev traktorju 
takšne velikosti. Ponaša se z dvižno zmogljivostjo do 3000 kg, 
kar pomeni, da lahko nameščeno težko dodatno opremo dvigne 
z lahkoto. Kot del standardne opreme je na voljo z v panogi 
vodilnim elektronskim nadzorom vpetja (ELC – Electronic 
Linkage Control).

Sistem zagotavlja natančen in odziven nadzor nad funkcijami 
vpetja in tako zagotavlja natančno upravljanje delovnih globin 
za priključke za utiranje tal in pa tudi delovne višine za drugo 
dodatno opremo. To omogoča večjo odzivnost in natančnost, 
saj elektronika deluje takoj – to pomeni, da se v primeru ugreza 
pravilno odziva, da se vedno zagotovi največja vlečna sila za 
zmanjšanje zdrsa koles in porabe goriva.

Traktor, ki je zasnovan s preprostim delovanjem, ni nujno,  
da ima osnovno kabino. S traktorji serije MF 4700 je zahtevno 
delo užitek, saj so zasnovani s poudarkom na udobju in 
preprosti uporabi. 

Oprijemala, ki so nameščena na zunanji strani kabine (različice 
z letno kabino) ali na vratih, zagotavljajo preprost dostop do 
stopnic, nameščenih neposredno na stroj, zaradi ozkega tunela 
sistema prenosa moči pa je kabina najprostornejša na trgu. 
Vemo, da boste verjetno veliko časa delovnega dne preživeli 
v kabini svojega traktorja serije MF 4700. Zato je družba 
Massey Ferguson posebno pozornost namenila oblikovanju 
praktične in udobne notranjosti.
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Model Največja moč v KM
MF 4707 s kabino 75

MF 4708 s kabino 85

MF 4709 s kabino 95

MF 4707 z letno kabino 75

MF 4708 z letno kabino 85

MF 4709 z letno kabino 95

V sedečem položaju so ročno krmiljeni upravljalni elementi na dosegu roke v najbolj ergonomskih položajih, s čimer 
je zagotovljeno udobno in zanesljivo upravljanje tudi po opravljenih več tisoč traktorskih urah.

Z opcijsko ročico za nadzor moči Power Shuttle je s pomočjo najsodobnejšega menjalnika omogočeno priročno in 
preprosto upravljanje »tri v enem«. Upravljavec lahko prestavlja med prestavami naprej in nazaj ali izbere prosti tek. 
Za večjo natančnost je odzivnost prestavljanja mogoče prilagoditi s pomočjo prestavne ročice Comfort-Control, 
vrhunske kombinacije za delo s čelnim nakladalnikom. Ta možnost je na voljo z gumbom Easy Shift na prestavni 
ročici, ki omogoča menjavo prestave brez uporabe sklopke.

• 3,3-litrski trivaljni motor AGCO POWER
• Nov standard pri udobju kabine z novimi funkcijami v segmentu traktorjev in s preglednostjo 360°
• Na voljo pri različicah s kabino in letno kabino
• Popolnoma nov sinhroniziran menjalnik, ki zagotavlja skupno 12 hitrosti v smeri naprej in 12 hitrosti v smeri nazaj 

v dveh stopnjah
• Sodoben in učinkovit menjalnik 12×12, posebej razvit za traktorje serije MF 4700, z mehanskim prestavljanjem 

ali možnostjo ročice Power Shuttle
• Šest prestav deluje znotraj značilnega območja dela na terenu, in sicer 4–12 km/h
• Največja hitrost 40 km/h
• Možnost postavitve ročice Power Shuttle na levo stran med prestave za smer naprej/nazaj in prosti tek*
• Možnost prilagoditve odzivnosti prestavljanja za doseganje večje natančnosti*
• Možnost strehe Visio
• Možnost zavor za prikolico: hidravlične (letna kabina in kabina) ali pnevmatske (kabina) z dvema vodoma

* Na voljo z ročico Power Shuttle
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Model Motor Menjalnik Največja moč v KM
MF 5708 AGCO Power 3 valji/3,3 litra Dyna-4 85

MF 5709 AGCO Power 3 valji/3,3 litra Dyna-4 95

MF 5710 AGCO Power 4 valji/4,4 litra Mehansko sinhroniziran – 12×12 ali Dyna-4 100

MF 5711 AGCO Power 4 valji/4,4 litra Mehansko sinhroniziran – 12×12 ali Dyna-4 110
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MF 5700
S to preprosto serijo traktorjev je družba Massey Ferguson korenito spremenila koncept traktorjev z močjo 
pod 130 KM, s čimer je preoblikovala celoten segment, da bi naslovila zdajšnje in prihodnje potrebe 
kmetovalcev. Pri nobeni drugi seriji traktorjev na trgu danes ni na voljo tako širok nabor značilnosti, 
možnosti in standardne dodatne opreme, ki vam omogoča, da prilagodite traktor svojim potrebam.

Pri traktorjih serije MF 5700 je hidravlični pretok olja 100 l/min možno doseči s pritiskom na gumb, saj 
ta pomaga pri dovajanju pretoka, ki je potreben za povečanje hitrosti in moči pri nakladanju. Dva batna 
ojačevalnika sta nameščena v okviru standardne opreme, tretji pa je na voljo kot možnost pri upravljanju 
zahtevnejših priključkov.

• Novi varčni in zmogljivi motorji AGCO POWER
• Nov standard pri udobju kabine, na voljo z novimi funkcijami v tem segmentu traktorjev in s 

preglednostjo 360°
• Preprosta uporaba – vaš traktor se bo odzval na vsak ukaz
• Popolnoma nov, sodoben sinhronizirani menjalnik 12×12 z ročico Power Shuttle – zasnovan posebej za 

učinkovito dovajanje moči z najmanjšimi možnimi izgubami (MF 5710 in MF 5711). Menjalnik Dyna-4 
s štirimi prestavami, možnostjo prestavljanja brez sklopke in funkcijo nadzora moči Power Control 
(MF 5708, MF 5709, MF 5710 in MF 5711)

• Nova »kombinirana« možnost pretoka 100 l/min je na voljo s pritiskom na gumb
• Največja dvižna zmogljivost 4300 kg
• Možnost strehe Visio
• Možnost zavor za prikolico: hidravlične ali pnevmatske zavore z dvema vodoma
• Možnost prednjega vpetja pri različicah z menjalnikom Dyna-4
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Model Največja moč v KM
MF 6712 120

MF 6713 130
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MF 6700 
Z največjo močjo 120 KM pri traktorjih serije MF 6712 in 130 KM pri traktorjih serije MF 6713, 
gre za najzmogljivejše modele trpežnih večnamenskih traktorjev Massey Ferguson z močjo od 
75 do 130 KM.

Sodobna zasnova traktorjev serije MF 6700, ki je bila razvita posebej za ta zahtevni sektor, 
saj sta pri njih združena moč in preprosto delovanje za zagotavljanje stroškovno učinkovitega 
delovanja. So močni in okretni, ustrezni za opravljanje veliko različnih opravil na polju in 
delovišču, prav tako pa so idealni traktorji za nakladanje, saj v primeru potrebe po pospešenem 
delovanju s pritiskom na gumb s pomočjo možnosti hidravličnega »kombiniranega« pretoka 
dosegajo pretok 100 l/min.

• Sodoben sinhronizirani menjalnik 12×12 z mehanskim prestavljanjem ali možnostjo ročice 
Power Shuttle

• Napreden, varčen in zmogljiv motor AGCO POWER s prostornino 4,4 litra, opremljen z 
najnovejšo tehnologijo »vse v enem«

• Možnost hidravličnega »kombiniranega« pretoka 100 l/min s pritiskom na gumb izboljša 
delovanje nakladalnika

• Izjemna dvižna zmogljivost 5200 kg je z lahkoto kos sodobni dodatni opremi 
• V panogi vodilni elektronski nadzor vpetja (ELC) kot del standardne opreme
• Možnost strehe Visio zagotavlja boljšo preglednost za nakladanje 
• Možnost zavor za prikolico: hidravlične ali pnevmatske zavore z dvema vodoma
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Model Največja moč v KM
MF 5709 S 95

MF 5710 S 100

MF 5711 S 110

MF 5712 S 120

MF 5713 S 130
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MF 5700 S 
Traktorji serije MF 5700 S so izjemno vsestranski, saj se ponašajo z odlično okretnostjo za opravljanje različnih del na delovišču, na polju ali na cesti.

Z visoko zmogljivim pogonom, visoko stopnjo udobja in široko izbiro opreme in možnosti so traktorji serije MF 5700 S oblikovani tako, da so lahko 
kos vsem izzivom in zmožni opraviti vsa opravila na kmetiji hitro in učinkovito – resnično gre za traktor, ki je primeren za vse terene in vsa opravila!

KLJUČNE ZNAČILNOSTI
• Pet modelov – od 95 do 130 KM
• Vrhunska vsestranskost: idealni za nakladanje, krmljenje, baliranje, 

košnjo, škropljenje, trosenje in obdelovanje
• Tri različice: Essential, Efficient in Panoramic
• Nizka poraba goriva in tehnologija selektivne katalitične redukcije 

(SCR) »vse v enem«, ki ne zahteva vzdrževanja, zmanjšujeta 
stroške lastništva

PREGLEDNOST
• Strokovnjak za nakladanje z vgrajeno možnostjo namestitve 

nakladalnika v kombinaciji z vrhunsko preglednostjo in okretnostjo
• Pokrov in možnost strehe Visio za večjo preglednost

OKRETNOST
• Vgrajeno prednje vpetje in kardanska gred: večja produktivnost in 

manjši obračalni krog
• Vgrajen podokvir za nakladalnik
• Zavora s prostim tekom za upravljanje nakladalnika z eno stopalko
• Možnost SpeedSteer za hitrejše obračanje na ozarah

ZMOGLJIVOST
• Možnost hidravličnega »kombiniranega« pretoka 100 l/min
• Štirivaljni motorji AGCO POWER s prostornino 4,4 litra – visoka 

zmogljivost, nizka poraba goriva
• Hidravlika zaprtega osrednjega zaznavanja obremenitve s 

pretokom 110 l/min
• Menjalnika Dyna-4 in Dyna-6 s polovičnim prenosom, na voljo z 

možnostjo AutoDrive – visoka učinkovitost in udobje

UDOBJE IN TEHNOLOGIJA 
• Ekskluzivna večopravilna ročica za nadzor moči Power Control
• Pomnjenje hitrosti motorja in prestavnih razmerij
• Vzmetenje sprednje osi in kabine
• Možnost večopravilne ročice Multipad
• Večopravilna krmilna palica za nakladanje (upravljalni elementi 

hidravlike in menjalnika)
• Nov terminal Fieldstar 5 za natančno kmetovanje, vključno s  

krmilnim sistemom MF Auto Guide
• Do 12 delovnih žarometov LED in komfortna luč z zakasnitvijo
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*z nastavitvijo koloteka 1886 mm

Model Menjalnik Največja  
moč v KM KM z EPM

MF 6713 S Dyna-6 ali Dyna-VT 130 150

MF 6714 S Dyna-6 ali Dyna-VT 140 160

MF 6715 S Dyna-6 ali Dyna-VT 150 175

MF 6716 S Dyna-6 ali Dyna-VT 160 185

MF 6718 S Dyna-6 ali Dyna-VT 175 200

4,75 m
obračalnega premera*
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MF 6700 S 
Z neprimerljivo močjo, ki jo zagotavlja štirivaljni motor, okretnostjo 
in spretnostjo so traktorji serije MF 6700 S razred zase.

MF 6700 S združuje vse prednosti štirivaljnega stroja – 
kompaktne dimenzije, majhno skupno težo, dobro okretnost 
–, pri čemer se lahko vlečna, potisna in dvižna moč kosajo s 
primerljivim šestvaljnim traktorjem.

• Pet modelov – od 130 do 200 KM s sistemom EPM
• Dva menjalnika – Dyna-6 in Dyna-VT
• Štiri različice opreme – Essential, Efficient, Exclusive in 

Panoramic

KLJUČNE ZNAČILNOSTI
• Moč do 200 KM v kompaktnem, a zmogljivem paketu
• Vrhunska vsestranskost: od nakladanja do opravljanja 

zahtevnih poljedelskih opravil
• Dolga medosna razdalja in majhen obračalni krog zagotavljata 

stabilnost in okretnost

ZMOGLJIVOST 
• Štirivaljni motor AGCO POWER s prostornino 4,9 litra
• Sistem za nadzor emisij, ki ne zahteva vzdrževanja, zagotavlja 

izjemno preglednost in nizke stroške lastništva: optimalna 
preglednost in nizki stroški lastništva

• EPM zagotavlja do 25 KM več moči, ko to najbolj potrebujete!
• Menjalnik Dyna-6. Učinkovitost in udobje
• Menjalnik Dyna-VT omogoča tekoče in natančno prestavljanje
• Prestavljanje brez sklopke in edinstvena ročica za nadzor 

moči Power Control

UDOBJE IN PREPROSTA UPORABA 
• Vzmetena prednja os Quadlink
• Mehansko ali aktivno mehansko vzmetenje kabine
• Do 16 delovnih žarometov z možnostjo uporabe podnevi
• Večopravilna krmilna palica omogoča veliko funkcij*
• Radio s povezavo Bluetooth in tehnologijo DAB*

VLEČNA SILA IN OKRETNOST
• Prilagodljivo obteževanje in visoka nosilnost
• Izjemno majhen obračalni krog: 4,75 m
• Dolga medosna razdalja 2,67 m
• Kompaktne dimenzije – visoka zmogljivost

ZADNJE VPETJE IN HIDRAVLIKA
• Široka izbira hidravličnih sistemov (pretok do 190 l/min)
• Do osem neodvisnih batnih ojačevalnikov
• Mehansko ali elektrohidravlično krmiljenje batnih ojačevalnikov
• Zmogljivost zadnjega vpetja do 9600 kg*
• Vgrajeno prednje vpetje in prednja kardanska gred

STROŠEK LASTNIŠTVA 
• Vzdrževalni interval 600 ur za motor
• Sistem SCR, ki ne zahteva vzdrževanja

TEHNOLOGIJA 
• Krmiljenje s krmilnim sistemom MF Auto Guide zmanjša 

prekrivanja in stroške uporabe stroja
• Možnost izbire med številnimi korekcijskimi signali, ki 

zagotavljajo decimetrsko do centimetrsko natančnost. 
Združljiva z obstoječimi korekcijskimi signali Trimble in Novatel

• Terminal na dotik Fieldstar 5 – tehnologija še nikoli ni bila 
tako intuitivna

* Odvisno od tehničnih značilnosti.
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Model Motor Največja moč (KM) Največja moč z EPM (KM) Menjalnik
MF 7715 S

Šestvaljni motor s prostornino 
6,6 litra, SCR »vse v enem« 

stopnje V

150 175 Dyna-6 in Dyna-VT

MF 7716 S 165 185 Dyna-6 in Dyna-VT

MF 7718 S 180 210 Dyna-6 in Dyna-VT

MF 7719 S 190 220 Dyna-VT
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NOVA SERIJA MF 7700 S (150 – 220 KM) 
Ustvarjen za kmetovanje kot še nikoli. Novi traktorji serije MF 7700 S so kot še nikoli posebej preoblikovani za zagotavljanje produktivnosti, učinkovitosti in udobja. Ne glede na to, ali gre za mešano 
kmetijo ali opravljanje pogodbene dejavnosti, novi traktorji serije MF 7700 S imajo eno poslanstvo: izboljšati učinkovitost in povečati donosnost vaše dejavnosti.

• Štirje modeli – od 150 do 220 KM z EPM
• Štiri različice opreme – Essential, Efficient, Exclusive in 

Panoramic
• Dva menjalnika – Dyna-6 in Dyna-VT

KLJUČNE ZNAČILNOSTI
• Novi MF 7719 S Dyna-VT z močjo do 220 KM
• Nova tehnologija SCR »vse v enem« stopnje V zagotavlja 

brezkompromisno zmogljivost motorja
• Nov terminal Datatronic 5
• Premer zadnje pnevmatike 1,95 m – več vlečne sile, 

manjši odtis

ZMOGLJIVOST
• Šestvaljni motorji AGCO POWER s prostornino 6,6 litra – 

visoka zmogljivost, nizka poraba goriva
• Tehnologija »vse v enem« stopnje V pri traktorjih MF 7716 S, 

MF 7718 S in MF 7719 S – več preglednosti, manj vzdrževanja
• EPM zagotavlja do dodatnih 30 KM – več moči, ko jo 

potrebujete
• Menjalnik Dyna-6 Super ECO. Učinkovitost in udobje
• Z menjalnikom Dyna-VT je prestavljanje brezhibno in tekoče
• Menjalnik Dyna-6 za menjavanje prestav brez uporabe 

sklopke ter edinstvena ročica za nadzor moči

UDOBJE IN PREPROSTA UPORABA
• Preprosto, učinkovito in udobno vzmetenje sprednje osi
• Mehansko ali aktivno mehansko vzmetenje kabine
• Do 16 delovnih žarometov LED spremeni noč v dan
• Večopravilna ročica*
• Radio s povezavo Bluetooth in tehnologijo DAB*

VLEČNA SILA IN OKRETNOST
• Premer zadnje pnevmatike do 1,95 m
• Medosna razdalja 2,88 m in uravnotežena porazdelitev teže
• Prilagodljivo obteževanje – vaš traktor je ustrezne teže za 

vsako opravilo

ZADNJE VPETJE IN HIDRAVLIKA
• Široka izbira hidravličnih sistemov (pretok do 190 l/min)
• Do osem neodvisnih batnih ojačevalnikov
• Zmogljivost zadnjega vpetja do 9600 kg*
• Vgrajeno prednje vpetje in prednja kardanska gred
• Široka izbira zadnjih vlečnih kavljev za vsakršna opravila

TEHNOLOGIJA  
• Terminal na dotik Datatronic 5 – upravljalni elementi na 

dosegu rok
• Na voljo je krmilni sistem MF Auto Guide – prispeva 

k zmanjšanju prekrivanj, optimiziranju učinkovitosti in 
zmanjšanju stroškov

• Na voljo je široka paleta signalov – možnost izbire med 
številnimi korekcijskimi signali, ki zagotavljajo optimalno 
decimetrsko do centimetrsko natančnost

* Odvisno od tehničnih značilnosti.
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Model Menjalnik Največja 
moč v KM

KM z EPM

MF 7720 S Dyna-6/Dyna-VT 200 225

MF 7722 S Dyna-6/Dyna-VT 215 240

MF 7724 S Dyna-6/Dyna-VT 235 260

MF 7726 S Dyna-6/Dyna-VT 255 280
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MF 7700 S (200 – 280 KM) 
Zmogljivi traktorji serije MF 7700 S so zasnovani, da zadostujejo potrebam poklicnih kmetovalcev, neodvisno od okolja in dejavnosti, in sicer za mešane in poljedelske kmetije ter pogodbena podjetja.

• Štirje modeli – od 200 do 280 KM z EPM
• Dva menjalnika – Dyna-6 in Dyna-VT
• Tri različice – Essential, Efficient in Exclusive

KLJUČNE ZNAČILNOSTI
• Preprosta zmogljivost in nizki stroški lastništva
• Izjemna prilagodljivost za vsako kmetijsko dejavnost
• Intuitivno upravljanje in vrhunsko udobje

ZMOGLJIVOST
• Šestvaljni motorji AGCO POWER s prostorninama 6,6 in 

7,4 litra
• Vgrajen sistem SCR, ki ne zahteva vzdrževanja
• Menjalnika Dyna-6 in Dyna-VT – učinkovitost in natančnost
• EPM zagotavlja do 25 KM več moči, ko to najbolj potrebujete!

UDOBJE IN PREPROSTA UPORABA
• Preprosto, učinkovito in udobno vzmetenje sprednje osi
• Mehansko ali aktivno mehansko vzmetenje kabine CDC
• Do 16 delovnih žarometov LED spremeni noč v dan
• Večopravilna ročica*
• Radio s povezavo Bluetooth in tehnologijo DAB*

ZADNJE VPETJE IN HIDRAVLIKA
• Široka izbira hidravličnih sistemov (pretok do 190 l/min)
• Do osem neodvisnih batnih ojačevalnikov
• Zmogljivost zadnjega vpetja do 9950 kg*
• Vgrajeno prednje vpetje in prednja kardanska gred

OKRETNOST IN VLEČNA SILA
• Medosna razdalja 3,0 m zagotavlja vlečno silo in stabilnost
• Prilagodljivo obteževanje in uravnotežena porazdelitev teže
• Premer pnevmatike do 2,05 m – več vlečne sile, manj 

zbijanja tal

TEHNOLOGIJA
• Sistem za samodejno krmiljenje MF Auto Guide prispeva k 

optimizaciji učinkovitosti in zmanjšanju stroškov – prispeva k 
zmanjšanju prekrivanj in optimizaciji stroškov

• Možnost izbire med številnimi korekcijskimi signali, ki 
zagotavljajo decimetrsko do centimetrsko natančnost – 
združljiva z obstoječimi korekcijskimi signali Trimble in 
Novatel

• Terminal na dotik Fieldstar 5 – tehnologija še nikoli ni bila 
tako intuitivna
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MF 8700 S 
Pri novi seriji MF 8700 S gre za kombinacijo izjemne moči 
in natančnega nadzora, ki prispeva k povečanju zmogljivosti 
in učinkovitosti pri številnih opravilih. Gre za serijo lahkih in 
okretnih traktorjev, pri katerih je izjemno razmerje med močjo 
in težo združeno z zmogljivostjo prevažanja velikega tovora.

Z najmanjšo težo samo 11 ton so traktorji serije MF 8700 S 
za do štiri tone lažji od drugih traktorjev v tej kategoriji. 
Takšna odlična zasnova omogoča lahkotno vožnjo, robustna 
izdelava pa prevažanje težkega tovora in možnost obtežitve 
do 15 ton, saj je tako omogočeno opravljanje še tako 
zahtevnih opravil.

Vsi modeli serije MF 8700 S so opremljeni s kontinuirano 
spremenljivim prenosom moči Dyna-VT, s čimer so 
zagotovljeni neprimerljivo udobje, nadzor in zmogljivost.

KLJUČNE ZNAČILNOSTI
• Šestvaljni motor AGCO POWER s prostornino 8,4 litra. 

Enota za naknadno obdelavo izpušnih plinov »vse v enem« 
stopnje V, ki ne zahteva vzdrževanja

• Menjalnik Dyna-VT z upravljanjem moči motorja (EPM – 
Engine Power Management)

• Na voljo je različica Efficient ali Exclusive
• Terminal Datatronic 5 – upravljanje natančnega kmetovanja
• Aktivno mehansko vzmetenje kabine CDC
• Nova paketna ponudba zajema 16 delovnih žarometov LED
• Zmogljivost zadnjega vpetja 12.000 kg in sprednjega vpetja 

5000 kg
• Optimalno razmerje med močjo in težo: 26,7 kg/KM
• Možnost pnevmatik Michelin AxioBib 2

Model Menjalnik Največja 
moč v KM

KM z EPM

MF 8727 S Dyna-VT 270 300

MF 8730 S Dyna-VT 295 325

MF 8732 S Dyna-VT 320 350

MF 8735 S Dyna-VT 350 380

MF 8737 S Dyna-VT 370 400

MF 8740 S Dyna-VT 400 405
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RAVNANJE S PRIDELKOM 
IN UPORABA GNOJIL

ŽETEV PRIDELKA

PODPORA PRI ODLOČANJU: ZASTOPNIKI 
IN PONUDNIKI STORITEV

MOBILNOST

SUŠENJE ZRN, SPREMLJANJE 
IN NADZOR

KMETIJSKA PISARNA

OBDELOVANJE IN 
PRIPRAVA POLJA

SAJENJE
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Družba Massey Ferguson zagotavlja preproste 
in zanesljive tehnološke storitve, ki omogočajo 
izjemno preprosto uporabo, prispevajo pa k 
izboljšanju produktivnosti in donosnosti, povečanju 
prihodkov, dobičkov in zmanjšanju stroškov.

Datatronic 4 je na voljo pri traktorjih serije 
MF 5700 S, MF 6700 S, MF 7700 S*, 
Datatronic 5 pa je lahko na voljo pri modelih 
MF 7716 S do MF 7719 S in traktorjih serije 
MF 8700 S. 

Terminala Fieldstar 5 in Datatronic 5 zagotavljata 
najnovejši uporabniku prijazen paket natančnega 
kmetovanja:

• 9-palčni terminal z zaslonom na dotik za bolj 
intuitivno in natančno izkušnjo upravljanja.

• Sistem za samodejno krmiljenje 
MF Auto Guide prispeva k izboljšanju 
učinkovitosti z zmanjšanjem prekrivanj.

Terminal Fieldstar 5

AgCommand®

• Popolnoma samodejni nadzor obdelovalne 
površine Section Control za priključke s 
sistemom ISOBUS, kar upravljavcem omogoča 
trosenje semen in gnojil ali škropljenje 
brez prekrivanja.

• Telemetrični sistem AgCommand® za 
upravljanje voznega parka in uporabe.

Možnosti krmiljenja za doseganje dobička
V okviru krmilnega sistema MF Auto Guide sta 
na voljo dva različna sistema sprejemnika, in 
sicer NovAtel® in Trimble®. Na kmetiji se še 
naprej lahko uporabljajo obstoječe infrastrukture 
Trimble® RTK, kot je NTRIP. Podpirajo številne 
korekcijske signale, odvisno od sprejemnika, na 
primer EGNOS/WAAS ali RangePoint RTX™, 
CenterPoint RTX™ in NTRIP.

Za več informacij se obrnite na lokalnega 
zastopnika ali distributerja znamke 
Massey Ferguson.

Zasnovan tako, da ustvarja bolj intuitivno 
izkušnjo natančnega kmetovanja.  
Preprosto upravljanje na dotik občutljivih 
zaslonov prispeva k povečanju učinkovitosti, 
produktivnosti in donosnosti.

Raven informacij, ki jih želite spremljati, in 
sicer od osnovne do naprednejše rešitve 
upravljanja voznega parka.

Daljši čas delovanja, optimizirano 
vzdrževanje in pametnejše servisiranje 
z rešitvijo povezanih storitev Connected 
Services in AgCommand® družbe 
Massey Ferguson.

AgCommand® Fleet Management
Rešitev povezanih storitev MF Connected 
Services je zbirka intuitivnih tehnoloških 
funkcij in v razredu najboljše podpore, 
ki jo nudijo zastopniki, saj vam kot 
uporabniku strojev MF olajšajo opravljanje 
vaše dejavnosti, omogočijo večji donos 
in učinkovitost, in sicer od pošiljanja 
opomnikov, da se naročite na servisni 
pregled, do načrtovanja preventivnega 
vzdrževanja, da se izognete morebitni 
neuporabi stroja, ko želite, da je delo 
opravljeno, do spremljanja delovanja vaše 
mehanizacije in voznega parka.

* MF 7715 S, MF 7720 S, MF 7722 S, 
MF 7724 S in MF 7726 S
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Preprosta tehnologija družbe Massey Ferguson 
vam pomaga, da z intuitivnim upravljanjem kar 
najbolje izkoristite svoje stroje, kar prispeva k 
prihranku časa in izboljšanju natančnosti za 
večjo produktivnost in donosnost.

Upravljanje traktorja
Nastavitveni in informacijski zaslon SIS. 
Ta barvni zaslon je kot del standardne opreme 
vgrajen v armaturno ploščo pri traktorjih 
serij MF 5700 S, MF 6700 S, MF 7700 S 
in MF 8700 S, upravljavcu pa omogoča 
hitro spreminjanje in prilagajanje nastavitev. 
Najpreprostejši in najučinkovitejši način za 
popoln izkoristek vašega traktorja.

Datatronic 4. Na voljo pri MF 5700 S, 
MF 6700 S in MF 7700 S*. S pomočjo tega 
intuitivnega terminala je omogočeno preprosto 
in celovito upravljanje funkcij traktorja. 
Prek barvnega zaslona, nameščenega na desni 
strani kabine, lahko upravljate vse funkcije 
traktorja, vključno s sistemom obračanja na 
ozarah in kamero ISOBUS.

Datatronic 5. Na voljo pri modelih od MF 7716 S 
do MF 7719 S in MF 8700 S. Po zaslugi 9-palčnega 
na dotik občutljivega zaslona so vse funkcije 
traktorja na dosegu rok. Logični in intuitivni menijski 
zaslon v kombinaciji s kapacitivno tehnologijo na 
dotik občutljivega zaslona pametnega telefona 
zagotavlja preprosto in tekoče delovanje.

Krmilni sistem MF Auto Guide, sistem ISOBUS ali 
kamero lahko z lahkoto upravljate prek tega izjemno 
intuitivnega terminala: za dostop do katere koli 
nastavitve, ki jo želite prilagoditi, bodo potrebni 
največ trije dotiki.

Nastavitveni in informacijski zaslon SIS Datatronic 4 Datatronic 5 * MF 7715 S, MF 7720 S, MF 7722 S, MF 7724 S in MF 7726 S
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Terminal Fieldstar 5 MF Section Control

Natančno kmetovanje
MF Auto Guide samodejno krmili in usmerja 
traktorje Massey Ferguson moči od 95 KM do 
405 KM. Deluje s sprejemnikoma NovAtel® 
in Trimble®, združljiv pa je tudi z obstoječimi 
sistemi Trimble® RTK, kot je NTRIP.

Podpira številne korekcijske signale, odvisno 
od sprejemnika, na primer EGNOS, WAAS, 
RangePoint RTX™, CenterPoint RTX™ 
in NTRIP.

Fieldstar 5
Ta sistem z 9-palčnim na dotik občutljivim 
zaslonom, ki je bil razvit za zagotavljanje celovite 
izkušnje natančnega kmetovanja, ponuja 
intuitivne funkcije, kot so MF Auto Guide, nadzor 
obdelovalne površine MF Section Control, kateri 
koli priključek s sistemom ISOBUS in kamera. 

MF Auto Guide

Nadzor obdelovalne površine 
MF Section Control
MF Section Control je napredni sistem za 
samodejni nadzor obdelovalne površine, 
ki preprečuje prekrivanje ali nanos zunaj 
obdelovalnega območja polja. Prispeva k 
zagotavljanju stroškovno učinkovitega nanosa, 
zmanjšanju potrate in povečanju splošne 
učinkovitosti.

Prek GPS-sistema traktorja sistem 
MF Section Control ugotovi, katera območja 
so bila predhodno obdelana, in samodejno 
označi ali odznači površine, da prepreči 
prekrivanje ali spregledane dele površine.
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Model ISO KM
MF ACTIVA 7340 176

MF ACTIVA 7344 218

MF ACTIVA S 7345 243

MF ACTIVA S 7347 306
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MF ACTIVA 7300 in MF ACTIVA S 7300 
Sodobni, preprosti in učinkoviti kombajni serij MF Activa in Activa S so zasnovani za žetev različnih 
poljščin na stroškovno najučinkovitejši način. S kombajni serije ACTIVA je žetev preprosta in udobna,  
saj se tako lahko osredotočite na poljščino in ne na kombajn.

• Sodobni kombajni so zasnovani za žetev različnih vrst poljščin na majhnih in srednje velikih kmetijah
• Motorji najnovejše generacije zagotavljajo veliko moči in navora, kos pa so tudi klančinam in visokim 

obremenitvam pri zahtevnih pogojih
• Visoko zmogljivi rezalniki FreeFlow z možnostjo funkcije AutoLevel (kjer je primerno) so močni, lahki in 

zagotavljajo odlično žetev vseh poljščin. Možnost visokozmogljivih rezalnikov PowerFlow pri kombajnih 
serije MF 7300

• Pet velikih tresalnikov pri kombajnih MF 7340, MF 7344 in MF 7345 S ter šest velikih tresalnikov pri 
MF 7347 S

• Možnost ločevalnika Multi Crop Separator in valja PowerFeed pri kombajnih MF 7345 S in MF 7347 S
• Celovito opremljena in klimatizirana kabina pri kombajnih serije MF 7300 zagotavlja odlično 

preglednost, ponaša pa se z večopravilno hidrostatično ročico na naslonu za roke za sproščeno 
opravljanje dela

• Edinstvena NOVA različica sistema izravnave nivoja ParaLevel za pet ali šest tresalnikov skrbi za 
izravnavo na hribovitih terenih z do 20-odstotnim nagibom
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* Z možnostjo povečanja moči Power Boost

MF BETA 7300 
Kombajna MF BETA 7360 in MF BETA 7370 sta idealna za 
žetev poljščin na srednje velikih in velikih mešanih kmetijah, saj 
sta vsestranska in zagotavljata enakomeren izmet ter izboljšano 
udobje upravljavca.

• Sodobni kombajni so zasnovani tako, da so primerni za žetev 
različnih vrst poljščin na srednje velikih in velikih kmetijah

• Učinkovito delovanje zagotavlja motor AGCO POWER s 
tehnologijo SCR

• Edinstven sistem izravnave nivoja ParaLevel skrbi za 
izravnavo kombajna na hribovitih terenih

• Rezalniki PowerFlow in FreeFlow s sistemom AutoLevel so 
na voljo pri vseh modelih

• Edinstven valj PowerFeed za tekoč in enakomeren dovod 
žetvene mase v glavni dvigalnik

• Pet tresalnikov pri kombajnu MF BETA 7360 in šest 
tresalnikov pri kombajnu MF BETA 7370

• Ločevalnik Multi Crop Separator je kot del standardne 
opreme na voljo pri obeh modelih.  
Ločevalnik odlikuje edinstvena značilnost, ki omogoča, da 
mlatilno košaro, kadar je ne uporabljate, v celoti dvignete, 
kar prispeva k optimizaciji žetve, ne glede na žetvene pogoje.

• Možnost namenske mlatilne košare
• Kombajni s sistemom ParaLevel so posebej zasnovani za 

uporabo, ko je zahtevana večja zmogljivost na hribovitih 
terenih. Kombajna MF BETA 7360 PLi in MF BETA 7370 PLi 
sta opremljena z edinstvenim sistemom ParaLevel za 
sprednjo in zadnjo os, ki zagotavlja izravnavo nagiba na 
strmih terenih (30-odstotni nagib).

Model ISO KM
MF BETA 7360/ 

MF BETA 7360 PL/ 
MF BETA 7360 PLi

306*

MF BETA 7370/ 
MF BETA 7370 PL/ 
MF BETA 7370 PLi

360*
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Model ISO KM
MF IDEAL 7 451

MF IDEAL 8 538

MF IDEAL 9 647

MF IDEAL
Prostornina zalogovnika za žito do 
17.100 litrov: 18 %* večja prostornina v 
primerjavi z največjim zalogovnikom za žito 
na trgu danes. Optimizirana učinkovitost, 
saj zalogovnika ni treba pogosto prazniti.

Zunanjost – Izjemno 
sodobna, napredna in 
edinstvena na trgu.

AutoDock™ – Samodejni priklopni 
mehanizem za nastavke za žetev, ki 
jih neposredno iz kabine samodejno 
priklopite in odklopite v petih sekundah. 
Več udobja in večja učinkovitost.

Velik odtis najmanjše širine. 
Visokostorilni kombajn s širino od 
3,3 metra je na voljo s pnevmatikami 
ali gumijastimi gosenicami TrakRide.

* Na podlagi primerjalnih podatkov, objavljenih na 
spletnih straneh konkurentov 8. avgusta 2017.
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MF IDEAL

IDEALHarvest™ – samodejna samonastavitev kombajna. 
Ta izjemna možnost nenehno prilagaja nastavitve stroja glede 
na delovne pogoje, in sicer s pomočjo senzorjev MADS.
Tako zagotavlja različne možnosti žetve in intuitivno uporabo 
stroja s pomočjo aplikacije na iPadu.

Rotorji Helix – kombajn je lahko opremljen z enim ali dvema 
rotorjema, ki poleg tega, da je najdaljši na trgu (4,84 metra), 
za delovanje potrebuje zelo malo moči (20 do 50 %), pri 
čemer spreminjajoče se stanje pridelka ne vpliva na njegovo 
delovanje, saj je zagotovljena pazljiva obdelava žit in slame.

DriveCenter – nameščen je neposredno na motor, 
zagotavlja pa učinkovit in zanesljiv prenos moči. Za delovanje 
stroja je potrebnih 13 jermenov in ena kardanska gred, s 
čimer je zagotovljena nižja absorpcija moči.

Steamer 210 – zagotavlja najhitrejše 
praznjenje zalogovnika, in sicer s hitrostjo 
210 l/s: 32 %* hitreje v primerjavi 
s konkurenčnimi kombajni. Hitrejše 
praznjenje zalogovnika za žito zagotavlja 
večjo produktivnost, hidravlična vrata pa 
možnost prilagoditve pretoka praznjenja.

AirSense™ – samodejni hladilni 
sistem, ki samodejno odstranjuje prah 
iz hladilnika in tako prispeva k prihranku 
časa in zmanjšanju stroškov.

ShortCut – rezalnik ima 112 nazobčanih nožev, s čimer je 
zagotovljeno fino rezanje slame. Loputa ActiveSpread, ki 
je na voljo kot dodatna oprema, razporedi slamo in plevel 
do 12 metrov, s čimer se zagotovi tankoslojna razdelitev 
žetvenih ostankov.

IDEALbalance™ – žetvena masa je 
vedno na ustreznem mestu, tudi na 
hribovitih terenih s 15-odstotnim naklonom. 
Zasnova prestreznega korita zagotavlja 
največjo storilnost in vrhunsko kakovost zrnja.
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Balirka za male kvadratne bale MF 1840
Robustna balirka MF 1840 s sredinsko osjo za izdelavo navadnih bal uporablja edinstven in zelo učinkovit 
»premočrtni dovod«. Idealna je za baliranje na velikih kmetijah in za pogodbene izvajalce, ki jih pri izdelavi 
ustrezno oblikovanih bal velikosti 46 × 36 cm in dolžine do 1,3 metra zanimata optimalna produktivnost in 
ustrezna gostota za manipuliranje, krmljenje in prevažanje.

• Izdeluje navadne bale velikosti 46 × 36 cm in dolžine do 1,3 metra.
• Nizkoprofilna pobiralna naprava širine 1,93 metra pazljivo pobira žetveno maso in tako zmanjšuje poškodbe 

ter izgubo krme.
• Edinstvena zasnova sredinskega pobiranja pomeni, da se žetvena masa v balirko dovaja premočrtno. 

Takšno dovajanje ima v primerjavi z običajno zasnovo izravnave številne prednosti.
• Žetvena masa se iz pobiralnika dovaja v predkomoro. Da se bala lahko oblikuje, je predhodno oblikovane 

sloje nato treba dodatno stisniti.
• Tako se zmanjša obremenitev bata, poveča gostota bale in izboljša njena oblika, prav tako se zmanjša 

obremenitev sestavnih delov in izboljša vzdržljivost balirke.
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Model Velikost bale (mm) Vrsta žetvene mase
MF 2250 800 x 900 Vse

MF 2260 1200 x 700 Vse

MF 2270 1200 x 900 Vse

MF 2270 XD 1200 x 900 Vse

MF 2290 1200 x 1300 Vse

Balirka za velike kvadratne bale MF 2200
Svetovno znane visokostorilne balirke serije MF 2200 za velike kvadratne bale 
zagotavljajo učinkovito izdelavo bal, ne glede na pogoje. Uporabniki jih zelo 
cenijo, saj lahko izdelajo goste, ustrezno oblikovane bale, pa tudi ker so izjemno 
zanesljive, vzdržljive in ker so stroški lastništva nizki.

Z balirkami serije MF 2200 je možno izdelati vse običajne velikosti velikih 
kvadratnih bal, in sicer po zahtevah kmetovalcev, pogodbenih izvajalcev, trgovcev 
s krmo in slamo, industrijskih odjemalcev in elektrarn.

• Balirko so zasnovali in izdelali strokovnjaki za velike bale v tovarni v kraju 
Hesston v ZDA

• Možnost rezalne naprave in tandemske preme
• Kakovostne bale, ki olajšajo zlaganje in prevažanje
• Enakomerna gostota bale
• Na voljo s tandemsko premo in predrezalnikom
• Sistem dvojnega vezanja lahko varno zveže bale z do 30 % več gostote kot 

sistem enojnega vezanja
• Vse balirke se ponašajo z vgrajeno hidravlično črpalko in dovodom olja, kar 

olajša priklop na kateri koli traktor, prav tako pa je zagotovljeno, da nobene 
spremembe hidravlike traktorja ne vplivajo na vrata komore balirke

• Rezalna naprava ProCut z rotorjem v obliki črke V olajša dostop do kasete z noži
• Možnost shranjevanja do 30 rol vrvice za baliranje
• Možnost merilnika vlage in tehtanja bale
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Inovativna zasnova rotorja 
rezalne naprave ProCut v 
obliki črke V

Trpežna plastična podloga za 
neovirano dovajanje najbolj 

lepljive žetvene mase

Trpežna vrata iz 
nerjavečega jekla

Zbiralci zagotavljajo 
učinkovito dovajanje 

žetvene mase v 
predstiskalno komoro

Popoln dostop po 
zaslugi premične kasete 

za nože v enem kosu

Polži Quad zagotavljajo 
nemoteno dovajanje 
žetvene mase

Zagotovljeno je visoko 
učinkovito pobiranje 
vseh žetvenih mas 
v vseh razmerah

Hidravlična zaščita obeh 
nosilcev za nože

Rezalna naprava ProCut
Rezalna naprava ProCut razreže žetveno 
maso na zahtevano dolžino, pri čemer zbiralci 
zagotavljajo visokostorilno dovajanje žetvene 
mase v predstiskalno komoro.

Zbiralni sistem zagotavlja dosledno oblikovanje 
slojev bale, s čimer se doseže popolna oblika 
bale, ne glede na stanje in gostoto sena.

Noži so nameščeni v dveh nosilcih, s pomočjo 
monitorja C1000 in batnega ojačevalnika pa 
jih je mogoče preprosto vklopiti in izklopiti 
neposredno iz kabine. Če so vsi noži vklopljeni, 
je dolžina reza enaka 43,5 mm, z noži na enem 
nosilcu pa je dolžina reza enaka 87 mm.

Hidravlični akumulatorji ščitijo posamezne 
nosilce nožev, saj gre za zelo odziven varnostni 
sistem, ki tujkom preprečuje vstop v območje 
rezanja.
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Model Velikost bale (mm) Vrsta žetvene mase
MF 2370 UHD 1200 x 900 Vse
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Balirka z zelo visoko gostoto stiskanja sena  
MF 2370 Ultra HD
Nova balirka z zelo visoko gostoto stiskanja sena MF 2370 Ultra HD je resnično razred zase, saj po 
zaslugi naprednega in inovativnega inženiringa uvaja prelomno zasnovo na vseh področjih. Balirka za 
velike kvadratne bale z največjo storilnostjo doslej je bila izdelana v priznani tovarni v kraju Hesston 
v ZDA, namenjena pa je izdelovanju bal z največjo gostoto, ki tehtajo 20 % več kot tiste, ki jih trenutno 
izdeluje balirka MF 2270 XD.

Balirka z zelo visoko gostoto stiskanja sena MF 2370 Ultra HD je bila razvita posebej za zahtevne 
poklicne pogodbene izvajalce in velike poljedelce, ki oskrbujejo bioenergetske obrate in druge 
industrijske obrate, saj prispeva k čim večjemu izkoristku zmogljivosti tovornjakov in izboljšanju 
učinkovitosti dobaviteljev, ki oskrbujejo te rastoče trge.

• Balirka izdeluje bale visoke gostote dimenzije 1200 × 900 mm, kar je zelo pogosta dimenzija pri 
odjemalcih, kot so bioenergetski obrati in drugi industrijski obrati.

• Zagotavlja do 20 % večjo zmogljivost dovajanja po zaslugi inovativnega sistema pobiranja OptiFlow™ 
Pick-up, ki ima pet vrst pobiralnih prstov in polipropilenske strgalne plošče.

• Novi bati UltraPress™ so sestavljeni iz glavnega okvirja, vztrajnika, menjalnika, bata in komore, ki s 
skupnim delovanjem zagotavljajo do 63 % več moči.

• Ekskluziven dizajn glavnega okvirja z izjemno gostoto je zasnovan tako, da omogoča izjemno visok 
izkoristek moči za neprimerljivo gostoto bale.

• Balirka ima v okviru standardne opreme tandemsko premo in pnevmatski zavorni sistem.
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Model Premer bale Rezalnik Xtracut – noži
Fiksna komora XC13 XC17 XC25
NOVOSTI MF RB 3130F 1,25 m m m m

Variabilna komora XC13 XC17 XC25
MF RB 4160V 0,9−1,6 m m m m

MF RB 4180V 0,9−1,8 m m m m

Kombinacija XC13 XC17 XC25
MF RB 3130F PROTEC 1,25 m l m m

MF RB 4160V PROTEC 0,9−1,6 m l m m

Model Premer bale Največja teža bale Širina folije
Ovijalka

MF TW 130 0,9−1,3 m 1000 kg
750 mm (500 mm 

kot dodatna možnost)

NOVOSTI 
MF TW 160

0,9−1,6 m 1250 kg
750 mm (500 mm 

kot dodatna možnost)

- Ni na voljo    l Standardna oprema    m Dodatna oprema   
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Balirke za okrogle bale MF RB
Svetovno znane po vrhunski enakomerni obliki bale, izjemnem dizajnu in visokokakovostnem inženiringu, 
balirke za okrogle bale MF RB še dodatno krepijo hitro rastočo ponudbo učinkovitih in zanesljivih strojev 
Massey Ferguson.

Na voljo je pet modelov, med katerimi lahko izbirate med tremi različicami balirk s fiksno komoro in dvema 
različicama z variabilno komoro, ki v celoti izpolnjujejo zahteve vseh uporabnikov, ne glede na to, ali gre za 
manjše živinorejske kmetije, večje mešane pašniške in poljedelske dejavnosti ali poklicne pogodbene izvajalce.

• Balirke serije MF RB s fiksno komoro izdelujejo goste in dobro oblikovane bale s pomočjo 18 valjev PowerGrip, 
od katerih ima vsak deset edinstveno oblikovanih reber.

• Modela z variabilno komoro sta namenjena izdelavi bal velikosti 0,9–1,6 m ali 0,9–1,8 m, pri čemer je 
zagotovljena enakomerna gostota, izbirate pa lahko med tremi različnimi rezalniki Xtracut.

• Visoka storilnost, fleksibilni dvigi za bolj tekoče in učinkovito pobiranje žetvene mase. Preprosta zasnova ima 
manj gibljivih delov, kar prispeva k izboljšani zanesljivosti in manjši potrebi po vzdrževanju.

• Rezalniki Xtracut so pri balirkah s fiksno in variabilno komoro na voljo s 13, 17 ali 25 noži.
• Sistem Hydroflexcontrol preprečuje poškodbe in neuporabo balirke, saj zagotavlja dvostopenjsko zaščito s 

samodejnim mehanskim vzmetenjem dna in sistemom hidravličnega spuščanja.
• Samodejno mazanje in osrednje mazalne točke olajšajo vzdrževanje in prispevajo k daljši življenjski dobi.
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Kosilnice, obračalniki in zgrabljalniki MF
Nova in razširjena ponudba strojev za pridelavo sena in krme Massey Ferguson zajema 
široko paleto visokokakovostnih in energetsko učinkovitih kosilnic, zgrabljalnikov 
in obračalnikov. Omenjeni stroji so posebej zasnovani tako, da izpolnjujejo natančne 
zahteve kmetovalcev na travniških kmetijah in pogodbenih izvajalcev, ki pridelujejo 
veliko različnih kultur v različnih razmerah.

Cilj družbe Massey Ferguson je vsaki stranki zagotoviti optimalno rešitev za njene 
potrebe. S pomočjo tesnega sodelovanja s strankami nenehno razvijamo nove stroje,  
ki ustrezajo njihovim potrebam, ne glede na njihovo dejavnost ali kraj kmetovanja.

Ponudbi kosilnic MF sta se pridružili dve novi diskasti kosilnici, ki zagotavljata izbiro 
med dvema delovnima širinama, in sicer 3,1 in 3,6 metra. Po zaslugi vrhunskega 
plavajočega delovanja, ki ga standardno zagotavlja sistem TurboLift, kosilnica drsi po 
podlagi in se prilagaja terenu, kar ščiti travno rušo in preprečuje kontaminacijo krme 
z zemljo. Obe se navpično zložita do treh metrov, saj je tako omogočeno varno in 
priročno prevažanje.

V ponudbi zgrabljalnikov je zdaj na voljo nov vodilni model. S 14-metrsko delovno širino 
je zasnovan tako, da zagotavlja optimalno zmogljivost in lepo oblikovane zgrabke pred 
visokostorilnimi balirkami in kombajni za spravljanje silaže.
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Model Tip Največja  
višina dviga*

Dvižna  
zmogljivost**

MF FL 3114 X z vzporednim 
vodenjem 3,10 m 1350 kg

MF FL 3416 X z vzporednim 
vodenjem 3,40 m 1540 kg

MF FL 3717 X z vzporednim 
vodenjem 3,70 m 1720 kg

MF FL 3919 X z vzporednim 
vodenjem 3,90 m 1890 kg

NOVOSTI V 2019 
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Model Tip Največja  
višina dviga*

Dvižna  
zmogljivost**

MF FL.4124 z vzporednim vodenjem 4,06 m 2430 kg

MF FL.4220 z vzporednim vodenjem 4,20 m 2000 kg

MF FL.4323 z vzporednim vodenjem 4,25 m 2310 kg

MF FL.4327 z vzporednim vodenjem 4,25 m 2680 kg

MF FL.4621 z vzporednim vodenjem 4,55 m 2070 kg

MF FL.4624 z vzporednim vodenjem 4,60 m 2420 kg

MF FL.4628 z vzporednim vodenjem 4,60 m 2780 kg

MF FL.4722 z vzporednim vodenjem 4,75 m 2230 kg

MF FL.5029 z vzporednim vodenjem 4,96 m 2860 kg

MF FL.5033 z vzporednim vodenjem 4,96 m 3270 kg

Model Tip Največja  
višina dviga*

Dvižna 
zmogljivost**

MF FL.3522 brez vzporednega vodenja 3,55 m 2220 kg

MF FL.3723 brez vzporednega vodenja 3,79 m 2310 kg

MF FL.4125 brez vzporednega vodenja 4,06 m 2470 kg

MF FL.4227 brez vzporednega vodenja 4,25 m 2730 kg

MF FL.3615 z vzporednim vodenjem 3,55 m 1540 kg

MF FL.3619 z vzporednim vodenjem 3,55 m 1850 kg

MF FL.3817 z vzporednim vodenjem 3,81 m 1690 kg

MF FL.3819 z vzporednim vodenjem 3,79 m 1930 kg

MF FL.3823 z vzporednim vodenjem 3,79 m 2270 kg

MF FL.4018 z vzporednim vodenjem 4,02 m 1780 kg

MF FL.4121 z vzporednim vodenjem 4,06 m 2090 kg * Na sorniku ** Pri 1,5 metra višine na sorniku

Nakladalniki serije MF FL/MF FL X
V novi seriji nakladalnikov je na voljo 21 modelov z dvižnimi zmogljivostmi od 1540 do 
3270 kg pri višini od 3,55 do 4,96 metra.

Popolno integracijo traktorja in nakladalnika zagotavlja serija MF FL, ki ustreza 
traktorjem Massey Ferguson moči 70 do 400 KM. Izbirate lahko med »linearnim« ali 
»vzporednim« vpetjem, na voljo v obsežnem razponu 21 modelov, skupaj s številnimi 
možnostmi in dodatki za izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti.

• Dvižne zmogljivosti od 1540 do 3270 kg
• Največja dvižna višina 3,55 do 4,96 metra
• 30 % boljša preglednost
• Do 50 % več vzdržljivosti

Model Tip Največja  
višina dviga*

Dvižna  
zmogljivost**

MF FL 3114 X z vzporednim 
vodenjem 3,10 m 1350 kg

MF FL 3416 X z vzporednim 
vodenjem 3,40 m 1540 kg

MF FL 3717 X z vzporednim 
vodenjem 3,70 m 1720 kg

MF FL 3919 X z vzporednim 
vodenjem 3,90 m 1890 kg
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Teleskopski nakladalniki serije MF TH
Modeli serije MF TH združujejo potrebno zmogljivost vsepovsod, 
kjer potrebujete hitro, kompaktno rešitev za premeščanje bremen 
na kmetiji.

V tem teleskopskem nakladalniku so zajeti vse naše strokovno 
znanje in vse izkušnje s področja kmetovanja. Razumemo, kako 
zahtevno je vodenje kmetije in vam tako zagotavljamo ustrezen 
kmetijski teleskopski nakladalnik, ki je na voljo ob podpori mreže 
zastopnikov kmetijske mehanizacije in ki vam bo omogočil, da 
boste lahko nadaljevali z opravljanjem najzahtevnejših opravil, kot 
so premeščanje bal, krmljenje živali ali čiščenje hlevov.

Serija teleskopskih nakladalnikov MF TH ponuja veliko različnih 
modelov, ki ustrezajo vsem vašim potrebam, pri čemer je 
polkompaktni nakladalnik TH.6030 idealen za delo v manjših 
prostorih, medtem ko je visokostorilni teleskopski nakladalnik 
MF TH.8043 primeren za dvigovanje najtežjih bal. Močna in 
visoko zmogljiva hidravlika zagotavlja hitro in učinkovito 
nakladanje, medtem ko edinstven štiristopenjski hidrostatični 
menjalnik zagotavlja nizko hitrost, velik navor pri nakladanju in 
hitrost prevažanja do 40 km/h.

Modeli nove serije prav tako ponujajo nepogrešljivo in 
neprekosljivo preglednost, zahvaljujoč novi zasnovi kabine 
in ohišja motorja, ki upravljavcu omogoča neovirano delo in 
popolno varnost.

• Hitre hidravlične spojke za hitro, učinkovito in preprosto 
menjavo opreme z vodom New Electric na roki za 4. in 
5. električno funkcijo (opcijsko)

• Neprekosljiva dvižna zmogljivost odporne roke – višine do 
7,5 metrov in teže 4300 kg

• Izbirate lahko med tremi polavtomatskimi načini krmiljenja,  
ki bodo zagotovili optimalno okretnost v vseh pogojih  
delovanja stroja

• Samodejna parkirna zavora za večjo varnost in produktivnost
• Neprekosljivo udobje in preglednost

* Na voljo tudi kot nizkoprofilna različica z najvišjo višino kabine 2,10 metra

Model Največja dvižna zmogljivost ISO KM
MF TH.6030 3000 kg pri 6,0 m 100 KM

MF TH.6534 3400 kg pri 6,5 m 130 KM

MF TH.7030* 3000 kg pri 6,75 m 100 KM

MF TH.7035 3500 kg pri 7,0 m 100 KM

MF TH.7038 3800 kg pri 7,0 m 130 KM

MF TH.8043 4300 kg pri 7,5 m 130 KM
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Svet izkušenj z vami pri delu.
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