
MF 3700 AL
ALPINE | 75–95 KM



MF 3700 AL »ALPINE«
VAŠ VSESTRANSKI POMOČNIK  

ZA ZAHTEVNE NALOGE
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NOVA SERIJA MF 3700 AL OMOGOČA MOŽNOST IZBIRE MED 75, 
85 ALI 95 KM IN JE POSEBEJ ZASNOVANA OB UPOŠTEVANJU 
ZAGOTAVLJANJA STABILNOSTI, UDOBJA IN IZPOLNJEVANJA 
VISOKIH ZAHTEV V OKVIRU OSNOVNE OPREME, SAJ JE NAMENJENA 
OPRAVLJANJU ZAHTEVNEGA DELA NA HRIBOVITIH OBMOČJIH, 
NA POLJU ALI V BLIŽINI GOSPODARSKEGA POSLOPJA.

Traktorji serije MF 3700 AL so na voljo z različico kabine z ravnimi tlemi ali 
z nizkim profilom kabine, ki zmanjša višino traktorja na manj kot 2,44 m. 
Njihovo izjemno stabilnost zagotavlja novo širše in daljše podvozje ter možnost 
namestitve večjih pnevmatik. Zaradi zmogljivih motorjev in kompaktnih mer 
se lahko zanesete na vsestranskost serije MF 3700 AL, ki vam zagotavlja 
zahtevano storilnost pri delu na gorskih ali hribovitih območjih. Traktorji iz te 
serije so popolna izbira za nakladanje in delovna opravila v mlečnih obratih 
in pri krmljenju živine. Hkrati pa so zaradi odlik velikega traktorja v lahkem in 
kompaktnem ogrodju pravi vsestranski delovni stroji za širok nabor del na polju, 
od opravil na travnikih do vrtanja, škropljenja in trosenja. So tudi popolna izbira 
za delo v širokih vinogradih, sadovnjakih in pri žetvi poljščin ter za številne 
načine uporabe v gozdarstvu, urejanju okolja in rekreacijskih površin.
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PRILAGOJEN VAŠIM POSEBNIM POTREBAM
ČE VAS ZANIMA KOMPAKTEN TRAKTOR Z NAPREDNIMI ZNAČILNOSTMI, KI JE ENOSTAVEN ZA VOŽNJO 
IN HKRATI IZJEMNO VSESTRANSKI, ZMOGLJIV IN STABILEN, POTEM JE TRAKTOR SERIJE MF 3700 AL 
PRAVA IZBIRA ZA VAS, SAJ JE PRIMEREN ZA: 

 A košnjo, obračanje in baliranje na gorskih ali hribovitih območjih
 A delo s čelnim nakladalnikom
 A delo z živino
 A obrezovanje
 A upravljanje krmilnih vozov
 A vrtanje, škropljenje in trosenje
 A splošna prevozna opravila
 A delovna opravila v mlečnih obratih in pri krmljenju živine
 A pripravo semenske plantaže

 A obcestno vzdrževanje
 A vzdrževanje igrišč za golf in rekreacijskih površin
 A delo v drevesnicah
 A žetev poljščin
 A obdelavo tal
 A delo na pobočjih
 A uporabo v sadovnjakih in širokih vinogradih
 A majhna kmetijska gospodarstva
 A konjerejo

4



5



MF 3700 AL 
VAŠ POSLOVNI PARTNER 
NA MODEL MF 3700 AL SE LAHKO ZANESLJIVO ZANESETE, 
SAJ BO ZAGOTOVIL, DA BOSTE LAHKO USPEŠNO OPRAVILI DELO.
VSESTRANSKI, ZANESLJIV, ROBUSTEN DELOVNI STROJ 
Z NIZKIMI OPERATIVNIMI STROŠKI JE PREPROST IN 
ZANESLJIV PARTNER, KI VAS NE BO PUSTIL NA CEDILU.
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IZBIRA JE VAŠA
Kabina širine 1,4 metra je na voljo z ravnimi tlemi 
ali nizkim profilom. Pri različici z ravnimi tlemi znaša 
višina kabine 2,53 metra s pnevmatikami 16.9 R30. 
Pri izbiri nizkega profila se višina zniža na 2,44 metra 
z enakimi pnevmatikami. 
Izvedite več na straneh 14–15

VISOKOZMOGLJIV DELOVNI STROJ
Zmogljivost vseh modelov zagotavlja 
preprost 3,4-litrski štirivaljni motor.
Izvedite več na strani 8

POPOLNA KOMBINACIJA 
TRAKTORJA/NAKLADALNIKA 
Traktor je mogoče prilagoditi, da  
je tovarniško v celoti pripravljen  
za priklop nakladalnika MF.
Izvedite več na strani 16

IZJEMNA STABILNOST 
Novo podvozje s širino zadnjega 
koloteka od 1337 do 1884 mm 
na osni razdalji dolžine 2156 mm 
omogoča namestitev 30-palčnih 
pnevmatik, kar zagotavlja največjo 
možno stabilnost.

HITRO MENJAVANJE, UČINKOVIT PRENOS MOČI
Vsi modeli serije MF 3700 AL so opremljeni z menjalnikom družbe 
Massey Ferguson  – PowerShuttle s 24/12 prestavami, ki je opremljen 
s sistemom SpeedShift – dvostopenjskim prestavljanjem. To omogoča 
preprosto upravljanje osmih razponov prestav za prestavljanje »brez sklopke« 
v vsakem izmed treh območjih z uporabo gumbov na prestavni ročici.
Izvedite več na strani 9

ZMOGLJIVI STROJI ZA DELO NA POLJU
Ponaša se z močnim podvozjem, 
zmogljivostjo treh ton in elektronskim 
krmiljenjem tritočkovnega vpetja. 
Kardanska gred 540/540E je del osnovne 
opreme, medtem ko so na voljo možnosti 
za številne priključke, vključno s tistimi, ki 
zahtevajo kardansko gred, odvisno od hitrosti.
Izvedite več na strani 17

IZJEMNO ZMOGLJIVA HIDRAVLIKA ... 
... ki je po zaslugi največjega pretoka 95 litrov/ min, 
ki se uporablja za pomožno hidravliko, združljiva 
z najsodobnejšimi priključki. V okviru osnovne 
opreme sta na voljo dva elektronsko-hidravlična 
batna ojačevalnika z možnostjo nadgradnje z do 
štirimi batnimi ojačevalniki, vključno s spredaj in 
sredinsko nameščenimi mesti.
Izvedite več na strani 10

ERGONOMSKI UPRAVLJALNI ELEMENTI
Edinstvena večopravilna krmilna palica, 
nameščena na desni konzoli, upravlja 
prednje vpetje, batne ojačevalnike in 
funkcije menjalnika, vključno z menjavanjem 
prestav, stopenjskim delovanjem menjalnika 
in gumbom za sprostitev sklopke.
Izvedite več na strani 9 

VEČ UDOBJA ZA VEČ STORILNOSTI 
Prostorna kabina je na voljo z napredno 
opremo, zagotavlja pa dobro preglednost 
in pestro izbiro funkcij.
Izvedite več na strani 12
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VISOKOZMOGLJIV 
DELOVNI STROJ
TRAKTORJE SERIJE MF 3700 AL POGANJA SODOBNI 3,4-LITRSKI 
ŠTIRIVALJNI MOTOR, KI PRI NAJVEČJEM MODELU ZAGOTAVLJA MOČ OD 
75 DO 95 KM IN DO 395 NM NAVORA, S TEM PA VEČ MOČI ZA OBVLADOVANJE 
ZAHTEVNEJŠIH OPRAVIL IN PRIKLJUČKOV Z VISOKO PRODUKTIVNOSTJO.

Ti motorji so po zaslugi naprednega vbrizga goriva po skupnem vodu, elektronskega upravljanja 
motorja in tehnologije »vse v enem« skladni s standardi emisij stopnje 3B brez uporabe 
tekočine AdBlue. Ta kompaktna enota vključuje dele za naknadno obdelavo izpušnih plinov 
(DOC ali DPF) in je nameščena zunaj pokrova motorja, kar izboljša preglednost v smeri naprej.

Dolgi servisni intervali vsakih 600 ur prispevajo k zmanjšanju stroškov servisiranja. Poleg tega 
105-litrski rezervoar skrajša čas neuporabe stroja (pri modelih kabine z ravnimi tlemi). 
Ker tekočine AdBlue ni treba dolivati, je načrtovano servisiranje manj zahtevno, model 
MF 3700 AL pa tako omogoča večjo produktivnost in znižanje obratovalnih stroškov.

MODEL MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709

Največja moč (ISO 14396) KM (kW) 75 (55) 86 (64) 95 (71)

Največji navor (Nm) 320 365 395

Vrsta motorja 3,4-litrski/4-valjni stopnje 3B

Enota za naknadno obdelavo izpušnih plinov Vse v enem – zunaj pokrova motorja
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SPLOŠNE LASTNOSTI IN PREDNOSTI
 A Trojne večkolutne sklopke omogočajo gladko  

delovanje in daljšo življenjsko dobo

 A Na voljo do osem razponov prestav za prestavljanje  
brez sklopke

 A Večja učinkovitost in napredek z menjalnikom  
PowerShuttle

 A Večja učinkovitost v hladnem podnebju po zaslugi  
trojne večkolutne sklopke

 A Ergonomsko oblikovani upravljalni elementi 

 A Nadzor udobja – ta ekskluzivna funkcija družbe 
Massey Ferguson upravljavcu omogoča nastavitev  
ravni »agresivnosti« na menjalniku PowerShuttle za 
natančno izpolnjevanje zadanih opravil

Menjalnik Hitrost
3 območja

4 sinhronizirane 
prestave

Polovična  
prestava

Spreminjevalnik 
smeri

24/12 PowerShuttle in SpeedShift 40 km/h Standard Elektrohidravlična Elektrohidravlična
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DIAGRAM HITROSTI MENJALNIKA SPEEDSHIFT 24x12

HITROST PRI VOŽNJI NAPREJ/VZVRATNO km/h

RA
ZP

ON

DELOVNO OBMOČJE

8 razponov prestav za menjavanje prestav 
»brez sklopke« za opravila pri nizkih hitrostih,  
na primer pri uporabi vrtavkaste brane

8 razponov prestav za menjavanje prestav »brez 
sklopke« za prevoz pri hitrosti od 3 do 10 km/h 

8 razponov prestav za menjavanje prestav »brez 
sklopke« za prevoz pri hitrosti od 7 do 40 km/h*

HITRO MENJAVANJE, 
UČINKOVIT PRENOS MOČI
PRESTAVLJANJE IZ PRESTAVE ZA VOŽNJO NAPREJ V VZVRATNO 
PRESTAVO NE BI MOGLO BITI ENOSTAVNEJE Z MENJALNIKOM 
MASSEY FERGUSON POWERSHUTTLE – NA VOLJO PRI VSEH 
MODELIH IZ SERIJE MF 3700 AL

Gumbi na prestavni ročici upravljavcem omogočajo sprostitev sklopke in prestavljanje 
menjalnika SpeedShift iz višje v nižjo prestavo – tako ima upravljavec na voljo 
osem razponov prestav za prestavljanje brez sklopke v vsakem od treh območij. 
Napreden nadzor zagotavlja elektronska večopravilna krmilna palica, ki upravlja vse 
funkcije menjalnika, batne ojačevalnike ali nakladalnik. Z vsemi upravljalnimi elementi 
na dosegu roke lahko najbolje izkoristite prednosti priključka s čim manj napora.

km/h
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HIDRAVLIČNA UČINKOVITOST,  
NA KATERO SE LAHKO ZANESETE
Standardni sistem s tremi črpalkami zagotavlja hidravlični pretok do 125 litrov/min. Namenski pretok 
iz posameznih črpalk zagotavlja vedno dovolj zmogljivosti za vse vrste opravil, pri čemer je za batne 
ojačevalnike zagotovljen pretok 65 litrov/min, za zadnje vpetje pa 30 litrov/min, medtem ko druga 
črpalka dovaja pretok 30 litrov/min glede na namenska opravila (pri 2300 vrt/min).

Tritočkovno vpetje ima dvižno kapaciteto 3 tone, kar po zaslugi odzivnega elektronskega krmiljenja 
vpetja omogoča enostavno in natančno upravljanje težjih priključkov. Dva batna ojačevalnika sta na 
voljo kot del osnovne opreme z možnostjo do štirih batnih ojačevalnikov, kar omogoča enostavno 
upravljanje sodobne kompleksne opreme. 

Upravljalni elementi menjalnika so nameščeni na krmilni palici, ki je preprosta za uporabo in omogoča 
priročno upravljanje menjalnika ter dveh batnih ojačevalnikov in čelnega nakladalnika.
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PREPROST HIDRAVLIČNI SISTEM OPEN-CENTRE ZAGOTAVLJA 
IZJEMNO UČINKOVITO HIDRAVLIČNO ZMOGLJIVOST, S ČIMER 
OMOGOČA MODELOM SERIJE MF 3700 AL ZDRUŽLJIVOST S 
ŠIROKO IZBIRO SODOBNIH PRIKLJUČKOV IN OPREME
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VEČ UDOBJA ZA VEČ STORILNOSTI 

VSI MODELI SERIJE MF 3700 AL SO OPREMLJENI S 
PAKETOM »EFFICIENT« Z NAPREDNEJŠIMI ZNAČILNOSTMI

Kabina serije MF 3700 AL s širino 1,4 metra zagotavlja upravljavcem udobno 
in prostorno delovno mesto.

Na izbiro je standardna različica z ravnimi tlemi ali različica z nizkim profilom 
v okviru dodatne opreme, s čimer lahko znižate skupno višino na manj kot 
2,44 metra. V kombinaciji z izjemno okretnostjo in preglednostjo je izjemno 
primerna za delo v prostorsko omejenih območjih.

Sedež z zračnim vzmetenjem je skupaj s teleskopskim in nagibnim volanskim 
drogom del osnovne opreme, zato si lahko upravljavci pri izvajanju opravil 
vedno zagotovijo najudobnejši položaj.

Vsi upravljalni elementi so ergonomsko oblikovani, saj tako zagotavljajo 
priročno uporabo na dosegu roke in logično razporeditev elementov na 
desni konzoli. Na voljo so tudi stikala za shranjen nadzor hitrosti motorja, 
stikala na dosegu roke za batne ojačevalnike in elektronsko krmiljenje vpetja.

Modeli serije MF 3700 AL s širokim vetrobranskim steklom in vrati, 
ki segajo od tal do strehe, vam zagotavljajo izvrstno, nemoteno 
in vrhunsko preglednost in jasen pogled čez ozek in nizek pokrov 
motorja, ki vam omogoča neoviran pregled nad kolesi in spredaj 
nameščeno opremo.

 1

 2

 3

 4

1. Teleskopska zunanja ogledala

2. Dva vhoda USB

3. Pregledna armaturna plošča

4. Radio FM/AM, digitalni 
sprejemnik DAB+
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PAKET EFFICIENT
Traktorji Massey Ferguson serije 
MF 3700 AL so opremljeni s 
paketom naprednih značilnosti 
»Efficient«, ki vključuje večji 
hidravlični pretok, edinstveno 
večopravilno krmilno palico, 
elektronsko krmiljeno vpetje 
ter batne ojačevalnike.

Osnovni paket 
Efficient vključuje:
 A hidravlični pretok do 

95 l/ min za zadnje vpetje 
in batne ojačevalnike

 A elektronsko krmiljenje 
zadnjega vpetja

 A menjalnika PowerShuttle in 
SpeedShift s 24/12 prestavami

 A dva zadnja elektronska 
batna ojačevalnika

 A večopravilno hidravlično 
krmilno palico (batni 
ojačevalniki in prenos moči)

Izbirate lahko med 
naslednjimi možnostmi:
 A štirje zadnji elektronski 

batni ojačevalniki
 A dve sredinsko nameščeni spojki
 A prednje vpetje
 A prednje vpetje in kardanska gred
 A paket čelnega nakladalnika
 A klimatska naprava
 A pomožni sedež z 

varnostnim pasom
 A teleskopska zunanja vzvratna 

ogledala in električna 
prilagoditev ogledal

 A radio s predvajalnikom MP3/
digitalnim radijskim sprejemnikom 
DAB+ in povezavo Bluetooth

 A dva vhoda USB



KABINA Z RAVNIMI TLEMI

Kabina z naprednejšimi značilnostmi z ravnimi tlemi in širino 
1,40 metra zagotavlja kompaktnim in zmogljivim modelom serije 
MF 3700 AL vse lastnosti velikih traktorjev. Ta prostorna kabina 
z enostavnim in preglednim dostopom je opremljena po visokih 
standardih, s čimer je izboljšano udobje in storilnost upravljavcev 
med dolgimi in zahtevnimi delovnimi dnevi.

Poleg večjega udobja, višje kabine (do 2,58 m) 
ponuja tudi boljšo preglednost po zaslugi velikega 
vetrobranskega stekla, nizkega in ozkega pokrova 
motorja in velikih steklenih vrat in stranskih oken.

Za še več udobja in zmogljivosti, družba 
Massey Ferguson ponuja pestro izbiro možnosti, 
vključno s klimatsko napravo. Za kar najbolj 
udobno sedenje na pnevmatsko vzmetenem 
sedežu Deluxe pa je v okviru dodatne opreme  
na voljo možnost prilagoditve ledvenega dela.

IZBIRA JE VAŠA 
VSI MODELI SERIJE MF 3700 AL SO NA VOLJO S PAKETOM »EFFICIENT« Z NAPREDNEJŠIMI ZNAČILNOSTMI, KI ZAGOTAVLJA 
PESTRO IZBIRO PRIROČNIH FUNKCIJ ZA IZBOLJŠANJE STORILNOSTI. UPRAVLJALNI ELEMENTI SO PRIROČNO NAMEŠČENI NA DESNI 
KONZOLI Z VKLOPOM SHRANJENEGA NADZORA HITROSTI MOTORJA V BLIŽINI STIKALA ZA VKLOP KARDANSKE GREDI, MEDTEM KO 
ELEKTRONSKO KRMILJENJE ZADNJEGA VPETJA IN BATNI OJAČEVALNIKI ZDRUŽUJEJO NATANČNOST IN PREPROSTO DELOVANJE.
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KABINA Z NIZKIM PROFILOM

Model MF 3700 AL z nizkim profilom z največjo višino 
manj kot 2,44 m ponuja eno najnižjih kabin na trgu. 

Vsestranska različica omogoča uporabnikom dostop 
do nizkih, tradicionalnih stavb, delo v prostorsko 
omejenih območjih in večjo storilnost na manjših in težje 
dostopnih območjih. 

Kabina z nizkim profilom je zasnovana posebej za serijo 
MF 3700 AL, zato ne vpliva na funkcije, udobje in 
priročnost traktorja. Upravljavci imajo še vedno na voljo 
enake značilnosti kot pri kabini s standardno ravnimi tlemi, 
vključno z izvrstno preglednostjo po zaslugi nizkega in 
ozkega pokrova motorja in velikih steklenih vrat.

2,44 m
2 m

1 m
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NAJBOLJE IZKORISTITE 
SVOJO NALOŽBO 
KOMPAKTNI, OKRETNI, IZJEMNO STABILNI IN Z MOŽNOSTJO 
NIZKEGA PROFILA KABINE SO TRAKTORJI SERIJE 
MF 3700 AL POPOLNA IZBIRA ZA NAMESTITEV ČELNEGA 
NAKLADALNIKA MASSEY FERGUSON. IZBOLJŠAJTE 
VSESTRANSKOST TRAKTORJA Z IZBIRO PREDNJEGA 
VPETJA IN MOŽNOSTJO KARDANSKE GREDI. ZA KOŠNJO, 
OBREZOVANJE ALI POMETANJE – SPREDAJ NAMEŠČENA 
OPREMA POVEČA IZHODNO MOČ IN STORILNOST TER 
NAJBOLJE NADGRADI VAŠO NALOŽBO.

POPOLNA KOMBINACIJA TRAKTORJA/NAKLADALNIKA

Vse modele MF 3700 AL je mogoče 
opremiti s tovarniško nameščenim 
pomožnim ogrodjem nakladalnika, 
ki vključuje sredinsko nameščene 
spojke. Krmiljenje omogoča 
standardna, edinstvena večopravilna 
krmilna palica, ki zagotavlja enostavno 
upravljanje vseh funkcij nakladalnika 
in priključkov ter menjalnika.

S pametno zasnovo je čelni 
nakladalnik povsem integriran z 
vpetjem, zaradi česar ima traktor 

še naprej majhen obračalni krog in 
popolno ravnotežje. Serija MF 3700 AL 
z zmogljivo hidravliko, ki zagotavlja 
pretok 65 l/min, se ponaša z izjemno 
učinkovitim delovanjem nakladalnika.

Pestra izbira vzporednih in 
nevzporednih nakladalnikov 
Massey Ferguson MF omogoča 
uporabnikom izbiro, ki najbolje 
ustreza njihovim potrebam – 
zmagovalna kombinacija za izboljšanje 
vsestranskosti in storilnosti.

MOŽNOSTI 
NAKLADALNIKA

Model Tip Višina dviga (m) Zmogljivost (kg)*

MF FL.3117 X* Nevzporedno 3,10 m 1690

MF FL.3522 Nevzporedno 3,55 m 2220

MF FL.3114 X* Vzporedno 3,10 m 1350

MF FL.3615 Vzporedno 3,55 m 1540

* Največja dvižna višina – na sorniku

16



ZMOGLJIVI STROJI ZA DELO NA POLJU

Integrirano prednje vpetje in prednja kardanska gred 
povečata vsestranskost in storilnost, hkrati pa izboljšata 
nadzor nad spredaj nameščenimi priključki.

Tovarniško nameščeno prednje vpetje z zmogljivostjo 
1700 kg (v celotni seriji) je na voljo s številnimi 
konfiguracijami:
samo prednje vpetje
prednje vpetje in kardanska gred ECO s 540 vrt/min
prednje vpetje in kardanska gred s 1000 vrt/min

Prednje vpetje je v celoti združljivo s čelno nameščenimi 
nakladalniki MF.

MF Care
Traktorje izdelujemo že vrsto let in verjamemo v to, kar 
počnemo. Zato vam ponujamo storitev MF Care – načrt 
servisiranja po meri, ki vam zagotovi celovito skrb za vaš 
traktor, vključno z rutinskim vzdrževanjem, popravili in 
jamstvom družbe AGCO. 

Odložite skrbi, ohranite višjo vrednost rabljenega stroja, 
spremljajte celotno zgodovino servisiranja, saj vam bodo  
na voljo vsi originalni deli AGCO.

Za več informacij o storitvi MF Care in načrtu podaljšanega 
jamstva se obrnite na zastopnika družbe Massey Ferguson. 
Veljajo lahko nekatere omejitve.

Nadomestni deli in servisiranje
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 zagotavljanju pristne in kakovostne podpore.

Finance
Na naše zastopnike se obrnite glede načrta financiranja, ki 
lahko vključuje finančni zakup, nakup na obroke, pogodbeni 
najem in posojilo.

CELOVITA PODPORA Z MF SERVICES. 
TUKAJ SMO ZA VAS
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MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Zmogljivost motorja

Največ (ISO 14396) KM (kW) 75 (55) 85 (64) 95 (71)
Največji navor (Nm) 320 365 395

Motor
Emisijska stopnja Stopnja 3B Stopnja 3B Stopnja 3B

Sistem vbrizgavanja Skupni vod
Upravljanje motorja Elektronska krmilna enota (ECU) Elektronska krmilna enota (ECU) Elektronska krmilna enota (ECU)

Delovna prostornina/št. valjev 3,4 l/4 3,4 l/4 3,4 l/4
Filter zraka s suhim elementom l l l

Pomnilnik motorja vrt/min 2 2 2
Rezervoar za gorivo Različica z ravnimi tlemi 105 l/različica z nizkim profilom 95 l

Servisni interval motorja 600 ur
Menjalnik 24 prestav naprej/12 prestav nazaj, PowerShuttle in SpeedShift (40 km/h)

Kardanska gred
Vklop in nadzor Elektrohidravlična 

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

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

540 vrt/min / 750 vrt/min in hitrost na tleh m m m

540 vrt/min / 1000 vrt/min in hitrost na tleh m m m

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

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

Hidravlika
Največji pretok olja pri 2300 vrt/min 125 l/min

Zavora/krmiljenje/kardanska gred, črpalka št. 1 30 l/min

Standardna pomožna črpalka št. 2 65 l/min

Standardna pomožna črpalka št. 3 30 l/min

Zadnji batni ojačevalniki 2 ali 4 (elektrohidravlični)

Zadnje spojke 4 (standardno) ali 8 (dodatno)

Sredinsko nameščene spojke 4  m

Sprednje spojke 2  m

Lovilec olja l l l

Največji tlak (barov) 190 190 190

Zavore  

Vrsta/aktiviranje Kolutne zavore v oljni kopeli, hidravlično aktiviranje

Parkirna zavora neodvisna od glavnih zavor – upravljanje z ročnim vzvodom

Hidravlične zavore prikolice Hidravlični zavorni sistem z dvema vodoma

Štirikolesni pogon (4WD)
Vklop Elektrohidravlični vklop

l  =  standardno     m  =  dodatno     -  =  ni na voljo

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
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MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Vpetje

Zadnje vpetje vpetje kategorije 2 s fiksnimi krogličnimi zaključki s kavlji
Največja dvižna kapaciteta pri zaključnih členih 3000 kg

Nadzor izravnave mehanski (standardno) ali elektro-hidravlični (dodatno)
Prednje vpetje kategorije 2 z zložljivimi rokami in kavljastimi zaključki

Dvižna kapaciteta – 610 mm v celotni seriji 1700 kg
Kabina

Teleskopski in nagibni volanski drog l

Klimatska naprava m

Pnevmatsko vzmeten sedež l

Pnevmatsko vzmeten sedež Deluxe m

Radio FM/AM, digitalni radijski sprejemnik DAB+ m

2 vhoda USB m

Sovoznikov sedež m

Teleskopska ogledala z električnim odmrzovanjem in prilagoditvijo m

MERE – različice z ravnimi tlemi in nizko kabino

Mere v mm MF 3700 AL kabina 
z ravnimi tlemi

MF 3700 AL z nizkim 
profilom kabine

A Osna razdalja 2156
B Višina od zadnje osi do vrha kabine 1854 1736
C Skupna višina* 2554 2436
D Sprednji kolotek (najv.–najm.) 1358–1777
E Zadnji kolotek (najv.–najm.) 1337–1884
F Skupna širina (najv.–najm.) 1660–2207
G Oddaljenost od tal* 414 
W Teža 3355 kg

* Zadnje pnevmatike: 420/85 R30

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 ...

... in vstopite v traktor 
Massey Ferguson.

4. KORAK
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
Odkrijte dvodimenzionalno doživetje 
s premikanjem pametnega telefona 
v vse smeri ali s pomočjo prstov.
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Odgovorno gospodarjenje z gozdovi

www.MasseyFerguson.co.uk

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