
95–135 KM MF 5700 M
Pri družbi Massey Ferguson se ponašamo z razvojem inovativnih 
in praktičnih strojev, ki jih sodobni kmetovalci potrebujejo za 
izpolnjevanje zahtevnih pogojev pri opravljanju svoje dejavnosti.

S traktorji serije MF 5700 M nadaljujemo z zastavljeno tradicijo 
zagotavljanja sodobnih, visoko zmogljivih, robustnih, preprostih 
traktorjev, ki kmetovalcem zagotavljajo izjemno učinkovitost.

Gre za traktorje z novim, a hkrati preprostim dizajnom, 
učinkovitim pogonskim sklopom in visoko stopnjo udobja, ki jih 
izdelujemo v najsodobnejših tovarnah. Zasnovani so z mislijo na 
zagotavljanje izjemne stroškovne učinkovitosti, neodvisno od 
dejavnosti, in brezkompromisne zmogljivosti.

IZ DRUŽBE MASSEY FERGUSON

• Pet modelov s kabino, z močjo od 95 do 135 KM

• 4,4-litrski štirivaljni motor AGCO Power je skladen z zahtevami 
za omejitve emisij stopnje V in se ponaša s tehnologijo vse v 
enem, ki ne potrebuje vzdrževanja

• Sodoben in učinkovit menjalnik: sodobno zasnovan menjalnik 
12 × 12 z dvema stopnjama ali uveljavljen menjalnik  
Dyna-4 s 16 hitrostmi naprej in 16 hitrostmi nazaj pri modelih 
MF 5709 M, MF 5710 M in MF 5711 M

• Nova, učinkovita in preprosta zasnova omogoča preprosto 
upravljanje traktorja

Ključne funkcije
• Pretok hidravlične črpalke do 100 litrov/min
• Zadnje vpetje z izjemno dvižno zmogljivostjo 4,3 in 5,2 tone z 

možnostjo elektronskega krmiljenja vpetja (ELC)
• Dva batna ojačevalnika v okviru osnovne opreme
• Možnost izbire med kardanskimi gredmi različnih hitrosti: 

540/540E/1000
• Kabina z ravnimi tlemi ali možnost vzmetenja kabine pri 

modelih z menjalnikom Dyna-4
• Možnost strehe Visio
• Možnost sistema AutoDrive in zavore s prostim tekom pri 

modelih z menjalnikom Dyna-4
• Možnost prednjega vpetja pri modelih z menjalnikom Dyna-4



Za večjo produktivnost je na voljo pestra izbira dodatne opreme.
Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika družbe Massey Ferguson. 
Prizadevali smo si za čim večjo natančnost in aktualnost informacij v tej publikaciji. Vendar lahko kljub temu publikacija vsebuje 
netočne podatke, napake ali izpuste, tehnične značilnosti pa lahko kdaj koli spremenimo brez vnaprejšnjega obvestila. Zato 
pred nakupom vse tehnične značilnosti preverite pri zastopniku ali distributerju družbe Massey Ferguson.

Za večjo produktivnost je na voljo pestra izbira dodatne opreme.
Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika družbe Massey Ferguson.

Različica s kabino

MF 5710  M MF 5711  M MF 5712  M MF 5713  M
MF 5709  M 

Dyna-4
MF 5710  M 

Dyna-4
MF 5711  M 

Dyna-4

Zmogljivost motorja

Največja moč v KM (kW) pri 2000 vrt/min ✪ ISO KM (kW) 105 (78) 115 (86) 125 (93) 135 (100) 95 (75) 105 (78) 115 (86)

Največji navor pri 1500 vrt/min Nm 435 455 520 540 406 435 455

Motor

Tip/zmogljivost/št. valjev 4,4-litrski štirivaljni motor AGCO POWER

Tehnologija tehnologija vse v enem, skladna z zahtevami za omejitve emisij stopnje V

Menjalnik

Tip/št. prestav 12 x 12 polovični prenos moči 16 × 16

Prestave/stopnje 6 x 2 4 x 4

Spreminjevalnik smeri PowerShuttle z ročico za nadzor udobja PowerShuttle (ročica za nadzor moči in ročica za nadzor udobja)

Možnosti menjalnika zavora s prostim tekom (dodatno) AutoDrive + zavora s prostim tekom (dodatno)

Najmanjša hitrost (km/h) pri 1400 vrt/min km/h 1,26 1,32

Dodatne prestave za lezenje 24 x 24 32 x 32
Najmanjša hitrost (km/h) pri 1400 vrt/min* 

s funkcijo lezenja
km/h 0,09 0,09

Kardanska gred

Delovanje in nadzor neodvisno/elektrohidravlično krmiljenje

Osnovne hitrosti kardanske gredi 540 / 540Eco 540 / 1000 540 / 540Eco

Dodatne hitrosti kardanske gredi 540 / 1000   //   540/540Eco/1000 540 / 540Eco /1000 540 / 1000   //   540/540Eco/1000

Hitrost kardanske gredi pri vrtljajih 
motorja na minuto 540 in 1000 1920 / 1964

Hitrost kardanske gredi pri vrtljajih motorja 
na minuto

540 Eco 1560

Kardanska gred

Osnovna možnost 6 utorov

Dodatna možnost 6/6+21 (1000 vrt/min)

Hidravlika

Največji pretok olja – 1. stopnja l/min 32 l/min za oskrbo krmiljenja, zavor, zapore diferenciala, kardanske gredi, štirikolesnega pogona

Osnovni največji pretok olja – 2. stopnja l/min 58 l/min za oskrbo batnih ojačevalnikov in vpetja

Dodatni največji pretok olja – 2. stopnja l/min
58 l/min za oskrbo zadnjega vpetja + 42 l/min, za oskrbo batnih ojačevalnikov

črpalki je mogoče povezati tako, da oskrbujeta batne ojačevalnike s pretokom 100 l/min (npr. nakladalnik)

Kombiniran nadzor pretoka popolnoma samodejni (električno stikalo v kabini)

Največji tlak barov 200

Število osnovnih/dodatnih batnih ojačevalnikov 2/3

Zadnje vpetje

Največja dvižna kapaciteta kg 4300 5200 4300

Spodnji členi kavlji (kat. 2) kavlji (kat. 3) kavlji (kat. 2)

Zavore

Tip hidravlične, oljno hlajene

Zadnje pnevmatike

Osnovna možnost 420/85 R34 420/85 R38 420/85 R34

Dodatna možnost
Odvisno od 
modela

460/85 R34 - 340/85 R38 
420/85 R38 - 540/65 R34 
540/65 R38 - 480/70 R34

460/85 R38 - 540/65 R34  
540/65R38 - 480/70 R34  
520/70 R38 - 600/65 R38

340/85 R38 - 420/85 R38 - 460/85 R34 - 480/70 R34 - 
540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38

Prostornina

Prostornina rezervoarja za gorivo litrov 153 190 160

Prostornina rezervoarja za AdBlue® litrov 18

Teža

Štirikolesni pogon** kg 4100 4300 4300

Tehnične značilnosti

– Ni relevantno/ni na voljo      ✪ ISO TR14396 * Proizvajalčeva preizkušanja    
**  Odvisno od možnosti

Dimenzije

Kabina MF 5709 M/MF 5710 M/ 
MF 5711 M

Štirikolesni pogon

Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega 
vpetja – mm

4305

Medosna razdalja – mm 2430

Obračalni krog – zunanji premer, brez zavor – m 4,15 / 8,3

Višina do vrha strehe Standard s pnevmatikami 16,9 R 34 2710

Višina do vrha strehe Visio s pnevmatikami 16,9 R 34 2710

Širina (najmanj/največ) – mm 1820 do 2110

Največji odmik od tal – mm 515

Kabina MF 5712 M/MF 5713 M

Štirikolesni pogon

Celotna dolžina od sprednjega obtežitvenega okvirja do rok zadnjega 
vpetja – mm

4305

Medosna razdalja – mm 2500

Obračalni krog – zunanji premer, brez zavor 4,2 / 8,4

Višina do vrha strehe Standard s pnevmatikami 18,4 R 38 2710

Višina do vrha strehe Visio s pnevmatikami 18,4 R 38 2710

Širina (najmanj/največ) – mm 1820 do 2110

Največji odmik od tal – mm 520
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