
20–25 KM MF 1500
Traktorji serije MF 1500 omogočajo enostavno 
izvajanje številnih opravil in so skladni 
z enakimi standardi izdelave kot večji 
traktorji znamke Massey Ferguson.

Novi trivaljni dizelski motor V. stopnje je na voljo pri dveh 
modelih in ponuja izbiro med 20 ali 25 KM, pri čemer 
sta oba modela na voljo z učinkovitim menjalnikom, 
ki je enostaven za uporabo. Ti traktorji so z možnostjo 
štirikolesnega pogona in priključne gredi popolna izbira 
za izvajanje številnih opravil v različnih panogah.

Po zaslugi preprostih in zanesljivih funkcij so popolna 
izbira tudi za širok razpon uporabe, od obdelave tal 
do urejanja okolja ter dela na manjših kmetijah, za 
zasebne uporabnike ter specializirane proizvajalce, 
kot so pridelovalci pridelkov iz toplih gred.

S traktorji iz serije MF 1500 lahko zaradi njihovega 
gladkega in učinkovitega delovanja dostopate do stavb, 
nenavadnih kotov in omejenih območij. Traktorji so 
primerni tako za domačo uporabo na polju kot za 
uporabo na cesti ter tudi za strokovno in natančno košnjo 
igrišča za golf, saj so na voljo številni priključki.

Ne glede na to, ali ste lastnik majhnega kmetijskega 
gospodarstva, podjetja za obdelavo tal ali pogodbeni 
izvajalec, ste lahko prepričani, da vam traktorji iz serije 
MF 1500 zagotavljajo najboljše standarde kakovosti z 
visoko stopnjo učinkovitosti, zmogljivosti in zanesljivosti.

IZ DRUŽBE MASSEY FERGUSON



• Letna kabina, 20 do 25 KM.

• Trivaljni dizelski motor. Skladnost s strogimi 
predpisi glede emisij V. stopnje.

• Možnost izbire menjalnika vključuje osemstopenjski 
mehanski menjalnik (8 prestav naprej/8 prestav 
vzvratno) ali tristopenjski hidrostatični menjalnik.

• Neodvisna kardanska gred s funkcijo SoftStart za rahel 
dvig visoko-inertnih obremenitev. Model MF 1525 
s hidrostatičnim menjalnikom je opremljen s priključno 
gredjo, nameščeno na sredini (2000 vrt/ min). 
Zadaj nameščena priključna gred s 540 vrt/ min 
je del serijske opreme pri vseh traktorjih MF 1500.

• Vsi modeli imajo zmogljivost 600 kg in tritočkovno 
vpetje 1. kategorije. Zaradi izjemnega hidravličnega 
pretoka omogoča uporabo številnih priključkov.

• Preprosta in praktična zasnova za enostavno upravljanje.

MF 1500
Motor MF 1520 MF 1525

Moč (vrt/min) KM (kW) 20 (14,3) pri 2500 vrt/min 25 (18,2) pri 2500 vrt/min

Valji/prostornina št./ccm 3/1293 3/1498

Prostornina rezervoarja za gorivo litrov 28 28

Vrsta menjalnika

 l Mehanski l Hidrostatični

Priključna gred

Vklop Drsna prestava Neodvisen
Hitrost zadnje priključne gredi vrt/min 540 540

Srednja priključna gred m l

Kolesa in pnevmatike

»Standardne« kmetijske pnevmatike
Sprednje 6,00–12 6,00–12

Zadnje 9,5–16 9,5–16

»Standardne« terenske pnevmatike
Sprednje 24 x 8,50–12 24 x 8,50–12

Zadnje 315 x 75D-15 315 x 75D-15
Zadnja os 

Zapora diferenciala l Desna stopalka l Leva stopalka

Zavore, notranje, vodne lamelne l l

Tritočkovno vpetje, 1. kategorija l l

Dvižna zmogljivost kg 600 600
Zmogljivost hidravlične črpalke litrov/min 20,0 20,8

Batni ojačevalniki 1 2

Sistem ROPS, zlaganje na sredini l –

Sistem ROPS, zlaganje zadaj – l

l = Standard 
m = Opcijsko
– = Ni relevantno/na voljo

Teža in mere
Teža kg 840 850

Skupna dolžina/višina/širina mm 2865/2010/1100 2935/2420/1100

Medosna razdalja mm 1560
Najmanjša oddaljenost od tal mm 245 275

Drugo
Odpiranje pokrova motorja, osvetlitev ceste l

Vzvratno ogledalo na obeh straneh l

Ročaji in stopnice l

Stikalo za opozorilne luči l

Specifikacije

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.

Za še večjo produktivnost je na voljo bogata dodatna oprema. 
Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika družbe Massey Ferguson.
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