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NOVA DOBA ZA ENOSTAVNE  
IN ZANESLJIVE TRAKTORJE
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Projekt MF 8S smo začeli povsem na 
novo. Glavni del projekta je bila raziskava 
»Glas kupcev« (Voice of the Customer); 
poglobljen, individualni razgovor s 
strankami in upravljavci v več državah 
po vsem svetu.

Ključne povratne informacije 
kupcev navajajo potrebo po udobju, 
enostavnosti uporabe, razmerju med 
ceno in kakovostjo, odlični zanesljivosti, 
intuitivnem in priročnem upravljanju, 
učinkovitem prenosu največje moči na tla, 
100-odstotni povezljivosti in sposobnosti 
za delo z najzahtevnejšimi priključki.

Vznemirljiv in navdihujoč projekt za vse 
vpletene in priložnost za nadgradnjo 
močne dediščine enostavnih in zanesljivih 
strojev iz družbe Massey Ferguson. 

Rezultat: traktor Massey Ferguson za 
novo dobo. MF 8S.

MF 8S
Nova doba ZA enostavne 
IN zanesljive traktorje iz 
družbe Massey Ferguson



3Preproste, pametne in trajnostne 
tehnologije kmetovanja. Novi terminal 
Datatronic 5 in opcijski terminal Fieldstar 5 
zagotavljata najnovejši uporabniku 
prijazen paket natančnega kmetovanja

 A 9-palčni terminal z zaslonom na 
dotik zagotavlja bolj intuitivno 
izkušnjo natančnega kmetovanja.

 A Rešitve novega krmilnega sistema 
MF Guide zagotavljajo ekonomičnost 
z zmanjšanjem prekrivanja.

 A Funkciji MF Section in Rate Control 
vam omogočata prilagajanje stopnje 
uporabe med vožnjo ob samodejnem 
zmanjšanju prekrivanja, izpuščenih delov 
in čezmernega odmerjanja materiala.

 A MF TaskDoc ustvarja in varno pošilja 
podrobne evidence opravil v pisarno 
in k izbranim partnerjem prek 
zaščitenega oblaka Agrirouter.

 A Telemetrija MF Connect omogoča 
oddaljeno spremljanje in odločanje v 
skoraj realnem času, s čimer se izboljša 
učinkovitost in podaljša čas delovanja.

Učinkoviti pogonski sklopi zagotavljajo 
večjo produktivnost in učinkovitost
Novi menjalniki Dyna-7 Powershift in Dyna E-Power 
z dvojno sklopko vam omogočajo menjavanje 
prestav brez prekinitve navora. Oba menjalnika sta 
zdaj na voljo z upravljanjem moči motorja, s čimer 
se zagotovi dodatna moč, ko je to najbolj potrebno.
Popolne kombinacije med motorjem in menjalnikom 
zagotavljajo največjo moč in večjo učinkovitost, 
s katero se izguba moči zmanjša do 26 %.

Možnost hitrejšega opravljanja opravil 
z najzahtevnejšimi priključki.
Do pet vretenastih ventilov zadaj in trije spredaj, 
vključno s prednjim vpetjem, namestitev 
sistema Power Beyond in kljuka z veliko 
dvižno kapaciteto. Hidravlični sistem vam 
zagotavlja možnost hitrejšega opravljanja 
opravil z najzahtevnejšimi priključki.

Nova stopnja prostornosti, udobja, 
ergonomije in povezljivosti
Najtišja kabina na trgu z ravnjo hrupa samo 
68 dB vam ponuja preglednost 360°. 
Vzmetenje kabine in prednje osi izboljša 
udobje vožnje, medtem ko nova armaturna 
plošča MF vDisplay Digital v hipu 
zagotovi vse pomembne informacije. 
Nov naslon za roko zagotavlja najboljše 
upravljanje opravil traktorja v razredu.

Nizki stroški obratovanja

 A Učinkovitost motorja – največ moči 
in navora pri nizkem številu vrtljajev 
pripomore k 10 % manjši porabi 
goriva in znižani ravni hrupa.

 A Vzdrževanje komponent ni potrebno.

 A Preprost dostop za opravljanje 
dnevnega vzdrževanja.

 A Pogodbene sheme za popravila in 
vzdrževanje MFCare Repair.
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Efficient Exclusive

Motor
6-valjni motor AGCO POWER stopnje 5  l l

  Motor s shranjeno hitrostjo motorja  l l

HLA (hidravlična nastavitev jermena)  l l

Izjemno nizka frekvenca vrtljajev v prostem teku motorja (700 vrt/min)  l l

Grelec bloka motorja  m m

Menjalnik
 Vožnja s krmiljenjem moči  l l

Desnoročna vožnja  l l

 A  Ročica Multipad na naslonu za roko  l l

Dyna-7 – 40 km/h Super Eco – Speedmatching in Autodrive  l l

Dyna-7 – 50 km/h Super Eco* – Speedmatching in Autodrive  m m

Dyna E-Power – 40 km/h Eco – SpeedMatching in AutoDrive  l l

Dyna E-Power – 50 km/h Eco – SpeedMatching in AutoDrive  m m

Funkcija lezenja (Dyna-7)  m m

Tempomat s 4 hitrostmi  l l

Sistem dinamičnega zaviranja  l l

Parkirna zavora ParkLock  l l

Kabina
Serijska klimatska naprava z ročno nastavitvijo  l -

Avtomatska klimatska naprava z upravljanjem več območij pretoka  m l

Streha z loputo  l l

Samodejni pnevmatsko vzmeten vrtljiv sedež, ogrevan, z bočnim blaženjem  l m

  B  Samodejni pnevmatsko vzmeten vrtljiv sedež – ogrevan, prezračevan, z bočnim blaženjem  m l

Pomožni sedež z varnostnim pasom  l l

Mehansko vzmetenje kabine  l m

Aktivno mehansko vzmetenje kabine  m l

Priključek za radio/sprednji vhod Aux/Bluetooth/USB –  
z vgrajenim mikrofonom – upravljalni elementi v naslonu za roko

 l l

Priključek za radio/sprednji vhod Aux/Bluettoh/DAB+ –  
z vgrajenim mikrofonom – upravljalni elementi v naslonu za roko

 m m

Teleskopska ogledala z električnim odmrzovanjem in prilagoditvijo  m l

Desnoročni sistem za spiranje/brisanje  m m

Sistem za odmrzovanje na zadnjem steklu  m m

Prilagodljiv volanski drog s pomnilnikom l m

Prilagodljiv volanski drog s pomnilnikom in funkcijo Speedsteer m l

Radarski in protizdrsni nadzor m l

  C  Digitalni zaslon MF vDisplay l l

  D  9-palčni terminal Datatronic 5 z zaslonom na dotik (upravljanje nastavitev 
traktorja, ISOBUS, možnost kamere in združljivost s sistemom MF Guide)

m l

  9-palčni terminal Fieldstar 5 z zaslonom na dotik  
(ISOBUS, možnost kamere in združljivost s sistemom MF Guide) m m

Upravljanje krmiljene osi prikolice m l

Dvojni nadzor m l

Sistem obračanja na ozarah m l

 - Ni na voljo
l Standardna specifikacija
m Opcijsko
* Odvisno od zakonskih določb na trgu

Serijska in dodatna oprema glede na različico
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Efficient Exclusive

Tehnologija
Sistem in zadnji vezni element za ISOBUS m l

Prednji vhod za ISOBUS m m

Možnost sistema MF Guide m l

MF Guide Novatel SM/CM Ntrip/CM Radio & Ntrip s funkcijo hitre nastavitve (Go Mode) m m

MF Guide Trimble SM/CM Ntrip/CM Radio & Ntrip s funkcijo hitre nastavitve (Go Mode) m m

Nadzorovanje 36 obdelovalnih vrst in variabilna hitrost (VRC) (5 izdelkov) m m

Napredna linija krmiljenja m m

 E  Vgrajena strešna kamera m l

TaskDoc Pro m m

Modul povezljivosti (ACM) za prenos podatkov CAN – vključuje 3-letno brezplačno naročnino l l

Podvozje in hidravlika
Povsem mehansko upravljanje vretenastih ventilov m -

Električno in mehansko upravljanje vretenastih ventilov l -
Električno upravljanje vretenastih ventilov z dekompresijsko ročico - l

Večopravilna krmilna palica m -
Krmilna palica - m

Mikro krmilna palica sistema Multipad l l

Pomožni okvir nakladalnika, električni ventil in krmilna palica m m

Pomožni okvir nakladalnika in hidravlični komplet SMS 3rd Live m m

Prosto povratni vod m l

Sistem Power-Beyond s spojkami P/T/LS/D m l

150 l/min CCLS l l

205 l/min CCLS m m

 F  205 l/min CCLS ECO m m

Elektronski nadzor vpetja s funkcijo Active Transport Control za ublažitev tresljajev l l

Funkcija samodejne priključne gredi l l

Električna izbira hitrosti priključne gredi l l

Samodejni 4-kolesni pogon s funkcijami samodejne zapore diferenciala l l

Teleskopski stabilizatorji l l

Samodejni stabilizatorji m m

Hidravlični zgornji priključek m m

Sistem vgrajenega prednjega vpetja m m

Vgrajena prednja priključna gred m m

Električna oprema
Stikalo z izolacijo in stebriček za hitri zagon l l

Zunanje krmiljenje dvigovanja na blatnikih l l

Zunanje krmiljenje vklopa/izklopa priključne gredi na blatniku l l

Daljinsko zunanje krmiljenje ventila na blatniku l l

 G  16 delovnih žarometov LED s svetlobno podobo m l

Samodejne zadnje luči pri vzvratni vožnji – l

Ostala oprema (specifikacije se lahko razlikujejo glede na trg)
Vzmetena prednja os z zaklepom l l

Vrtljivi sprednji blatniki m l

Pnevmatske zavore prikolice l l

Pnevmatska in hidravlična zavora prikolice z vtičnico ABS m m
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Motor MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Vrsta motorja AGCO POWER

Št. valjev/št. ventilov/prostornina št./št./cm3 6/4/7400

Vrtina/gib bata mm/mm 108/134

Aspiracija Turbopolnilnik z električnim obtočnim kanalom in hladilnikom polnilnega zraka

Vrsta vbrizgavanja Skupni vod

Tip ventilatorja Viscotronic 

Največ KM J ISO KM (kW) 205(151) 225(165) 245(180) 265(195)

Število vrtljajev motorja pri največ KM vrt/min 1850

Največji navor pri 1000–1500 vrt/min J Nm 950 1000 1100 1200

Največja moč z EPM KM (kW) 225(165) 245(180) 265(195) 285(210)

Največji navor z EPM pri 1000–1500 vrt/min Nm 982 1080 1178 1257

Največja razpoložljiva moč kardanske gredi (OECD, natančnost +/– 3 %) KM (kW) 186(137) 199(146) 216(159) 231(170)

Prostornina rezervoarja za gorivo litrov 460

Prostornina rezervoarja za AdBlue® litrov 43

Servisni interval ur 600

Menjalnik Dyna-7

Število prestav  naprej/vzvratno 28/28

Najmanjša hitrost (km/h) pri 1500 vrt/min km/h 1,8

Število počasnih hitrosti naprej/vzvratno 56/56

Najmanjša hitrost s funkcijo lezenja 190 km/h pri 1500 vrt/min

43 km/h SuperEco pri hitrosti motorja vrt/min 1350

53 km/h* Eco pri hitrosti motorja vrt/min 1650

Menjalnik Dyna-E

Število prestav (naprej × vzvratno) naprej/vzvratno 28/28 s sistemom Autodrive

Najmanjša hitrost (km/h) pri 1500 vrt/min km/h 1,9

43 km/h SuperEco pri hitrosti motorja vrt/min 1300

53 km/h* Eco pri hitrosti motorja vrt/min 1600

Specifikacije
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MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Zadnje vpetje in hidravlika

Vrsta spodnjih priključkov KAT. Kat. 3

Največja dvižna kapaciteta na koncu priključka kg 10.000

Tip hidravlike in največji pretok litrov/min. Zaznavanje obremenitve z zaprtim središčem s pretokom 150 l/min

Tip hidravlike in največji pretok – možnost 1 litrov/min. Zaznavanje obremenitve z zaprtim središčem s pretokom 205 l/min

Tip hidravlike in največji pretok – možnost 2 litrov/min.
Zaznavanje obremenitve z zaprtim središčem 205 Eco 

s pretokom 205 l/min pri 1650 vrt/min

Največji tlak barov 200

Največje število zadnjih vretenastih ventilov 5

Priključna gred (zadnja)

Število vrtljajev motorja

540/540Eco/1000/1000Eco vrt/min 1867/1499/1903/1528

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

Prednje vpetje in prednja priključna gred

Največja dvižna kapaciteta na koncu priključka kg 4800

Največje število sprednjih vretenastih ventilov 2

Hitrost motorja pri 1000 vrt/min prednje priključne gredi vrt/min 1920

Kolesa in pnevmatike 
(Na voljo je celotna linija. Posvetujte se z zastopnikom.)

Sprednje VF 600/70 R30

Zadnje  VF 650/75 R42

Uteži  
(Lahko se razlikuje, odvisno od konfiguracije. 

Posvetujte se z zastopnikom.)
Povprečna najmanjša teža brez uteži in brez dodatkov kg 8700

Največja bruto teža vozila* kg 16.000

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

Mere
MF 8S (vsi modeli)

A Osna razdalja m 3,05

B Celotna dolžina od prednjega vpetja do rok zadnjega vpetja mm 5375

C Višina na sredini zadnje osi do višine anten MF Connect mm 2390

D Skupna višina mm 3390

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 kadar koli spremenimo 
brez vnaprejšnjega obvestila. Zato pred nakupom vse tehnične zahteve 
preverite pri zastopniku ali distributerju družbe Massey Ferguson.
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