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MF 4700
Új mércét teremt. Felülmúlja az elvárásokat

A VILÁG ÉS A MÁRKA ÚJ IKONJA  - A mezőgazdasági gépek piacán legrangosabb névként a Massey 
Ferguson izgalomba hozza azokat a professzionális gazdálkodókat, akik szeretik az ötletes mérnöki 
megoldásokat és az ikonikus traktorokat.

A Massey Ferguson traktorok a márka történetében végig koruk szellemiségét szimbolizálták. A legemblematikusabb elődeit, a fekete 
traktort, a Ferguson Brownt, a TE20-ast, a világhírű MF 35 és MF 65 sorozatot, az MF 135, MF 165, MF 200 és MF 300 sorozatot 
követve az MF 4700 célja, hogy folytassa a figyelemre méltó történetét ezeknek a gyakorlati innovációt jelentő MF ikonoknak, hogy a 
modern megfelelőjük legyen a jelenkori mezőgazdasági alkalmazások hatékony elvégzésében. Modern úttörők a mezőgazdaságban 
– a jövő hírnökei a saját területükön. Folyamatosan átlépik a korlátokat. Az MF 4700-s sorozat új távlatokat nyit a mezőgazdaság 
világában.

A Massey Ferguson mindig innovatív, de praktikus megoldásokat kínált a gazdák igényeinek kielégítésére, hogy válaszolhassanak az 
adott kor kihívásaira. Az MF 4700 Global sorozat folytatja ezt a hagyományt azáltal, hogy olyan rendkívül korszerű, nagy teljesítményű, 
nagy teherbírású, egyszerű traktorokat kínál, amelyek kivételes hatékonyságot biztosítanak világszerte a különféle gazdálkodók 
számára.

A teljesen új – mégis egyszerű – kialakítás, amely gyártása a világ különböző tájain található legkorszerűbb gyárakban történik, 
a hatékony hajtáslánc-verziók és a magas szintű kényelem révén, az MF 4700-at kifejezetten arra tervezték, hogy a világ új 
húzómotorja legyen – valóban kivételes ár-érték arányt képvisel valamennyi ágazatban!

Massey Ferguson tervezés 
és gyártás

Az MF traktorcsaládra jellemző stílusos 
megjelenés. Teljesen új tervezés, a 

legújabb szabványok szerinti gyártás. 
A legmodernebb technológiákkal felszerelt 

gyárakban építik.
További információk a 4–7. oldalon
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Új AGCO POWER motorok
Üzemanyag-takarékos és erőteljes 3 

hengeres, 3,3 literes motorok, amelyek 
megfelelnek a legújabb károsanyag-

kibocsátási előírásoknak.
További információk a 8–9. oldalon

Massey Ferguson tervezés 
és gyártás

Az MF traktorcsaládra jellemző stílusos 
megjelenés. Teljesen új tervezés, a 

legújabb szabványok szerinti gyártás. 
A legmodernebb technológiákkal felszerelt 

gyárakban építik.
További információk a 4–7. oldalon

2WD és 4WD mellső hidak
Rendelhető elektro-hidraulikus 

kapcsolású hátsó differenciálzárral  
és négykerékhajtással.

További információk a 8–9. 
oldalon

Új és MODERN sebességváltó
Ezt a teljesen új 12x12 szinkronizált sebességváltót úgy 

tervezték, hogy hatékony teljesítménytovábbítást biztosítson 
minimális belső energiafelvétel mellett. Nincs még egy ilyen 

teljesítményű traktor a világon.
További információk a 8–9. oldalon

Könnyen hozzáférhető kezelői környezet 
A fülkébe vagy a platformra az optimális 

kialakítású, széles fellépőknek és a két 
oldalajtónak köszönhetően akár a jobb-, akár a 

bal oldalon nagyon egyszerű beszállni.
További információk a 14–15. oldalon

TLT
Az 540, 540E és 1000-es TLT fordulatszám 

választhatósága biztosítja az összes modern 
munkagép működtetését.

További információk a 10–11. oldalon

Hidraulika
Alapfelszereltségként egy rendkívül hatékony, 

kétszivattyús rendszer biztosítja az optimális 
hatékonyságot a különböző berendezések 

egyidejű használata során.
További információk a 10–11. oldalon

Könnyen kezelhető
Új, intuitív és ergonomikus kezelőszervek, a 

traktor a legapróbb mozdulatára is reagál. Ha 
megtapasztalja a vezetési élményt, az szinte 

olyan lesz, mintha csak az autóját vezetné.
További információk a 8–9. oldalon

A vezetőfülke kényelmének új definíciója
A traktorkategóriában teljesen új funkciókkal 

felszerelve, 360°-os körkörös kilátás. Az Ön 
kényelmére tervezve.

További információk a 16–17. oldalon
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Mindenki, aki napjainkban Massey Ferguson traktort vásárol, elvárja, hogy 

megfeleljen a legújabb üzemeltetési és környezetvédelmi előírásoknak. 

Elvárás napjaink legjobb technológiájának a kényelemmel, egyszerűséggel, 

megbízhatósággal, a minőséggel és a legjobb gazdálkodási tapasztalattal való 

ötvözése. 

Honnan tudjuk mindezt? Mert partnerként, a tervezés során az Ön szempontjai 

álltak a középpontban. Ez az oka annak, hogy a Massey Ferguson mérnökei tiszta 

lappal kezdték a tervezést. Mérnökeinknek a vérében van a gazdálkodás, és az a 

képesség, hogy felismerjék az Ön igényeit. Készek új megoldások kifejlesztésére a 

gazdálkodás mai és jövőbeni komplex kihívásai számára.

Máshogy kell feltenni a kérdéseket ahhoz, 
hogy új válaszokat kapjon a kor kihívásaira
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Világmárka vagyunk. Mi a Massey Ferguson vagyunk, és az új MF 4700 az a traktor, amely 
megtestesíti ennek a kijelentésnek az értelmét.
Megalkottunk egy traktort, amiben minden a gazdálkodásról szól. Az új MF 4700 révén a  
Massey Ferguson „génjei” eljutnak a szántóföldekre, hogy a gazdák a világ minden táján 
megtapasztalhassák, hogy mi történik, amikor a technológia világos, egyszerű és megfizethető.
Hosszú történelme során a Massey Ferguson nemcsak mezőgazdasági gépeket tervezett, épített 
és értékesített, hogy a lehető legjobb gépekkel lássa el a gazdálkodókat, hanem ennél sokkal 
többet tett. A Beauvais-ban készült 3D-s műszaki rajzokból az MF virtuális valóság terme és a 
gyárak olyan traktorokat terveztek, amelyek célja mindig is az volt, hogy a gazdák nap mint nap 
tőlük függjenek.

GLOBAL FORMATERV–  
EGY GLOBÁLIS TRAKTOR A GAZDÁLKODÁS SZÁMÁRA

65 547 óra üzemi vizsgálat Tervezés 3D-s virtuális valóságban
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100% új kialakítás, motor, sebességváltó, kezelői környezet...

65,547órányi tesztelés hét helyszínen szerte a világban (Franciaorszá
g, Egyesült K

irál
ysá

g, 
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A megbízhatóság a „génjeinkben” van. A márka ígéretéhez híven a Massey Ferguson elkötelezett 

aziránt, hogy mindig a legmagasabb minőséget nyújtsa. Az új MF 4700-as sorozat minden egyes 

komponensét precíz tervezés és kiválasztás jellemzi, a legjobb beszállítókat választottuk ki, az 

összeszerelés pedig a legújabb gyártástechnológiákkal történt. A gyártási folyamat során végig, 

valamint a gyár elhagyását megelőzően, a minőségbiztosítási csapatunk rendszeres, minden részletre 

kiterjedő ellenőrzést végez.

Bármerre néz, bármit megérint, a minőségi, magas színvonalú mérnöki munka eredményét érezheti. 

A motorháztetőn és a kormánykerék közepén láthatja annak a márkának a logóját, amelyben bízik. 

Néhány nehéz feladat előtt áll, először szeretné használni az új MF 4700-as traktort. Nem tudja még 

milyen lesz, de érzi, hogy ez az új igásló nem hagyja cserben.

Modern, korszerű gyártástechnológia
Beépített megbízhatóság, teljes megbízhatóság 
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100% új kialakítás, motor, sebességváltó, kezelői környezet...

65,547órányi tesztelés hét helyszínen szerte a világban (Franciaorszá
g, Egyesült K
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47prototípus, amelyeket laboratóriumi és szántóföldi körülmények kö
zött is

 te
szt

elt
ek8 évnyi fejlesztési projekt

64 elkötelezett MF mérnök

$350M beruházás

EGY központi 
mérnökség – Beauvais, ahol Canoas-ból (Brazília), Csennaiból (India) és Csangcsouból (Kína) származó mérnökök is dolgoznak
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A Massey Ferguson traktorok nem kellő mértékben méltányolt, 

mégis talán legfontosabb része az erőátvitel. Az alváz minden 

alkotóeleménél tiszta lappal kezdték a tervezést, hogy roppant 

erőt mutasson, ami nagy szerepet játszik a traktor általános 

teljesítményében. Ez a modern kialakítás sokoldalúságot, erőt, 

tartósságot és kivételes képességeket garantál az MF 4700-as 

sorozat számára.

MF 4700-as sorozat hajtáslánc  - 
A tökéletes kialakítás meghatározása

MF 4707 MF 4708 MF 4709

Max. teljesítmény 2000 ford./perc 75 85 95

Max. nyomaték 1500 ford./perc 312 347 355

Sebességváltó típusa
Dyna Synchroshift 
12x12 mechanikus

Dyna Synchroshift 
12x12 mechanikus

Dyna Synchroshift 
12x12 mechanikus

Motortípus AGCO POWER 3,3 l/3 henger, megfelel a legújabb emissziós előírásoknak

Változat Fülke/fülke nélküli Fülke/fülke nélküli Fülke/fülke nélküli
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A Massey Ferguson és mérnökcsapatunk számára a jövő alakítása és befolyásolása 
mindig izgalmas kihívást jelentett. Ennek célja, hogy az üzemanyag-fogyasztás 
minimalizálása mellett rendkívül hatékony és erőteljes motorokat kínálhassunk, ami 
jelentős hatással lehet a vállalkozás nyereségességére, valamint segít megfelelni az 
iparág környezetvédelmi kötelezettségvállalásainak is.

2008 óta a Massey Ferguson és az AGCO Power elsőként alkalmazta az előremutató 
SCR rendszert, ami a legegyszerűbb, karbantartást nem igénylő megoldás annak 
elérésére, hogy a motorok anélkül feleljenek meg a legszigorúbb károsanyag-kibocsátási 
előírásoknak, hogy az a teljesítmény és a termelékenység rovására menne. Ez ma már 
szabványos megoldásnak számít az ágazatban, de még mindig élen járunk a világszerte 
25 000, ilyen rendszerrel szerelt traktorunk révén! – A technológiának az Ön üzletére 
csak egyetlen, mégpedig pozitív hatása van – csökkenti az üzemanyag-számlákat.

A megbízhatóságáról, szívósságáról és gazdaságosságáról ismert 3,3 literes, háromhengeres AGCO 
Power motor alkotja az MF 4700-as sorozat szívét, ami 75–95 LE leadására képes. Mivel mind a 
motor, mind pedig a traktor ugyanannak a gyártónak a terméke, ezért biztos lehet abban, hogy a 
termékminőség is azonos, illetve a kompatibilitás és a hatékonyság jobb már nem is lehetne.

Üzemanyag-takarékosság, alacsony zajkibocsátás 
Az MF 4700-as széria minden traktorában hosszú löketű motorok találhatók, ami nagy nyomaték 
leadására képes széles fordulatszám-tartományban. Az MF 4708 modell a maximális nyomatékot 
alacsony motorfordulatszámon adja le: 1500 ford/perc. Az alacsony, 2200 ford/perc névleges 
motorfordulatszámon nem csak minimális az üzemanyag-fogyasztás, de kisebb a zaj és a kopás, ami 
kisebb összegű üzemanyag-számlákat és kellemesebb kezelői élményt eredményez.

Motor – Az erő bármilyen feladat megoldásához

* Az MF 4708 és MF 4709 fülkés kivitelei vannak felszerelve SCR-rel

SCR technológia*
A karbantartást nem igénylő, harmadik generációs 

SCR technológia csökkenti az állásidőt és a 
költségeket. A traktor teljesítménye mindig 

rendelkezésre áll, mivel nincs szükség a dízel 
részecskeszűrő (DPF) regenerálására.

Adblue®-tartály*
Az Adblue®-tartály könnyen feltölthető 

a tankolással egy időben.

Közös nyomócsöves üzemanyag-
befecskendezés

A legkorszerűbb közös nyomócsöves 
üzemanyag-befecskendező rendszer 

optimalizált befecskendezési nyomást biztosít 
még alacsony motorfordulatszámokon is, és 

a magasabb hőmérséklet azt is jelenti, hogy 
nincs szükség DPF szűrőre. 

Új AGCO power motor
Háromhengeres, 3,3 literes motorok szolgáltatják a 

75–95 LE teljesítményt. Ezek a turbófeltöltős motorok 
már bizonyítottak a teljesítmény és a megbízhatóság 

terén az MF 5600-as sorozatú traktorokban. 



Dyna Synchroshift 12x12 sebességváltó
Modern és költséghatékony sebességváltó, 

alacsony energiafelvétel, ami nagyszerű 
hatékonyságot és kiváló üzemanyag-

megtakarítást eredményez

Az ELC-vel (elektronikus 
függesztőmű-vezérlés) ellátott 

nagy teherbírású hátsó 
függesztőmű még a legnehezebb 

munkagépek biztonságos 
üzemeltetését is biztosítja.

Teljesen független TLT

12E/12H fokozatú 
sebességváltó 6 fokozattal 

és 2 tartománnyal

A nagy teherbírású bolygóművel 
ellátott kivételesen erős hátsó 

tengely még a legnagyobb 
terhelés mellett is garantálja a 

megbízható működést.

Mechanikus vagy hidraulikus 
működéssel választható 

irányváltó hajtómű

Az egy egyenesbe eső 
kialakítás minimalizálja a 

teljesítményveszteséget 
a teljesítmény és 

a gazdaságosság 
maximalizálása érdekében.

Hidraulikus TLT tengelykapcsoló 
biztosítja az egyszerű 

működtetést és a hosszú 
élettartamot

Szinkronizált előre-/hátrameneti 
irányváltás

Teljesen új háromhengeres, 
3,3 literes turbófeltöltős 

motorok

Nagy teherbírású hátsó 
híd. Biztosítja bármilyen 

munkagép működtetését
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A Massey Ferguson 4700-as sorozatú traktorok vadonatúj szinkronizált sebességváltóval rendelkeznek, amely két tartományban 
összesen tizenkét előre, és tizenkét hátrameneti fokozatot biztosít. Hat fokozat található a 4–12 km/h sebességtartományban, 

ami általában a szántóföldi munkavégzés tartománya, míg a maximális haladási sebesség 40 km/h.

Az egyes munkákhoz a megfelelő sebességfokozat könnyen kiválasztható a karnyújtásnyira lévő, mégis kézre eső sebességváltó 
karokkal, így akadálytalanul elvégezhető a munkagép fel-/lecsatlakoztatása. Az egytárcsás száraz tengelykapcsoló könnyen 

üzemeltethető és egyszerűen szervizelhető. 

A szuper mászófokozat opció is elérhető, ha a szántóföldi munkavégzéshez a legalacsonyabb, 140 m/h* sebességre van 
szükség.

* 1400 ford/perc fordulatszámon, 16,9R34 abroncsokkal és 12x12, 40 km/h sebességváltóval

Miért ilyen könnyű működtetni a sebességváltót?

Könnyen kezelhető és hatékony sebességváltó

A szántóföldön a táblavégi 
fordulónál, vagy a gazdaság 
udvarán, illetve a munkagépek 
csatlakoztatásakor, az előre- és 
hátramenet közti irányváltás 
könnyen elvégezhető a műszerfalra 
szerelt mechanikus, szinkronizált 
irányváltókarral.

Dyna Synchroshift 12x12 sebességváltó
•	 40	km/h	normál	max.	sebesség
 - 16,9-30 hátsó gumiabroncsok
•	 8	sebességfokozat	a	fő	szántóföldi	tartományban
 - 4–12 km/h

Mivel új sebességváltóról van 
szó, ezért az MF mérnökei a 
tengelykapcsoló-pedál karját 
az ügyfél kényelmét szem előtt 
tartva tudták megtervezni. Ez az 
új kialakítás kisebb erőkifejtést 
igényel, így a sebességváltás olyan 
sima és egyenletes, mint egy 
modern személyautóban.

Az opcionális három funkciót egyesítő bal oldali menetvezérlő kar 
kényelmes és egyszerű munkavégzést tesz lehetővé a legmodernebb 
sebességváltón keresztül. A vezető váltani tud az előre- és hátramenet 
között, valamint semleges állásba is kapcsolhat. A nagyobb pontosság 
érdekében az irányváltás reakcióképessége az irányváltás-intenzitás 
szabályozó segítségével beállítható, amely egyedülálló megoldás a 
homlokrakodóval végzett munkákhoz.

Ez az opció a sebességváltó karon lévő Easy Shift Control gombbal 
párosul, ami lehetővé teszi a tengelykapcsoló pedál használata nélküli 
sebességváltást.

Előre-/hátrameneti sebesség
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A megbízható és nagy teherbírású gépet olyan traktor testesíti meg, amely 
megfelel a mai modern munkaeszközök által támasztott igényeknek, és 
képes azokat előnyeik teljes mértékű kihasználása mellett üzemeltetni 
a különféle mezőgazdasági munkák során. Az MF 4700-as sorozat 
traktoraihoz kapcsolható munkagépek skálája szinte határtalan.

Egyszerű és hatékony hidraulikus rendszer
A nyitott központú hidraulikus rendszert két fogaskerék-szivattyú táplálja; a 27 liter/
perc teljesítményű szivattyú az összes belső rendszert, míg a 65 liter/perc teljesítményű 
szivattyú az elektronikusan vezérelt hátsó függesztőműnél biztosítja a 3000 kg emelési 
kapacitást. Ez az olajáram továbbá két kihelyezett hidraulikaszelepnél is rendelkezésre 
áll a munkagépek hidraulikus funkcióinak működtetéséhez, miközben a másik szivattyú 
biztosítja a 4WD tengelykapcsoló irányváltásának és a TLT-nek a vezérlését. A szükséges 
plusz a táblavégi fordulóknál.

Hidraulika és TLT –
Biztosítja bármilyen munkagép működtetését mindenféle munkavégzéshez



M
F 

47
00w

w
w.

m
as

se
yf

er
gu

so
n.

co
m

12

Nagy teljesítményű, közvetlen hajtású TLT 
Mindegyik modell rendelkezik egy 35 mm-es hatbordás TLT tengellyel, amellyel 
540, 540E vagy 1000-es TLT fordulatszám érhető el, és amely védelméről 
független TLT tengelykapcsoló gondoskodik (IPTO). 
A nagyobb megbízhatóság érdekében elektronika szabályozza a kapcsolás 
intenzitását; a lágyabb, szabályozott és optimális kapcsolási intenzitás révén 
megbízhatóan kapcsolja a TLT hajtást bármilyen motorfordulatszámon és 
bármekkora munkagép esetén.

Kiváló műszaki színvonalat képviselő hárompontos 
felfüggesztés elektronikus függesztőmű-vezérléssel (ELC) 
A hátsó függesztőmű kialakítását úgy optimalizáltuk, hogy összhangban legyen a 
traktor méreteivel. Lenyűgöző 3000 kg emelési képességgel rendelkezik, hogy a 
nehéz függesztett munkagépeket is könnyedén felemelhesse.
Az iparág legjobb elektronikus függesztőmű-vezérlése (ELC) az 
alapfelszereltséghez tartozik. A rendszer a hárompontos függesztőmű precíz 
és gyorsan reagáló vezérlését teszi lehetővé, biztosítva ezáltal a pontos 
munkamélység tartását a talajművelés, valamint a talaj feletti magasság 
beállítását a többi munkaeszköz alkalmazása során. Nagyobb érzékenységet 
és pontosságot eredményez, mert az elektronika azonnal működik – ez azt 
jelenti, hogy a talajellenállásra pontosan reagál, hogy mindig maximális vonóerőt 
biztosítson, és minimálisra csökkentse a kerékcsúszást és az üzemanyag-
fogyasztást.

A TLT kapcsolása továbbra is 
elektrohidraulikus, ugyanazzal a 
3 állású biztonsági kapcsolóval 
történik 

(Be, Ki és Zár/fék).

Az ELC kezelőszervei 1.  Elektronikus függesztőmű állítógombok

2  Elektronikus függesztőmű-vezérlés

3. Elektronikus vezérlődoboz

4. Elektronikus/hidraulikus vezérlőszelep

5. Helyzetérzékelő 

6. Felső függesztőkarban lévő erőmérő 

7. Hárompont-függesztőmű

8.    Sárvédőre helyezett opcionális  
 függesztőmű vezérlők

ELC (Elektronikus függesztőmű-vezérlés)

1

2

6

4

3

5

7

8
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A legbarátságosabb hely a munkavégzéshez
A lényegre törő, praktikus kialakítás egyszerűvé teszi a kezelést

A Massey Ferguson kezelői környezet már a kezdetektől fogva a 
tökéletességéről ismert, és ez alól az MF 4700 sem kivétel. Ami 
fontos az olyan nagy teljesítményű gépeknél, mint az MF 8700 
(270–400 LE), az fontos a kisebb teljesítményű és alacsonyabb 
felszereltségű traktoroknál is, mert tudjuk, hogy az MF 4700 lehet 
a gazdaságának a húzóereje. A Massey Ferguson „génjeinek” 
részeként soha nem ismerünk megalkuvást a kezelői kényelem 
terén. Minden részletre kiterjedő figyelmünk a vezetést egyedülálló 
gazdálkodási élménnyé teszi.

Egy olyan traktornak, amelynek megtervezésekor az egyszerű kezelhetőség 
állt a középpontban, nem kell alapszintű kezelői környezettel rendelkeznie. 
A kezdetektől fogva úgy tervezték, hogy a kényelemre és a könnyű 
kezelhetőségre fektették a hangsúlyt, így az MF 4700-as traktorokkal a 
nehéz munka is öröm. 

A vezetőálláson kívül vagy a szélesre nyíló ajtókra felszerelt kapaszkodók 
(fülke nélküli verzió) könnyű hozzáférést biztosítanak a közvetlenül a gépre 
szerelt fellépőkhöz, míg az alacsonyan elhelyezett váltószekrény-burkolat a 
piacon elérhető legtágasabb kezelői környezetet nyújtja. 

Miután helyet foglalt a vezetőülésben, a kézi működtetésű kezelőszervek a 
legergonomikusabban kerültek elhelyezésre, így a kezelésük kényelmes és 
megbízható a traktorban eltöltött sok ezer üzemóra során.
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Az Ön választott traktora

Fülkés verzió
Az MF 4700-as sorozat fülkés verziója ebben a 
traktorkategóriában új mércét állít fel a kezelői 
kényelem tekintetében az egyedülálló körkörös kilátás 
és az ergonómia révén. 

Fülke nélküli verzió
Az MF 4700-as sorozat fülke nélküli verziója is 
kiváló vezetői kényelmet és könnyű kezelhetőséget 
kínál a vezető számára.
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Minden a megfelelő helyen
A jobb oldali oszlopon olyan kapcsolókat helyeztek el, 

amelyekre a mindennapi munkában ritkábban van szükség, 
mégis a munkanap szerves részét képezik. Itt találhatók 
a munkalámpák és a hátsó ablaktörlő kapcsolói, az ELC 

vezérlőpanel és az indítókulcs.

Egyszerű irányváltás 
Az opcionális 
menetvezérlő kar 
irányváltás-intenzitás 
szabályozóval van 
felszerelve. Az 
alapfelszereltséghez 
tartozó mechanikus 
kar ideális a rakodóval 
végzett munkákhoz. Nagy ablakok a 360°-os kilátás érdekében

Az optimális hatékonyság és a biztonság 
érdekében 
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A legjobb munkakörülmények
A lényegre törő, praktikus kialakítás egyszerűvé teszi a kezelést

Kihelyezett hidraulikaszelepek 
Két szelep a legtöbb munkaművelethez

Kézi gázkar

Differenciálzár és négykerékhajtás-kapcsolók

TLT kapcsoló

Függesztőmű mélységének szabályozása

Elektronikus függesztőmű-vezérlés

Sebességfokozat és csoportváltó karok 
Könnyű sebességváltás az autóiparból származó 
legújabb műszaki megoldásoknak köszönhetően. A 
sebességváltás ezentúl olyan sima és egyenletes, mint 
a személyautójában.

Rakodó botkormány 
Opcionálisan beépített mechanikus 
botkormány rakodóhoz.

Tudjuk, hogy a munkanapja során valószínűleg sok órát tölt majd az MF 4700-as traktora fülkéjében. Ezért 
különös figyelmet fordítottunk egy olyan kabinbelső megtervezésére, amely egyszerre praktikus és kényelmes.

A ergonomikus kialakítású jobb oldali konzoltól és a vezérlőktől kezdve, a gondosan elhelyezett sebességváltó- és 
a csoportválasztó karokon keresztül, a funkcionális műszerfalig semmi sem hiányzik ahhoz, hogy a hosszú és 
nehéz munkanap kevesebb fáradsággal és nagyobb teljesítménnyel váljon nagyon termelékennyé.

A műszerfal – Minden, amit látnia kell ahhoz, 
hogy a munkára tudjon összpontosítani
A keskenyre szabott műszerfalba szerelt, jól áttekinthető és leolvasható műszeregységről 
az összes alapvető fontosságú üzemi információ leolvasható.

Homlokrakodó-előkészítéssel szerelt traktor 
Az MF 4700 ideális traktor anyagmozgatáshoz, és 
tökéletesen együttműködik az adott célra tervezett  
MF 900 homlokrakodóval. A homlokrakodó-előkészítési 
opció tetőablakot és mechanikus rakodóvezérlő 
botkormányt jelent.

Az Advanced Dashboard kijelzi a motor- és a 
TLT fordulatszámot, a szervizidőközöket, az 
üzemanyag-fogyasztást, a megtett távolságot, a 
megművelt terület nagyságát, az olajhőmérsékletet 
és a traktor üzemóráinak számát, az elmentett 
motorfordulatszámot és a szervizinformációkat.
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Egyszerű irányváltás 
Az alapfelszereltséghez 
tartozó mechanikus 
kar ideális a rakodóval 
végzett munkákhoz.

Sebességváltó kar
A könnyű használat érdekében 
kényelmesen van elhelyezve. Hat 
fokozatú, teljesen szinkronizált 
sebességváltó.

Modern műszerfal
A digitális és analóg 
kijelzők sokasága egy 
pillanat alatt ellátja 
Önt az összes olyan 
információval, amelyre 
szüksége van.
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Ergonomikus és modern fülke nélküli verzió

Kézi gázkar

A 4WD és a TLT elektronikus 
kapcsolói

Karral vezérelt elektronikus 
hátsó függesztőmű 
kezelőszerve

Függő rendszerű pedálok 
a tengelykapcsoló és a fék 
számára. 
A tökéletes kényelem és az 
alacsony pedálerő érdekében

Tartományválasztó kar
A vezetőtől jobbra kényelmesen 
van elhelyezve

Egy olyan fülke nélküli traktornak, amelynek megtervezésekor az egyszerű kezelhetőség 
állt a középpontban, nem kell alapszintű kezelői környezettel rendelkeznie. A kezdetektől 
fogva úgy tervezték, hogy a kényelemre és a könnyű kezelhetőségre fektették a hangsúlyt, 
így az MF 4700-as sorozat fülke nélküli verzióival a nehéz munka is öröm. A vezetőálláson 
kívül felszerelt kapaszkodók könnyű hozzáférést biztosítanak a közvetlenül a gépre szerelt 
fellépőkhöz, míg az alacsonyan elhelyezett váltószekrény-burkolat a platformon tágas kezelői 
környezetet nyújt. Miután helyet foglalt a vezetőülésben, a kézi működtetésű kezelőszervek 
a legergonomikusabban kerültek elhelyezésre, így a kezelésük kényelmes és megbízható a 
traktorban eltöltött sok ezer üzemóra során.

Menetvezérlő kar 
Az opcionális 
menetvezérlő kar 
irányváltás-intenzitás 
szabályozóval van 
felszerelve.

Essential verzió 
Zárt kezelői platform 
függő rendszerű 
pedálokkal és teljes 
szélességében 
gumiszőnyeggel, ami 
további kényelmet biztosít.
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Egész élettartamra szóló támogatás a Massey Fergusontól

A Massey Ferguson helyi márkakereskedőjénél megismerheti szolgáltatásaink széles 
kínálatát, amelyek segítenek fokozni MF 4700 traktora rendelkezésre állási idejét és 
csökkenteni a teljes költségeket. A Massey Ferguson értékesítési és szolgáltatási 
tanácsadója szívesen áll a rendelkezésére, és részletes tanácsadással segít megtalálni az 
Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

a manager* teljes nyugalmat biztosít
A manager szolgáltatás és kiterjesztett garanciaterv* egy átfogó, piacvezető 
szolgáltatásokat tartalmazó csomag, amely teljes körű gondoskodást kínál traktora számára 
a rendszeres karbantartások, javítások és egy, az AGCO szakmai támogatását élvező, teljes 
körű garancia révén, amely a következőkre terjed ki:

•	 Motor	és	sebességváltó		 •	 Elektronika
•	 Hidraulika	 •	 Fülke	és	kezelőszervek
•	 TLT	 •	 Tengelyek
•	 Kormánymű

A manager tervben foglalt rendszeres karbantartások „megelőző karbantartást” jelentenek – 
lehetővé teszik bármilyen hiba kiszűrését még azelőtt, hogy az problémát okozna, elősegítve 
ezzel az állásidő csökkentését. A márkaszervizben eredeto AGCO alkatrészek használatával 
elvégzett, teljes körűen dokumentált karbantartások és javítások szintén növelik a gép 
maradványértékét.

Az AGCO Finance* a tökéletes finanszírozási megoldást biztosítja 
vállalkozása számára
Az AGCO Finance a Massey Ferguson integrált pénzügyi szolgáltatási ágazata, amely olyan 
testre szabott megoldást kínál az Ön gazdasága számára, amely az alábbiakra terjed ki:

•	 Lízing		 •	 Hitel
•	 Vásárlás	részletfizetésre		 •	 Teljes	szolgáltatási	csomagok
•	 Bérleti	szerződés	

* Kérjük, érdeklődjön a Massey Ferguson helyi márkakereskedőjénél, hogy megtudja, elérhető-e a szolgáltatás az Ön 
régiójában. A vonatkozó feltételek és előírások országonként eltérők lehetnek.

A Massey Ferguson márkakereskedői és értékesítői hálózata biztosítja, hogy minden géphez 
rendelkezésre álljon az a terméktámogatás és szervizháttér, amelyre szüksége van a munka 
folytatásához – pontosan akkor, amikor és ott, ahol Önnek szüksége van rá.

Akinek komoly elvárásai vannak egy traktorral szemben, 
az a szervizelés színvonalából sem engedhet

A Massey Ferguson mindig Ön mellett áll, amikor szüksége van rá, hogy folytathassa a munkavégzést. 
Cégünk rendelkezik Európa egyik legkiterjedtebb mezőgazdaságigép-szervizhálózatával. Emellett 
azonban még sok minden mást is kínálunk: a traktorainkhoz elérhető szervizcsomagok és személyre 
szabott pénzügyi szolgáltatásaink elősegíthetik vállalkozása versenyképes és költséghatékony működését 
– MF 4700-as traktora megvásárlásától kezdve annak teljes hasznos élettartama során.

Piacvezető alkatrészellátás az AGCO Parts divíziótól.
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Fülke nélküli Fülkés verzió

Motor

AGCO POWER 3 hengeres, turbófeltöltős, Common rail  l l

Sebességváltó  

Mechanikus Dyna Synchroshift 12 X 12 „Easy shifting”  l l

 Powershuttle  m m

Az irányváltás-intenzitás szabályozása  m m

Menetvezérlő m m

Tengelykapcsoló oldása a sebességváltó karon  m m

Mászófokozat  m m

Fülke/platform  

Szigetelt félplatform  l -

Nagy fülke (2 ajtó / könnyű beszállás)  - l

Légkondicionálás  - m

Kiváló kilátást biztosító tető a rakodóval végzett munkákhoz  - m

Rögzített kormányoszlop  l l

Dönthető kormányoszlop  m m

Kettős állítású kormányoszlop (dönthető és teleszkópikus) - m

Mechanikus ülés  l l

Légrugós ülés  - m

Utasülés  - m

Rádió/ CD / MP3/ elülső Aux-in  - m

Tetőre szerelt munkalámpák (elöl és hátul)  - l

Korlátra szerelt kiegészítő munkalámpák  m m

Egy visszapillantó tükör  l -

2 visszapillantó tükör  m l

2 visszahajtható visszapillantó tükör  - m

Standard műszerfal  l l

Fejlett teljesítménymonitor  m m

Fülke nélküli Fülkés verzió

Hidraulika  

Független kiegészítő szivattyú  l l

Nagy olajáram 65 l/perc l l

2 mechanikus kihelyezett hidraulikaszelep l l

3 mechanikus kihelyezett hidraulikaszelep m m

Hátsó függesztőmű vezérlőkar l l

Elektronikus karvezérlés (süllyesztési sebesség / 
vegyes szabályzás)

- m

Függesztőmű vezérlők a sárvédőn m m

TLT

Független TLT l l

Elektro-hidraulikus TLT tengelykapcsoló l l

A TLT fordulatszámának külső kiválasztása l l

A TLT fordulatszámának fülkében történő kiválasztása - m

540 l l

540/540 E m m

540/1000 m m

Mellső híd

4WD l l

2WD m -

Elektro-hidraulikus differenciálzár l l

Első sárvédők l l

Kerékkel együtt elforduló elülső sárvédők m m

Kiegészítő berendezések

Automatikus áramtalanító kapcsoló l l

Kiegészítő fülkefűtés - l

 - Nem elérhető          
l Alapfelszereltség    
m Opcionális  

Alap- és opcionális felszereltség
Mindegy, melyik ágazatban dolgozik, 
traktorát igazán személyre szabhatja


