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VEGYTISZTA HATÉKONYSÁG



MF 5700 M 
ÚJ MÉRCÉT ÁLLÍT 
A VEGYTISZTA 
HATÉKONYSÁG TERÉN
A Massey Ferguson büszke arra, hogy innovatív és kiválóan 
használható gépeket fejleszt annak érdekében, hogy megfeleljen 
a fenntartható gazdálkodás folyamatos kihívásainak. 

Az új MF 5700 M sorozat ezen a nevezetes hagyatékon alapul, 
nagy teljesítményt és hatékonyságot biztosítva, miközben megőrzi a 
robusztus felépítés, az egyszerű működtetés, a megbízhatóság és az 
alacsony üzemeltetési költségek által képviselt alapvető értékeket.

Letisztult erőt mutató kialakításukkal és 95-től 135 LE-ig terjedő 
teljesítménykínálatukkal ezek az új traktorok igazán sokoldalú „igáslovak“. 
Amellett, hogy tökéletes segítséget nyújtanak rakodási munkákhoz, automatikus 
funkcióiknak köszönhetően a szántóföldi munkában is jeleskednek, miáltal 
megkönnyítik a kezelők munkaterhelését, és egyúttal növelik a teljesítményt.
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5 VÁLASZTHATÓ TÍPUSÁVAL AZ MF 5700 M SOROZAT 
MINDIG A LEGJOBB VÁLASZTÁS.

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

Motor AGCO Power – Stage V – All-in-One technológia

Hengerek száma / Lökettérfogat 4 henger / 4,4 liter

Sebességváltó 12x12 vagy Dyna-4 12x12

Max teljesítmény 2000 ford./perc-nél (LE) 95 105 115 125 135

Max nyomaték 1500 ford./perc-nél (Nm) 406 435 455 520 540

AZ ÖN MF 5700 M 
TRAKTORA
TESTKÖZELBEN 
EZZEL AZ ÚJ, LETISZTULT KÍNÁLATTAL A 
MASSEY FERGUSON RENDKÍVÜL MODERN, 
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, ÉS NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 
TERVEZETT TRAKTOROKAT KÍNÁL, AMELYEK 
MINDEN TÍPUSÚ GAZDASÁGBAN KIVÉTELES 
HATÉKONYSÁGGAL MŰKÖDNEK.

Az öt négyhengeres MF 5700 M sorozatú traktortípushoz egy 
remekbe szabott 12x12 váltó vagy a méltán híres Dyna-4 
sebességváltó választható. Az akár 5,2 tonnás emelési 
teherbírásukkal kiválóan alkalmasak a szántóföldi munkák 
zömére, de a rakodási vagy szállítási munkákban is élen járnak.

Mindegyik típus sokféle modern funkcióval kiváló 
alapfelszereltséggel rendelkezik, amelyet opciók 
és tartozékok széles köre egészít ki.

Alacsony üzemeltetési költségek 
 A Az „All-in-One” Stage V. SCR 

rendszer csökkenti az üzemeltetési 
költségeket, és nem akadályozza 

a fülkéből történő kilátást. 
 A Könnyű hozzáférés a napi 

karbantartási helyekhez

 A MF Care javítási és karbantartási 
szerződéscsomagok

Csúcsminőségű sebességváltók biztosítanak optimális menetkontrollt 
 A A modern, költséghatékony 12x12, sebességváltó hatékony és hatásos 

teljesítményátvitelt biztosít, és hozzájárul az üzemanyag-megtakarításhoz.

 A A Dyna-4 16 előre és 16 hátrameneti fokozatot biztosít négy tartományban 
négy-négy menet közben, terhelés alatt váltható powershift fokozattal, ami 

kategóriavezető, egyszerű és kényelmes menetvezérlést tesz lehetővé.

Opciók által növelt sokoldalúság
 A Az MF 5700 M sorozat sok hasznos 

opciója között gyári rakodó-segédkeret is 
rendelkezésre áll, amelyet kifejezetten az 

MF rakodóadapterek egyszerű felerősítéséhez 
terveztek, mindegyik típushoz.

 A A rakodási feladatok további megkönnyítése 
érdekében válassza a Visio Roof tetőopciót is, 
a tökéletes felfelé történő kilátás érdekében.
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VRTágas, kényelmes és 
ergonomikus munkahely 
 A Minden MF 5700 M traktor egy 
kategóriavezető, csúcsminőségű 
kezelőfülkével rendelkezik, amely 
kiváló kilátást, ergonomikus 
elrendezésű kialakítást és a – 
mechanikus rugózási opciónak 
is köszönhetően – magas 
komfortszintet biztosít.

LÉPJEN BE OKOSTELEFONJA 
SEGÍTSÉGÉVEL AZ MF 5700 M 
TRAKTOR FÜLKÉJÉBE!

 1. LÉPÉS 

Használjon QR-kód-olvasó 
alkalmazást. Töltse le 
ingyen az App Store vagy a 
Google Play áruházból.

 2. LÉPÉS 

Nyissa meg az alkalmazást, és 
olvassa be ezt a QR-kódot...

 4. LÉPÉS 

Élje át teljesen a VR 3D élményt: 
kattintson a megfelelő ikonra, 
és tegye fel VR-szemüvegét.

 3. LÉPÉS 

...és üljön be Massey Ferguson 
traktorába.

Próbálja ki az élményt 
2D-ben: mozgassa bármilyen 
irányba az okostelefont, vagy 
használja ujjait a képernyőn. 

VIRTUÁLIS 
VALÓSÁG

A hatékony és hatásos működés kulcsa
 A Az MF 5700 M sorozat tagja erőteljes és modern hidraulikus 
rendszerrel vannak felszerelve, amely a legtöbb új munkagép 
igényét képes kielégíteni, és könnyen képes működtetni azokat.
 A A jól bevált, nyílt központú, két fogaskerék-szivattyús rendszer 
bőséges olajszállítást és nyomást biztosít. Az egyik szivattyú 
32 liter/perc hidraulikus teljesítményt biztosít a belső funkciókhoz, míg 
a másik 58 liter/perc teljesítményével az akár 5200 kg teherbírású, 
elektronikus szabályozású hárompont-függesztőművet szolgálja ki.
 A Egy opcionális, 100 liter/perc kombinált folyadékszállítású 
rendszer a legnagyobb hidraulikus szükségletet, (pl. rakodós 
munkák teljesítményigényét) is képes kielégíteni.

Nehéz munkára készült
 A Az MF 5700 M sorozat traktorai 
modern, robusztus hátsó hidakkal 
rendelkeznek. Az elektronikus 
függesztőmű-vezérléssel rendelkező 
masszív hárompont-függesztőmű 
magabiztos, 5200 kg-os maximális 
teherbírással rendelkezik, amely majd 
minden munkagéphez alkalmassá 
teszi ezeket a traktorokat.
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EGY IGAZÁN  

HÍVOGATÓ 
MUNKAKÖRNYEZET

A kategóriában kiemelkedő, csúcsminőségű és tágas 
kezelőfülkéjével az MF 5700 M sorozat kényelmet és egyszerű 
használhatóságot biztosítva könnyíti meg a munkát.
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KATEGÓRIAVEZETŐ 
ERGONÓMIA

Minden, amire szükség van, pontosan ott 
található, ahol azt ösztönösen keresnénk. 
Az összes vezérlőelem kéznél van, ezáltal 

a működtetés pontos és egyszerű.

Az optimális kényelmet és a munkahelyi biztonságot 
PÁRATLAN,  

360°-OS
KILÁTÁS SZOLGÁLJA

AZ ELÉRHETŐ 
LEGNAGYOBB 

MÉRETŰ FÜLKE – 
kívülről kompakt, belülről mégis 

tágas, és mindkét oldalról 
széles ajtóval rendelkezik

KATEGÓRIAVEZETŐ TÉR, 
KÉNYELEM ÉS KILÁTÁS
Ebben a traktorszegmensben új mércét felállítva az 
MF 5700 M sorozatú traktorok fülkéi páratlan belső 
teret, kényelmet és kiváló körkörös kilátást biztosítanak.

A kezelőfülkébe biztonságos, könnyen megközelíthető 
fellépőkön és szélesre tárható ajtón keresztül 
lehet feljutni. A kategóriában legtágasabb 
kezelői környezet, amely oszloptól oszlopig 
1300 mm szélességgel, sík padlófelülettel és 
óriási padlóteret biztosító, személyautókban 
szokásos pedálkialakítással rendelkezik.

Kényelmesen elhelyezkedve a kezelők ergonómiai 
szempontok alapján megtervezett kezelőfelülettel 
találkoznak, amelyben az egyszerű, letisztult működést 
biztosító – ebben a traktorszegmensben ritka – 
funkciók is megtalálhatók. Modern dizájnján túlmenően 
az MF 5700 M magas fokú kezelhetőséget és 
automatizáltságot nyújt, például az összkerékhajtás és 
a differenciálzárak elektrohidraulikus működtetésével.

A Dyna-4 váltóval rendelkező típusokon a fülkerugózási 
opció tovább fokozza a kényelmet, és nagyban 
hozzájárul a kezelő jó közérzetéhez a hosszú 
munkanapokon. A mechanikus rendszer a fülke elején 
két szilentblokkal, a hátsó sarkokon pedig rugós 
lengéscsillapítókkal gondoskodik a fülke rugózásáról.

A légkondicionáló berendezés minden típuson opció.
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A LEGJOBB 
MUNKA
KÖRÜLMÉNYEK
12×12 SEBESSÉGVÁLTÓS TÍPUSOK

A kényelem és a kellemes környezet, minden kezelő számára 
elsődleges, ha hosszú, fárasztó munkanapokat kell végigdolgozni a 
fülkében. Az átgondolt, ergonomikus kialakítás gondoskodik a fülke 
kényelméről és célszerűségéről. A légkondicionáló berendezés opció.

A jobb oldali konzolon minden vezérlőelem csoportokba rendezve 
található meg könnyen elérhető és működtethető elhelyezésben, 
az új digitális műszerfal pedig az alapvető információkat 
jeleníti meg. Az egész elrendezés azt szolgálja, hogy a hosszú 
munkanapok termelékenységét ne rontsa a kezelői fáradtság.
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Kézi gázkar

Minden a megfelelő helyen
A jobb oldali oszlop olyan ritkábban 

használt kapcsolóknak ad 
helyet, amelyek ennek ellenére a 
mindennapi munka részét képzik. 

Itt találhatók a munkalámpák, a 
hátsó ablaktörlő kapcsolója, az 

ELC-panel és a gyújtáskapcsoló.

Korszerű műszerfal
A keskeny műszerfalon áttekinthető, jól látható 
műszerek jelzik az alapvető működési információkat.
A továbbfejlesztett műszerfalon látható a motor 
és a TLT fordulatszáma, a szervizintervallumok, 
az üzemanyag-fogyasztás, a megtett távolság, 
a megművelt terület, az olajhőmérséklet, a 
traktor üzemóráinak száma, a memóriába vitt 
motorfordulatszám és a szervizinformációk.

Páratlan körkörös kilátás
Az MF 5700 M kiváló minőségű, kategóriaelső 
kezelőfülkéje remek kilátást biztosít a nagyméretű 
szélvédőn, a széles üvegajtókon és az íves 
negyedablakokon keresztül. A motorháztető fölötti kilátást 
nagyban segíti a kompakt ‚All-in-One‘ SCR-rendszer, 
amely praktikusan a fülke alatt nyert elhelyezést, így 
az optimális munkaminőség és -biztonság érdekében 
nem akadályozza a tökéletes körkörös kilátást. 
A Visio Roof tetőopcióval a kilátási viszonyok 
tovább javíthatók a rakodógépes munkákhoz.

Hátsó függesztőmű 
mélységszabályozás

Rakodóvezérlő joystick 
Opcionális integrált 
rakodóvezérlő joystick.

Kihelyezett hidraulikaszelepek 
Két szelep a legtöbb feladat 

ellátására elegendő

Powershuttle 
Az alapfelszereltségben 
rendelkezésre álló Powershuttle 
irányváltó ujjmozdulattal vezérelhető 
irányváltást és tengelykapcsoló-
működtetést tesz lehetővé, a Comfort 
Control segítségével pedig beállítható 
az irányváltás intenzitása, ami főként 
rakodási munkáknál hasznos.

Elektronikus függesztőmű-
vezérlés

Differenciálzár- és 
összkerékhajtás-
kapcsolók

TLT-hajtás kapcsológombja

Sebességváltó és 
tartományváltó karok 
A legmodernebb, az autóiparban 
alkalmazott technológiának 
köszönhetően a sebességváltás 
olyan finom és egyszerű, 
mint egy személyautóban.

Elmentett motorfordulatszám
Motorfordulatszám-memória.

12X12 
VÁLTOZAT
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KÉNYELEM 
GARANTÁLVA
DYNA-4 SEBESSÉGVÁLTÓS TÍPUSOK

A Dyna-4 sebességváltóval rendelkező MF 5700 M sorozatú 
traktortípusok kategóriaelső, kiváló minőségű kezelőfülkével 
rendelkeznek, amelyből a széles üvegajtóknak és az íves 
negyedablakoknak köszönhetően páratlan kilátás nyílik. 

Az alapszinten is jól felszerelt Dyna-4 típusok egy 
sor kényelmi opcióval is rendelkeznek, többek között 
légkondicionálóval és mechanikus fülkerugózással. 

A kezelők egyéb, az alapfelszereltségbe tartozó 
funkciókat is értékelni fognak, mint például a 
fékezéskor üresbe váltást, amely fékezéskor 
automatikusan megszakítja a hajtáskapcsolatot. 

A fülkében elhelyezett intelligens vezérlőelemek az 
MF 5700 M Dyna-4 típusokat kiváló rakodós traktorrá 
teszik. Az alapfelszereltségbe tartozó Powershuttle vagy 
Power Control vezérlőkaroknak köszönhetően az irányváltás 
gyerekjáték, az opcionális Visio Roof tetővel pedig az 
emelési tartományban felfelé is akadálytalan a kilátás.
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Minden a megfelelő helyen
A jobb oldali oszlop 

olyan, ritkábban használt 
kapcsolóknak ad helyet, 

amelyek ennek ellenére a 
mindennapi munka részét 

képzik. Itt találhatók a 
munkalámpák, a hátsó 

ablaktörlő kapcsolója, az ELC-
panel és a gyújtáskapcsoló.

Páratlan 360°-os kilátás
A nagyméretű ablak 
optimális hatékonyságot 
és biztonságot nyújt.
A kompakt ‚All-in-One‘ SCR 
technológia lehetővé teszi 
az optimális kényelmet 
és biztonságot szolgáló 
360°-os kilátást.

Kihelyezett 
hidraulikaszelepek 
Két szelep a legtöbb 
feladat ellátására elegendő

Kézi gázkar

Differenciálzár és 
összkerékhajtás-kapcsolók

Elmentett motorfordulatszám
Motorfordulatszám-memória

TLT-hajtás kapcsológombja

Hátsó függesztőmű mélységszabályozás

Elektronikus függesztőmű-vezérlés

A továbbfejlesztett műszerfalon 
látható a motor és a TLT fordulatszáma, 
a szervizintervallumok, az üzemanyag-
fogyasztás, a megtett távolság, a 
megművelt terület, az olajhőmérséklet, 
a traktor üzemóráinak száma, a 
memóriában eltárolt motorfordulatszám 
és a szervizinformációk.

Jobbkezes T-kar
Egyszerűen tolja előre vagy húzza hátra 
a T-kart a négy Dynashift fokozat közötti 
fel- vagy leváltáshoz. A csoport váltása is 
egyszerű: a kar mozgatása közben nyomva 
kell tartani a csoportválasztó gombot.

Rakodóvezérlő joystick 
Opcionális integrált 
rakodóvezérlő joystick.

Egyszerű irányváltás 
A Power Control karral ujjal 
végezhető művelet az irányváltás.

DYNA4 
VÁLTOZAT
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BÁRMILYEN MUNKA ELVÉGZÉSÉHEZ
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MF 5700 M TELJESÍTMÉNYGÖRBÉK

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

MF 5700 M – NYOMATÉKGÖRBÉK
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MOTORFORDULATSZÁM (ford./perc)

NORMÁL NYOMATÉK

•  A többletnyomaték a teljes tartományban rendelkezésre áll
•  Nagy nyomaték még alacsony fordulatszámon is

Az MF 5700 M sorozat erőforrását a puritán megbízhatóságáról 
és üzemanyag-takarékosságáról híres, 4,4 literes, négyhengeres 
AGCO Power motor biztosítja. Díjnyertes ‚All-in-One‘ rendszerének 
köszönhetően kielégíti a legszigorúbb, Stage V. károsanyag-kibocsátási 
előírásokat, és 95 LE és 135 LE közötti teljesítményt szolgáltat.

KÖZÖS NYOMÓCSÖVES 
ÜZEMANYAGRENDSZER

A legújabb technológát alkalmazó közös 
nyomócsöves üzemanyagrendszer alacsony 

motorfordulatszám mellett is optimalizált 
befecskendezési nyomást nyújt.

ADBLUE®-TARTÁLY*
Az AdBlue® tartály az üzemanyag-

tankolással egy időben 
egyszerűen feltölthető.
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‚ALL-IN-ONE‘ SCR-
TECHNOLÓGIA

Az 'All-in-One’ rendszernek mindössze egy 
alkalmankénti „regenerációra“ van szüksége, 

ami nem igényel különálló dízel-befecskendezési 
rendszert, vagy extra üzemanyagot. A kezelő 
teljesen kézben tudja tartani ezt a folyamatot, 

így ő választja meg a működés idejét is a 
fülkében lévő kapcsoló segítségével.

KEVESET FOGYASZT
ALACSONY A 

ZAJKIBOCSÁTÁSA
Az MF 5700 M sorozat traktoraiban alkalmazott, hosszú löketű 

motorok széles fordulatszám-tartományban biztosítanak nagy 
nyomatékot. A maximális nyomaték már mindössze 1500 f/perc 

motorfordulatszámon megvalósul az összes típus esetében. Ez nem 
csak az üzemanyag-fogyasztásra nézve kedvező, de a motorzaj 

is kisebb, és az elhasználódás is lassabb. Mindezek alacsonyabb 
üzemeltetési költségeket és kellemesebb kezelői élményt jelentenek.

PÁRATLAN  
KILÁTÁS
A kompakt ‚All-in-One‘ SCR-rendszer, praktikusan 
a fülke alatt nyert elhelyezést, így az optimális 
munkaminőség és -biztonság érdekében nem 
akadályozza a tökéletes körkörös kilátást.
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CSÚCSMINŐSÉGŰ 
SEBESSÉGVÁLTÓK 
BIZTOSÍTANAK OPTIMÁLIS 
MENETKONTROLLT
A Massey Ferguson kimagasló elismertségnek örvendő Dyna-4 
sebességváltója az MF 5709 M típuson az alapfelszereltségbe tartozik, 
míg az MF 5710 M és MF 5711 M típusokon opció.

A Dyna-4 16 előre és 16 hátrameneti fokozatot biztosít 
négy tartományban négy-négy, menet közben, terhelés 
alatt váltható powershift fokozattal, ami 
kategóriavezető, egyszerű és kényelmes 
menetvezérlést tesz lehetővé. A bal oldali 
Power Control menetvezérlő kar 
vagy a jobb oldali konzolon lévő 
„T-kar“ egyszerű és könnyed 
kezelést tesz lehetővé.

A fékezéskori üresbe 
váltás szintén egy 
opció a szinkronizált, 
12x12-es mechanikus 
váltó esetében. 
A Massey Ferguson által 
kifejezetten ezekhez a 
traktorokhoz kifejlesztett 
modern, robusztus 
sebességváltók hidraulikus 
támogatással a  
személyautókéhoz hasonló 
váltási érzetet  
biztosítanak.

12x12 vagy 16x16 (Dyna-4) sebességváltó.

A modern és költséghatékony 
sebességváltó alacsony 
teljesítményveszteségével nagyszerű 
hatékonyságot és kiváló üzemanyag-
takarékosságot biztosít. A nyomás 
alatti fogaskerékház-kenés csökkenti 
a súrlódást és a kopást.
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HAJTÁSLÁNC
ZSENIÁLIS MÉRNÖKI MUNKA

Közvetlen vonalvezetése 
a veszteség 
minimalizálásával 
garantálja a legnagyobb 
a teljesítményt és a 
gazdaságosságot.

A hidraulikus TLT-tengelykapcsoló 
egyszerű kezelhetőséget és 
hosszú élettartamot biztosít.

Teljesen független TLT.

Elektrohidraulikus differenciálzár-
kapcsolás: bármely körülmény 
esetén egyszerűen aktiválható.12E/12H sebességváltó 

6 fokozattal és 2 tartománnyal.

16F/16R Dyna-4 
sebességváltó, 4 mechanikus 
és 4 powershift fokozattal.

Powershuttle – előre / 
hátra / tengelykapcsoló.

Kivételesen erős hátsó híd, nagy 
teherbírásra tervezett bolygóművekkel, 
és megbízható, elektronikus 
függesztőmű-szabályozással (ELC) 
rendelkező hátsó függesztőmű 
garantálja a biztonságos működést 
a legnagyobb terhelés mellett is.
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12x12  
SEBESSÉGVÁLTÓ
HATÉKONY ÉS  
EGYSZERŰEN  
HASZNÁLHATÓ
Az új MF 5710 M, MF 5711 M, MF 5712 M 
és MF 5713 M traktorok egy modern, 
rendkívüli hatásfokú szinkronizált 
sebességváltóval állnak 
rendelkezésre, amely hatékony 
erőátvitelének köszönhetően 
hozzájárul az üzemanyag-
takarékos működéshez is.

0

10

20

30

40

 A 40 km/h normál max. 
sebesség 16.9-30 méretű 
hátsó gumiabroncsokkal

 A 6 sebességfokozat a fő szántóföldi 
sebességtartományban 
(4–12 km/h)

12x12 SEBESSÉGVÁLTÓ

ALACSONY TARTOMÁNY
(1–6 fokozat)

MAGAS TARTOMÁNY
(1–6 fokozat)

km/óra
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Egy Super Creeper mászófokozati opció is elérhető, amellyel 
nagyon lassú, akár is 140 m/h sebesség is megvalósítható 
(1400 ford./perc motorfordulatszámon, 16.9R34 méretű 
gumiabroncsokkal), hogy minden feladat elvégezhető legyen.

A Powershuttle ujjmozdulattal 
vezérelhető irányváltást tesz lehetővé a 
tengelykapcsoló-pedál használata nélkül. 

A Comfort Control forgógombbal beállítható 
a tengelykapcsoló-működés dinamikája, így a 
működtetés az adott körülményekhez állítható.

A váltókaron lévő Easy Shift 
gomb tengelykapcsoló-pedál 
nélküli fokozatváltásokat enged. 

A ‚fékezéskor üresbe váltás‘ funkció működésekor a fékpedál 
lenyomására a tengelykapcsoló oldja a hajtáskapcsolatot.

Ez a szinkronizált sebességváltó összesen 
tizenkét előre-, és tizenkét hátrameneti sebességet 
biztosít, két tartományban. Hat sebességfokozat van a 
7-15 km/óra tartományban, amely megfelel a jellemző 
szántóföldi munkavégzési sebességtartománynak, 
míg a maximális sebesség 40 km/óra.
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Km/h FIELD WORKING RANGE

RANGE 1
(Gears A–D) (Gears A–D) (Gears A–D) (Gears A–D)

RANGE 2 RANGE 3 RANGE 4

DYNA4 
SEBESSÉGVÁLTÓ
MINDIG A MEGFELELŐ 
OPCIÓ
A Dyna‑4 előnyei:

 A Kivételes teljesítmény a telephelyen, a szántóföldön, vagy közúton 
– 16 előre- és 16 hátrameneti sebességfokozat egy karon, kuplung 
használata nélküli váltással. Tartomány váltásakor a Speedmatching 
funkció kiválasztja a legmegfelelőbb dynashift fokozatot

 A Tökéletesen kényelmes használat a bal oldali Power 
Control karral vagy a jobb oldali T-karral

 A Comfort Control funkcióval beállítható finom vagy gyors 
irányváltás a kényelmes rakodókezelés érdekében

 A A fékpedál lenyomásával a váltó üresbe kapcsol

 A Eco módban 40 km/óra sebességhez 1880 ford./perc tartozik.

km/óra SZÁNTÓFÖLDI MUNKAVÉGZÉS TARTOMÁNYA

1. CSOPORT
(A‑D fokozat)

2. CSOPORT
(A‑D fokozat)

3. CSOPORT
(A‑D fokozat)

4. CSOPORT
(A‑D fokozat)
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A Power Control menetvezérlő kar kényelmes, modern 
három az egyben kezelhetőséget biztosít. A gépkezelő 
válthat előre-/hátramenet között vagy üresbe kapcsolhat, 
miközben jobb keze szabadon marad a rakodó, vagy 
a munkagép hidraulikájának kezeléséhez.

A Massey Ferguson kimagasló elismertségnek örvendő 
Dyna‑4 sebességváltója az MF 5709 M típuson az 
alapfelszereltségbe tartozik, míg az MF 5710 M és 
MF 5711 M típusokon opcióként van kínálatban. 

Ez a sebességváltó páratlan hatékonyságot, kezelhetőséget 
és kényelmet nyújt a tengelykapcsoló-működtetés nélkül 
váltható 16 előre- és 16 hátrameneti fokozattal.

Az AutoDrive (opció) automatikus 
váltást biztosít, és két módban üzemel:

 A AutoDrive Power mód:  
Powershift váltások 2100 ford./percnél

 A AutoDrive Eco mód:  
Powershift váltások 1500 ford./percnél

A ‚fékezéskor üresbe 
váltás‘ kapcsoló opció 
működésekor a fékpedál 
lenyomására a tengelykapcsoló 
oldja a hajtáskapcsolatot. 
Ez megkönnyíti a gépkezelő 
feladatát, növeli a 
hatékonyságot és a kényelmet, 
valamint rakodós munkáknál 
is különösen hasznos.

A négy Dynashift fokozat közötti váltáshoz 
egyszerűen mozgassa előre és hátra a T-alakú 
sebességváltó kart. A tartomány módosításához 
a kar mozgatása közben egyszerűen nyomja 
meg a tartomány kiválasztó gombot.

A speciális kis sebességű feladatok 
pontos végrehajtásához olyan kiegészítő 
kúszófokozatok állnak rendelkezésre, 
amelyek nagyon alacsony, akár 
100 m/h sebességre is képesek.

Finom, vagy gyors irányváltás – a Comfort Control állításával 
egyszerűen kiválaszthatja az adott munkához megfelelő 
működést: lassú és finom, vagy gyors és hatékony.
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BÁRMILYEN MUNKAGÉP 
MŰKÖDTETÉSÉRE, 
BÁRMILYEN 
ALKALMAZÁSI 
TERÜLETEN
A hatékony és hatásos működés kulcsa, hogy 
olyan traktort válasszon, amely könnyűszerrel 
kiszolgálja a modern munkagépeket, és képes azok 
lehetőségeik teljes kihasználásával működtetni a 
mezőgazdasági alkalmazások széles körében.
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„  A termelékenység növelésének kulcsa egy 
olyan traktor kiválasztása, amely a legjobb 
működést biztosítja a ma és a közeljövő modern 
munkagépei számára, és lehetővé teszi, 
hogy azok az alkalmazások széles körében 
kifejthessék lehetőségeik maximumát.

”
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EGYSZERŰ ÉS HATÉKONY 

HIDRAULIKARENDSZER
EGY SALLANGMENTES NYÍLT KÖZPONTÚ 
HIDRAULIKARENDSZER, AMELYET két fogaskerék-szivattyú szolgál 

ki. Az egyik 32 liter/perc szállítási teljesítménnyel a belső hidraulikus 

funkciókat szolgálja ki, míg a másik, 58 liter/perc olajszállítással az 

elektronikus szabályozású, 5200 kg teherbírású hátsó függesztőművet.

Opcióként az MF 5700 M sorozat traktorai képesek gombnyomásra 
100 liter/perc hidraulikus teljesítményt produkálni, miáltal a 
megnövekedett olajszállításnak köszönhetően extra sebesség és 
erő áll rendelkezésre, például rakodóadapteres munkákhoz.

Akár  

5200 KG
Az MF 5709 M, MF 5710 M és MF 5711 M típusokon 

4300 kg-os, az MF 5712 M és MF 5713 típusokon 
5200 kg teherbírású hárompont-függesztőmű könnyedén 

kezel nehéz függesztett munkagépeket is.
Az MF 5700 M sorozat traktorai az iparágvezető elektronikus 
függesztőmű-szabályozási (ELC-) rendszerrel rendelkeznek.

Akár  

3  
kihelyezett segédhidraulika-szelep
Alapfelszereltségben 2 kihelyezett 

hidraulikaszelep áll rendelkezésre, amely 
opcióként egy harmadik szeleppel bővíthető.

Függesztett munkagépek felvételekor vagy 
lecsatlakoztatásakor a hátsó sárvédőkön 

elhelyezett vezérlőgombok lehetővé teszik 
a függesztőmű fülkén kívüli vezérlését.
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Akár  

2500 KG
Az MF 5700 M Dyna-4 típusokra  

rendelkezésre álló mellső függesztőmű  
opcióval munkaeszköz-kombinációkat alkalmazva 

növelheti a termelékenységet.  
Az alapfelszereltség részét képező függesztőmű-

rugózás komfortnövelő funkció. Három 
helyzete van: rögzített, úszó vagy szállítási.

Akár  

3 TLT- 
SEBESSÉGFOKOZAT

Az 540/540E fordulatszám az MF 5700 M sorozatban alapfelszereltség, de 
minden típus esetében opcióként rendelkezésre áll egy 540/1000 ford/ perces 

vagy egy 540/540 Eco/1000 ford./perces TLT-opció. 
Az 1000 ford./perc teljesítményleadó tengely 

opcionálisan 21 bordás változatban is kapható.
A vezérlését egy modern, független TLT- (IPTO-) tengelykapcsoló végzi, 

amely elektropneumatikus működtetésű, és „finomítva“ az összekapcsolást, 
a hajtóerő fokozatos átadásával védi a hajtásláncot. Ez a már sokszor 
bizonyított vezérlőrendszer a legmagasabb szintű megbízhatóságot 

egyesíti az egyszerű használattal, és egy háromállású billenőkapcsolóval 
kényelmesen irányítható a gépkezelő munkaállomásából. 

MASSZÍV 
HÁTSÓ HÍD

A NAGY TEHERBÍRÁSÚ STRUKTURÁLIS ÖNTÖTT 
HÍDKIALAKÍTÁS OLYAN ÚJ, BELSŐ LASSÍTÓMŰVET 
TARTALMAZ, amely bolygóművel valósítja meg véglehajtás 
kimeneti fordulatszámát. Ez növeli a nyomatékot, így biztosítva, 
hogy a motorteljesítmény maximuma – az elérhető legnagyobb 
vonóerő és teljesítmény érdekében – átvitelre kerüljön a talajra.

A féltengelyek maximális fékezési hatékonysága 
érdekében az összes típus olajfürdőbe merülő többtárcsás 
fékekkel van felszerelve a hidak belső oldalán.

23



HASZNÁLJA RAKODÓJÁT A 
MASSEY FERGUSON MÓDON
Minden MF 5700 M traktor konfigurálható teljes rakodó-előkészítéssel, rakodó- 
segédkerettel, amely készen áll a Massey Ferguson MF FL és FLX rakodóadapterek 
fogadására. A traktor integrált részeként tervezett segédkeret maximális 
manőverezőképességet és egyszerű karbantartási célú hozzáférést tesz lehetővé.  
A Dyna-4 típusok úgy is rendelhetők, hogy a gyári felszerelésű rakodó-segédkeretet – 
szintén készre szerelve – az Ön által választott MF FL rakodóadapter is kiegészíti.

Ezen kívül egy opcionális, specifikusan az MF FL rakodók 
működtetésére tervezett mechanikus rakodóvezérlő joystick kényelmes, 
egyszerű és egyértelmű vezérlési lehetőséget kínál. 

MF FL.3419 X MF FL.3416 X MF FL.3720 X MF FL.3717 X MF FL.3922 X MF FL.3919 X MF FL.3819 MF FL.4018 MF FL.4121 MF FL.4220
MF 5700 M
Maximális emelési magasság - a forgócsapnál mérve m 3,40 3,40 3,70 3,70 3,90 3,90 3,79 4,02 4,06 4,20
Maximális bebillentési szög talajszinten fok 44 44 42 42 43 43 48 49 48 49
Maximális bebillentési szög maximális magasságon fok 129 51 130 51 133 49 58 60 48 61
Emelési teherbírás maximális magasságig - 
800 mm-rel (31,5“) a forgócsap előtt

kg 970 1520 1010 1590 1080 1680 1920 1780 1980 1930

Emelési teherbírás 1,5 m (59“) magasságban, 
800 mm-rel (31,5“) a forgócsap előtt

kg 1370 1560 1520 1710 1670 1890 1940 1820 2100 2020

Bebillentési erő talajszinten - 800 mm-rel (31,5“) a forgócsap előtt kg 1910 1890 2300 2280 2760 2740 3360 3400 3370 3420
Ásási mélység mm 150 150 150 150 150 150 160 180 160 170
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A TÖKÉLETES PARTNER RAKODÁSHOZ
 A A mechanikus rakodóvezérlő joystick opciót kifejezetten az 
ezeken a traktorokon történő használatra fejlesztették ki.

 A A Comfort Control funkcióval a kezelők beállíthatják az irányváltó-
működtetés reakcióját: lassú és finom – vagy gyors és hatékony.

 A A ‚fékezéskori üresbe váltás‘ funkcióval a kezelő „üresbe teheti a 
váltót“ pusztán a fék megnyomásával. Ez így nagyszerűen támogatja 
a rakodóhasználatot, mivel így a kezelőnek csak egy pedált, a féket 
kell nyomnia, amivel ezzel egyúttal a tengelykapcsolót is működteti.

 A A karcsú motorháztetőnek és a műszerfal kialakításának 
köszönhetően a kezelők számára remek kilátás nyílik a fülkéből.

 A A Visio Roof tetőopcióval javul a felemelt teherre történő 
rálátás a teljes emelési tartományban, miközben a leeső 
tárgyak elleni védelem (FOPS) változatlanul fennáll.

 A Rakodóadapterek rugalmas kínálata, alkalmazások széles skálájához

 A Univerzális traktora optimális működésének biztosítására minden 
típushoz rendelkezésre áll gyári felszerelésű rakodó-segédkeret.

 A A Dyna-4 típusok gyári felszerelésű segédkerettel 
állnak rendelkezésre, továbbá igény szerint 
gyárilag felszerelt MF FL rakodóadapterrel.

 A Nagy hidraulikus teljesítmény: alap 58 l/perc, és akár 
100 l/perces összevont olajszállítási opció

 A Kiváló manőverezhetőség, például éles fordulási szögek 
és gyorsan reagáló motor és hidraulika révén

 A Optimális és egyszerű hozzáférés a karbantartási műveletek helyeihez

RAKODÓ KEZELÉSE
A joystick fő funkciói:

A.  Emelés

B.  Süllyesztés

C.  Kanáltöltés

D.  Kanálürítés

E.  3. funkció

F.  Rakodógém rugózása

RAKODÓVEZÉRLŐ JOYSTICK
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KIEMELT TRAKTOR-
TULAJDONOSI ÉLMÉNY 
ÉS TELJES NYUGALOM

„  
A kieső idő minimalizálása kiemelt 
fontossággal bír vállalkozásom 
hatékonysága szempontjából

”

A  

HASZNOS 
MUNKAIDŐ 
MAXIMALI
ZÁLÁSÁRA  
KÉSZÜLT
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24/7 HOTLINE +800 8700 365 7

NON VECT

VECT

MASSEY FERGUSON 24/7 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TELEFONVONAL 
Az Ön Massey Ferguson márkakereskedői mindig 
Ön mellett állnak, hogy folyamatosan biztosítsák 
Massey Ferguson gépe zökkenőmentes működését.

Ha a gépével kapcsolatos támogatásra van szüksége, 
egyszerűen hívja a hivatalos 24/7 rendszerben 
működő vészhelyzeti ügyfélszolgálati vonalat. 
A szolgáltatás Dániában, Franciaországban, 
Németországban, Olaszországban, Norvégiában, 
Lengyelországban, Spanyolországban, az Egyesült 
Királyságban és Írországban áll rendelkezésre.

EZÜST ARANY

RÉSZLETEK

RENDSZERES 
KARBANTARTÁSRA 
VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK
A szolgáltatási csomag 
tartalmaz minden előírt 
karbantartási munkát, 
rögzített árakon.

JAVÍTÁSI SZERZŐDÉSEK 
Kiterjesztettgarancia-szerződé-
sek, melyek háttérbiztonságot 
jelentenek a javítási (kivéve 
az elhasználódásból adódó) 
költségek kézben tartására. 
Többlettel rendelkező vagy 
többlet nélküli árszabás 
opcióként érhető el.

GÉPTÍPUS Mind Mind

RENDSZERES 
KARBANTARTÁS*  IGEN IGEN

JAVÍTÁSI KÖLTSÉG NEM IGEN

ÖNRÉSZ NEM Opció: €0, €190, €490

*az AGCO által megállapított listaár kizárólag a kiterjesztett garanciára 
vonatkozik, és nem tartalmazza a karbantartást. 

RÖGZÍTSE KÖLTSÉGEIT, ÉS BIZTOSÍTSA 
MF 5700 M TRAKTORA OPTIMÁLIS 
TELJESÍTMÉNYÉT AZ MF CARE SEGÍTSÉGÉVEL.
Az MF Care szolgáltatás és a kiterjesztettgarancia-
szerződések rugalmasan igazodnak az Ön fizetési, 
és üzemidőre vonatkozó elvárásaihoz. A rendszeres 
szerviz megelőző jellegű karbantartást biztosít – kiszűri 
a hibákat mielőtt azok problémához vezetnének, 
csökkentve ezáltal az állásidőt. Az AGCO Parts eredeti 
alkatrészeket felhasználó hiánytalan szervizkönyv 
is növeli traktorának használtgép-értékét.

 A Traktora használtgép-értékének maximalizálása

 A Rugalmas feltételek és hosszú időtávú díjcsomagok

 A A forgalomba helyezést követő 12 hónapig áll rendelkezésre

 A A helyszíni vagy műhelyben történő szervizbeavatkozáshoz 
tapasztalt MF technikusok állnak rendelkezésre 6 000 óra

5 év
3 000 óra

5 év
50 000 bála

5 év
6 000 óra

5 év
2 000 óra

3 év
Csak ISOBUS-

kompatibilis gépek 
esetében

25 000 bála
3 év

A MASSEY FERGUSON SZOLGÁLTATÁSOK TELJES 
KÖRŰ ÉS HATÉKONY KÍNÁLATÁT NYÚJTJA
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ALKATRÉSZEK 
ÉS SZERVIZ
A TELJES GÉPÉLETTARTAMRA SZÓLÓ 

TERMÉKTÁMOGATÁS 
RENDKÍVÜL FONTOS
A mezőgazdasági gépek beszerzése, üzemeltetése 
és karbantartása komplex feladat, de Ön nyugodtan 
hátradőlhet, hiszen terméktámogatásunk és 
ügyfélszolgálatunk mindig kiemelt odafigyeléssel 
segíti az Ön munkáját. A Massey Ferguson ügyfeleként 
biztosra veheti, hogy az Ön tevékenységét valóban átlátó 
szakértő márkakereskedőink részéről személyre szabott, 
készséges és barátságos kiszolgálásban részesül.

Alkatrész- és szervizrészlegünk működésében nincs 
kieső idő, mivel nem szeretnénk, hogy egy gép állni 
kényszerüljön. Mindaddig, amíg Ön Massey Ferguson 
géppel rendelkezik, mi a rendelkezésére állunk.

Minden egyes eladott gép kapcsán büszkeséget és 
felelősséget érzünk, és küldetésünknek tekintjük, hogy 
az Ön által megvásárolt gép megbízhatóan működjön 
minden egyes alkalommal, amikor Ön használni kívánja.

„  Azt szeretném, hogy a napi 
karbantartás gyors és egyszerű 
legyen, hogy több időt tölthessek 
a családommal.

”
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AZ MF 5700 M TRAKTORT ÚGY 
TERVEZTÜK, HOGY A RENDSZERES 
KARBANTARTÁSA GYORS, ÁTTEKINTHETŐ, 
EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY LEGYEN. 
Annak érdekében, hogy a napi karbantartást 
gyorssá, áttekinthetővé és egyszerűvé tegyük, a 
praktikumot a stílussal elegyítettük, és kiküszöböltük 
a traktorkarbantartással járó kellemetlenségeket, így 
amellett, hogy hamarabb láthat munkához, még több 
szabadidővel is rendelkezhet. A Massey Ferguson 
MF 5700 M sorozat traktorai esetében a gépudvarban a 
napi munkára való felkészítés minimális időt vesz igénybe. A motor légszűrője könnyen hozzáférhető és tisztítható. A mellső híd és a „karcsúsított” motorháztető 

kialakításának köszönhetően az olajszint-ellenőrző 
nívópálca és a szűrő is könnyen hozzáférhető.

A hűtőegység könnyen hozzáférhető, és ezáltal 
gyorsabban és egyszerűbben tisztítható.

OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
A mai mezőgazdaság olyan gépeket tesz szükségessé, 
amelyek a vállalkozás igényeihez illeszkednek. Annak 
érdekében, hogy Massey Ferguson gépét egyedi igényeihez 
tudja alakítani, opciók és kiegészítők széles körét kínáljuk 
– a homlokrakodó adapterektől kezdve a pótsúlyokon, 
további segédhidraulika-szelepeken, megnövelt szállítású 
hidraulikarendszereken keresztül egészen az automata 
párhuzamvezetési technológiáig. Kényelme érdekében 
magasabb komfortszintű ülések, hangrendszerek, 
hűtőládák és még sok egyéb dolog áll rendelkezésre.

Mérnökeink minden, általunk kínált felszereltségi 
elemet minden szempontból alapos vizsgálatnak 
vettek alá, így biztosított az Ön gépével való optimális 
kompatibilitás, a biztonság, a tartósság és a megfelelő 
működés. Ön szakértő szolgáltatásban részesül 
Massey Ferguson márkakereskedője részéről, aki 
rendelkezik az összes szükséges szerszámmal 
és ismerettel a szakszerű beszereléshez.

A fülke légszűrője könnyen hozzáférhető a 
tisztítás céljából történő kiszereléshez.
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MINDIG ÖN MELLETT 
ÁLLUNK, HOGY NÖVELJÜK 

NYERESÉGESSÉGÉT 
ÉS HATÉKONYSÁGÁT
ÜDVÖZLI ÖNT AZ MF SERVICES – MINDEN 
AMIRE SZÜKSÉGE VAN MF 5700 M TRAKTORA 
ÜZEMELTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁHOZ.

A könnyen hozzáférhető és rugalmas MF szerviz segít az 
üzemeltetési költségek kézben tartásában, a költségvetés és az 
üzleti terv realizálásában. Mindezek érdekében biztosítja, hogy a 
gép minden üzemórája hozzáadott érték legyen, így Ön szabadon 
koncentrálhasson mezőgazdasági tevékenysége fő feladataira.

A szervizanyagok teljes körűen rendelkezésre álló készlete minden eddiginél 
könnyebbé teszi a Massey Ferguson gépek fenntartását és üzemeltetését.
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A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési 
feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy 
nem érhető el összes csomag minden országban. 

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.

MASSEY FERGUSON 
MÁRKAKERESKEDŐI 
HÁLÓZAT
Az Ön MF márkakereskedője területének egyik 
legjobb mezőgazdasági gépszakértője. Mindig 
bizalommal fordulhat márkakereskedőjéhez 
a legjobb értékesítési, karbantartási, javítási 
szolgáltatásokért, vagy éppen alkatrész 
vagy új gép vásárlása ügyében.

TÖBB MINT 4700 SZERVIZ- 
ÉS JAVÍTÁSI PONT 
VILÁGSZERTE

AGCO FINANCE
A TÖKÉLETES FINANSZÍROZÁSI 
MEGOLDÁST BIZTOSÍTJA 
VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA.

Az AGCO Finance a Massey Ferguson integrált, 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó részlege, amely az 
Ön vállalkozására szabott pénzügyi megoldásokat 
kínál, többek között lízingre, hitelre, zártvégű 
lízingre, teljes szolgáltatási csomagokra, tartós 
bérletre, és az MF Care kiterjesztettgarancia-
szerződések finanszírozására is.

MASSEY FERGUSON 
AJÁNDÉKTÁRGYAK
MOST MÁR ÖN IS LEHET 
OLYAN STÍLUSOS, MINT A 
MASSEY FERGUSONJA.

Egy olyan sapkát keres, amely illik az 
MF 5700 M traktorához... vagy stílusos 
és tartós munkaruházatot venne? Kiváló 
minőségű termékek exkluzív kínálatával 
rendelkezünk, melyek egyszerűen csak 
megtetszhetnek Önnek vagy családtagjainak, 
illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez 
jelentkezzen be online áruházunkba:

Shop.MasseyFerguson. com

AZ EREDETI 
MASSEY FERGUSON 
ALKATRÉSZEK
A LEGJOBB GARANCIÁT JELENTIK ARRA, 
HOGY AZ ÚJ MF 5700 M TRAKTORA 
IDŐVEL IS MEGŐRIZZE ÉRTÉKÉT, ÉS VÉDVE 
LEGYEN A NEM TERVEZETT ÁLLÁSIDŐK 
ELŐFORDULÁSÁVAL SZEMBEN.

Válasszon kiegészítőink széles választékából, 
melyek között kenőanyagokat, AdBlue-t, 
ápolószereket, fülkekiegészítőket és még sok más 
dolgot találhat. Minden kiegészítő kizárólagosan 
az MF márkakereskedőjétől 
vásárolható meg.

Az „AGCO Parts Books To Go“ 
okostelefon-alkalmazás hasz-
nálatával gyorsan és egyszerű-
en beazonosíthatja a szükséges 
MF alkatrészt, és közvetlenül 
meg is rendelheti. Az alkal-
mazás letölthető az App Store 
vagy a Google Play Áruház 
felületén. Személyes hozzáfé-
rési adatai rendelkezésre állnak 
MF márkakereskedőjénél.
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B

A

D

E

C

MF 5710–13 M
12x12

MF 5709–11 M 
DYNA 4

Motor

AGCO POWER 4-hengeres, turbó, Common rail l l

Eltárolt motorfordulat l l

Sebességváltó

Mechanikus 12×12 l -

Dyna-4 16×16 - l

Powershuttle l -

Comfort Control l l

Power Control - l

Kuplungvezérlő a sebességváltó karon l -

AutoDrive és fékezéskor üresbe kapcsolás - m

Mászófokozat m m

Nagyméretű, síkpadlós fülke (2 ajtó, egyszerű bejutás)  l l

Nagyméretű, síkpadlós, rugózott fülke 
(2 ajtó, egyszerű bejutás )

- m

Sárvédőtoldatok m m

Légkondicionáló berendezés m m

„High vis“ tető rakodóműködtetéshez m m

Dönthető kormányoszlop l l

Kettős beállítású kormányoszlop 
(döntés és teleszkópos) m m

Mechanikus ülés l l

Légrugós ülés m m

Utasülés m m

Rádió / CD / MP3/ elülső aux-bemenet m m

Tetőre szerelt munkalámpák (elülső és hátsó) l l

Kiegészítő, korlátra szerelt munkalámpák m m

2 visszapillantó tükör l l

2 teleszkópos visszapillantó tükör m m

Továbbfejlesztett teljesítményfigyelő monitor l l

Szerszámosláda l l

MF 5710–13 M
12x12

MF 5709–11 M
DYNA 4

Hidraulika

Független segédhidraulika-szivattyú (58 l/min) l l

2 mechanikus hidraulika szelep l l

3 mechanikus hidraulika szelep m m

Függesztőmű-vezérlő kar (intermix) l -
Továbbfejlesztett hátsófüggesztőmű-
vezérlés (intermix / max magasság / 

gyors talajba hatolás / lengéscsillapító)
m l

Függesztőmű-vezérlő a sárvédőn, bal oldal - m

Függesztőmű-vezérlő a sárvédőkön, mindkét oldal l l

Mellső függesztőmű - m

TLT

Független TLT l l

Elektrohidraulikus TLT-tengelykapcsoló l l

Fülkében elhelyezett teljesítményleadó 
tengely fordulatszám választás l l

540 - -
540/540 E l l

540/1000 m m

540 / 540 E / 1000 m m

Mellső híd

4-kerékhajtás l l

Elektrohidraulikus differenciálzár l l

Első sárvédők* m m

Csuklós elülső sárvédők m m

Kiegészítő felszerelés

Hidraulikus pótkocsifék (kétkörös) l l

Pneumatikus pótkocsifék (kétkörös) m m

Pneumatikus pótkocsifék (kétkörös) + hidraulikus kör m m

Áramtalanító kapcsoló l l

JELMAGYARÁZAT
l  Alapfelszereltség   
m  Opcionális  
-  Nem áll rendelkezésre  
*  2-kerékhajtásnál nem   

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a 
lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, 
vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részteleinek előzetes értesítés nélkül 
történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztesse Massey Ferguson 
márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

TEGYE MF 5700 M TRAKTORÁT A SAJÁTJÁVÁ, ÉS OLYAN EGYEDIVÉ, MINT AMILYEN A SAJÁT GAZDASÁGA

MÉRETEK
MF 5709 M 
MF 5710 M 
MF 5711 M

MF 5709 M
Dyna-4

MF 5710 M 
MF 5711 M

Dyna-4

MF 5712 M 
MF 5713 M

12x12

A Teljes hossz az első tehertartó váztól a hátsó felfüggesztő karokig mm 4305 4197 4305 4305

B Tengelytáv mm 2430 2430 2430 2500

C Magasság fülketetőig (standard/Visio) mm 2650* 2685* 2685* 2730*

D Maximális hasmagasság† (pick-up hitch esetén 80 mm-rel kevesebb) mm 480 515 515 520

E Magasság fülketetőig (standard/Visio), hátsó tengelytől mérve mm 1949

Szélesség (min./max.) mm 1380–1925 1795–2587 1795–2587 1795–2587

Fordulókör - külső körátmérő, fékezés nélkül m 8,3 8,3 8,3 8,4

* 16.9 R 34 gumiabroncsok   ** 18.4 R 38 gumiabroncsok  †420/85R38 gumiabroncsok
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MF 5710 M
12×12

MF 5711 M
12×12

MF 5712 M
12×12

MF 5713 M
12×12

MF 5709 M
Dyna 4

MF 5710 M
Dyna 4

MF 5711 M
Dyna 4

MAGYARÁZAT
✪  ISO TR14396
*  Gyártó tesztje alapján
**  Alapfelszereltség 

feltöltött 
üzemanyagtartállyal, egy 
75 kg súlyú gépkezelővel 
és a legkisebb 
gumiabroncsokkal

Motorteljesítmény
Névleges teljesítmény 2200 ford./perc fordulatszámon ✪ ISO LE (kW) 100 (77) 110 (82) 120 (90) 130 (97) 90 (68) 100 (77) 110 (82) 

Max teljesítmény 2000 ford./perc fordulatszámon ✪ ISO LE (kW) 105 (80) 115 (86) 125 (93) 135 (101) 95 (71) 105 (80) 115 (86) 
Max nyomaték 1500 ford./perc fordulatszámon Nm 440 460 520 545 405 440 460

Motor
Típus/űrtartalom/hengerek száma

Technológia Elektronikus befecskendezés, közös nyomócsöves, hengerenként 4 szelep, DOC + SCR
Sebességváltó

Típus / sebességfokozatok száma 12×12 Fél-Powershift 16x16
Fokozatok / tartományok 6×2 4×4

Irányváltó Power Control kar és Comfort Control

Opcionális irányváltó Power Shuttle (Comfort Control és karos tengelykapcsoló-oldás)
Power Shuttle (Power Control kar és Comfort 
Control) + fékezéskor üresbe váltás (opció)

Min. sebesség 1400 ford./perc fordulatszámon km/h 1,26 1,31 1,30
Opcionális mászófokozatok 24×24 32×32

Min sebesség 1400 ford./perc 
fordulatszámon, mászófokozattal

km/h 0,09 0,14

TLT 
Üzemeltetés és vezérlés Független / elektrohidraulikus vezérlés

TLT-fordulatszámok (alapfelszereltségben) 540 / 540 Eco 540–1000 540 / 540 Eco
Opcionális TLT-fordulatszámok 540 / 1000   //   540/540 Eco/1000 540 / 540 Eco /1000 // 540 / 540 Eco 540 / 1000   //   540/540 Eco/1000

TLT-fordulatszám adott motorfordulatszámnál 540 és 1000 2 000
TLT-fordulatszám adott motorfordulatszámnál 540 Eco 1550

Teljesítményleadó tengely
Alapfelszereltség 6-bordás

Opcionális 6- és 21-bordás
Hidraulika

Max olajáramlás - 1. szint l/perc 33 liter/perc a kormánymű, a fékek, a differenciálzár, a TLT és a 4-kerékhajtás kiszolgálására
Alapfelszereltségű max. olajáramlás – 2. szint l/perc 58 l/perc a kihelyezett hidraulika és a hátsó függesztőmű ellátásra

Opcionális max. olajáramlás – 2. szint l/perc
58 l/perc a hátsó felfüggesztéshez + 42 l/perc a kihelyezett hidraulikához

A két szivattyú kombinált alkalmazásával 100 l/perc ellátás a kihelyezett hidraulika ellátására (pl.: rakodó)
Kombinált folyadékáram-szabályozás Teljesen automatikus (elektromos kapcsoló a fülkében)

Max. nyomás Bar 200
Alapfelszereltségű kihelyezett hidraulikaszelepek 

/ opcionális hidraulika szelepek
2 / 3

Hátsó függesztőmű
Maximális teherbírás kg 4300 5200 4300

Alsó karvégek Horgos karvégek (Kat. 2) Horgos karvégek (Kat. 3) Horgos karvégek (Kat. 2)
Fékek

Típus Elektrohidraulikus / olajhűtéses
Hátsó abroncsok

Alapfelszereltség 420/85 R 34 420/85 R 38 420/85 R 34

Opcionális
460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34 

340/85 R 38 - 420/85 R 38 
480/70 R 38- 540/65 R 38

460/85 R 38 - 
520/70 R 38 - 600/65 R 38

460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34 
340/85 R 38 - 420/85 R 38 480/70 R 38- 540/65 R 38

Feltöltési mennyiségek
Üzemanyagtartály térfogata liter 153 160

AdBlue® tartály térfogata liter 18
Tömeg

4-kerékhajtás** kg 4070 4230 4400 4500
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VEGYTISZTA 
HATÉKONYSÁG
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www. MasseyFerguson. co. uk

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