
DE LA MASSEY FERGUSON

75-130 CP MF 4700, MF 5700 & MF 6700



Stabilește noi standarde. Mărește așteptările

NOUL SIMBOL INTERNAȚIONAL AL BRANDULUI - Fiind cel mai prestigios nume din industria 
utilajelor agricole, Massey Ferguson trezește pasiuni în rândul fermierilor profesioniști înnebuniți 
după tehnologia ingenioasă și tractoarele emblematice.

De-a lungul istoriei brandului, tractoarele Massey Ferguson au simbolizat spiritul vremurilor lor. Călcând pe urmele 
predecesorilor săi emblematici: tractorul negru, Ferguson Brown, TE20, MF 35 și MF 65 renumite la nivel mondial, 
seria MF 135, MF 165, MF 200 și MF 300, MF 4700, MF 5700 și MF 6700 sunt menite să continue remarcabila 
saga a acestor simboluri MF de inovație practică, spre a oferi echivalentul modern pentru funcționarea eficientă 
în aplicațiile agricole contemporane. Aceștia sunt pionierii moderni oferiți universului agriculturii - sunt vizionari în 
domeniile lor. Continuă să depășească limitele. Aceste game noi de tractoare fiabile și simple deschid orizonturi noi 
pentru universul agriculturii.

Massey Ferguson a oferit dintotdeauna soluţii inovatoare și practice pentru nevoile fermierilor, în pas cu provocările 
vremurilor. Aceste tractoare continuă această tradiţie, oferind o gamă de tractoare foarte moderne, de înaltă 
performanţă, ultra-rezistente și fiabile, care asigură o eficienţă excepţională pentru orice fermier de oriunde din lume.

Cu designul lor complet nou, dar simplu, fabricate în unităţi de producţie moderne din întreaga lume, cu sisteme 
de transmisie eficiente și un nivel ridicat de confort, tractoarele din seria MF 4700, MF 5700 și MF 6700 sunt 
concepute cu siguranță să fie noul cal de povară al lumii. 

Acestea oferă într-adevăr un raport excelent calitate-preț pentru orice sector!

Design și fabricație 
Massey Ferguson

Aspect stilizat specific familiei MF. 
Proiectat din temelii, fabricat la 

standarde de ultimă generație. 
Construit în unități ultramoderne 

de înaltă tehnologie.

Aflați mai multe la paginile 4-7
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MF 4700, MF 5700 și MF 6700 



O veritabilă combinație tractor-încărcător

Tractorul dvs. poate fi configurat din fabricație 
pentru a fi complet pregătit pentru un încărcător MF

Aflați mai multe la paginile 24-27
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Motoare AGCO Power

Motoare cu 3 sau 4 cilindri, puternice și cu 
consum eficient de carburant, conforme 

cu cele mai recente standarde de emisii

Aflați mai multe la paginile 8-9

Punți față 2WD și 4WD

Poate fi echipat cu acționare 
electrohidraulică, sistem de blocaj 

al diferențialului spate și 4WD

Aflați mai multe la paginile 10-11

Transmisii noi și MODERNE

Transmisia 12X12 complet nouă, sincronizată este proiectată pentru a furniza o putere 
eficientă cu o absorbție minimă a puterii. Performanțe neegalate de alte tractoare din lume. 

16X16 Dyna-4 oferă control comod și simplu, lider în clasa sa, cu schimbarea treptelor de 
viteză fără ambreiaj la modelele MF 5700.

Aflați mai multe la paginile 12-13

Acces ușor în mediul operatorului 

Puteți intra în mediul operatorului fie 
de pe partea stângă, fie de pe partea 

dreaptă, cu un acces ușor pe treptele 
largi, bine spațiate

Aflați mai multe la paginile 18-19

Priza de putere (PTO)

Puteți alege între o gamă de turații de 540, 540E 
și 1000 PTO ale prizei de putere (PTO) pentru 

acționarea oricăror unelte moderne

Aflați mai multe la paginile 14-17

Sistemul hidraulic

Sistemul extrem de eficient cu două pompe ca 
dotare standard asigură o eficiență optimă în 

operarea unui număr de servicii în același timp.

Aflați mai multe la paginile 14-17

Ușor de utilizat

Datorită noilor comenzi intuitive și ergonomice, tractorul 
va răspunde ușor la comanda dvs. Dacă recunoașteți 

sentimentul oferit de condus, este cel mai probabil similar 
cu condusul mașinii dvs.

Aflați mai multe la paginile 12-13

Un nou STANDARD al confortului în cabină

Echipat cu toate caracteristicile noi pentru segmentul 
tractoarelor, vizibilitate la 360°, inclusiv noua opțiune de 

plafon Visio. Conceput pentru confortul dvs. în timpul 
utilizării. Disponibil acum cu opțiunea de suspensie 

mecanică a cabinei la modelele MF 5700 Dyna-4

Aflați mai multe la paginile 20-21



Oricine cumpără astăzi un tractor Massey Ferguson se așteaptă ca acesta să 

îndeplinească cele mai recente standarde operaționale și de mediu. Se așteaptă 

ca acesta să îmbine tot ce este mai bun din tehnologiile actuale în materie de 

confort, simplitate, fiabilitate, calitate, precum și cea mai bună experiență în 

materie de operațiuni agricole. 

Cum știm acest lucru? Deoarece, în calitate de partener, dvs. stați la baza 

fazei de proiectare. Acesta este motivul pentru care inginerii Massey Ferguson au 

început proiectarea de la zero. Inginerii noștri au agricultura în sânge și putere de 

viziune, răspunzând nevoilor dvs. individuale. Aceștia sunt gata să dezvolte soluții 

noi la provocările complexe de azi și de mâine ale agriculturii.

Schimbarea întrebărilor pentru a găsi răspunsuri noi 
și de actualitate la provocările vremurilor
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Suntem un brand mondial. Suntem Massey Ferguson, iar noile MF 4700, MF 5700 și MF 6700 
sunt tractoare care încorporează pe deplin semnificația acestei afirmații.

Am creat tractoare în care se regăsește tot ceea ce știm despre agricultură. Prin noile serii MF 4700, 
MF 5700 și MF 6700, ADN-ul Massey Ferguson este transferat pe câmp pentru ca fiecare fermier, din 
orice parte a lumii, să poată experimenta ce se întâmplă atunci când tehnologia creată este simplă, 
fiabilă și accesibilă.

În decursul îndelungatei sale istorii, Massey Ferguson a făcut mult mai mult decât să conceapă, să 
construiască și să vândă mașini agricole pentru a le oferi fermierilor cele mai bune unelte posibile. 
Pornind de la desenele 3D ale echipei de inginerie de la Beauvais, camera de realitate virtuală MF și 
fabricile au conceput tractoare al căror scop a fost întotdeauna de a le permite fermierilor să se bazeze 
pe ele zi de zi.

DESIGN GLOBAL- 
UN TRACTOR GLOBAL PENTRU DOMENIUL AGRICULTURII  

82.837 de ore de testare pe teren Inginerie bazată pe realitatea virtuală 3D
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100% design, motor, transmisie, mediu pentru operator noi…

82.837 ore de testare deja acumulate în șapte unități din toată lumea (Franța, R
egatul U

nit, 
Tu

rci
a,.

..)

Fiabilitatea este parte a ADN-ului nostru. Ca parte a promisiunii brandului, Massey Ferguson 

și-a luat angajamentul de a furniza întotdeauna cea mai înaltă calitate. Fiecare componentă 

a noilor serii MF 4700, MF 5700 și MF 6700 a fost atent concepută, selectată și comandată 

de la cei mai buni furnizori pentru fabricație și a fost asamblată cu cele mai recente tehnologii 

de fabricație. Pe tot parcursul procesului de fabricație și înainte de a ieși din fabrică, echipa 

noastră de asigurare a calității efectuează verificări sistematice pentru a controla fiecare detaliu.

Oriunde vă uitați și tot ce atingeți emană o senzație de inginerie avansată, de înaltă calitate. 

Pe capotă și în centrul volanului, se observă logoul unui brand în care aveți încredere. Sunteți pe 

cale să începeți o lucrare grea, folosind noul dvs. tractor Massey Ferguson pentru prima dată. 

Nu știți cum va fi, însă aveți senzația că acest nou cal de povară nu vă va dezamăgi.

Fabricație modernă, de ultimă generație
Fiabilitate încorporată, fiabilitate integrală 
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Unitatea de fabricație a tractoarelor 

Massey Ferguson din Beauvais (Franța) câștigă 
premiul „Fabrica anului 2016” în Franța 

„L’Usine Nouvelle”



100% design, motor, transmisie, mediu pentru operator noi…

82.837 ore de testare deja acumulate în șapte unități din toată lumea (Franța, R
egatul U

nit, 
Tu

rci
a,.

..)

47 de prototipuri testate în laborator și pe teren

8 ani pentru proiectul de dezvoltare

64 ingineri MF dedicați

Investiț ie de 350 m

il.
 $

O SINGURĂ unitate centrală de 
inginerie – Beauvais cu ingineri din Canoas (Brazilia), Chennai (India) și Changzhou (China)
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Deși subestimat, sistemul de transmisie reprezintă probabil cea mai importantă parte a oricărui tractor 

Massey Ferguson. Fiecare componentă a șasiului a fost proiectată pentru a asigura o putere maximă –  

un factor major în performanța generală a unui tractor agricol. Acest design modern asigură versatilitatea, 

puterea, durabilitatea și capacitatea excepţională a tractoarelor din seriile MF 4700, MF 5700 și MF 6700.

Sistemul de transmisie al seriilor 
MF 4700, MF 5700 și MF 6700 - 
Definiția unui design excelent

MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 5708 MF 5709 MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713

Putere max. @ 2.000 rpm (CP) 75 85 95 85 95 100 110 120 130

Cuplu max. @ 1.500 rpm 312 347 355 347 405 410 417 502 540

Tipul transmisiei Transmisie sincronizată 12x12 Dyna-4
Transmisie sincronizată 12X12 

sau Dyna-4
Transmisie sincronizată 12x12

Tipul motorului AGCO POWER 3,3 l/3 cilindri, conform cu cele mai recente standarde de emisii
AGCO POWER 4,4 l/4 cilindri, conform cu tehnologia DOC  

și SCR „totul într-unul” care nu necesită întreținere

Versiune Cabină/Platformă Cabină

Ampatament 2.250 mm 2.320 mm 2.430 2.500 mm

Capacitatea ridicătorului spate 3.000 kg 4.300 kg 5.200 kg



Vizibilitate inegalabilă la 360°

Sistemul compact, „multifuncțional” SCR oferă 
șoferului vizibilitate la 360°, pentru un nivel 

optim de confort și siguranță în timpul lucrului.
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Pentru Massey Ferguson și echipa noastră de ingineri, modelarea și influențarea viitorului au 
constituit dintotdeauna o provocare interesantă. În acest fel, intenționăm să oferim motoare 
extrem de eficiente și puternice, reducând totodată la minimum consumul de carburant, ceea ce 
poate avea un efect semnificativ asupra balanței afacerii dvs., și intenționăm, de asemenea, să 
contribuim la îndeplinirea angajamentelor de mediu ale industriei.

Încă din 2008, Massey Ferguson, împreună cu AGCO Power, au introdus pentru prima oară 
tehnologia SCR (reducție catalitică selectivă) drept cea mai simplă soluție, care nu necesită 
întreținere, pentru conformarea la cele mai exigente legislații în materie de emisii, fără 
compromiterea puterii sau a productivității. Această tehnologie este acum un standard al 
industriei, însă continuăm să fim lideri prin cele 50.000 de tractoare echipate cu SCR din 
întreaga lume! - Singurul impact asupra afacerii dvs. este unul pozitiv: reducerea facturilor 
pentru carburant.

Renumit pentru fiabilitatea, robustețea și economia de carburant, motorul AGCO Power de 
3,3 litri cu trei cilindri reprezintă inima seriilor MF 4700, MF 5708 și MF 5709, oferind o putere 
între 75 și 95 CP, în timp ce motorul AGCO Power de 4,4 litri cu patru cilindri propulsează seriile 
MF 5710 și MF 5711, pe lângă seria MF 6700, furnizând între 100 și 130 CP. Atât tractorul, cât 
și motorul sunt produse de același fabricant, astfel că puteți conta pe aceeași calitate înaltă, iar 
compatibilitatea și eficiența sunt inegalabile.

Economie de carburant, emisii de zgomot reduse 
Toate motoarele utilizate la tractoarele din seriile MF 4700, MF 5700 și MF 6700 au un design de 
„cursă lungă” care asigură niveluri ridicate ale cuplului într-o gamă mare de viteze. Cuplul maxim 
se obține la turații mici ale motorului: Cu o turație nominală redusă a motorului – de doar 
2 000 rpm – nu este minimizat numai consumul de carburant diesel, ci și zgomotul și uzura, ceea 
ce duce la reducerea facturilor pentru carburant și la o experiență mai plăcută a operatorului.

Motorul - Forța pentru a face față oricărei sarcini

* SCR este integrat la versiunile de cabină MF 4708 și MF 4709, precum și la toate modelele MF 5700 și MF 6700.

Tehnologie SCR „totul într-unul”

Tehnologia SCR de a treia generaţie care nu necesită 
întreţinere reduce timpii de inactivitate și costurile. Puterea 

tractorului este disponibilă în orice moment, nefiind nevoie 
de o regenerare a filtrului de particule diesel (DPF).

Rezervor de AdBlue®*

Rezervorul de AdBlue® poate fi umplut cu ușurinţă 
în același timp cu realimentarea cu combustibil.

Motor nou AGCO Power

Motoarele de 3,3 litri cu trei cilindri produc o putere între 75 și 95 CP, 
în timp ce unitatea de 4,4 l generează între 100 și 130 CP. Aceste 

motoare cu turbocompresor și-au dovedit pe deplin performanţele și 
fiabilitate la tractoarele din seriile MF 5600 și MF 5700 SL. 

Sistem de alimentare cu carburant în 
rampă comună

Sistemul de alimentare cu carburant în 
rampă comună oferă presiuni optimizate de 

injecție chiar și la turații mici ale motorului, 
iar temperaturile ridicate înseamnă, de 

asemenea, că nu este nevoie de un filtru DPF.
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Transmisie

Transmisie 12X12 și 16X16 (Dyna-4). Transmisie modernă 
și economică, absorbție redusă a puterii, oferind eficiență 

remarcabilă și economii excelente de carburant. Lubrifierea 
sub presiune a cutiei de viteze reduce rezistența la 

înaintare și fricțiunea. Dyna-4 (16X16) este disponibilă la 
toate modelele MF 5700 (a se vedea pagina 14)

Cutie de viteze cu inversarea completă a sensului 
de deplasare înapoi, cu opțiune de funcționare 

mecanică sau hidraulică pentru transmisia 12X12

Designul cu flux direct 
reduce la minimum 

pierderea puterii, pentru 
a maximiza performanțele 

și economia

Ambreiajul PTO cu acționare 
hidraulică asigură funcționarea 

simplă și durata mare de viață

Cutia de viteze 12F/12R cu 6 trepte și 
2 game 16F/16R Dyna-4 cu 4 trepte 

și 4 raporturi Powershift

Motoare complet noi 
cu 3 sau 4 cilindri

Sistemul de transmisie -  
Inginerie inspirată



2.320 mm
4.197 mm

2.685 mm*

515 mm

MF 5708/09
85-95 CP
Dyna-4

Acționare electro-hidraulică 
a blocajului diferențialului, 

activare simplă în orice condiții

Puntea spate extrem 
de rezistentă, cu butuci 

planetari ultra-rezistenți 
garantează funcționarea 

fiabilă chiar și în cazul 
celor mai grele încărcături

PTO complet 
independentă

Ridicătorul spate 
ultra-rezistent cu ELC 

(comandă electronică a 
ridicătorului) garantează 

funcționarea sigură 
și fiabilă a celor mai 

grele unelte.

Punte spate ultra-rezistentă.  
Putere pentru a atașa orice unealtă

2.250 mm 2.430 mm

2.430 mm

2.500 mm

4.067 mm 4.305 mm

4.305 mm

4.305 mm

2.550 mm* 2.650 mm*

2.685 mm*

2.730 mm**

460 mm 480 mm

515 mm

520 mm

MF 4700
75-95 CP
12x12

MF 5710/11
100-110 CP
12x12

MF 5710/11
100-110 CP
Dyna-4

MF 6700
120-130 CP
12x12

Ampatament - opțiune

* Valoare standard la pneurile 16,9 R 34   ** Valoare standard la pneurile 18,4 R 38.
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Tractoarele din seriile MF 4700, MF 5710-11 
și MF 6700 dispun de o transmisie sincronizată 
nou-nouţă care oferă în total 12 trepte de 
viteză pentru deplasare înainte și 12 trepte de 
viteză pentru deplasare înapoi în două game de 
viteze. Șase trepte de viteză sunt în intervalul 
tipic de muncă pe teren de 4-12 km/oră, iar 
viteza maximă este de 40 km/oră.

De ce este transmisia atât de ușor de utilizat?

Transmisie 12x12 eficientă și ușor de utilizat

Trecerea de la sensul de deplasare înainte 
și înapoi la capetele de rând sau în curtea 
fermei, sau la cuplarea uneltelor este 
facilitată de o manetă cu sincronizare 
mecanică montată pe tabloul de bord.

Deoarece transmisia este nouă, inginerii 
Massey Ferguson au putut proiecta 
funcționarea manetei pentru pedala de 
ambreiaj ținând cont de confortul clientului. 
Acest design nou face posibilă depunerea 
unui efort mai mic, astfel încât schimbarea 
treptelor de viteză să devină la fel de simplă 
ca în orice autoturism modern.

Maneta opţională Power Control dispusă pe stânga oferă o operare simplă și comodă 
trei-în-unu graţie transmisiei de ultimă generaţie. De la manetă, operatorul poate inversa 
direcţia înainte și înapoi și poate selecta punctul neutru. Pentru o precizie superioară, 
receptivitatea la inversare poate fi ajustată folosind selectorul Comfort Control, combinația 
perfectă pentru lucrul cu un încărcător frontal.

Această opțiune este prevăzută cu un buton pentru controlul ambreiajului pe schimbătorul 
de viteze, care vă permite să schimbați treapta de viteză fără a folosi pedala de ambreiaj.

Viteza potrivită pentru fiecare operațiune se selectează cu ușurință utilizând manetele 
de viteză, care sunt ușor accesibile și poziționate perfect în raport cu mâna operatorului, 
asigurând o trecere neobstrucționată la urcare/coborâre. Ambreiajul cu o singură placă, 
de tip uscat, este ușor de operat și simplu de întreținut. 

Este disponibilă, de asemenea, opțiunea Super Creeper pentru activitățile care necesită 
viteze foarte mici, de până la 140 m/oră*.

* la 1.400 rpm cu pneuri 16.9R34 și transmisie 12x12
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Diagrama ilustrează gamele de lucru 
pe câmp pentru gama MF 4700

Transmisie 12x12
• Viteză maximă normală 40 km/oră

- pneuri spate 16.9-30
• 6 trepte în gama principală de lucru pe câmp

- De la 4 la 12 km/oră

Viteză înainte/înapoi
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NOILE modele MF 5700 cu transmisie 
Dyna-4 - între 85 CP și 110 CP

Această transmisie Massey Ferguson este renumită pentru 
fiabilitatea sa robustă remarcabilă care permite o operare 
lină și fără efort, oferind un control care nu necesită deloc 
apăsarea ambreiajului prin maneta Power Control acţionată 
cu mâna stângă sau maneta în T de pe cotiera din dreapta. 

O nouă caracteristică a transmisiei, plasarea în punctul 
neutru, activată de la pedala de frână, este disponibilă ca 
opțiune cu AutoDrive. De îndată ce se apasă pedala de 
frână, ambreiajul este acționat simultan. Aceasta facilitează 
munca operatorului, sporind eficiența și comoditatea și 
fiind utilă îndeosebi pentru operațiunile cu încărcător.

Pentru a garanta un proces fluid, funcţia „Speedmatching” 
vine ca dotare standard pentru a asigura selecţia automată 
a celui mai adecvat raport Dynashift la schimbările de 
gamă. Opțiunea de deplasare lentă (creeper) este și 
ea disponibilă, în funcție de specificațiile modelului, iar 
sistemul Comfort Control vine ca dotare standard.
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întotdeauna opțiunea potrivită

Manetă simplă și multifuncțională acționată cu mâna stângă  

Maneta exclusivă Power Control permite o operare comodă și simplă, 
trei-în-unu. Operatorii pot inversa sensul de mers înainte/înapoi, pot 
schimba treptele de viteză Dynashift și gama și pot selecta punctul neutru, 
lăsând mâna dreaptă liberă pentru a opera încărcătorul sau uneltele cu 
sistem hidraulic.

Maneta în T din dreapta

Trebuie doar să deplasați maneta în T de control al transmisiei înainte 
sau înapoi pentru a trece prin cele 4 raporturi Dynashift. Pentru a 
schimba gama, este suficient să apăsați butonul de selecție a gamei 
deplasând maneta.

AutoDrive

AutoDrive (opțional) permite schimbarea automată a treptelor de viteză și 
funcționează în două moduri: 

• Modul Power AutoDrive: Raporturile powershift se schimbă la 2.100 rpm

• Modul Eco AutoDrive: Raporturile powershift se schimbă la 1.500 rpm

Opțiunea de viteze de deplasare lentă (creeper)

Pentru sarcinile specifice care necesită viteze reduse, controlul ultra-precis 
este asigurat de treptele de viteză suplimentare lente, pentru o deplasare 
înainte de până la 100 m/oră. 

Sistemul „Comfort Control”

Puteți alege între o inversare lină sau rapidă de sens prin simpla reglare 
a sistemului „Comfort Control” în funcție de diversele lucrări – încet și lin 
sau rapid și eficient.

Frânare cu trecere în punctul neutru

Comutatorul de trecere în neutru la frânare (opțional) acționează simultan 
ambreiajul de îndată ce se apasă pe pedala de frână. Aceasta facilitează 
munca operatorului, sporind eficiența și comoditatea și fiind utilă îndeosebi 
pentru operațiunile cu încărcător. 

Performanțele impresionante și designul eficient 
al transmisiei Dyna-4 oferă o productivitate, un 
control și o comoditate imbatabile, grație celor 
16 trepte de viteză pentru deplasare înainte și 
16 pentru deplasare înapoi care nu necesită deloc 
folosirea ambreiajului.

Transmisia Dyna-4 vă oferă un control simplu 
și comod de înaltă clasă folosind fie maneta 
Power Control din stânga, fie maneta în T din 
dreapta. 

Avantajele transmisiei Dyna-4 sunt:

• Performanțe excepționale în cadrul fermei, pe câmp sau pe drum –  
16 viteze de mers înainte și 16 viteze de marșarier cu o singură 
manetă, toate putând fiind schimbate fără a folosi ambreiajul. 
Funcția „Speedmatching” selectează raporturile optime Dynashift la 
schimbarea gamei

• O operare extrem de ușoară folosind maneta Power Control din stânga 
sau maneta în T

• Operațiuni comode cu încărcătorul, grație sistemului „Comfort Control” 
pentru o inversare lină sau rapidă a direcției

• Pedala de frână comută transmisia în punctul neutru

• Mod Eco pentru rularea la 40 km/oră și la turație de 1.880 rpmPu
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Pentru a avea un utilaj fiabil și capabil să realizeze munci dificile, este esenţial să alegeţi un tractor adaptat exigenţelor uneltelor montabile 
moderne de azi și care să utilizeze aceste unelte la întregul lor potenţial într-o gamă amplă de aplicaţii agricole. Nu există limită pentru 
gama de echipamente acţionate care pot fi puse la treabă atașându-le în spatele tractoarelor din seriile MF 4700, MF 5700 și MF 6700.

Încă din 1936, am fost întotdeauna lideri în industrie când vine vorba de puterea ridicătorului și capacitatea hidraulică. 
Sistemul de ridicător în trei puncte conceput de Massey Ferguson reprezintă cel mai bun exemplu de productivitate, putere 
și capacitate de răspuns în slujba operatorului pe câmp. Însă nu ne-am culcat niciodată pe o ureche când vine vorba de a ne 
asigura că sistemele noastre îndeplinesc și chiar depășesc exigenţele utilajelor de ultimă generație.

Sistem hidraulic simplu și eficient
Sistemul hidraulic simplu cu centru deschis este acționat de două pompe cu angrenaj: una de 27 litri/min care asigură 
funcționarea tuturor serviciilor interne și una de 65 litri/min (MF 4700) sau 58 litri/min (MF 5700 și MF 6700) care permite  
ca ridicătorul spate, controlat electronic, să ridice până la 3.000 kg, 4.300 kg sau 5.200 kg.

O nouă opțiune de debit „combinat” de 100 litri

La MF 5700 și MF 6700, un debit de 100 litri/min. poate fi obţinut prin simpla apăsare a unui buton, iar un debit superior 
este disponibil pentru a suplimenta viteza și puterea în operaţiunile cu încărcător.

2 valve distribuitoare ca dotare standard și o a 3-a disponibilă opțional

În plus, acest debit de ulei este disponibil și prin intermediul celor două valve distribuitoare auxiliare standard pentru operarea 
funcțiilor hidraulice pentru unelte în timpul schimbării sensului de mers. Toate acestea sunt esențiale la întoarcerea la capăt 
de rând.

O a treia valvă distribuitoare este disponibilă opțional pentru a alimenta cele mai solicitante unelte.

Sistemul hidraulic și priza de putere (PTO) –
Acționați orice echipament de lucru pentru orice aplicație

Sisteme hidraulice

Servicii interne Auxiliare – bază Auxiliare – opțional Valve distribuitoare Capacitate de ridicare

MF 4700 27 l/min 65 l/min -

2 standard
1 opțională

3.000 kg

MF 5700
33l/min 58 l/min

58 l/min. pentru sistemul de ridicător spate 
+ 42 l/min. pentru valvele distribuitoare

Cele două pompe pot fi combinate pentru a 
oferi 100 l/min. pentru valvele distribuitoare 

(de ex. în operațiunile cu încărcător)

4.300 kg

MF 6700 5.200 kg

Opțiune nouă de debit „combinat” de 
100 litri/min. prin simpla apăsare a 
unui buton
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Priză de putere cu transmisie directă de 
înaltă eficiență 
Toate modelele MF 4700 sunt prevăzute cu un arbore 
PTO de 35 mm/cu șase caneluri, care furnizează turații 
PTO de 540, 540E sau 1.000.

Seriile MF 5700 și MF 6700 sunt echipate cu o 
priză de putere cu două turații - 540/540E rpm - ca 
dotare standard, dar și cu opțiunea de PTO cu turații 
de 540/1.000 rpm sau 540/540Eco/1.000 rpm. 
Un arbore cu 21 de caneluri este furnizat opțional cu 
priza de putere (PTO) de 1.000 rpm.

Controlul se realizează cu ajutorul unui ambreiaj 
PTO (IPTO) independent, modern, cu acționare electro-
hidraulică și care facilitează acționarea, pentru a 
proteja transmisia, mărind treptat turația. Acest sistem 
de control recunoscut îmbină fiabilitatea maximă cu 
ușurința de utilizare și este controlat simplu, folosind 
un comutator basculant cu trei poziții, amplasat pe 
stația operatorului. Sistemul electronic controlează 
viteza de cuplare pentru mai multă fiabilitate, mai lină, 
reglată și ajustată pentru o rată optimă de cuplare, 
pentru asigurarea unei cuplări fiabile a prizei de putere, 
indiferent de turația motorului și de mărimea utilajului.

Pe lângă activarea prizei de putere (PTO), comutatorul 
cu trei poziții prezintă o poziție oprit, în care arborele 
poate fi rotit, precum și o poziție „frână activată”, 
care îl împiedică să se miște, spre exemplu, în situații 
de transport.

Cuplarea prizei 
de putere rămâne 
electrohidraulică, 
folosind același 
comutator de siguranță 
cu 3 poziții (On, Off, 
Lock/Brake – Activare, 
Dezactivare și 
Blocare/ Frânare).

Comenzi ELC avansate

1

2

6

4

3

5

7

1. Buton de reglare electronică a 
ridicătorului

2. Comanda electronică a ridicătorului

3. Cutie de control electronică

4. Supapă de control electronică/
hidraulică

5. Senzor de poziţie

6. Senzor de tracțiune în brațul superior 
pentru MF 4700 și MF 5700, în 
brațele inferioare pentru MF 6700. 

7. Ridicător în trei puncte

8. Comenzi opționale pentru ridicător 
pe apărători

ELC (comanda electronică a ridicătorului)

8

Ridicător în trei puncte de înaltă 
specificație cu comandă electronică  
a ridicătorului (ELC) 
Sistemul de ridicător spate a fost special optimizat 
pentru un tractor cu astfel de dimensiuni. 

Prezintă o capacitate impresionantă de ridicare de 
3.000 kg la MF 4700, de 4.300 kg la MF 5700 și 
de 5.200 kg la MF 6700, pentru ca echipamentele 
purtate grele să poată fi ridicate cu ușurință.

Vine cu comandă electronică a ridicătorului (ELC) de 
înaltă performanță ca echipare standard. Sistemul 
oferă un control precis și rapid al funcțiilor ridicătorului, 
asigurând o gestionare precisă a adâncimii de lucru 
pentru angajarea utilajelor în sol, plus înălțime de 
lucru pentru alte utilaje. Astfel, se îmbunătățesc timpul 
de răspuns și precizia deoarece sistemul electric 
acționează imediat – acest lucru înseamnă că controlul 
tracțiunii reacționează rapid pentru a asigura o 
tracțiune maximă în orice moment, pentru minimizarea 
alunecării roților și a consumului de carburant.

Comenzi line și precise 
Tractoarele MF 4700, MF 5700 și MF 6700 sunt 
echipate ca dotare standard cu un sistem standard de 
comandă a ridicătorului, inclusiv funcția sus/jos și un 
sistem de control al tracțiunii. O versiune avansată este 
disponibilă prin adăugarea unor funcții suplimentare: 
setarea vitezei de coborâre, setarea înălțimii maxime, 
suspensia ridicătorului și angajarea rapidă în sol.
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Punte spate robustă și modernă 
Tractoarele MF 4700, MF 5700 și MF 6700 sunt construite pentru munci dificile și, pentru a 
răspunde acestor cerințe, sunt echipate cu aceleași punți spate moderne, robuste ca cele mai 
recente serii avansate MF 5600 și MF 5700 S.

Capacitatea maximă de ridicare de până la 5.200 kg a ridicătorului robust în trei puncte 
permite acestor tractoare să poarte cu ușurință unelte moderne. Senzorii speciali pentru tiranții 
ridicătorului asigură o tracțiune precisă și fiabilă și controlul poziției prin intermediul sistemului 
recunoscut de control electronic al cuplei (ELC) de la Massey Ferguson.

Designul turnat structural, ultra-rezistent al punții conține unități noi de reducție la bord, care 
utilizează turațiile butucilor planetari pentru reducerea finală a vitezei. Acestea amplifică cuplul 
pentru a asigura transmisia unei puteri maxime a motorului la sol, în vederea maximizării 
tracțiunii și a performanțelor.

Toate modelele sunt echipate cu frâne multi-disc imersate în ulei, montate pe partea din bord a 
punții, pentru eficiență maximă de frânare pe arbori.

DE LA M
ASSEY FERGUSON
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Cel mai primitor loc de muncă
Design simplu și practic, menit să faciliteze operarea

Încă de la începuturile brandului, mediul operatorului Massey Ferguson 
este renumit pentru excelență, iar tractoarele MF 4700, MF 5700 și 
MF 6700 nu fac excepție. Ceea ce este important pentru tractoarele 
de mare putere, precum MF 8700 S (270-400 CP) este, de asemenea, 
important pentru tractoarele cu putere mai mică și specificații reduse, 
deoarece știm că tractorul dvs. MF 4700, MF 5700 sau MF 6700 este 
posibil să fie tractorul principal de la ferma dvs. Ca parte a ADN-ului 
Massey Ferguson, nu vom face niciodată compromisuri în ceea ce 
privește confortul operatorului. Formula noastră specială prin care ne 
concentrăm asupra fiecărui detaliu transformă condusul într-o operațiune 
agricolă unică.

Deși aceste tractoare au fost concepute cu gândul la simplitatea în operare, aceasta nu 
înseamnă că mediul operatorului trebuie să aibă doar strictul esențial. Proiectate încă de 
la început cu accent pe confort și ușurința în utilizare, cu tractoarele din seriile MF 4700, 
MF 5700 și MF 6700, muncile dificile devin o plăcere.

Barele de sprijin montate la exteriorul stației operatorului (versiunile cu platformă 
MF 4700) sau pe ușile cu deschidere mare permit accesul ușor la treptele montate direct 
pe utilaj, iar tunelul transmisiei amplasat jos la seria MF 4700 sau cabina cu podea plată 
de la seria MF 5700 și MF 6700 creează cel mai spațios mediu al operatorului existent 
pe piață. Distanța dintre montanți este de 1.300 mm. 

Odată așezat, operatorul va constata comenzile acţionate manual care sunt amplasate în 
cele mai ergonomice poziţii, fiind confortabile de utilizat și fiabile după multe mii de ore 
de operare a tractorului.
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Personalizarea tractorului dvs.

Versiune cabină

Versiunea de cabină a seriilor MF 4700, MF 5700 și MF 6700 
stabilește un standard nou în această clasă de tractoare, cu o 
vizibilitate de jur-împrejur și o ergonomie remarcabile.

Versiune de platformă (numai pentru seria MF 4700)

Versiunea de platformă a seriei MF 4700 oferă în continuare 
confort excelent și ușurință la utilizare pentru operator.

Pu
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le • Vizibilitate inegalabilă la 360° 

pentru confort optim și 
siguranță în timpul lucrului 

• Cea mai mare cabină disponibilă 
pe piață - Compact la exterior, 
totuși foarte spațios la interior, 
cu acces mare pe ambele părți

• Cea mai bună ergonomie din 
clasa sa - tot ceea ce vă trebuie 
se află exact acolo unde v-aţi 
aștepta. Toate comenzile sunt la 
îndemână și permit operațiuni 
precise și simple
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Totul este la locul lui
Montantul din dreapta include o serie de butoane mai 

puţin utilizate, însă care rămân o parte integrantă a 
zilei de lucru. Aici veți găsi farurile de lucru, ștergătorul 

pentru geamul din spate, panoul ELC și cheia de contact.

Inversarea ușoară a sensului 
Maneta Power Control opțională 
permite ambreierea și inversarea 
sensului cu vârful degetelor, 
grație sistemului Comfort Control. 
Maneta mecanică, care este 
o dotare standard, este ideală 
pentru operațiunile cu încărcător. Geam mare pentru vizibilitate la 360°

Pentru o eficiență și o siguranță optime 
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Cele mai bune condiții de lucru permise de transmisia 12x12
Design simplu și practic, menit să faciliteze operarea

Valve distribuitoare 
Două valve care acoperă majoritatea aplicațiilor

Accelerator de mână

Blocajul diferențialului și comutatoare 4WD

Turație memorată a motorului

Butonul de activare a prizei de putere (PTO)

Comanda adâncimii ridicătorului

Comanda electronică a ridicătorului

Schimbătoare de viteze și manete de gamă 
Ușurință la schimbarea treptelor de viteză datorită celei 
mai recente tehnologii din industria auto. Schimbarea 
treptelor de viteză se realizează acum la fel de lin ca 
într-un autoturism.

Joystick pentru încărcător 
Joystick mecanic integrat pentru încărcător, disponibil 
ca opțiune.

Știm că este posibil să petreceți multe ore din ziua dvs. de lucru în cabina tractorului dvs. MF 4700, MF 5700 
sau MF 6700. Ca atare, am acordat o atenție specială conceperii unui interior care să fie și practic, și confortabil.

De la comenzile și consola din dreapta realizate în mod ergonomic, până la schimbătoarele de viteze și manetele 
de gamă poziționate inteligent și tabloul de bord funcțional, nimic nu lipsește pentru a vă face ziua lungă și grea 
de muncă mai productivă, cu mai puțin efort și randament mai mare.

Tabloul de bord – tot ceea ce trebuie să vedeți, 
pentru a vă concentra asupra lucrului
Cadranele clare și luminoase ale instrumentelor incluse în tabloul 
de bord suplu afișează informații esențiale de operare.

Vizibilitate inegalabilă la 360°
Sistemul compact, „multifuncțional” SCR oferă șoferului vizibilitate la 360°, 
pentru un nivel optim de confort și siguranță în timpul lucrului.

Tabloul de bord avansat afișează turațiile motorului și 
ale PTO, intervalele de service, consumul de carburant, 
distanța parcursă, suprafața lucrată, temperatura uleiului 
și orele de funcționare ale tractorului, turația memorată a 
motorului și informații de service.
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Totul este la locul lui
Montantul din dreapta include o serie de butoane mai 

puţin utilizate, însă care rămân o parte integrantă a 
zilei de lucru. Aici veți găsi farurile de lucru, ștergătorul 

pentru geamul din spate, panoul ELC și cheia de contact.

Geam mare pentru vizibilitate la 360°
Pentru o eficiență și o siguranță optime 
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Cele mai bune condiții de lucru permise de transmisia 
Dyna-4 la MF 5700
Design simplu și practic, menit să faciliteze operarea

Valve distribuitoare 
Două valve care acoperă majoritatea aplicațiilor

Accelerator de mână

Blocajul diferențialului și comutatoare 4WD

Turație memorată a motorului

Butonul de activare a prizei de putere (PTO)

Comanda adâncimii ridicătorului

Comanda electronică a ridicătorului

Maneta în T din dreapta 
Trebuie doar să deplasați maneta înainte sau înapoi 
pentru a trece prin cele 4 raporturi Dynashift. Pentru 
a schimba gama, este suficient să apăsați butonul de 
selecție a gamei deplasând maneta.

Joystick pentru încărcător 
Joystick mecanic integrat pentru încărcător, disponibil 
ca opțiune.

Inversarea ușoară a sensului 
Maneta Power Control permite ambreierea și inversarea 
sensului cu vârful degetelor, grație sistemului Comfort Control.

Știm că este posibil să petreceți multe ore din ziua dvs. de lucru în cabina tractorului dvs. MF 5700. Ca atare, am 
acordat o atenție specială conceperii unui interior care să fie și practic, și confortabil.

De la comenzile și consola din dreapta realizate în mod ergonomic, la maneta în T poziționată inteligent și tabloul 
de bord funcțional, nimic nu lipsește pentru a vă face ziua lungă și grea de muncă mai productivă, cu mai puțin 
efort și randament mai mare.

Tabloul de bord – tot ceea ce trebuie să vedeți, 
pentru a vă concentra asupra lucrului
Cadranele clare și luminoase ale instrumentelor incluse în tabloul 
de bord suplu afișează informații esențiale de operare.

Vizibilitate inegalabilă la 360°
Sistemul compact, „multifuncțional” SCR oferă șoferului vizibilitate la 360°, 
pentru un nivel optim de confort și siguranță în timpul lucrului. Suspensia 
opțională a cabinei sporește confortul șoferului.

Tabloul de bord avansat afișează turațiile motorului și 
ale PTO, intervalele de service, consumul de carburant, 
distanța parcursă, suprafața lucrată, temperatura uleiului 
și orele de funcționare a tractorului, turația memorată a 
motorului și informații de service.
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Inversarea ușoară a sensului 
Maneta mecanică, care este o 
dotare standard, este ideală pentru 
operațiunile cu încărcător.

Schimbător de viteze
Poziționat comod pentru 
utilizare ușoară. Cutie 
de viteze cu șase trepte, 
complet sincronizată.

Tablou de bord mdoern
O combinație de afișaje 
digitale și analogice vă 
oferă toate informațiile de 
care aveți nevoie dintr-o 
singură privire.
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Versiune de platformă ergonomică și modernă

Accelerator de mână

Comutatoare electronice pentru 
activarea 4WD și PTO

Comandă electronică a 
ridicătorului spate, acționată 
cu manetă

Pedale în consolă pentru 
ambreiaj și frână. Pentru confort 
excelent și efort scăzut de acționare 
a pedalelor

Manetă de gamă
Poziționată comod la 
stânga operatorului

Deși această versiune de platformă a fost concepută cu gândul la simplitatea în 
utilizare, aceasta nu înseamnă că mediul operatorului trebuie să aibă doar strictul 
necesar. Proiectate încă de la bază cu accent pe confort și ușurinţă în utilizare, 
cu versiunile de platformă din seria MF 4700, muncile dificile devin o plăcere. 
Barele de mână montate în exteriorul spaţiului de operare asigură un acces ușor 
la platformă graţie treptelor montate direct pe mașină, iar tunelul transmisiei 
amplasat jos creează o platformă spaţioasă. Odată așezat, operatorul va constata 
că comenzile acţionate manual sunt amplasate în cele mai ergonomice poziţii, fiind 
confortabil de utilizat și fiabile chiar și după multe mii de ore de operare a tractorului.

Manetă Power Control 
Manetă opțională 
Power Control cu 
Comfort Control. 

Versiunea Essential
Prezintă o platformă a 
operatorului închisă, cu 
pedale montate în consolă 
și covoraș din cauciuc pe 
toată lățimea, ce oferă un 
confort superior.



C

B D

A

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

28

Utilizați încărcătorul în modul Massey Ferguson

Atunci când achiziţionaţi un încărcător Massey Ferguson 
împreună cu noul dvs. tractor din seria MF 4700, MF 5700 
sau MF 6700, acesta poate fi configurat complet pregătit 
pentru a fi compatibil cu un încărcător Massey Ferguson. 
Tractorul dvs. va fi furnizat complet din fabrică cu cadrul 
auxiliar de susținere pentru încărcător, proiectat pentru un 
nivel maxim de manevrabilitate și acces ușor în vederea 
întreținerii, deja încorporat pentru a face parte integrantă 
din utilaj.

Joystickul mecanic pentru încărcător, proiectat special pentru 
aceste tractoare, este perfect ergonomic.

Vă veți bucura de o vizibilitate excelentă datorită profilurilor 
capotei și tabloului de bord. Plafonul opţional de înaltă vizibilitate 
îmbunătăţește vizibilitatea încărcăturilor suspendate și este 
deosebit de util la stivuirea baloţilor, spre exemplu.

Operarea încărcătorului 
Funcţii principale ale joystick-ului mecanic multifuncţional:
A. Ridicare
B. Coborâre
C. Umplere
D. Descărcare

Funcții combinate:
A/C. Ridicare și umplere
A/D. Ridicare și descărcare
B/C. Coborâre și umplere
B/D. Coborâre și descărcare – reglarea cupei în poziţie orizontală
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Comutator cu role Comfort Control
Manetă opțională PowerControl: 
Receptivitatea funcției de inversare a 
sensului de deplasare poate fi reglată 
în funcție de viteza de schimbare 
necesară pentru a se potrivi perfect  
cu operațiunea executată

Plafon Visio cu FOPS
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• O gamă flexibilă pentru o mare varietate de aplicații

• Joystick mecanic opțional 

• Vizibilitate maximă datorită designului inteligent al capotei și al 
tabloului de bord

• Cadru auxiliar de susţinere pentru încărcător, montat din 
fabrică, pentru performanţe optime ale tractorului dvs. universal

• Debit hidraulic ridicat: 65 l/min la MF 4700 și flux combinat de 
până la 98 l/min la modelele MF 5700 și MF 6700

• Nivel optim de manevrabilitate și acces pentru operațiunile 
de întreținere

• Plafon opţional de înaltă vizibilitate cu structură de protecţie 
împotriva obiectelor în cădere (FOPS)

• Manevrabilitate excelentă, inclusiv unghiuri strânse de bracare 
și răspuns rapid din partea motorului și sistemului hidraulic
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Gama Utility
Fără cuplaj paralel Cu cuplaj paralel

MF FL.3419X MF FL.3720X MF FL.3922X MF FL.3416X MF FL.3717X MF FL.3919X
MF 4700 l l - l - -
MF 5700 - l l - l l

MF 6700 - l l - l l

Înălţimea de ridicare la axul de pivotare m 3,4 3,7 3,9 3,4 3,7 3,9
Capacitatea de ridicare la nivelul solului la axul de pivotare kg 2.510 2.730 2.940 2.100 2.320 2.520
Capacitatea de ridicare la înălţime max. la axul de pivotare kg 1.700 1.800 1.890 1.410 1.510 1.600

Gama Professional

Fără cuplaj paralel Cu cuplaj paralel
MF FL.3522 MF FL.3723 MF FL.4125 MF FL.3615 MF FL.3619 MF FL.3817 MF FL.3819 MF FL.3823 MF FL.4018 MF FL.4121 MF FL.4124 MF FL.4220

MF 4700 l - - l - - - - - - - -
MF 5708-09 - l l - - l l - l l - -

MF 5710-11 ** - l l - - l l l l l - l

MF 6700 ** - l l - - - l l l l - l

Înălțimea maximă de ridicare - Măsurată la axul de pivotare m 3,55 3,79 4,06 3,55 3,55 3,81 3,79 3,79 4,02 4,06 4,06 4,2
Unghi maxim de descărcare la înălțimea maximă grade 58,5 58 54 58,5 58,5 54 58 58 54 54 54 54

Unghi maxim de retragere la sol grade 48 48 48 48 48 50 48 48 50,5 48 48 49
Capacitatea de ridicare la înălțime de 1,5 m -  

La axul de pivotare
kg 1.890 2.310 2.470 1.540 1.850 1.690 1.930 2.270 1.780 2.090 2.430 2.000

Forța de smulgere - La axul de pivotare kg 2.200 2.640 2.890 1.810 2.160 1.970 2.220 2.600 2.040 2.460 2.850 2.350
Forța de smulgere - 800 mm de la axul de pivotare kg 1.520 1.850 2.070 1.630 1.960 1.830 1.990 2.320 1.910 2.290 2.640 2.160

Forța de retragere la înălțimea de 1,5 m kg 2.340 3.340 3.380 2.400 2.890 3.360 3.420 3.420 3.400 3.430 3.980 3.420
Adâncimea de excavare mm 150 153 154 150 150 149 153 153 173 154 154 162

Capota suplă și tabloul de 
bord profilat oferă o vizibilitate 
excelentă în față

*: montare FL 3817, ecartament frontal maxim = 1.750 mm **: montare FL 4220, ecartament frontal maxim = 1.900 mm
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 Livrare de piese de înaltă performanță de la AGCO Parts.

Servicii combinate pentru a spori profitul și eficiența clienților noștri

Bun venit la MF Services – tot necesarul pentru a sprijini funcționarea utilajului dvs. Massey Ferguson. 

Accesibile și adaptabile, MF Services vă ajută la controlul costurilor de exploatare, alocarea bugetului și 
planificarea afacerii, asigurându-vă că fiecare oră de funcționare a utilajelor este un succes și oferindu-
vă libertatea de a vă concentra pe deplin asupra afacerii dvs. agricole principale.

Această suită cuprinzătoare de produse asociate serviciilor face ca deținerea și operarea 
echipamentelor agricole MF să fie mai ușoare ca niciodată.  

Acoperind finanțarea, garanția extinsă și operațiunile de service, telematica, tehnologiile agriculturii de 
precizie și piesele originale, MF Services este „atelierul dvs. complet” pentru toate serviciile actuale 
și viitoare, astfel încât să vă mențineți afacerea pe drumul cel bun și echipamentele în perfectă stare 
de funcționare. 

Scopul nostru este de a ne asigura că utilajele dvs. Massey Ferguson funcționează la cel mai înalt 
nivel de eficiență de-a lungul întregii lor durate de exploatare.

MFCare vă oferă o liniște sufletească deplină
MFCare este un pachet exhaustiv de referinţă pentru o îngrijire completă a tractorului dvs. MF 4700, 
MF 5700 și MF 6700, care vă oferă operaţiuni de întreţinere de rutină, reparaţii și o garanţie completă 
asigurată de AGCO care include:

• Motorul și transmisia  • Sistemele electronice
• Sisteme hidraulice  • Cabina și comenzile
• Priza de putere • Punțile
• Direcția

Service-ul regulat din pachetul MFCare vă oferă o „întreţinere preventivă” – detectând orice eventuale 
defecţiuni înainte să devină o problemă, ceea ce contribuie la reducerea timpilor de nefuncţionare. 
Un service efectuat integral de dealer, folosind piese originale AGCO Parts, va crește, de asemenea, 
valoarea reziduală a utilajului.

AGCO Finance* vă oferă aranjamentul perfect de finanțare pentru afacerea dvs.
AGCO Finance este componenta integrată de servicii financiare a Massey Ferguson, oferind soluții 
adaptate propriei dvs. ferme, care includ:

• Leasing financiar  • Facilități de împrumut
• Leasing operațional  • Pachete complete de service
• Închiriere

* Vă rugăm să contactați dealerul dvs. local Massey Ferguson pentru a verifica disponibilitatea în regiunea dvs. Sub rezerva unor 
termeni și condiții care pot varia în funcție de piață sau țară.
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MF 4700 MF 4700 MF 5708/9 
DYNA 4

MF 5710-11 
12x12

MF 5710/11 
DYNA 4 MF 6700

Platformă Versiune 
cabină

Versiune 
cabină

Versiune 
cabină

Versiune 
cabină

Versiune 
cabină

Motor

AGCO POWER 3 cilindri, turbo, rampă comună  l l l - - -

AGCO POWER 4 cilindri, turbo, rampă comună  - - - l l l

 Turație memorată a motorului  l l l l l l

Transmisie  

Mecanică 12 x 12  l l - l - l

Dyna-4 16 X 16  - - l - l -

 Powershuttle  m m - m - m

Sistemul „Comfort Control”  m m l m l m

Power Control - - l - l -

Control al debreierii pe maneta de transmisie  l l - l - l

Autodrive și frânare cu trecere în punctul neutru  - - m - m -

Viteze de deplasare lentă (creeper)  m m m m m m

Cabină/Platformă  

Semi-platformă izolată  l - - - - -

Cabină spațioasă cu poziție joasă (2 uși pentru acces ușor)  - l - - - -

Cabină spațioasă cu podea plată (2 uși pentru acces ușor)   - - l l l l

Cabină spațioasă cu podea plată și suspensie  
(2 uși pentru acces ușor)

 - - m - m -

Extensii apărători m m m m m m

Aer condiționat  - m m m m m

Plafon de înaltă vizibilitate pentru operațiunile cu încărcător  - m m m m m

Coloană de direcție fixă  l - - - - -

Coloană de direcție cu înclinare  m l l l l l

Coloană de direcție dublu reglabilă (înclinare și telescopică) - m m m m m

Scaun mecanic  l l l l l l

Scaun pneumatic  - m m m m m

Scaun pentru pasager  - m m m m m

Radio/ CD / MP3/ Ieșire auxiliară frontală  - m m m m m

Faruri de lucru pentru plafon (față și spate)  - l l l l l

Lumini de lucru suplimentare la barele de mână  m m m m m m

2 oglinzi retrovizoare  - l l l l l

2 oglinzi retrovizoare telescopice  l m m m m m

Monitor avansat de performanțe  l l l l l l

Cutie de unelte  l l l l l l

MF 4700 MF 4700 MF 5708/9 
DYNA 4

MF 5710-11 
12x12

MF 5710/11 
DYNA 4 MF 6700

Platformă Versiune 
cabină

Versiune 
cabină

Versiune 
cabină

Versiune 
cabină

Versiune 
cabină

Sistemul hidraulic  

Pompă auxiliară independentă  l l l l l l

2 valve distribuitoare cu acționare mecanică l l l l l l

3 valve distribuitoare cu acționare mecanică m m m m m m

Control al ridicătorului acționat cu manetă (intermix) l l - l - l

Control avansat al ridicătorului (intermix / înălțime max. / 
angajare rapidă în sol / amortizor de șocuri)

m m l m l m

Comanda ridicătorului pe apărătoare, pe partea stângă m - - - - -

Comanda ridicătorului pe apărători, pe ambele părți - l l l l l

Priza de putere (PTO)

PTO independentă l l l l l l

Ambreiaj PTO cu acționare electrohidraulică l l l l l l

Selecţia cu acționare externă a turaţiilor prizei de putere l l - l - l

Selecția turației PTO din cabină - m l m l m

540 l l - - - -

540 / 540 E m m l l l m

540 / 1000 m m m m m l

540 / 540 E / 1000 - - m m m m

Punte faţă

4WD l l l l l l

2WD m m - - - -

Blocaj al diferențialului cu acționare electro-hidraulică l l l l l l

Apărători față* - - - m m m

Apărători față pivotante m m m m m m

Echipamente suplimentare

Comutator de decuplare l l l l l l

 - Nu este disponibil     
l Specificaţie standard   
m Opțional  

Dotări standard și opţionale
Personalizați-vă tractorul, indiferent de sectorul  

în care vă desfășurați activitatea
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34 Versiune platformă Versiune cabină
MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 4707 MF 4708 MF 4709

Performanţa motorului

Putere CP (kW) max. @ 2.000 rpm ✪ ISO CP (kW) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8)

Cuplu max. @ 1.500 rpm Nm 312 347 355 312 347 355
Motor

Tip/Capacitate/Nr. de cilindri AGCO Power 3,3 litri, 3 cilindri

Tehnologie
Injecție electronică, rampă 

comună, 4 valve per cilindru, 
DOC

Injecție electronică, rampă comună, 4 valve per cilindru,  
DOC + SCR

Injecție electronică, rampă 
comună, 4 valve per cilindru, 

DOC

Injecție electronică, rampă comună, 4 valve per cilindru,  
DOC + SCR

Transmisie
Tip/ Nr. de trepte Complet sincronizată - 12 x 12

Trepte/ game 6 x 2
Inversarea sensului Mecanică, sincronizată

Inversare opțională a sensului de deplasare PowerShuttle (Comfort Control și buton de debreiere pe manetă)
Viteză min. @ 1.400 rpm km/oră 1,91

Trepte de viteză lentă (creeper) opționale 24 x 24
Viteza min. @ 1.400 rpm* cu deplasare 

lentă (Creep)
km/oră 0,14

Priza de putere (PTO) 
Operare și comandă Comandă independentă / electrohidraulică

Turația PTO @ rpm motor 540 & 1000 2.000
Turația PTO @ rpm motor 540 Eco 1.550

Arbore PTO
Standard 6 caneluri

Opțională 6 și 21 de caneluri

Sistemul hidraulic
Flux de ulei auxiliar litri/min 65 l/min. pentru valvele distribuitoare și ridicător

Presiune max. Bari 200
Ridicător spate

Capacitatea maximă de ridicare kg 3.000
Tiranți inferiori Capete cârlig (cat. 2)

Frâne
Tip Electrohidraulice / Cu răcire în ulei

Pneuri spate
Standard 420/85 R 30 420/85 R 34
Opțională 460/85 R30 - 480/70 R 34 - 540/65 R 34

Capacități
Capacitatea rezervorului de carburant litri 105 105 105 120 120 120
Capacitatea rezervorului de AdBlue® litri - 10 10 - 15 15

Greutate
2WD** kg 2.900 2.900 2.900 - - -
4WD** kg 3.100 3.100 3.100 3.870 3.900 3.900

Specificații

– Nu este cazul/disponibil      ✪ ISO TR14396

* Testele producătorului
** Configurație standard cu rezervoarele de carburant pline, un operator - 75 kg și cele mai mici dimensiuni de pneuri



S-au depus toate eforturile pentru a garanta că informaţiile conţinute în acest document sunt exacte și actuale. Totuși, sunt posibile 
unele inadvertențe, erori sau omisiuni, iar detaliile specificațiilor pot fi modificate în orice moment, fără o notificare prealabilă. 
De aceea, toate specificațiile trebuie verificate cu dealerul sau distribuitorul dvs. Massey Ferguson înainte de orice achiziție.

Pentru o productivitate și mai mare, este disponibilă o gamă de echipamente opționale. 
Pentru detalii complete, consultați dealerul dvs. local Massey Ferguson.

Platformă MF 4700

MF 4700

Dimensiuni

B

E

B

A

A

C

C

D

D

E

MF 4707 / MF 4708 / MF 4709

Tracțiune integrală 4WD

A -  Lungimea totală de la cadrul de greutate frontal la tiranţii sistemului de 
ridicător spate - mm

4.067

B – Ampatament – mm 2.250

Raza de bracare* - diametru extern, fără frânare - m 7,70

C – Înălțime până la vârful acoperișului 2.594

D – Lăţime (min/max) – mm 1.795 la 2.587

E – Garda maximă la sol - mm 460

* Depinde de setări   ** Configurație standard, inclusiv carburant și șofer (75 kg)

MF 4707 / MF 4708 / MF 4709

Tracțiune integrală 4WD

A -  Lungimea totală de la cadrul de greutate frontal la tiranţii sistemului de 
ridicător spate - mm

4.067

B – Ampatament – mm 2.250

Raza de bracare* - diametru extern, fără frânare - m 7,7

C – Înălțime până la vârful plafonului standard, cu pneuri 16.9 R 34
C – Înălțime până la vârful plafonului Visio, cu pneuri 16.9 R 34

2.550
2.550

D – Lăţime (min/max) – mm 1.795 la 2.587

E – Garda maximă la sol - mm 460



MF 5700 Dyna 4 MF 5708 și 5709

Dyna 4 MF 5710 și 5711MF 6700

B B

BB

A A

AA

C C

CC

D D

DD

E E

EE

MF 5710/ MF 5711

Tracțiune integrală 4WD

A -  Lungimea totală de la cadrul de greutate frontal la tiranţii sistemului de 
ridicător spate - mm

4.305

B – Ampatament – mm 2.430

Raza de bracare* - diametru extern, fără frânare - m 8,3

C – Înălțime până la vârful plafonului standard, cu pneuri 16.9 R 34
C – Înălțime până la vârful plafonului Visio, cu pneuri 16.9 R 34

2.650
2.650

D – Lăţime (min/max) – mm 1.380 la 1.925

E – Garda maximă la sol - mm 480

MF 6712/ MF 6713

Tracțiune integrală 4WD

A -  Lungimea totală de la cadrul de greutate frontal la tiranţii sistemului de 
ridicător spate - mm

4.305

B – Ampatament – mm 2.500

Raza de bracare* - diametru extern, fără frânare - m 8,4

C – Înălțime până la vârful plafonului standard, cu pneuri 18.4 R 38
C – Înălțime până la vârful plafonului Visio, cu pneuri 18.4 R 38

2.730
2.730

D – Lăţime (min/max) – mm 1.795 la 2.587

E – Garda maximă la sol - mm 520

MF 5708 D4/ MF 5709 D4

Tracțiune integrală 4WD

A -  Lungimea totală de la cadrul de greutate frontal la tiranţii sistemului de 
ridicător spate - mm

4.197

B – Ampatament – mm 2.323

Raza de bracare* - diametru extern, fără frânare - m 8,2

C – Înălțime până la vârful plafonului standard, cu pneuri 16.9 R 34
C – Înălțime până la vârful plafonului Visio, cu pneuri 16.9 R 34

2.685
2.685

D – Lăţime (min/max) – mm 1.795 la 2.587

E – Garda maximă la sol - mm 515

MF 5710 D4/ MF 5711 D4

Tracțiune integrală 4WD

A -  Lungimea totală de la cadrul de greutate frontal la tiranţii sistemului de 
ridicător spate - mm

4.305

B – Ampatament – mm 2.430

Raza de bracare* - diametru extern, fără frânare - m 8,3

C – Înălțime până la vârful plafonului standard, cu pneuri 16.9 R 34
C – Înălțime până la vârful plafonului Visio, cu pneuri 16.9 R 34

2.685
2.685

D – Lăţime (min/max) – mm 1.795 la 2.587

E – Garda maximă la sol - mm 515
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35Versiune cabină Versiune cabină Versiune cabină Versiune cabină Versiune cabină Versiune cabină Versiune cabină Versiune cabină

MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713 MF 5708 
Dyna 4

MF 5709
Dyna 4

MF 5710
Dyna 4

MF 5711
Dyna 4

Performanţa motorului

Putere CP (kW) max. @ 2.000 rpm ✪ ISO CP (kW) 100 (74,5) 110 (80,0) 120 (89,4) 130 (96,9) 85 (63,4) 130 (70,8) 100 (74,5) 110 (80,0)

Cuplu max. @ 1.600 rpm Nm 410 417 502 540 347 405 410 417
Motor

Tip/Capacitate/Nr. de cilindri AGCO Power 4,4 litri, 4 cilindri AGCO Power 3,3 litri, 3 cilindri AGCO Power 4,4 litri, 4 cilindri
Tehnologie Injecție electronică, rampă comună, 4 valve per cilindru, DOC + SCR

Transmisie
Tip/ Nr. de trepte 12 x 12 Semi Powershift 16 x 16

Trepte/ game 6 x 2 4 X 4
Inversarea sensului Mecanică, sincronizată Manetă Power Control și sistem Comfort Control

Inversare opțională a sensului de deplasare PowerShuttle (Comfort Control și buton de debreiere pe manetă) PowerShuttle (manetă Power Control și Comfort Control) + frânare până în punctul neutru (opțional)
Viteză min. @ 1.400 rpm km/oră 1,26 1,31 1,30

Trepte de viteză lentă (creeper) opționale 24 x 24 32 x 32
Viteza min. @ 1.400 rpm* cu deplasare lentă (Creep) km/oră 0,09 0,14

Priza de putere (PTO) 
Operare și comandă Comandă independentă / electrohidraulică

Turații PTO standard 540 / 540Eco 540 / 1000 540 / 540Eco
Turații PTO opționale 540 / 1000   //   540/540Eco/1000 540 / 540Eco /1000 540 / 1000   //   540/540Eco/1000

Turația PTO @ rpm motor 540 & 1000 2.000
Turația PTO @ rpm motor 540 Eco 1.550

Arbore PTO
Standard 6 caneluri

Opțională 6 și 21 de caneluri

Sistemul hidraulic
Debit max. de ulei - Stagiul 1 litri/min 33l/min. pentru direcție, frâne, blocajul diferențialului, PTO și tracțiunea integrală 4WD

Debit standard max. de ulei - Stagiul 2 litri/min 58 l/min. pentru valvele distribuitoare și sistemul de ridicător
Debit opţional max. de ulei - Stagiul 2 litri/min 58 l/min. pentru sistemul de ridicător spate + 42 l/min. pentru valvele distribuitoare

Cele două pompe pot fi combinate pentru a oferi 100 l/min. pentru valvele distribuitoare (de ex. în operațiunile cu încărcător)
Acționarea sistemului de debit combinat Complet automat (comutator electric în cabină)

Presiune max. Bari 200
Valve distribuitoare standard / Valve distribuitoare opționale 2 / 3

Ridicător spate
Capacitatea maximă de ridicare kg 4.300 5.200 4.300

Tiranți inferiori Capete cârlig (cat. 2) Capete cârlig (cat. 3) Capete cârlig (cat. 2)

Frâne
Tip Electrohidraulice / Cu răcire în ulei

Pneuri spate
Standard 420/85 R 34 420/85 R 38 420/85 R 34

Opțională
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

Capacități
Capacitatea rezervorului de carburant litri 153 160
Capacitatea rezervorului de AdBlue® litri 18

Greutate
4WD** kg 4.070 4.230 4.400 4.500

* Testele producătorului     ** Configurație standard cu rezervoarele de carburant pline, un operator - 75 kg și cele mai mici dimensiuni de pneuri
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