
SAVĀ KLASĒ LABĀKAIS TRAKTORS PIENSAIMNIEKIEM UN LOPKOPJIEM

105–145 HP
MF 5S



MF 5S
JAUNAS IESPĒJU  
ĒRAS SĀKUMS

Jaunā MF 5S sērija, kas 
piedāvā izvēlēties no 
5 modeļiem, ir vienkārši 
labākie traktori šajā segmentā. 
Uzņēmums Massey Ferguson, 
kas 1993. gadā pirmais ieviesa 
stāvo motora pārsegu, vienmēr 
ir piedāvājis traktorus ar 
labāko priekšējo pārredzamību, 
pateicoties to ekskluzīvajam 
visšaurākajam stāvajam motora 
pārsegam un ļoti slaidajam 
kontrolmērinstrumentu panelim. 
Šī jaunā sērija piedāvā izcilu 
manevrējamību un daudzpusību 
darbam saimniecības pagalmā, 
uz lauka vai uz ceļa, izceļoties ar 
apbrīnojamu jaudu, maksimālu 
izveicību, kvalitatīvu konstrukciju 
un izteiksmīgu stilu.

Ar pilnīgi jaunu uzlabotu dizainu 
(ko viegli atpazīt pēc zobenveidīgās 
dekoratīvās sānu joslas), augsti 
efektīvu transmisiju, izcilu 
komforta līmeni un plašu pamata 
un papildu aprīkojuma izvēli MF 5S 
nepārprotami ir izstrādāts, lai 
risinātu jebkādus uzdevumus lauku 
saimniecībā, kas to padara par 
lielisku daudzfunkcionālu traktoru.
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VIENKĀRŠS EKSPLUATĀCIJĀ
 X Jaudas un griezes momenta etalons savā sektorā
 X Izcila manevrējamība (apgriešanās apļa rādiuss 4 m)
 X MF Smart Farming Solutions risinājumi lielākai precizitātei
 X Priekšējā tilta un kabīnes amortizācijas sistēma uzlabo komfortu
 X Augsts komforta līmenis un nepārspējama vadība

IZCILA PĀRREDZAMĪBA
 X Stāvais labas pārredzamības motora nodalījuma pārsegs ļauj  
   redzēt pat to, kas notiek 4 m attālumā no traktora priekšgala

 X Slaids kontrolmērinstrumentu panelis un Visio jumts, kas  
   pieejams kā izvēles aprīkojums

 X Ideāls izmantošanai mazos pagalmos un darbam  
   ar iekrāvēju

PĀRLIECINOŠA JAUDA JEBKĀDIEM DARBIEM
 X Jaudīgi motori, efektīvas pārnesumkārbas un izcila stabilitāte
 X Augstas plūsmas hidraulika un lieliska izveicība
 X Atsaucīgas hidrauliskās sistēmas nodrošina ātru, precīzu vadību
 X Iespaidīga jūgvārpstas jauda

MF 5S PRIEKŠROCĪBU 

ĪSS APSKATS
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JŪSU MF 5S ĪSS APSKATS
IZVĒLIETIES SAVĀ KLASĒ LABĀKO  
UNIVERSĀLO TRAKTORU 

1  ABSOLŪTS KOMFORTS PRODUKTĪVĀKAI DARBA DIENAI 
 X Plaša Essential, Essential Panoramic, Efficient vai Exclusive  

specifikāciju izvēle. 
 X Viegli pieejamā kabīne piedāvā labāko pārredzamību tirgū, pateicoties  

plašai stiklotajai zonai (5,8 m2). 
 X Jauna priekšējā tilta amortizācija vēl vairāk uzlabo komfortu. 
 X Jaunais elkoņbalsts un lieliskā ergonomika nozīmē, ka visi vadības  

elementi ir parocīgi izvietoti, nodrošinot ērtu vadību.

2  ZEMAS EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS
 X AGCO Power 4,4 litru četrcilindru motors atbilst V posma emisijas  

noteikumiem, pateicoties „viss vienā” tipa atgāzu pēcapstrādes  
sistēmas izmantošanai. 
 X Visi modeļi attīsta lielāku jaudu un griezes momentu, tajā pašā laikā  

patērējot mazāk degvielas un AdBlue® šķidruma. 
 X Turbokompresors ar elektronisku pūtes regulatoru vēl vairāk uzlabo  

veiktspēju un samazina emisijas. 

3  ZEMAS REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES IZMAKSAS
 X Remonta un tehniskās apkopes nodrošināšanai ir pieejami MF Care  

līgumi, kas palīdz lauksaimniecības uzņēmumiem strādāt  
konkurētspējīgi un rentabli, kamēr plašs dīleru tīkls nodrošina  
atbalstu pie pirmā telefona zvana.

4   EFEKTĪVAS TRANSMISIJAS SISTĒMAS ĻAUJ 
SASNIEGT AUGSTĀKU PRODUKTIVITĀTI

 X Pārbaudītas pārnesumkārbu tehnoloģijas: Dyna-4 (16x16) vai Dyna-6  
(24x24), kas piedāvā automātisku pārslēgšanos. 
 X Funkcija Super-Eco ļauj sasniegt ātrumu 40 km/h, motoram  

darbojoties ar tikai 1530 apgr./min, tādējādi palīdzot ievērojami  
samazināt degvielas patēriņu un uzlabot braukšanas komfortu.
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5   APRĪKOTS, LAI STRĀDĀTU ĀTRĀK  
AR VISPLATĀKAJIEM DARBA AGREGĀTIEM  

 X Plašā izvēlē pieejamas atvērtā centra vai slodzes jutīgās hidrauliskās sistēmas,  
kas nodrošina caurplūdumu no 58 līdz 110 l/min. 
 X Paveiciet divreiz vairāk, izmantojot jaunas konstrukcijas priekšējo uzkari,  

kas piedāvā celtspēju līdz 3000 kg; savukārt spēcīgākā aizmugurējā uzkare  
spēj pacelt līdz pat 6000 kg. 
 X Jauna priekšējā tilta amortizācija nodrošina uzlabotu komfortu un mazāku  

apgriešanās apļa rādiusu, kā arī palielina transportlīdzekļa pilnu masu līdz 9500 kg. 
 X SpeedSteer uzlabo darbu uz lauka, atvieglojot un paātrinot pagriešanos  

lauka galos, pateicoties mazākam apgriešanās apļa rādiusam (4 m).

6  IZVĒLES APRĪKOJUMĀ NAKTS REDZAMĪBAS SISTĒMA 
 X Līdz pat 12 LED lukturiem, kas pieejami kā izvēles aprīkojums,  

piedāvā izcilu redzamību darbam nakts laikā.

7  IDEĀLAIS PARTNERIS DARBAM AR IEKRĀVĒJU
 X Savā klasē labākā redzamība — pat 4 m no traktora priekšgala — pāri slaidajam 

kontrolmērinstrumentu panelim un šaurajam, stāvajam motora nodalījuma pārsegam  
apvienojumā ar nepārspējamu manevrējamību un iespēju izvēlēties kādu no trim hidrauliskajām 
sistēmām, kas nodrošina iespaidīgu spiedienu, caurplūdumu un jutību. 
 X Aprīkojumā ar kreiso roku vadāma jaudas vadības svira kustības virziena maiņai, pārnesumu 

pārslēgšanai un neitrālā stāvokļa izvēlei, kā arī vairākas citas vadības sviras iekrāvēja vadībai 
un kustības virziena un pārnesumu pārslēgšanai.
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SMART FARMING SOLUTIONS 
RISINĀJUMI 

LAUKSAIMNIECĪBAI 4.0
MF Guide piedāvā precizitāti no mazāk nekā metra līdz centimetram, kas uzlabo ekonomiju, 

samazinot pārklāšanos

MF Section Control samazina pārklāšanos, kontrolējot sekcijas, savukārt MF Rate Control pielāgo 
mēslošanas vai sēšanas normu darba gaitā, ietaupot vērtīgo izsējamo materiālu

MF Connect telemetrija palīdz pārvaldīt jūsu tehnikas parka darbu, attālināti reāllaikā piekļūstot mašīnu  
datiem un pārraugot un analizējot ekspluatācijas informāciju, lai maksimāli palielinātu darbspējas laiku 

MF TaskDoc™ un MF TaskDoc™ Pro izveido drošus detalizētus ierakstus par paveiktajiem darbiem un pārsūta tos no lauka 
uz biroju un otrādi

Datatronic 5, 9" skārienekrāna terminālis traktora funkcijām, ISOBUS, MF Guide, MF Section Control un MF Rate Control ar 
intuitīvu vadību precīzākai lauksaimniecībai

Fieldstar 5 terminālis, kas pieejams kā izvēles aprīkojums, rada papildu komfortu, pievienojot traktoram vēl vienu skārienekrāna 
displeju un tādējādi izveidojot vienkārši lietojamu precīzās lauksaimniecības paketi

MF 5S MF 5S.105 MF 5S.115 MF 5S.125 MF 5S.135 MF 5S.145

Motora tips AGCO POWER Stage V – „All-in-One” tehnoloģija

Priekšējās/aizmugurējās uzkares celtspēja 3000 kg / 6000 kg (maksimālā celtspēja)

Motora darba tilpums 4,4 l / 4 cilindru

Pārnesumkārba Dyna-4/Dyna-6

Maksimālā jauda (ZS) 105 115 125 135 145

Maks. griezes moments bez EPM pie 1500 apgr./min 440 460 520 540 550

Versijas Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive
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JAUNS ČETRCILINDRU 
MOTORS: 
RENTABLA JAUDA

Visi MF 5S traktori ir aprīkoti ar jaunu AGCO Power četru cilindru 
4,4 litru Stage V motoru, kas attīsta no 105 ZS līdz 145 ZS maksimālo 
jaudu un līdz pat 550 Nm (lielākajam modelim) griezes momentu. 

Šie kompaktie motori izmanto progresīvo un augsti efektīvo „All-In-One” SCR tehnoloģiju. 
Massey Ferguson kopā ar AGCO Power ieviesa revolucionāro SCR tehnoloģiju kā visvienkāršāko 
risinājumu, lai ievērotu visstingrākās tiesību aktu prasības attiecībā uz emisijām, neupurējot jaudu 
un produktivitāti un nodrošinot mazāku degvielas un AdBlue® šķidruma patēriņu. Sistēma apvieno sevī 
dīzeļdegvielas oksidācijas katalizatoru (DOC), selektīvo katalītisko reducēšanu (SCR) un kvēpu katalizatoru (SC).
Vēl vairāk veiktspēju un emisiju kontroli uzlabo turbokompresora elektroniskais pūtes regulators, 
savukārt automātiskā zemu tukšgaitas apgriezienu sistēma samazina degvielas patēriņu.
Ekskluzīvās MF „All-in-One” atgāzu pēcapstrādes sistēmas sastāvdaļas atrodas labajā pusē zem kabīnes, 
tādējādi tā neietekmē redzamību un piekļuvi kabīnei. Šāda uzstādīšanas vietas izvēle ļāva saglabāt labu klīrensu 
un piekļuvi tehniskās apkopes veikšanai, kā arī palielināt degvielas tvertnes tilpumu līdz 200 litriem.
Jauna optimizēta gaisa plūsmas sistēma uzlabo motora dzesēšanu, kas savukārt palielina veiktspēju un efektivitāti.
Vienkārša apkope atvieglo traktora pārbaužu veikšanu un uzturēšanu, ļaujot ātrāk sākt darbu un tādējādi pagarinot darba dienu.
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A. Maksimālā jauda
B.  Maksimālais 

griezes moments
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PASTĀVĪGĀ JAUDA
Šī līkne skaidri parāda lielu jaudu 
un to, ka „pastāvīgā jauda” tiek 
uzturēta līdz 1570 apgr./min.

Šī līkne skaidri parāda, ka augsts griezes moments 
tiek uzturēts motora apgriezienu robežās no 1300 līdz 
1900 apgr./min, kas nodrošina lielāku griezes 
momenta spēju un pastāvīgu jūgvārpstas ātrumu.
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Jauna optimizēta gaisa plūsmas sistēma uzlabo motora dzesēšanu, kas savukārt  
palielina veiktspēju un efektivitāti. Pateicoties atjaunotajiem platajiem režģiem, visiem  
radiatoriem ir nodrošināta brīva gaisa pieplūde (pateicoties jaunajam dizainam),  
kas padara iespējamu maksimāli efektīvu dzesēšanu.
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Jauda, efektivitāte un ekonomiskums
EFEKTĪVA  
SPĒKA PĀRNESE
MF 5S iespējams izvēlēties ar vienu 
no divām pilnīgi automatizētajām 
pārnesumkārbām, kas piedāvā 
savā kategorijā visprogresīvākās 
tehnoloģijas, savā klasē ērtāko vadību, 
laidenu pārslēgšanu un efektīvu 
tiešo jaudas pārnesi uz zemi. 
DYNA-4 UN DYNA-6 IR LABĀKĀS 
NO VISĀM LĪDZ ŠIM PIEEJAMAJĀM 
PĀRNESUMKĀRBĀM. 
Vienkārši vadāmas. Inteliģentas. 
Efektīvas un parocīgas. 
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VIENKĀRŠA VAIRĀKFUNKCIJU KREISĀS PUSES VADĪBAS SVIRA 
Ekskluzīvā jaudas vadības svira nodrošina ērtu un 
vienkāršu „trīs vienā” darbību. Operators var pārslēgties 
starp priekšupgaitu/atpakaļgaitu, pārslēgties starp 
Dynashift pārnesumiem un diapazoniem un atlasīt neitrālo 
pozīciju, un, to darot, viņa kreisā roka paliek brīva, lai 
darbinātu iekrāvēju vai darba agregātu hidrauliku.

MULTIPAD — KONTROLE JŪSU PLAUKSTAS TVĒRIENĀ
Ar Multipad sviru, kas versijās Efficient un Exclusive pieejama kā 
standarta aprīkojums, vada pārnesumkārbu, kā arī kruīza kontroli, 
aizmugurējo uzkari, jūgvārpstu, pagriešanās joslu pārvaldības 
sistēmu un plūsmdaļus, izmantojot integrēto mini vadības sviru. 
Visas funkcijas ir ērti pieejamas uzlabotam komfortam.

LABĀS PUSES VADĪBAS SVIRA AR T VEIDA 
ROKTURI (PIEEJAMĀ VERSIJĀ ESSENTIAL)
Dyna-4 pārnesumkārba, kas slavena ar savu robusto 
izturību un vienmērīgo, laideno darbību, ir viegli vadāma, 
izmantojot jaudas vadības sviru vai T veida sviru, kas 
Essential modeļiem atrodas labās puses konsolē.

AUTODRIVE

Autodrive funkcija automātiski pārslēdz pārnesumkārbu uz 
augstāku vai zemāku pārnesumu, lai palielinātu funkcionalitāti 
un ražīgumu. Reaģēšanas punktu var pielāgot atkarībā 
no vēlamajiem motora apgriezienu parametriem

SUPERCREEPER (ĪPAŠI LĒNĀS GAITAS) REŽĪMS
Precīzu kontroli, veicot īpašus uzdevumus ļoti lēnā ātrumā, 
nodrošina papildu „supercreeper” pārnesumi, kas ļauj 
pārvietoties priekšupgaitā pat ar tik mazu ātrumu kā 100 m/h. 

COMFORT CONTROL FUNKCIJA
Laidena vai ātra reversēšana — izvēlieties, vienkārši pielāgojot 
Comfort Control funkciju atbilstoši veicamā darba vajadzībām — 
lēnai un laidenai vai ātrai un efektīvai virziena maiņai.

 X Visas Dyna pārnesumkārbas piedāvā 
operatoriem ērtu bezpedāļu vadību, 
izmantojot ekskluzīvo un vienkārši lietojamo 
kreisās puses jaudas vadības sviru, kas palīdz 
mazināt nogurumu.

X Pārnesumkārbas piedāvā lielu pārnesumu 
skaitu svarīgajā 4-12 km/h darba diapazonā 
ar pārdomātu apgriezienu starpību. 
Funkcija AutoDrive, kas pieejama kā 
izvēles aprīkojums, nodrošina automātisku 
pārslēgšanos, lai maksimāli palielinātu 
ražīgumu un efektivitāti. Operators var iestatīt, 
pie kādiem motora apgriezieniem jānotiek 
pārslēgšanai. Funkcija Speedmatching 
pārnesumu pārslēgšanas laikā 
automātiski izvēlas ātrumam piemērotāko 
„powershift” pārnesumskaitli.

 X Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot 
funkcija atvieno piedziņu, kad tiek nospiests 
bremžu pedālis, vēl vairāk atvieglojot vadību.

 X Operatori var precīzi ieregulēt 
pārnesumkārbu, pielāgojot reversa 
atsaucīgumu atkarībā no vēlamā virziena 
maiņas ātruma, kā arī iestatīt dažādus 
ātrumus kustības uzsākšanai priekšupgaitā 
un atpakaļgaitā, kā arī iestatīt divus kruīza 
kontroles ātrumus (atkarībā no modeļa).
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DYNA-4 
PRIEKŠROCĪBAS
 X Izcils sniegums, strādājot pagalmā, uz lauka vai uz ceļa — 16 priekšupgaitas un 16 atpakaļgaitas 

pārnesumi, kas visi pārslēdzami ar vienu sviru, neizmantojot sajūgu
 X Pārslēdzoties starp diapazoniem, ātrumu saskaņošanas funkcija Speedmatching izvēlas piemērotāko 

Dynashift pārnesumskaitli
 X Izcils lietošanas ērtums, izmantojot kreisās puses jaudas vadības sviru, T veida sviru vai Multipad sviru
 X Ērta strādāšana ar iekrāvēju, pateicoties Comfort Control funkcijai, kas ļauj pārslēgties starp laidenu 

un strauju reversēšanu
 X Pārnesumkārba pārslēdzas neitrālajā pozīcijā, kad tiek nospiests bremžu pedālis, kas ļauj strādāt ar 

iekrāvēju, izmantojot vienu pedāli
 X Izvēlieties pedāļa vai sviras režīmu optimālam komfortam un ražīgumam

Massey Ferguson inženieri ir optimizējuši populāro Dyna-4 
pārnesumkārbu, lai padarītu to ideāli atbilstošu jaunās MF 5S sērijas 
traktoru palielinātajai veiktspējai. 

Šī pārnesumkārba, kas pieejama visiem jaunās MF 5S sērijas modeļiem, piedāvā 
nepārspējamu ražīgumu, vadāmību un ērtību, nodrošinot pilnībā bezsajūga 
pārslēgšanos starp 16 priekšupgaitas un 16 atpakaļgaitas pārnesumiem.

Dyna-4 pārnesumkārba, kas slavena ar savu robusto izturību un vienmērīgo, 
laideno darbību, ir viegli vadāma, izmantojot jaudas vadības sviru vai T veida 
sviru, kas Essential modeļiem atrodas labās puses konsolē. Efficient versijā 
vadībai izmanto Multipad sviru, bet Exclusive komplektācijā — jauno 
ergonomisko elkoņbalstu. 

Funkcijas Speedmatching un AutoDrive nodrošina arī pārslēgšanos neitrālajā 
pozīcijā bremzējot, kas aktivizē sajūgu tiklīdz tiek nospiests bremžu 
pedālis. AutoDrive automātiski pārslēdz pārnesumus atkarībā no slodzes, 
savukārt Speedmatching pārnesumu pārslēgšanas laikā automātiski izvēlas 
priekšupgaitas ātrumam atbilstošu Dyna-4 pārnesumu. Šīs darba ražīgumu 
palielinošās funkcijas uzlabo efektivitāti un ērtību un ir īpaši noderīgas darbam 
ar iekrāvēju.
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Jaunākā Dyna-6 „semi-powershift” pārnesumkārba, kas speciāli 
izstrādāta, lai ļautu MF 5S traktoriem sasniegt savā klasē labāko 
dinamisko veiktspēju un ekspluatācijas drošumu, piedāvā sešus 

Dynashift pārnesumskaitļus, kas optimāli izkārtoti četros diapazonos 
un starp kuriem var pārslēgties, neizmantojot sajūga pedāli.

Dyna-6 piedāvā 24 bezsajūga pārnesumskaitļus apvienojumā ar AutoDrive 
pārvaldību, kas automātiski izvēlas motora noslodzei un konkrētajiem 

apstākļiem piemērotāko pārnesumskaitli. AutoDrive arī palīdz samazināt 
izdevumus ar standarta Super-Eco funkciju, kas nodrošina, ka maksimālais 

ātrums tiek sasniegts, motoram darbojoties ar ļoti maziem apgriezieniem, 
tādējādi samazinot degvielas patēriņu, — ātrums 40 km/h tiek sasniegts 
pie 1530 apgr./min (atkarībā no riepām). Dyna-6 pārnesumkārba ir ideāli 
piemērota garākām riteņu bāzēm, lai vēl vairāk uzlabotu ar četru cilindru 
motoriem aprīkotu traktoru izcilo daudzpusību. Tā piedāvā ne tikai izcilas 

un ērtas vadības funkcijas efektīvam darbam ar iekrāvēju, bet ir arī lieliski 
piemērota darbam uz lauka.

DYNA-6 
SPILGTĀKĀS 
IEZĪMES:
 X Maksimāls ražīgums, pateicoties 24 priekšupgaitas un 24 atpakaļgaitas pārnesumiem, kas tiek pārslēgti, 

neizmantojot sajūgu
 X Jaudas vadības svira apvieno sevī trīs funkcijas — pārslēgšanos starp priekšupgaitu/atpakaļgaitu, sajūga 

izslēgšanu un pārnesumu pārslēgšanu
 X Divpadsmit pārnesumi lauka darbu diapazonā
 X Pārnesumkārbas pārslēgšana neitrālajā stāvoklī ar bremžu pedāli
 X Kā izvēles aprīkojums pieejami „supercreeper” (īpaši lēnās gaitas) pārnesumi (48x48).
 X Super-Eco pārnesums — 40 km/h pie tikai 1530 apgr./min — samazina troksni kabīnē un degvielas patēriņu
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PAPILDU PLŪSMDAĻI 
Plaša plūsmdaļu un vadības risinājumu izvēle palīdz jums maksimāli efektīvi izmantot 
modernos lauksaimniecības darba agregātus, kā arī atvieglo to vadību.

Atkarībā no jūsu traktora specifikācijas jūs atradīsiet līdz pat četriem plūsmdaļiem, 
kas spēs apmierināt visas jūsu vajadzības: 

 X Essential versijas piedāvā vienkāršu mehānisku plūsmdaļu vadību, taču kā 
izvēles aprīkojumu tajās iespējams uzstādīt ērtu speciāli iekrāvēja vadībai 
paredzētu vadības sviru
 X Efficient modeļos atradīsiet jaunu Multipad sviru ar tajā iebūvētu mikro vadības 

sviru 1. un 2. plūsmdalim, kas darbojas apvienojumā ar 3. un 4. plūsmdaļa 
mehāniski vadāmajām svirām. Elkoņbalstā iebūvēta elektroniskā vadības svira 
(izvēles aprīkojums) piedāvā papildu komfortu un precizitāti 
 X Exclusive versijas operatoriem pieejama jaunā Multipad svira ar tajā iebūvētu 

mikro vadības sviru un 2 pirkstu galu vadības elementiem, kas atrodas konsolē

LIELAS CELTSPĒJAS AIZMUGURĒJĀ UZKARE 
Aizmugurējā uzkare, kas tika īpaši optimizēta jaunajai MF 5S sērijai, tagad lepojas 
ar iespaidīgu 6000 kg celtspēju, kas noteiktos apstākļos ļauj tai viegli pacelt un 
strādāt ar smagu aprīkojumu. Pilnībā regulējami celšanas stiepņi un smagam 
darba režīmam paredzētie stabilizatori ļauj ideāli noregulēt un iestatīt visdažādākos 
uzkarināmos un pusuzkarināmos darba agregātus. Sarežģītāku moderno agregātu 
darbināšanai ir pieejami līdz pat četriem plūsmdaļiem.

HIDRAULIKAS SPĒKS 
VISSMAGĀKAJIEM 
DARBIEM
MF 5S sērija ir radīta smagam darbam ar paaugstinātu 
celtspēju, kas ļauj pārvietot smagākas kravas un strādāt 
ātrāk ar moderniem darba agregātiem un iekārtām.
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Jaunākā elektroniskā uzkares vadības sistēma (ELC) 
nodrošina precīzu un atsaucīgu uzkares funkciju 
vadību, kas ļauj precīzi kontrolēt darba dziļumu 
agregātiem, kuri tiek iegremdēti augsnē, un darba 
augstumu uzkarināmajiem agregātiem.

Precīza elektroniskā vadība nodrošina ērtu un 
vienkāršu uzkares lietošanu. ELC sistēmas 
potenciometrs ir pārdomāti izvietots pa labi no 
operatora, lai nodrošinātu ērtu un vieglu lietošanu, 
kas ļauj precīzi regulēt agregātu dziļumu un uzkares 
pacelšanu un nolaišanu.

Elektroniskās uzkares vadības sistēmas panelis 
ļauj vienkārši pielāgot citas aizmugurējās uzkares 
funkcijas, tādējādi palīdzot uzlabot ražīgumu.

Noderīgi standarta aprīkojuma elementi ir aktīvā 
transportēšanas kontroles sistēma, kas automātiski 
amortizē triecienus, pārvietojoties pa ceļu, kā arī 
ārējie pacelšanas/nolaišanas vadības elementi, kas 
atrodas uz labā un kreisā spārna.

IESPĒJAMS PIELĀGOT ŠĀDAS FUNKCIJAS:
Pozīcijas/apvienotā/vilces spēka regulēšana — precīzam darbam ar visu veidu agregātiem

Uzkares nolaišanas ātruma regulēšana — optimālai regulēšanai un drošībai; ietver bloķēšanu

Maksimālā pacelšanas augstuma regulēšana — ļauj precīzi noregulēt pacelšanas augstumu, lai 
aizsargātu jūgvārpstai pievienotās piedziņas vārpstas, pašu traktoru un darba agregātu, kā arī, lai saīsinātu 
ciklu ilgumu, veicot pagriezienus lauka galos

Pacelšanas/nolaišanas/augstuma/dziļuma regulēšana — nodrošina precīzu pielāgošanu un kontroli

Aktīvā transportēšanas kontroles sistēma (ATC) — nodrošina aizmugurējās uzkares amortizāciju, kas 
aizsargā traktoru smagu agregātu pārvadāšanas laikā un uzlabo vadītāja komfortu.

BŪTISKĀKIE MOMENTI
 X Standarta aprīkojumā pieejamā 58 l/min sistēma ar atvērto centru nodrošina pietiekamu plūsmu 

un spiedienu uzkarei un ārējām hidrauliskajām funkcijām, lai paceltu smagu aprīkojumu vai 
darbinātu palīgiekārtas.
 X Kā izvēles aprīkojums pieejamā atvērtā centra kombinētās plūsmas 100 l/min sistēma izmanto vienkāršu 

jaunu konstrukciju, lai ģenerētu pastāvīgu plūsmu. Tā nodrošina pilnu plūsmu atsevišķām funkcijām, 
piemēram, uzkarei un plūsmdaļiem, kā arī piedāvā augstāku efektivitāti un jaudu darbam ar iekrāvēju.
 X Kā izvēles aprīkojums pieejamā aizvērtā centra augstas plūsmas 110 l/min sistēma ātrākajai hidrauliskajai 

reaģēšanai. Tā aprīkota ar mainīga ražīguma aksiālo virzuļsūkni un slodzes jutīgu vadību, lai nodrošinātu 
augstas intensitātes plūsmu pie maziem motora apgriezieniem, kas palīdz panākt augstu produktivitāti 
ekonomiski. Mainīga ražīguma sūknis padod eļļu tikai pēc nepieciešamības, reaģējot uz darba agregāta 
prasībām attiecīgajā brīdī, kā rezultātā tiek panākta ātrāka darbība un uzlabota efektivitāte.

SMAGIEM DARBIEM PAREDZĒTA, INTEGRĒTA PRIEKŠĒJĀ 
UZKARES SISTĒMA
Jaunā, kompaktā integrētā priekšējā uzkares sistēma, kas tagad ir spēcīgāka un piedāvā 
3000 kg celtspēju, ļauj jums pilnā mērā izmantot MF 5S sērijas jaudu, izmantojot 
priekšējo un aizmugurējo darba agregātu kombinācijas, lai palielinātu darba ražīgumu.

Cieši pierīkotā priekšējā uzkare, kas tika pārkonstruēta, lai to pielāgotu jaunajai priekšējā 
tilta amortizācijai (izvēles aprīkojums) ir neatņemama konstrukcijas sastāvdaļa, kas 
saglabā traktora kompaktos izmērus, vienlaikus uzlabojot stabilitāti un manevrējamību.

 X Priekšējā jūgvārpsta (izvēles aprīkojums)

 X Līdz 4 priekšējiem hidrauliskajiem savienotājiem un viena brīvās 
atplūdes līnija

 X Elektriskie savienojumi

 X Priekšējās uzkares ārējā vadības ierīce

NOZARĒ VADOŠĀ ELEKTRONISKĀ UZKARES VADĪBAS SISTĒMA (ELC)

Sistēma ar atvērto centru Sistēma ar aizvērto centru

Modelis Pārnesumkārba 58 l/min 100 l/min 110 l/min

MF 5S Essential Dyna-4 un Dyna-6 l m m

MF 5S Efficient Dyna-4 un Dyna-6 - - l

MF 5S Exclusive Dyna-4 un Dyna-6 - - l

-  Nav pieejams     l  Standarta aprīkojums    m  Izvēles aprīkojums
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LIELISKA  
MANEVRĒJAMĪBA
Kompaktos un manevrējamos MF 5S traktorus ir viegli un ērti lietot  
gan uz lauka, gan uz ceļa, gan arī saimniecības pagalmā un ēkās.

ČETRU RITEŅU PIEDZIŅA UN DIFERENCIĀĻA BLOĶĒTĀJS
 X Automatizētā vadība — inteliģents pārnesumkārbas kontrollers 

automatizē bieži izmantotās funkcijas, tostarp diferenciāļu 
bloķēšanu, jūgvārpstas vadību un pārnesumkārbas ātrumu 
saskaņošanas funkciju Speedmatching
 X Hydralock nodrošina reālu četru riteņu piedziņu ar 

ātru un pilnībā vienlaicīgu priekšējā un aizmugurējā 
diferenciāļa bloķētājmehānismu ieslēgšanos
 X Stūres iekārta ar mazu 4 m apgriešanās apļa 

rādiusu nodrošina izcilu manevrējamību darbam 
ar iekrāvēju un ātru pagriešanos lauka galos.
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Jauns izturīgāks priekšējais tilts, kas aprīkots ar amortizācijas sistēmu, piedāvā nozarē labāko apgriešanās apļa rādiusu — 4 m. Apvienojumā ar 
jauno priekšējo uzkari ar 3 tonnu celtspēju, kas ir par 500 kg vairāk nekā iepriekšējam modelim, tas ļauj traktoriem strādāt ar lielāku 
priekšpusē uzstādītu aprīkojumu. Papildu komfortu piedāvā elektroniski regulējama hidrauliskā amortizācija, kas absorbē triecienus, 
izmantojot divus cilindrus ar garāku gājienu un trīs akumulatorus. 

SPEEDSTEER PRECĪZIEM PAGRIEZIENIEM 
SpeedSteer atvieglo pagriešanos lauka galos un maksimāli uzlabo darba ražīgumu, strādājot uz lauka un ar iekrāvēju. Šis noderīgais izvēles 
aprīkojums, kas nodrošina ātru un vieglu manevrēšanu, ļauj operatoriem regulēt stūres iekārtas pārnesumskaitli, lai samazinātu pagrieziena 
veikšanai nepieciešamo stūres rata apgriezienu skaitu. Sistēma ir ieslēdzama un izslēdzama, un tā tiek automātiski deaktivizēta, kad traktora 
ātrums pārsniedz 18 km/h, lai varētu droši pārvietoties pa lauku vai ceļu lielā ātrumā. 

AIZMUGURĒJĀS SAKABES IERĪCES JEBKĀDIEM UZDEVUMIEM 
Aizmugurējā sakabes ierīce ir tikusi pilnīgi pārkonstruēta un palielināta, lai sakabināšanu padarītu ātrāku, ērtāku un drošāku, 
un to iespējams izvēlēties ar savienošanas tapu, liftāķi, jūgskavu, K80 ābolu vai jūgstieni. Šī ISO sakabes ierīce ir saderīga ar 
visdažādākajām tirdzniecībā pieejamām jūgskavas un jūgstieņa tipa alternatīvām. 

BEZATTEICES BREMZĒŠANA 
Droša un efektīva bremzēšana, ko nodrošina lielas disku bremzes, kas tiek dzesētas, izmantojot eļļošanu zem 
pastāvīga spiediena. Divkontūru pneimatiskās piekabes bremzes tagad iekļautas standarta komplektācijā. 
Lai vēl vairāk uzlabotu drošību pārvadāšanas darbu laikā, šī sistēma tagad ir papildināta ar vienu vai diviem 
hidrauliskajiem kontūriem un ABS pieslēgvietu. 

MAZS APGRIEŠANĀS APLIS
Izcilā manevrējamība atvieglo iekrāvēja lietošanu, kā arī darbu saimniecības pagalmā un pagriešanos 
lauka galos. Speciāli izveidoti izgriezumi šasijā un motora pārsegā palīdz panākt vienu no 
mazākajiem apgriešanās apļiem tirgū — tikai 4 m —, kas atvieglo piekļuvi un darbu šaurās 
vietās un ēkās.

4 M
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MODERNA HIDRAULIKA NODROŠINA TEICAMU 
VADĪBU UN VEIKTSPĒJU
Neatkarīgi no tā, vai esat darbuzņēmējs, piena lopu audzētājs, jauktās 
saimniecības īpašnieks vai ģimenes fermas īpašnieks, MF 5S sērija ir radīta, 
lai apmierinātu jūsu ikdienas vajadzības. Izstrādāti, lai atbilstu mūsdienu 
lauksaimniecības tehnikas prasībām, MF 5S sērijas traktori piedāvā plašu 
aprīkojuma klāstu, kas ļauj tiem lieliski tikt galā ar jebkuru uzdevumu.

Dažādi jūgvārpstu un aprīkojuma varianti nodrošina ātru, precīzu 
vadību gan, strādājot ar iekrāvēju, gan pļaujot, presējot, arot, 
kultivējot, smidzinot, sējot vai veicot citus lauka darbus.

16



JŪGVĀRPSTAS IESLĒGŠANA
Jūgvārpstu ieslēdz elektrohidrauliski, izmantojot trīspozīciju drošības slēdzi 
(Ieslēgt, Izslēgt un Bloķēt/bremzēt). Jūgvārpstu var ieslēgt un izslēgt, arī  
izmantojot spārnā iebūvētos ārējos slēdžus

 X Neatkarīgā 540/540 Eco/1000 
 X Apgriezieni 540 Eco tiek sasniegti pie ekonomiskiem  

1560 motora apgr./min, lai ietaupītu degvielu un samazinātu 
ekspluatācijas izmaksas
 X Automātiskā vadības funkcija ieslēdz un izslēdz jūgvārpstu,  

kad tiek pacelta un nolaista aizmugurējā uzkare
 X Priekšējā jūgvārpsta (izvēles aprīkojums)

Operators to var vadīt ar slēdzi, kas atrodas labās puses konsolē

Elektrohidrauliska jūgvārsptas ātruma izvēle

A

B

1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200Ja
ud

a 
(Z

S)

Motora apgriezieni (apgr./min)

Pieejamo jūgvārpstas ātrumu sinhronizācija 
ar motora apgriezieniem ir izstrādāta, lai 
nodrošinātu optimālu AGCO POWER motora 
jaudas un griezes momenta izmantošanu, 
vienlaikus samazinot degvielas patēriņu, 
maksimālam ražīgumam un efektivitātei.

A. 540 Eco jūgvārpstas ātrums pie 1560 apgr./min
B. 540/1000 jūgvārpstas ātrums pie 1960 apgr./min
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DARBA VIETA,  
KO NEGRIBAS PAMEST
Jaunās MF 5S sērijas traktoru operatori ērti sēž augstas 
kvalitātes vidē, kas ir produktīva, klusa (tikai 69 dB) 
un aprīkota ar vienkāršiem vadības elementiem, kuri 
palīdz jums izmantot traktoru maksimāli efektīvi. 

MF 5S sērija piedāvā augsta līmeņa aprīkojumu jau standarta 
komplektācijā, ko var papildināt ar noderīgām izvēles aprīkojuma 
paketēm, kas atvieglo darbu un palīdz to paveikt efektīvāk. 

Dažādu kabīnes versiju un pakešu klāsts plašā izvēlē piedāvā 
visas funkcijas un vadības elementus, kas nepieciešami, 
lai pielāgotu jūsu MF 5S traktoru jūsu vajadzībām un 
padarītu to tikpat individuālu, kāda ir jūsu saimniecība.
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EFEKTIVITĀTE DARBĀ 
MF 5S palīdz jums palielināt ražīgumu, ekonomēt laiku un uzlabot sniegumu, 

pateicoties 360° pārredzamībai no tā kabīnes, vieglai piekļuvei, kā arī jaunajai 
kabīnes amortizācijai un sēdekļiem, kas pieejami kā izvēles aprīkojums

Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive — nav nepieciešams 
meklēt kompromisu, bet gan vienkārši jāizdara personiska izvēle atkarībā no 

jūsu uzņēmējdarbības vajadzībām un mērķiem, izvēloties vienu no četriem 
veidiem, kā strādāt ar MF 5S sērijas traktoru. Mēs piedāvājam jums brīvību 

izvēlēties savām vajadzībām atbilstošu komforta līmeni un aprīkojumu ar 
izvēles aprīkojuma klāstu, kas tagad papildināts ar Exclusive paketi, lai 

jūs varētu individuāli nokomplektēt savu MF 5S traktoru ar sev tīkamāko 
pārnesumkārbu, kabīnes versiju un aprīkojumu.

MAZAS EKSTRAS IZŠĶIR VISU
MF 5S kabīne ir pieejama ar daudz dažādiem komfortu un ērtības 

uzlabojošiem elementiem. Tie ietver automātisko bāksignāla ieslēgšanos 
uz ceļa un „mājās atgriešanās” funkciju, kas automātiski izslēdz darba 

apgaismojumu, ar kabīnes apgaismojuma izslēgšanās komforta aizkavi, lai 
jūs varētu droši atstāt savu darba vietu. Ir pieejamas arī papildu pieslēgvietas 
mobilajiem tālruņiem vai klēpjdatoram, radio un MP3 atskaņotājam (USB, Aux 

un CD), Bluetooth savienojamība, DAB + digitālais radio, elektriski apsildāmi 
teleskopiskie sānu spoguļi un automātiskā gaisa kondicionēšana.

12 LED darba apgaismojuma lukturu komplekts nodrošina izcili spilgtu gaismu.

69dB
Klusākā no šobrīd tirgū pieejamajām 
kabīnēm mazina stresu un nogurumu

5,8 m2

stiklotā virsma nodrošina drošību, 
lietošanas vienkāršību un kontroli, 

veicot jebkādus darbus

PĀRREDZAMĪBA
pat 4 m no traktora priekšgala
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ERGONOMIKA
Lielās durvis un platie, pārdomāti izvietotie pakāpieni nodrošina vieglu piekļuvi MF 5S kabīnei.  
Tajā iekāpjot, jūs atradīsiet visu ekspluatācijas informāciju tieši tur, kur tai jābūt, — uz jaunā vispusīgā 
kontrolmērinstrumentu paneļa. Parocīgais slēdžu un vadības elementu izvietojums garantē 
lietošanas ērtumu. Jaunajā elkoņbalstā atrodami visi svarīgākie elementi vienkāršā un viegli lietojamā 
izpildījumā, kurā visas galvenās funkcijas ir ergonomiski sagrupētas. Šeit jūs atradīsiet arī ātri un ērti 
lietojamus vadības elementus, kas paredzēti citām ierīcēm, piemēram, Bluetooth tālrunim un radio.

IZBAUDIET SAVĀ KLASĒ LABĀKO KOMFORTU
Durvis ar platu atvēršanas leņķi un slieksni un lielie pakāpieni, kas izvietoti ērtā, 
dabīgai kustībai pielāgotā leņķī, nodrošina vieglu piekļuvi, kas ir īpaši ērti, veicot 
darbus, kuru laikā operatoram regulāri jākāpj iekšā un ārā.

Augstākās klases komfortam varat izvēlēties sēdekli, kas būs piemērots 
konkrētajam veicamajam darbam. Sēdeklis ar mehānisko balstiekārtu ir 
ideāli piemērots braukšanai pa ceļiem, savukārt iespēja izvēlēties kādu 
no sēdekļiem ar automātisko pneimatisko balstiekārtu, sniedz papildu 
komfortu, strādājot garas stundas.
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IZVĒLIETIES PIEMĒROTU JUMTU 
Pateicoties iespējai izvēlēties dažāda augstuma kabīnes un jumtus, jūs varat 
pielāgot savu MF 5S sērijas traktoru, lai ar to varētu ērti iebraukt ēkās un veikt 
jums nepieciešamos uzdevumus.

Standarta kabīnes versijai ir pilnībā līdzena grīda, kas apvienojumā ar standarta 
jumtu un kabīnes balstiekārtu piedāvā optimālu komfortu.

Pazeminātās kabīnes uzbūve ir tāda pati, taču tai ir zemāk uzstādīts rāmis, 
kas samazina kopējo augstumu un nodrošina lielisku piekļuvi ēkām.

KONTROLMĒRINSTRUMENTU PANELIS AR IESTATĪŠANAS UN 
INFORMĀCIJAS EKRĀNU (SIS)
Šis šaurais kontrolmērinstrumentu panelis nodrošina ātru, skaidru un 
ērtu ekspluatācijas datu skatīšanu, attēlojot datus 70 mm x 52 mm SIS 
krāsu ekrānā. Skaidrais un viegli nolasāmais displejs rāda informāciju par 
traktora darbību, darba zonu, darba distanci, degvielas un AdBlue® šķidruma 
patēriņu, kā arī motora un pārnesumkārbas temperatūru.

RADĪTS PĒC DIZAINA
Laižot tirgū MF 5S, Massey Ferguson turpina savu satriecošo jaunās ēras 
dizainu, ko pirmo reizi ieraudzījām MF 8S sērijas traktoriem un kas ieturēts 
tajā pašā satriecošajā „neo-retro” stilā ar moderniem priekšējiem lukturiem un 
zīmolam raksturīgajiem LED lukturiem. Šis dizains atspoguļo zīmola mantojumu, 
kas izpaužas kā ikoniskās MF pelēkās sānu joslas un zirga iemauktu motīva 
uz motora pārsega — elementu, kas rotāja jau MF 100 sērijas traktorus, — 
jauna interpretācija.
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ESSENTIAL  
PAKETE
Essential ir sērijas MF 5S pamata komplektācija, taču tajā nav nekā vienkārša vai primitīva.  
Tā piedāvā visus svarīgākos elementus, ko jūs sagaidāt no Massey Ferguson, vienkāršā, viegli lietojamā 
un pielāgojamā izpildījumā, lai apmierinātu vajadzības, kurām nepieciešama jauda un veiktspēja.

ESSENTIAL PAKETES STANDARTA APRĪKOJUMĀ IETILPST:
X Vadības centrs ar pārnesumkārbas sviru ar T veida rokturi
X Dyna-4 pārnesumkārba ar Speedmatching vai Dyna-6 

pārnesumkārba — 40 km/h Eco ar Autodrive
X Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot — pārslēdz pārnesumkārbu 

neitrālajā pozīcijā, kad tiek nospiests bremžu pedālis
X Plūsmdaļu mehāniskā vadība
X Gaisa kondicionēšanas sistēma
X Liela izmēra teleskopiskie platleņķa sānu spoguļi
X Radio antena un skaļruņi
X 2 USB porti

ESSENTIAL PAKETES IZVĒLES APRĪKOJUMĀ IETILPST:
X Integrēta priekšējā uzkare un jūgvārpsta
X 3. un 4. mehāniskais palīgvārsts 
X Mehāniska iekrāvēja vairākfunkciju vadības svira
X Sagatavots MF Connect telemetrijas sistēmas uzstādīšanai
X Ar ISOBUS saderīgs Fieldstar 5 terminālis pilnai 

precīzās lauksaimniecības paketei, kas ietver video, 
MF Guide vadības sistēmu, MF Section Control, 
MF Rate Control un MF TaskDoc™  

X Panoramic kabīne ar polikarbonāta 
labās puses logu
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1 Apgaismojuma slēdži

2 Jūgvārpstas ātrums

3 Aizmugurējās uzkares 
vadības elementi

4 Drošības gaisma

5 Aizdedzes atslēga

6 Autom./manuāla dif. bloķēšana
Autom./manuāla 4 riteņu piedziņa
Gabarītlukturi / tuvās 
gaismas lukturi
Priekšējā tilta amortizācija
Pārslēgšanās neitrālajā 
pozīcijā bremzējot

7 Aizmugurējās un priekšējās 
jūgvārpstas vadības elementi

8 Mehāniskā hidraulikas svira

9 Pārnesumkārbas selektora svira

10 Droseļvārsta rokas vadības svira

11 Aizmugurējās uzkares vadības 
elementi un balstritenis

ESSENTIAL KABĪNES VADĪBAS ELEMENTI
Essential kabīnes konsolē, kas pieejama visiem MF 5S sērijas traktoriem 
un intuitīvi novietota tā, lai vienmēr un jebkādu darbu laikā nodrošinātu 
maksimālu darba ražīgumu, atrodas visi biežāk izmantojamie vadības 
elementi. Visi instrumenti ir skaidri saskatāmi un precīzi izkārtoti, 
pateicoties kam tie vienmēr ir ātri un viegli pieejami. Jumta statnī 
atrodas retāk izmantojamie slēdži, kā arī darba apgaismojums un 
aizdedzes atslēga.

Essential traktoriem, kas ir aprīkoti ar 100 l/min kombinētās 
plūsmas sistēmu un rūpnīcā pielāgoti iekrāvēja uzstādīšanai, ir 
pieejama elkoņbalstā iebūvēta elektroniskā vadības svira. Tā ne tikai 
nodrošina laidenu un precīzu iekrāvēja vadību, bet arī ir aprīkota ar 
pārnesumkārbas, iekrāvēja, aizmugurējo plūsmdaļu vai priekšējās 
uzkares vadības pogām.

ESSENTIAL PANORAMIC
Essential Panoramic kabīnes versija piedāvā lielisku pārredzamību uz visām 
pusēm apkopes darbu veikšanai. Platais, viengabalainais polikarbonāta stikls 
ir ārkārtīgi izturīgs un aizsargā operatoru no lidojošiem gružiem. Tas nodrošina 
netraucētu redzamību uz labo pusi drošam un efektīvam darbam ar sānos 
uzstādītu aprīkojumu.
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EFFICIENT  
PAKETE
Efficient pakete, kas ietver galvenās ražīgumu uzlabojošās funkcijas, 
palīdz strādāt ātrāk, kvalitatīvāk un precīzāk.

EFFICIENT PAKETES STANDARTA APRĪKOJUMĀ IETILPST:
X Mehāniska kabīnes balstiekārta
X Elkoņbalsts ar Multipad sviru
X Dyna-4 vai Dyna-6 pārnesumkārba ar Autodrive
X Gaisa kondicionēšana ar manuālu regulēšanu
X Automātiskais grozāmais sēdeklis ar pneimatisko balstiekārtu un elkoņbalstu
X Elektriski un mehāniski plūsmdaļu vadības elementi
X Lielizmēra teleskopiskie platleņķa sānu spoguļi
X Radio/ CD / MP3 priekšējā Aux-in / Bluetooth ar mikrofonu 

un vadības elementiem elkoņbalstā
X 2 USB porti

EFFICIENT PAKETES IZVĒLES APRĪKOJUMĀ IETILPST:
X Integrēta priekšējā uzkare un jūgvārpsta
X Iekrāvēja vairākfunkciju vadības svira un priekšējā 

uzkare ar pārnesumkārbas vadības funkcijām
X Sagatavots MF Connect telemetrijas sistēmas uzstādīšanai
X Ar ISOBUS saderīgs Fieldstar 5 terminālis pilnai precīzās 

lauksaimniecības paketei, kas ietver video, MF Guide vadības 
sistēmu, MF Section Control, MF Rate Control un MF TaskDoc  

X Superluxe sēdeklis ar pneimatisko balstiekārtu
X Jaunais Datatronic 5 terminālis ar 

ISOBUS un traktora funkcijām
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EFFICIENT KABĪNES VADĪBAS ELEMENTI
Efficient versijas, kas pieejamas visiem MF 5S sērijas 
traktoriem, var būt aprīkotas vai nu ar Dyna-4, vai ar 

Dyna-6 pārnesumkārbu, kurām abām ir AutoDrive 
funkcija standarta komplektācijā.

Traktori, kas sagatavoti iekrāvēja uzstādīšanai, var tikt 
aprīkoti ar vairākfunkciju vadības sviru, kas iebūvēta 

elkoņbalsta konsolē. Šo sviru var izmantot ne tikai 
iekrāvēja un pārnesumkārbas funkciju vadībai, bet arī 

priekšējās uzkares (izvēles aprīkojums) vadībai.

1 Elektriska jūgvārpstas ātruma izvēle

2 Aizmugurējās uzkares 
elektroniskā regulēšana

3 Pārnesumkārbas vadības elementi

4 Kā standarta aprīkojumu 
iespējams uzstādīt līdz pat 
četriem plūsmdaļiem

5 Vairākfunkciju hidrauliskās 
vadības svira

6 MultiPad svira, kas ietver 
pārnesumkārbas vadības 
funkcijas vieglai pārnesumu un 
diapazonu pārslēgšanai

7 Droseļvārsta rokas vadības svira

8 Aizmugurējās jūgvārpstas ieslēgšana

6

5
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EXCLUSIVE  
PAKETE 
Exclusive traktori, kas bagātīgi nokomplektēti ar modernu aprīkojumu, ir paredzēti klientiem, 
kuri nodarbojas ar intensīvāku lauksaimniecisko ražošanu lielos mērogos un meklē progresīvas 
tehnoloģijas, kas, cita starpā, palīdzētu samazināt ražošanas izmaksas.

EXCLUSIVE PAKETES STANDARTA APRĪKOJUMĀ IETILPST:
X Mehāniska kabīnes balstiekārta
X Daudzfunkcionāls elkoņbalsts ar Multipad sviru
X Dyna-4 vai Dyna-6 pārnesumkārba ar Autodrive
X Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma 
X Superluxe sēdeklis ar pneimatisko balstiekārtu
X Četri elektriski vadāmi plūsmdaļi
X Elektriski apsildāmi un regulējami liela izmēra teleskopiskie platleņķa spoguļi
X Radio / CD / MP3 priekšējā Aux-in / Bluetooth ar mikrofonu un vadības elementiem elkoņbalstā
X 2 USB porti
X Jaunais Datatronic 5 ISOBUS terminālis visu traktora funkciju pārvaldībai

EXCLUSIVE PAKETES IZVĒLES APRĪKOJUMĀ IETILPST:
X Integrēta priekšējā uzkare un jūgvārpsta
X Sagatavots MF Connect telemetrijas sistēmas uzstādīšanai
X Ar ISOBUS saderīgs Fieldstar 5 terminālis pilnai precīzās 

lauksaimniecības paketei, kas ietver MF Guide vadības sistēmu, 
MF Section Control, MF Rate Control darbam ar mainīgām 
izsējas normām un MF TaskDoc, kā arī video.

X Vairākfunkciju vadības svira ar pārnesumkārbas vadības funkcijām
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1 Apgaismojuma slēdži

2 Jūgvārpstas ātrums

3 Aizmugurējās uzkares 
vadības elementi

4 Drošības gaismas lukturi

5 Aizdedzes atslēga

6 Gabarītlukturi / tuvās 
gaismas lukturi

7 Priekšējā tilta amortizācija / 
pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā 
bremzējot / ISB / Fast Steering 

8 Datatronic 5

9 Hidraulikas vadība ar pirkstu galiem

10 Papildu hidrauliskās sistēmas 
atbloķēšana/bloķēšana

11 Slēdži C1 un C2

12 Vidējais elkoņbalsts

13 Supercreeper (īpaši lēnais) režīms

14 USB

15 Frontālā iekrāvēja vadības elementi 
(izvēles aprīkojums)

16 Aizmugurējās uzkares vadība

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15
16

27



SAVĀ KLASĒ 
LABĀKĀ  
TRAKTORA 
UN IEKRĀVĒJA 
KOMBINĀCIJA
MF 5S sērijas traktori ir speciāli konstruēti tā, lai nodrošinātu optimālas 
iekraušanas/izkraušanas spējas, strādājot ar MF FL sērijas iekrāvējiem. Kopā tie 
veido savā klasē labā kombināciju, tāpēc pilnībā integrētais iekrāvējs tagad ir 
pieejams uzstādīts rūpnīcā, tādējādi nodrošinot maksimāli efektīvu darbību.

MF FL sērijas iekrāvēji
bez paralēlās uzkares ar paralēlo uzkari

MF FL.3723 MF FL.4125 MF FL.3819* MF FL.3823* MF FL.4018 MF FL.4121 MF FL.4220
MF 5S l l l l l l l
Maksimālais pacelšanas augstums — izmērīts pie 
šarnīra tapas

m 3,79 4,06 3,79 3,79 4,02 4,06 4,20

Maksimālais izgāšanas leņķis maksimālajā augstumā grādi 58 56 58 58 54 57 54
Maksimālais atgriešanas leņķis uz zemes grādi 48 48 48 48 49 48 49
Celtspēja līdz maksimālajam augstumam —  
800 mm no šarnīra tapas

kg 1290 1300 1920 2260 1780 1980 1930

Celtspēja līdz 1,5 m augstumam —  
800 mm no šarnīra tapas

kg 1720 1870 1940 2280 1820 2100 2020

Atraušanas spēks — 800 mm no šarnīra tapas kg 1850 2070 1990 2320 1910 2290 2160
Atgriešanas spēks 1,5 m augstumā kg 3420 3420 3360 3360 3400 3370 3420
Rakšanas dziļums mm 160 160 160 160 180 160 170
*Ar pagarinātiem gultņu korpusiem
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MF 5S: IZCILAS IEKRĀVĒJA FUNKCIJAS
 X Izcila pārredzamība pat 4 m attālumā no traktora priekšgala pāri slaidajam  

kontrolmērinstrumentu panelim un sektorā šaurākajam stāvajam motora pārsegam

 X Teicama manevrējamība

 X Divas kabīnes versijas un iespēja izvēlēties Standard vai Visio jumtu

 X Iespēja izvēlēties no trim hidrauliskajām sistēmām, kas piedāvā nepārspējamu spiedienu, plūsmu un atsaucīgumu

 X Kreisās puses jaudas vadības svira vai labās puses T veida rokturis reversēšanai, pārnesumu pārslēgšanai un 
neitrālā stāvokļa ieslēgšanai

 X Pieejamas dažādas vadības sviras, kas paredzētas iekrāvēja vadībai, reversēšanai un pārnesumu pārslēgšanai

 X Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot — bremzēšanas sistēma pārslēdz pārnesumkārbu neitrālajā pozīcijā, 
kad tiek nospiests bremžu pedālis, tādējādi padarot darbu ar iekrāvēju drošāk, vieglāku un daudz ērtāku

 X „Comfort-Control” — regulējama reversēšanas jutība — no lēnas un laidenas līdz ātrai un dinamiskai 
virziena maiņai

 X Traktorus var pasūtīt ar rūpnīcā uzstādītiem iekrāvējiem. 

MF FL SĒRIJA: IZCILS IEKRĀVĒJS
 X Izstrādāts uzstādīšanai MF 5S sērijas traktoriem

 X Šlaidas formas strēles nodrošina nepārspējamu pārredzamību un drošību

 X Slēgta cauruļu sistēma samazina bojājumu risku

 X Pusautomātiskā „Lock & Go” pievienošanas un noņemšanas sistēma atvieglo uzstādīšanu

 X Visas caurules ir ātri savienojamas

 X Soft Drive aizsargā operatoru un tehniku no triecienslodzēm

 X Pilnībā integrēta vadība, izmantojot MF 5S sērijas vadības sviru klāstu

 X Plašs vienkārši uzstādāmu darba agregātu klāsts.

1 MF FL sērijas iekrāvējiem ir palielināta 
celtspēja un jauni atgriešanas leņķi, kas 
piedāvā iespaidīgu iekraušanas/izkraušanas 
efektivitāti, jo īpaši, izmantojot kausus

2 Kā izvēles aprīkojums pieejams Visio jumts 
teicamai pārredzamībai, strādājot ar iekrāvēju

3 Viegla iekrāvēja un darba agregāta 
pievienošana un atvienošana ievērojami 
paātrina un vienkāršo uzstādīšanu un darbu

4 Iekrāvēja apakšrāmis cieši pieguļ 
traktora šasijai. Šī integrētā konstrukcija ir 
rūpīgi izstrādāta un projektēta, lai nodrošinātu 
maksimālu spēku un stabilitāti

5 Pateicoties rūpīgi pārdomātajai un atjautīgajai 
konstrukcijai, starp iekrāvēja strēlēm un 
motora pārsegu ir pietiekami daudz vietas, 
kas nodrošina lielisku piekļuvi motora 
nodalījumam un gaisa filtram

6 Slaidais, stāvais motora pārsegs, kas 
neaizsedz skatam iekrāvēju un darba zonu, 
nodrošinot lielisku pārredzamību, ir ideāla 
traktora-iekrāvēja vizītkarte

7 Unikāla Massey Ferguson iekrāvēja 
vairākfunkciju vadības svira
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NEPĀRSPĒJAMAS 
IEKRĀVĒJA 
FUNKCIJAS
Bagātīgs speciālu konstruktīvo elementu klāsts padara MF 5S 
par absolūti labāko traktoru-iekrāvēju savā klasē. Aprīkojumā ar 
neatkārtojamas konstrukcijas MF FL sērijas iekrāvējiem MF 5S 
sērijas traktori piedāvā labāko iespējamo iekrāvēja funkcionalitāti.

ABSOLŪTA KONTROLE
Visi MF 5S sērijas traktori ir aprīkojami ar kādu no trim dažādām vairākfunkciju 
vadības svirām. Tās ļauj operatoriem vienlaikus vadīt iekrāvēju, hidrauliku un pārnesumkārbu, 
nenoņemot roku no stūres rata, tādējādi nodrošinot optimālu precizitāti un drošību.

X Mehāniskā vairākfunkciju vadības svira

X Elektroniskā — Essential — uzstādīta uz elkoņbalsta

X Elektroniskā — Efficient un Exclusive — iebūvēta elkoņbalstā
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IEKRĀVĒJA VADĪBA
Vadības sviras galvenās funkcijas:

A. Pacelt

B. Nolaist

C. Piepildīt

D. Izgāzt

KOMBINĒTĀS FUNKCIJAS:
A/C. Pacelt un piepildīt

A/D. Pacelt un izgāzt

B/C. Nolaist un piepildīt

B/D. Nolaist un izgāzt

A/E. Pacelt un aizvērt satvērēju

A/D/F. Pacelt un atvērt satvērēju

„SAJŪGA EFEKTS” PILNĪGAI KONTROLEI
Šī noderīgā pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot funkcija 
automātiski atslēdz pārnesumkārbu, kad tiek nospiests bremžu 
pedālis. Tas nozīmē, ka operators ar vienu kāju var vienlaikus bremzēt 
un izslēgt sajūgu, kas ievērojami atvieglo darbu, nodrošinot pilnīgu 
kontroli un uzlabojot drošību.

JAUNA ĀTRĀS SAVIENOŠANAS SISTĒMA
Ātrākai hidrauliskajai savienošanai, kā izvēles aprīkojums ir pieejama 
rūpnīcā uzstādāma ātrās savienošanas sistēma.

Tā ļauj vienlaikus veikt gan hidraulisko, gan elektrisko savienošanu, 
tādējādi palīdzot taupīt laiku, pievienojot vai noņemot iekrāvēju. 
Šī kompaktā sistēma neietekmē redzamību.

VISIO JUMTS
Lieliskais Visio jumts, kas pieejams kā izvēles aprīkojums, nodrošina teicamu 
pārredzamību, kraujot siena ruļļus vai piekraujot/izkraujot piekabes. Jumtā esošo stikla 
paneli, kas aprīkots ar saulessargu, var atvērt un aizvērt, to bīdot. Stikla panelis aizsargā 
arī pret saules starojumu, kas ļauj operatoram saglabāt vēsu galvu karstā laikā.

Pilnīgi saderīgs ar aizsargsistēmu pret krītošiem objektiem (FOPS) — ar jumtu, kas 
atvieglo darbu, vienlaikus sniedzot pilnīgu sirdsmieru, vadītājs vienmēr ir aizsargāts no 
akmeņiem, siena ruļļiem un citiem krītošiem objektiem.

A B

A

C D

A E

AF
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LABĀKĀ  
IEKRĀVĒJA 
KOMPLEKTĀCIJA
MF 5S sērijas traktori ir pieejami ar rūpnīcā uzstādītu iekrāvēju.

Ja klients vēlas, traktoru var arī pasūtīt kā „gatavu 
iekrāvēja uzstādīšanai” ar vislabāko rūpnīcā uzstādīto 
palīgaprīkojumu, kuram tikai jāpievieno pats iekrāvējs.
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X Pilnībā integrēts iekrāvēja apakšrāmis

X Iepriekš uzstādītas šļūtenes, kas pievienotas plūsmdaļiem uz 
iekrāvēja kronšteina

X Dažādu mehānisko un elektronisko vadības sviru izvēle

MEHĀNISKĀ VAI ELEKTRONISKĀ VADĪBA NODROŠINA:
X Papildu funkcijas, ko iestata kontrolmērinstrumentu paneļa SIS displejā

X Automātisko kausa kratīšanas sistēmu*

X Automātisko motora apgriezienu izvēli, kad tiek pārvietota vadības svira*

X Hidraulisko darba agregātu bloķēšanu no kabīnes

X Hidrauliskās plūsmas ātruma iestatīšanu*

X Iekrāvēja amortizācijas ieslēgšanu/izslēgšanu

X Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot

X 3. un 4. iekrāvēja funkcijas vadību

* Pieejama ar elektrohidraulisko iekrāvēja vārstu

VIENKĀRŠI UN ĀTRI SAVIENOJUMI
Ātrākai hidrauliskajai un elektriskajai savienošanai kā 
izvēles aprīkojums ir pieejams QC4 multisavienotājs.

33



RADĪTS VIEDAI 
LAUKSAIMNIECĪBAI 
UN SAVIENOJAMĪBAI
Jaunā MF 5S sērija ir pacēlusi viedo lauksaimniecību 
un savienojamību jaunā līmenī. 
MF 5S traktori ir aprīkoti ar jaunāko savienojamības paketi, kas ietver reāllaika 
informācijas un attālinātās piekļuves pakalpojumu. Turklāt tie ir aprīkoti arī ar jauno 
intuitīvāko Datatronic 5 interfeisu un Fieldstar 5 termināli, kas ļauj pārvaldīt tādus viedās 
lauksaimniecības un Lauksaimniecība 4.0 līdzekļus kā, piemēram: MF Guide, MF Section and 
Rate Control, kā arī datu pārraidi un pārvaldību, izmantojot MF TaskDoc un TaskDoc Pro.„  Savā uzņēmējdarbībā mēs strādājam ar 

visjaunākajām tehnoloģijām, un mums 
jāsamazina izsējamo materiālu daudzums, kā arī 
jālieto izcilas datu pārvaldības iekārtas.

”
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DATATRONIC 5
Darbību nodrošina Fuse® Smart Farming Solutions

Pilna traktora funkciju pārvaldība un tādu 
komponentu kā pārnesumkārba, motors un 
hidrauliskā sistēma darbības optimizācija. 
Turklāt ir pieejama izcilā Dual Control sistēma, 
kas ļauj lieliski vadīt pusuzkarināmus arklus, 
automatizējot arkla iegremdēšanu un pacelšanu. 
Tajā pašā laikā sistēma regulē arkla atbalsta riteņa 
stāvokli attiecībā pret aizmugurējo uzkari.

Pagriešanās joslu pārvaldības iestatījumi —  
Datatronic 5 standarta komplektācijā ietver 
visintuitīvāko un visvienkāršāk lietojamo 
automātisko pagriešanās joslu pārvaldības 
sistēmu, kāda pieejama tirgū. Tā ir paredzēta, 
lai ievērojami ietaupītu jūsu laiku pagriešanās 
joslās, ļaujot jums koncentrēties uz veicamo 
darbu, lai jūs viegli varētu palielināt ražīgumu.

Datu un iestatījumu iegaumēšana — 
Neierobežots lietotāja iestatījumu konfigurāciju 
skaits ļauj sistēmai darba laikā ierakstīt informāciju 
par apstrādāto platību, degvielas patēriņu, darba 
stundām un daudz ko citu. Datatronic terminālis 
var visus šos iestatījumus un parametrus saglabāt. 
Visus šos iestatījumus var saglabāt un izsaukt, lai 
atrastu iepriekšējo traktorā izmantoto iestatījumu.

ISOBUS MultiPad slēdžu piešķire — ISOBUS darba 
agregātus var vadīt tieši, izmantojot MultiPad sviru. 
Tas, ka visas vadības funkcijas (traktora un darba 
agregāta) ir pieejamas uz vienas sviras, ir daudz 
ērtāk nekā papildu displeju un sviru izmantošana. 

ISOBUS pilnīgai agregātu kontrolei — ISOBUS ļauj 
izmantot darba agregātu ražotāju vadības 
sistēmas apvienojumā ar termināļa ekrānu, 
tādējādi ietaupot īpašnieku un operatoru laiku, 
jo atbrīvo no nepieciešamības uzstādīt papildu 
monitorus. Vienkārši pievienojiet darba agregāta 
kabeli ISOBUS ligzdai, un sistēma automātiski 
augšupielādē darba izvēlnes un rāda tās ekrānā. 
Uz MF 5S ISOBUS attiecas AEF sertifikāts.
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xFill™ tehnoloģija 
Ja reljefa faktoru ietekmē 
tiek zaudēts signāls, 
MF Guide vēl līdz pat 
20 minūtēm turpina 
uzticami darboties bez 
korekcijas signāla, 
pateicoties Trimble®-
xFill™ tehnoloģijai.

NovAtel®

Trimble®

Kopā ar Massey Ferguson MF Guide 
sistēmu tagad ir pieejamas divas dažādas 
uztvērēju sistēmas: NovAtel® un Trimble®. 
Var turpināt izmantot saimniecībā jau esošās 
Trimble® RTK infrastruktūras, piemēram NTRIP. 
Lai uzzinātu vairāk, konsultējieties ar 
savu vietējo Massey Ferguson dīleri.

2 cm: NovAtel/Trimble RTK 

4-15 cm: NovAtel/Trimble korekcijas 
signāli (izvēles aprīkojums)

15-30 cm: NovAtel/Trimble (standarta aprīkojums)

UZTVĒRĒJU UN 
KOREKCIJAS 

SIGNĀLU  
IZVĒLE

RADĪTS, LAI 
RĀDĪTU 
JUMS CEĻU
MF Guide ir Massey Ferguson pilnfunkcionālā brīvroku stūrēšanas sistēma. 
MF Guide spēj nodrošināt nepilna metra, decimetra un centimetra 
precizitāti, palielinot jūsu lauksaimniecības operāciju efektivitāti.

FUSE  SYNCHRON ISED
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VIENKĀRŠA, ĀTRA 
IESTATĪŠANA, 
IZMANTOJOT 
GO MODE  

FUNKCIJU 
Startēšana ilgst ne vairāk kā 5 minūtes, 

pat lietotājiem, kas izmanto sistēmu 
pirmo reizi. Tas ļauj operatoram sākt 

pirmo reizi strādāt ar automātiskās 
vadības/stūrēšanas sistēmu, 
veicot trīs vienkāršus soļus...

...AGREGĀTS... ...KUSTĪBAS JOSLA...
RTK korekcijas

JŪSU GALVENIE IEGUVUMI

...AIZIET!

PAR 12 % MAZĀKS 
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ

Ir pierādījies, ka vadības 
sistēmas lauka darbos spēj 
ietaupīt līdz 12 % degvielas.

KOMFORTS
MF Guide palīdz mazināt 

nogurumu un stresu, 
efektīvi vadot jūs visas 
darba dienas garumā.

IETAUPĪJUMI
MF Guide izmantošana palīdz 

ietaupīt naudu, samazinot 
pārklāšanos, nodrošinot precīzu 
izsēju un palielinot efektivitāti.

NEKĀDAS 
PĀRKLĀŠANĀS

MF Guide praktiski 
novērš pārklāšanos.
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MF Section Control ir Massey Ferguson jaunais precīzās lauksaimniecības 
risinājums, kas piedāvā visprogresīvāko un efektīvāko sekciju kontroles 
funkciju un spēj pārvaldīt līdz pat 36 sekcijām un 5 produktiem. 
Izmantojot pilnībā automātisko sekciju kontroles funkciju ISOBUS darba 
agregātiem, operatori var izsēt sēklas, minerālmēslus vai pesticīdus, 
izvairoties no apstrādāto platību pārklāšanās. Tas novērš platību atkārtotu 
apstrādāšanu un ārpus lauka robežām esošu platību apstrādāšanu. 
Ar vienkārši lietojamās sekciju kontroles palīgfunkcijas palīdzību operatori 
var ātri un vienkārši iestatīt korekcijas vērtības katram darba agregātam. 
Sistēma izmanto traktora GPS sistēmu, lai automātiski ieslēgtu un 
izslēgtu atsevišķas sekcijas platībās, kuras jau ir apstrādātas, kas 
automātiski nodrošina ekonomisku izsēšanu un labākas ražas.

Pielāgojama izsēšana, izmantojot izsēšanas 
normas regulēšanas sistēmu (VRC)
Datu pārsūtīšana, izmantojot TaskDoc™ Pro, tagad padara 
iespējamu izsēšanas normas pielāgošanu, pamatojoties uz augsnes 
vai augu prasībām, un tādējādi palīdz ietaupīt izsējamo materiālu. 
Individuālās prasības pēc sēklām, minerālmēsliem un pesticīdiem 
ir redzamas izsēšanas kartēs. Šīs kartes tiek izsauktas darba 
laikā un automātiski izpildītas. Būtiskā priekšrocība — ar lauku 
datu bāzes palīdzību var noteikt un plānot izsēšanas normu, kas 
pēc tam tiek ārkārtīgi precīzi piemērota. Piemēram, jūs varat pēc 
vajadzības pielāgot ķimikāliju vai minerālmēslu izsēšanu platībās, 
tādējādi samazinot izsēšanas izmaksas un uzlabojot ražas.

FUSE  SYNCHRON ISED FUSE  SYNCHRON ISED

100 l/ha
120 l/ha

150 l/ha

130 l/ha

125 l/ha
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Informācija ir spēks, jo precīzi datu mērījumi un ierakstīšana padara iespējamu precīzāku 
lēmumu pieņemšanu. Jaunā TaskDoc™ sistēma ir izcīnījusi svarīgu lomu nākotnes 
lauksaimniecībā, palīdzot lauksaimniekiem kļūt produktīvākiem, pateicoties zināšanām, ko viņiem 
sniedz precīzi izmērīti dati, kas pieejami uzņēmuma īpašnieka rokas stiepiena attālumā.

Ar TaskDoc™ visus darba datus iespējams vienkārši ierakstīt, dokumentēt lauka reģistrā un 
analizēt, un tas viss tiek veikts maksimāli īsā laikā. Dati ar USB atmiņas palīdzību tiek nosūtīti no 
Datatronic 5 termināļa uz biroju, izmantojot ISOBUS standartu TC-BAS. Dati par izsēto sēklu vai 
minerālmēslu daudzumu un degvielas patēriņa dati ir pieejami uzreiz pēc darba paveikšanas.

TaskDoc™ Pro versijā ir iespējama arī GPS pozīcijas datu ierakstīšana un pārsūtīšana reāllaikā, 
izmantojot mobilo tālruni un AgriRouter mākoņpakalpojumu. Tas padara iespējamu automātisku un 
nemanāmu datu apmaiņu ar lauka pārvaldības programmatūru, kurai ir ISOXML funkcionalitāte, 
un kartēšanu, tostarp sistēmā MF Next Management FMIS. Pārsūtītos datus par izmantotajiem 
izsējamajiem materiāliem var pārraudzīt, izmantojot Datatronic 5 termināli darba laikā.

Šī universālā datu apmaiņas platforma 
nodrošina savienojumu starp jūsu tehniku 

un jūsu Zemnieka saimniecības pārvaldības 
informācijas sistēmu (FMIS) neatkarīgi no 

pakalpojuma sniedzēja vai ražotāja. Jūs varat 
arī noteikt, ar ko un cik lielā apmērā veikt 
datu apmaiņu. AgriRouter ir jūsu biļete uz 

lauksaimniecības digitalizāciju, kas ļauj 
jums saglabāt kontroli pār saviem datiem.

FUSE  SYNCHRON ISED

130 l/ha

MF TASKDOC & AGRIROUTER: 
NEXT MACHINE 
MANAGEMENT

LauksaimnieksTehnikas ražotājs

DarbuzņēmējsProgrammas nodrošinātājs

DīlerisIzsējamo materiālu ražotāji

KonsultantsPārtikas pārstrādes rūpniecība

Ārējo pakalpojumu sniedzējsĀrējās datu apmaiņas platformas

AGRIROUTER
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REZERVES 
DAĻAS UN 
APKALPOŠANA
ATBALSTS  

VISA TEHNIKAS DARBMŪŽA GARUMĀ
Lauksaimniecības tehnikas iegāde, ekspluatācija un uzturēšana var būt sarežģīta, tāpēc ļoti 
svarīgs faktors ir sirdsmiers, ko sniedz pārliecība, ka jums vienmēr ir pieejams vislabākais atbalsts. 
Kā Massey Ferguson klients jūs varat būt drošs, ka mūsu profesionālo dīleru tīkls, kura pārstāvji pilnībā 
pārzina jūsu uzņēmējdarbības vajadzības, sniegs jums individuālu, atsaucīgu un draudzīgu atbalstu.

Rezerves daļu piegāde un apkalpošana ir pieejama nepārtraukti, jo tehnika mēdz sabojāties 
visnepiemērotākajā brīdī. Mēs būsim jūsu rīcībā, kamēr vien jūs būsiet Massey Ferguson tehnikas īpašnieks.

Mēs ļoti lepojamies ar katru mašīnu, ko mēs pārdodam, tāpēc uzņemamies atbildību par to un uzskatām par 
savu misiju rūpēties, lai jūsu tehnikas darbotos nevainojami katru reizi, kad pagriezīsiet aizdedzes atslēgu.

„  Es vēlos, lai ikdienas 
apkope būtu 
paveicama ātri, lai 
es varētu pavadīt 
vairāk laika ar 
savu ģimeni.

”
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MF 5S TRAKTORS IR KONSTRUĒTS TĀ, 
LAI PADARĪTU TĀ REGULĀRO TEHNISKO 
APKOPI VIENKĀRŠU, ĒRTU UN IZMAKSU 
ZIŅĀ EFEKTĪVU.
Mēs esam apvienojuši praktiskumu ar stilu, lai nodrošinātu, 
ka jūsu traktora ikdienas tehniskā apkope ir ātra, viegli 
saprotama un vienkārša un ka tā atbrīvo jūs no stresa, 
ļaujot jums izbraukt uz lauka agrāk un sasniegt augstāku 
produktivitāti, lai jums atliktu vairāk laika atpūtai. 
Ar Massey Ferguson MF 5S sērijas traktoru laiks, ko 
jūs pavadīsiet, sagatavojot to nākamajai darba dienai, 
būs minimāls.

Motora gaisa filtrs ir viegli pieejams un tīrāms. Priekšējā tilta un slaidā motora pārsega konstrukcija 
atvieglo piekļuvi eļļas līmeņa mērstienim un filtram.

Dzesēšanas sistēmas elementi ir viegli pieejami, 
kas atvieglo un paātrina tīrīšanu.

IZVĒLES APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

Mūsdienu lauksaimniecības apstākļi prasa tehniku, kas 
optimāli piemērota jūsu uzņēmējdarbībai. Mēs plašā izvēlē 
piedāvājam visdažādāko izvēles aprīkojumu un piederumus, 
kas paredzēti, lai pielāgotu jūsu Massey Ferguson tehniku 
jūsu vajadzībām, sākot ar iekrāvējiem, atsvariem, papildu 
plūsmdaļiem un hidrauliskajām plūsmām un beidzot 
ar automātiskās vadības tehnoloģijām. Jūs komforta 
uzlabošanai ir pieejami uzlaboti sēdekļi, skaņas sistēmas, 
dzērienu dzesētāji un daudz kas cits.

Visu, ko mēs piedāvājam, mūsu inženieri ir rūpīgi 
pārbaudījuši no visiem aspektiem, nodrošinot saderību 
ar jūsu mašīnu, drošību, ilgizturību un veiktspēju. 
Jūs saņemsiet lietpratīgu apkalpošanu no sava 
Massey Ferguson dīlera, kura rīcībā ir visi uzstādīšanai 
nepieciešamie instrumenti un zināšanas.

Viegla piekļuve kabīnes gaisa filtram, lai noņemtu to tīrīšanai.

„  Es vēlos, lai ikdienas 
apkope būtu 
paveicama ātri, lai 
es varētu pavadīt 
vairāk laika ar 
savu ģimeni.

”
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RADĪTS  
MAKSIMĀLAM 

DARBSPĒJAS LAIKAM
UZLABOTA TRAKTORA 
ĪPAŠNIEKA PIEREDZE UN 
PILNĪGS SIRDSMIERS
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ILGĀKS DARBSPĒJAS LAIKS, OPTIMIZĒTA APKOPE 
UN INTELIĢENTĀKI PAKALPOJUMI AR MF CONNECT.

ĪPAŠNIEKS, DĪLERIS UN TRAKTORS IR SAVIENOTI 
PAR 100 %! 
MF Connect ir tehnikas parka pārraudzības sistēma, kas ļauj klientiem 
cieši pieskatīt savu Massey Ferguson tehniku. 

Tehnikas un aprīkojuma darbības un darba parametru pārraudzība 
gandrīz reāllaikā no mobilā tālruņa, planšetes vai galddatora nekad nav 
bijusi vienkāršāka kā tagad. 

Tas ļauj lietotājiem un darbu vadītājiem efektīvāk pārvaldīt darbus un 
palīdz uzlabot tehnikas ekspluatācijas efektivitāti, izmantojot attālo 
diagnostiku, tādējādi nodrošinot optimālu darbspējas laiku. 

connect
FUSE  SYNCHRON ISED

SAVIENOTS JEBKURĀ VIETĀ. JEBKURĀ LAIKĀ. 

SILVER GOLD

DETALIZĒTS 
APRAKSTS

REGULĀRĀS 
APKOPES LĪGUMI
Pakalpojumu pakete 
ietver visus obligātos 
tehniskās apkopes darbus 
par fiksētiem tarifiem.

REMONTA LĪGUMI
Pagarinātās garantijas 
līgumi, kas piedāvā drošību 
remonta izdevumu gadījumā 
(izņemot dabīgo nodilumu). 
Tarifi ar vai bez pārsnieguma 
ir pieejami pēc izvēles.

MAŠĪNAS TIPS Visi Visi

REGULĀRĀ APKOPE*  JĀ JĀ

REMONTA IZDEVUMI NĒ JĀ

ATVELK NĒ Pēc izvēles: €0, €190, €490

*AGCO norādītā cenrāža cena attiecas tikai uz pagarināto 
garantiju un neietver tehnisko apkopi. 

Prognozējiet savus izdevumus un garantējiet 
optimālu sava MF 5S traktora ekspluatācijas 
efektivitāti ar MF Care.
Pakalpojumu MF Care Service un pagarinātās garantijas 
līgumus var pielāgot jūsu prasībām attiecībā uz 
maksājumiem un darba laiku. Regulāra apkope nodrošina 
preventīvo apkopi — jebkādu kļūmju atklāšanu, pirms 
tās ir pārvērtušās par problēmu, tādējādi izvairoties no 
dīkstāvēm. Pilna dīlera vēsture, izmantojot oriģinālās 
AGCO rezerves daļas, vairos jūsu mašīnas atlikušo vērtību.

 X Nodrošina jūsu traktoram maksimāli iespējamo 
tālākpārdošanas vērtību

 X Elastīgi nosacījumi un ilgtermiņa cenu paketes

 X Pieejams līdz 12 mēnešiem no reģistrācijas dienas

 X Pieredzējuši MF tehniķi veiks apkopi gan servisā, gan 
izbraucot uz objektu

6000 h
5 gadi

3000 h
5 gadi

50 000 ruļļi
5 gadi

6000 h
5 gadi

2000 h
3 gadi

Tikai mašīnām ar 
ISOBUS saderību

25 000 ruļļi
3 gadi

MASSEY FERGUSON PIEDĀVĀ VISPUSĪGU 
UN EFEKTĪVU PAKALPOJUMU KLĀSTU
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ESAM VIENMĒR  
JUMS BLAKUS,  
LAI PALIELINĀTU JŪSU  
PEĻŅU UN EFEKTIVITĀTI
LAIPNI LŪGTI MF PAKALPOJUMOS — ŠEIT JŪS 
ATRADĪSIET VISU NEPIECIEŠAMO ATBALSTU 
JŪSU MF 5S TRAKTORA EKSPLUATĀCIJAI!

Pieejamie un pielāgojamie MF pakalpojumi palīdzēs jums kontrolēt ekspluatācijas 
izdevumus, budžeta plānošanu un uzņēmējdarbības plānošanu, nodrošinot, ka katra 
mašīnas ekspluatācijas stunda tiek izmantota maksimāli lietderīgi, un dāvājot jums brīvību, 
lai jūs varētu koncentrēties uz savas lauksaimnieciskās darbības galvenajiem uzdevumiem.

Šis visaptverošais pakalpojumu piedāvājums maksimāli atvieglo 
Massey Ferguson lauksaimniecības tehnikas uzturēšanu un ekspluatāciju.

44



kg
kg

t

Uz minētajām atbalsta paketēm attiecas 
konkrētajā valstī spēkā esošie noteikumi 
un nosacījumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visos 
tirgos var būt pieejamas visas paketes.
Lūdzu, noskaidrojiet informāciju, sazinoties 
ar savu MF dīleri/izplatītāju.

MASSEY FERGUSON 
DĪLERU TĪKLS
Jūsu MF dīleris vislabāk pārzina lauksaimniecības 
tehniku jūsu apkārtnē. Jūs vienmēr varat vērsties pie 
sava dīlera un saņemt labāko apkalpošanu, sākot ar 
pārdošanu, apkopi, remontu un rezerves daļām un 
beidzot ar jauna aprīkojuma iegādi.

VAIRĀK NEKĀ 
4700 TEHNISKĀS APKOPES 
UN REMONTA PUNKTU 
VISĀ PASAULĒ

AGCO FINANCE
PIEDĀVĀ IDEĀLU FINANSĒJUMA LĪGUMU 
JŪSU UZŅĒMUMAM.

AGCO Finance ir integrēta Massey Ferguson finanšu 
pakalpojumu filiāle, kas piedāvā individuāli pielāgojamus 
risinājumus jūsu saimniecībai, tostarp līzingu, 
aizdevuma mehānismus, pārdošanu uz nomaksu, pilnas 
pakalpojumu paketes un nomu uz līguma pamata, kā arī 
MF Care pagarinātās garantijas līgumu finansējumu.

MASSEY FERGUSON 
KOLEKCIJA
TAGAD JŪS VARAT IZSKATĪTIES TIKPAT 
STILĪGI KĀ JŪSU MASSEY FERGUSON 
TRAKTORS.

Vai meklējat cepuri, kas pieskaņota jūsu MF 5S ...  
vai stilīgu un izturīgu kombinezonu darbam? 
Mēs piedāvājam ekskluzīvus augstas kvalitātes 
izstrādājumus jums, jūsu saimniecības darbībai, jūsu 
ģimenei un dzīvesveidam.

Lai iepazītos ar pieejamajām precēm, lūdzu, 
piesakieties mūsu tiešsaistes veikalā:

Shop.MasseyFerguson.Com

MASSEY FERGUSON 
GENUINE PARTS
SPĒJ VISLABĀK GARANTĒT 
JŪSU JAUNĀ MF 5S TRAKTORA 
VĒRTĪBAS SAGLABĀŠANOS 
LAIKA GAITĀ, SARGĀJOT TO NO 
NEPLĀNOTĀM DĪKSTĀVĒM.

Izvēlieties sev vajadzīgo no plaša piederumu klāsta, 
kas ietver smērvielas, AdBlue šķidrumu, kopšanas 
līdzekļu komplektus, kabīnes piederumus un daudz 
ko citu. Visus piederumus ir 
iespējams iegādāties tikai 
pie jūsu MF dīlera.

Izmantojot viedtālruņa 
lietotni „AGCO Parts 
Books to go”, jūs varat 
ātri un vienkārši atrast 
MF rezerves daļas un veikt 
tiešu pasūtījumu. Lietotni 
var lejupielādēt veikalos 
App Store un Google 
Play Store. Jūsu personīgie 
pieejas dati ir pieejami pie 
jūsu MF dīlera.
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ESSENTIAL EFFICIENT EXCLUSIVE
MOTORS

Labas pārredzamības motora nodalījuma pārsegs l l l

Motora bloka sildītājs m m m

Mazi motora tukšgaitas apgriezieni l l l

Motora apgriezienu atmiņa l l l

PĀRNESUMKĀRBA
Jaudas vadības selektīvais vārsts l l l

„T” veida svira vadības centrā l - -

MultiPad svira elkoņbalstā integrētajā vadības panelī - l l

Dyna-4 — 40 km/h Speedmatching l - -

Dyna-4 — 40 km/h Speedmatching & Autodrive m l l

Dyna-6 — 40 km/h Speedmatching & Autodrive l l l

Supercreeper (īpaši lēnais) režīms m m m

Kruīza kontroles ātruma atmiņas - l l

Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot — sajūga efekts l l l

OPERATORA VIDE
Standarta kabīne l l l

Pazeminātā kabīne (augstums - 78 mm) m m m

Panoramic kabīne (5 statņi un polikarbonāta labās puses logs) m - -

Standarta gaisa kondicionēšana ar manuālu regulēšanu l l m

Automātiskā gaisa kondicionēšana / klimata kontrole - m l

Standarta jumts l l l

Visio jumts m m m

Jumta lūka m m m

Grozāmais sēdeklis ar pneimatisko balstiekārtu l - -

Automātiskais sēdeklis ar pneimatisko balstiekārtu m l m

Automātiskais grozāmais sēdeklis Premium - m l

Dzesējams glabāšanas nodalījums l l l

Papildu sēdeklis ar drošības jostu l l l

Mehāniska kabīnes balstiekārta m l l

Apgaismojuma izslēgšanās aizkave l l l

Ierīkota elektroinstalācija radio uzstādīšanai l - -

FM Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvieta m - -

DAB + (digitālais) Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, 
USB un priekšējā papildierīču pieslēgvieta m - -

FM Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču 
pieslēgvieta, integrēts mikrofons + vadības elementi elkoņbalstā

- l l

DAB+ (digitālais) Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā 
papildierīču pieslēgvieta, integrēts mikrofons + vadības elementi elkoņbalstā

- m m

Teleskopiskie divleņķu spoguļi l l m

Elektriski regulējams un apsildāms teleskopiskais divleņķu spogulis - m l

Radara un riteņu izslīdes kontrole m m l

SpeedSteer m m m

Datatronic 5 (traktora funkcijas / ISOBUS / MF Guide / MF Section Control / Video) - m l

Fieldstar 5 - (ISOBUS / MF Guide / MF Section Control / Video) m m m

MF 5S
STANDARTA 
UN IZVĒLES 
APRĪKOJUMS
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 - Nav pieejams
l Standarta aprīkojums
m Izvēles aprīkojums
* Atkarībā no tirgus tiesību aktiem

ESSENTIAL EFFICIENT EXCLUSIVE
OPERATORA VIDE

Pagriešanās joslu pārvaldības sistēma - m l

TEHNOLOĢIJAS

ISOBUS funkcija un savienotājs m m l

Gatavs MF Guide uzstādīšanai m m m

NovAtel MF Guide Sub-Metre m m m

NovAtel MF Guide Centimetre NTRIP m m m

NovAtel MF Guide Centimetre NTRIP & Radio m m m

Trimble MF Guide Sub-Metre m m m

Trimble MF Guide Centimetre NTRIP m m m

Trimble MF Guide Centimetre NTRIP & Radio m m m

Uzlabota vadības sistēma, joslu un kontūru palīgfunkcija m m m

MF Section Control un izsēšanas normas regulēšana m m m

MF Connect (telemetrija) m m m

ŠASIJA UN HIDRAULIKA
Plūsmdaļu mehāniskā vadība 2 vai 3, vai 4 - -

Elektriska un mehāniska plūsmdaļu vadība - 2 + 2 -
Elektriskā plūsmdaļu vadība - - 4

Power Beyond m l l

Gatavs iekrāvēja ar mehānisku vairākfunkciju vadības sviru uzstādīšanai m - -

Gatavs iekrāvēja ar elektrisku vairākfunkciju vadības sviru uzstādīšanai m m m

Uzkares elektroniskā vadība ar aktīvo transportēšanas kontroles sistēmu l l l

Automātiskās jūgvārpstas funkcija (aktivizēšana no uzkares) l l l

Četru riteņu piedziņa l l l

Diferenciāļa bloķētājs l l l

4 riteņu piedziņas un diferenciāļu bloķēšanas automātiskās funkcijas l l l

Teleskopiskie stabilizatori l l l

Integrēta priekšējā uzkare m m m

Integrēta priekšējā jūgvārpsta m m m

ELEKTRISKAIS APRĪKOJUMS

Automātiskais masas slēdzis l l l

Spārnos iebūvēti ārējie pacelšanas vadības elementi l l l

Spārnos iebūvēti ārējie jūgvārpstas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži l l l

Darba apgaismojuma lukturi l l l

Papildu darba apgaismojuma lukturi uz pieturēšanās rokturiem un uz aizmugurējiem spārniem m m m

Papildu LED darba apgaismojuma lukturi uz pieturēšanās rokturiem un uz aizmugurējiem spārniem m m m

CITS APRĪKOJUMS (DAŽĀDOS TIRGOS SPECIFIKĀCIJAS VAR ATŠĶIRTIES)

Priekšējā tilta amortizācija m m m

Pagriežami priekšējie spārni m m m

Hidrauliskās piekabes bremzes m m m

Pneimatiskās piekabes bremzes m m m
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MF 5S
SPECIFIKĀCIJAS

MF 5S.105 MF 5S.115 MF 5S.125 MF 5S.135 MF 5S.145

MOTORS

Motora tips AGCO POWER - STAGE V ar DOC + kvēpu katalizators + SCR

Cilindru sk. / vārstu sk. / litrāža Sk./sk./cm3 4 / 4 / 4400

Cilindra diametrs / virzuļa gājiens mm/mm 108 / 120

Pūte Turbo un starpdzesētājs

Iesmidzināšanas veids Common Rail

Ventilatora tips Viscotronic

Maks. ZS ISO ZS (kW) 105 115 125 135 145

Motora apgriezieni pie maksimālajiem ZS apgr./min 2000

Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min Nm 440 460 520 540 550

Degvielas tvertnes tilpums / AdBlue tvertnes tilpums Litri 200 / 20

Tehniskās apkopes intervāls h 600

DYNA-4 „SEMI-POWERSHIFT” PĀRNESUMKĀRBA
Pārnesumu skaits Pr. x atp. 16 x 16

Min. ātrums pie 1400 apgr./min** km/h 1,3

Pārnesumu skaits ar Supercreeper (īpaši lēnas gaitas) režīmu Pr. x atp. 32 x 32

Min. ātrums pie 1400 apgr./min* ar Supercreeper (īpaši lēnas gaitas) režīmu km/h 0,1

DYNA-6 SUPER-ECO „SEMI-POWERSHIFT” PĀRNESUMKĀRBA
Pārnesumu skaits Pr. x atp. 24 x 24

Min. ātrums pie 1400 apgr./min** km/h 1,1

Pārnesumu skaits ar Supercreeper (īpaši lēnas gaitas) režīmu 48 x 48

Min. ātrums pie 1400 apgr./min* ar Supercreeper (īpaši lēnas gaitas) režīmu km/h 0,09

Super-Eco pārnesumkārba 40 km/h pie 1530 apgr./min

AIZMUGURĒJĀ UZKARE UN HIDRAULIKA
Vadības elementi Augstums/dziļums, MF vilces kontrole, apvienotā, maks. augstums, nolaišanas ātrums, amortizācija

Apakšējo savienojumu tips kat. 3. kat.

Maksimālā celtspēja savienojuma galā kg 6000

Maks. eļļas caurplūdums  — sistēma ar atvērto centru un apkopjamu sūkni litri/minūtē 32 l/min padeve stūres iekārtai, bremzēm, dif. bloķētājam, jūgvārpstai, 4WD

Maks. eļļas caurplūdums  — standarta aprīkojuma sistēma ar atvērto centru litri/minūtē 58 l/min padeve plūsmdaļiem un uzkarei (ESSENTIAL)

Maks. eļļas caurplūdums  — izvēles aprīkojuma sistēma ar atvērto centru litri/minūtē 100 l/min padeve aizmugurējai uzkarei un plūsmdaļiem (ESSENTIAL)

Maks. eļļas caurplūdums  — izvēles aprīkojuma sistēma ar aizvērto centru litri/minūtē 110 l/min slodzes jutīgā sistēma (ESSENTIAL, EFFICIENT un EXCLUSIVE)

Maksimālais papildu plūsmdaļu skaits 4

Maks. spiediens Bar 200
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MF 5S.105 MF 5S.115 MF 5S.125 MF 5S.135 MF 5S.145

JŪGVĀRPSTA (AIZMUGURĒJĀ)

Darbība / vadība Neatkarīgā / elektrohidrauliskā

Standarta aprīkojuma jūgvārpstas ātrumi 540 / 540 Eco

Izvēles aprīkojuma jūgvārpstas ātrumi 540 / 540 Eco / 1000

Motora apgriezieni pie

540 / 1000 apgr./min 1920 / 1960

540 Eco apgr./min 1560

Jūgvārpsta

Standarta aprīkojums 6 rievu

Izvēles aprīkojums 6 un 21 rievu

PRIEKŠĒJĀ UZKARE
Maksimālā celtspēja kg 3000

PRIEKŠĒJĀ JŪGVĀRPSTA

Tips Neatkarīgā / elektrohidrauliskā / 6 rievu

Jūgvārpstas ātrums apgr./min 1000

BREMZES
Tips Elektrohidrauliskās (eļļdzesētas)

DIFERENCIĀĻA BLOĶĒTĀJS

Tips Elektrohidrauliski vadāms diferenciāļa bloķētājs aizmugurējai asij un priekšējai asij

RITEŅI UN RIEPAS 
(Pieejams pilns klāsts. Lūdzu, konsultējieties ar savu dīleri)

Priekšā 440/65 R28

Aizmugurē  540/65 R38 

SVARS UN IZMĒRI
(Var atšķirties atkarībā no konfigurācijas. Lūdzu, konsultējieties ar savu dīleri)

Svars kg 5300

Maksimālā transportlīdzekļa pilnā masa kg 9500

AUGSTUMS

(ar standarta riepām — aptuvenā vērtība, kas atkarīga no riepu zīmola, spiediena un slodzes)

Apgriešanās aplis — rādiuss ISO 783-3 mm 4 metri ar 1700 mm šķērsbāzi un 340/85 R24

A – garenbāze mm 2550

B – kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svirām mm 4331

B – kopējais garums no priekšējiem atsvariem līdz aizmugurējām uzkares svirām — mm mm 4951

B – kopējais garums no priekšējās uzkares (transportēšanas 
pozīcijā) līdz aizmugurējām uzkares svirām — mm

mm 4488

C – augstums no aizmugurējā tilta ass līdz plakangrīdas kabīnes ar standarta jumtu augšai mm 2036 bez bāksignāla

C – augstums no aizmugurējā tilta ass līdz zemprofila plakangrīdas kabīnes augšai mm 1958 bez bāksignāla

D – Kabīne — standarta versija ar Visio jumtu mm 2885 mm ar 18.4 R38 (825 mm) bez bāksignāla

D – Kabīne — zemprofila versija ar standarta jumtu mm 2658 mm ar 18.4 R30 (700 mm) bez bāksignāla

E – Maksimālais klīrenss mm 525 ar 420/85R38 riepām (hidroāķim atņemiet 80 mm) A

B

E

C

D
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www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusoUK
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