
MF 8700 S  
270–405 HP

JAUNS  

LIELJAUDAS 
TRAKTORU ETALONS



MF 8700 S
Jaunais lielas 
jaudas un precīzas 
lauksaimniecības etalons 
Daudzu gadu garumā MF 8700 S ir bijis lauka čempions un simbolizējis 
Massey Ferguson inženiertehnisko sasniegumu augstāko virsotni 
kvalitātes, ekspluatācijas drošuma, jaudas un degvielas patēriņa 
efektivitātes ziņā lieljaudas traktoru segmentā. 

Starp lieliskajiem jaunievedumiem var minēt „augsti efektīvos” 
SCR AGCO Power motorus, kas attīsta līdz pat 400 ZS lielu 
jaudu, nodrošinot iespaidīgas vilces īpašības, bet tajā pašā laikā 
izceļoties ar nozarē vadošo jaudas/masas attiecību un vieglāku 
pēdas nospiedumu uz zemes, uzlabotu bezkompromisa komfortu 
un drošību operatoram un visaptverošu MF Smart Farming viedās 
lauksaimniecības risinājumu klāstu, lai vēl vairāk palielinātu 
lauksaimnieku un darbuzņēmēju darba ražīgumu.

Lauksaimniecība mūsdienu klimatā saskaras ar daudziem šķēršļiem, 
kas lauksaimniekiem un pakalpojumu sniedzējiem ir jāpārvar. 
Pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam un pieprasījumam pēc 
pārtikas un zemes, un laika apstākļiem kļūstot arvien mainīgākiem 
un nepastāvīgākiem, jums nepieciešama tehnika, uz kuru jūs 
varat paļauties.

Mēs saprotam šos jaunos izaicinājumus, un mūsu jauno traktoru-
flagmaņu sēriju ir radījuši cilvēki, kas vispilnīgāk izprot mūsu 
uzņēmējdarbības nozares būtību. Ar padziļinātas izpratnes un inovāciju 
palīdzību mēs radījām MF 8700 S tādu, lai tas spētu apmierināt 
mūsdienu lauksaimniecības prasības, lai jūs varētu raudzīties nākotnē 
ar pārliecību.

MF 8700 S SĒRIJA IR ORIENTĒTA 
UZ KLIENTIEM, KURI MEKLĒ TRAKTORU 

AR IEDVESMAS PILNU DIZAINU 
UN OPTIMIZĒTU EFEKTIVITĀTI — 

JAUNU LIELAS JAUDAS UN PRECĪZAS 
LAUKSAIMNIECĪBAS ETALONU.
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PATEICOTIES IESPĒJAI IZVĒLĒTIES STARP SEŠIEM PIEEJAMAJIEM MODEĻIEM, 
ŠĪ IR VIENA NO LABĀKAJĀM IZVĒLĒM, KO JŪS VEIKSIET.

MF 8727 S MF 8730 S MF 8732  S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Motors AGCO POWER ar „All-in-One Stage V” tehnoloģiju, 8,4 litri, 6 cilindri

Pārnesumkārba Dyna-VT – variatora tipa pārnesumkārba

Maks. jauda pie 1950 apgr./min (ZS) 270 295 320 350 370 400

Vidējā minimālā masa bez balasta (kg) 10 800

Minimālā jaudas/masas attiecība (ZS/kg) 40 35 33 30 29 27

Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min (Nm) 1200 1300 1400 1540 1600 1600

Maks. jauda ar EPM (ZS) 300 325 350 380 400 405

Maks. griezes moments ar EPM (ZS) 1300 1400 1500 1590 1600 1600

Maks. jūgvārpstai pieejamā jauda (ZS — OECD, precizitāte +/- 3 %) 225 250 275 300 320 355

JŪSU 
MF 8700 S  
ĪSS APSKATS 
JAUNAIS EFEKTIVITĀTES ETALONS

Katrā MF 8700 S konstrukcijas un aprīkojuma 
elementā mēs esam ielikuši vienkāršu un uzticamu 
domu, lai uzlabotu jaudu, komfortu, lietojamību, 
efektivitāti un ekspluatācijas drošumu.

Absolūts komforts un drošība 
ražīgākai darba dienai 

 A Liela, klusa četru statņu kabīne 
piedāvā 360° redzamību 

 A Ergonomiski un vienkārši 
lietojami vadības elementi 

 A Divas aprīkojuma paketes, lai 
apmierinātu visas jūsu vajadzības 

 A Darba apgaismojuma pakete ar 
16 LED lukturiem ļauj pagarināt 

darba dienu līdz vēlai naktij 

Lielāka lietderīgā jauda nodrošina lielāku vilces 
spēku un zemas ekspluatācijas izmaksas
 A Līdz 405 ZS — visjaudīgākie jebkad uzbūvētie 
Massey Ferguson traktori, kas attīsta maksimālu 
izejas jaudu ar zemām ekspluatācijas izmaksām 

 A Inteliģenta gaisa apstrāde ar Cyclair, lai 
nodrošinātu labāko dzesēšanu jebkādos apstākļos 

 A Jaudīgie, izturīgie un izveicīgie MF 8740 S 
traktori piedāvā savā klasē labāko jaudas 

un masas attiecību — 26,7 kg/ZS —, kas 
nodrošina optimālu veiktspēju ar maksimālu 

ekonomiju un augsnes aizsardzību 

Efektīvas transmisijas sistēmas palīdz sasniegt 
augstāku produktivitāti, lietderību un komfortu

 A Dyna-VT pārnesumkārba ar motora jaudas 
pārvaldības sistēmu pievada vairāk jaudas, kad tā 

visvairāk ir nepieciešama, ar optimālu komfortu

 A Perfekta motora un pārnesumkārbas kombinācija — 
radīta, lai attīstītu maksimālu jaudu 
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VR
IZMANTOJIET SAVU VIEDTĀLRUNI,  
LAI IEKĀPTU MF 8700 S TRAKTORĀ

 1. SOLIS 

Izmantojiet QR kodu lasītāja 
lietotni. Lejupielādējiet to veikalā 
App Store vai Google Play.

 2. SOLIS 

Atveriet lietotni un 
noskenējiet šo QR kodu ...

 4. SOLIS 

Izbaudiet pilnu VR 3D pieredzi, 
klikšķinot uz attiecīgajam 
ikonām un izmantojot to 
apvienojumā ar VR brillēm.

 3. SOLIS 

... un iekāpiet savā 
Massey Ferguson traktorā.

Izbaudiet 2D pieredzi, pārvietojot 
viedtālruni visos virzienos 
vai izmantojot pirkstus. 

VIRTUĀLĀ 
REALITĀTE

Spēja strādāt ātrāk ar visprasīgākajiem 
darba agregātiem. 
 A Hidrauliskās eļļas caurplūde 205 l/min 
nodrošina augstu darba ražīgumu 

 A Aizmugurējā uzkare ar 12 000 kg celtspēju ļauj 
tikt galā ar vislielākajiem darba agregātiem 

 A Līdz pat 6 plūsmdaļiem aizmugurē un 2 priekšā 

 A Power Beyond sarežģītu sistēmu darbināšanai

Vienkārši lietojamas, inteliģentas 
un ilgtspējīgas lauksaimniecības 
tehnoloģijas. Datatronic 5 terminālis, 
kā arī Fieldstar 5 terminālis, kas 
pieejams kā izvēles aprīkojums, 
nodrošina jauno lietotājdraudzīgo 
precīzās lauksaimniecības paketi
 A 9" skārienekrāna terminālis radīts, 
lai sniegtu intuitīvākas un precīzākas 
lauksaimniecības pieredzi

 A MF Guide risinājumi uzlabo ekonomiskumu, 
palīdzot izvairīties no pārklāšanās

 A MF Section and Rate Control sistēma ļauj 
pielāgot mēslošanas vai stādīšanas normu 
darba gaitā, vienlaikus automātiski samazinot 
pārklāšanos, izlaišanu un produkta izniekošanu

 A MF TaskDoc veido un sūta droši detalizētus 
darbu pārskatus uz biroju un vēlamajiem 
partneriem, izmantojot drošo Agrirouter mākoni

 A MF Connect telemetrija ar iekļautu 5 gadu 
abonementu padara iespējamu attālinātu 
un gandrīz reāllaika pārraudzību un lēmumu 
pieņemšanu, uzlabojot efektivitāti un 
maksimāli palielinot darbspējas laiku

5



JŪSU ĒRTĀ  
DARBA VIETA
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71  dB
mazina stresu un nogurumu

PĀRREDZAMĪBA

6,1  m2  
STIKLOTĀ VIRSMA 

un slīpais priekšējais stikls nodrošina drošību, lietošanas 
vienkāršību un kontroli, veicot jebkādus darbus

3,4  m3

ietilpība jums un pasažierim

KABĪNE 
JAUNAIS KOMFORTA, 
DROŠĪBAS UN 
VADĀMĪBAS ETALONS
Kopš mūsdienu traktoru dizaina pirmsākumiem 
Massey Ferguson kabīnes vienmēr ir bijušas slavenas 
ar to izcilajām īpašībām. Mēs smagi strādājam, 
lai jūs varētu plūkt šā darba augļus, dienu no 
dienas uzturoties ļoti produktīvā vidē, kas apvieno 
sevī ietilpību, komfortu, pārredzamību, klusumu, 
lietošanas vienkāršību, savienojamību un kvalitāti. 
Jo mēs zinām, ka produktīvāks operators ir 
operators, kurš rada peļņu savam uzņēmumam.

Savā klasē labākais aprīkojums padara „panorāmas” 
kabīni par labāko Massey Ferguson radīto darba 
vietu, kas piedāvā augstu komforta, klusuma, 
pārredzamības, ietilpības, pieejamības un 
tehnoloģiju līmeni. Šī Massey Ferguson izstrādātā 
plašā četru statņu kabīne nodrošina, ka operatori 
var strādāt visaugstākā komforta apstākļos ar 
nepārspējamu pārredzamību un kontroli.
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KONTROLMĒRINSTRUMENTU 
PANELIS AR SIS. IESTATĪŠANAS 

UN INFORMĀCIJAS EKRĀNS
Šaurais kontrolmērinstrumentu 

panelis nodrošina ātru, skaidru un 
ērtu ekspluatācijas datu analīzi, 

attēlojot datus uz 70 mm x 52 mm 
SIS krāsu ekrāna. Tam ir augsta 
izšķirtspēja un liela grafika, kas 

ļauj viegli nolasīt informāciju 
jebkādos apgaismojuma apstākļos.

VIENMĒR SAVIENOTS — regulējams tālruņa un 
planšetdatora turētājs, kas pieejams AGCO Parts.

VIEGLA UN DROŠA PIEKĻUVE. 
Lielas, platas durvis, pakāpieni, 

reliņi un slīpumā regulējams 
stūres statnis nodrošina savā 
klasē labāko piekļuvi kabīnei.

DAŽREIZ TIEŠI SĪKUMI SPĒJ BŪTISKI ATVIEGLOT DARBU.
RADĪTS KOMFORTAM
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INTUITĪVI VADĪBAS ELEMENTI.  
Uz labās puses sānu statņa novietoto 

vadības elementu izkārtojumā saglabāts 
pazīstamais Massey Ferguson 

stils, iekļaujot tajā moduļus 
apgaismojuma vadībai, jūgvārpstas 

ātruma izvēlei un aizmugurējās 
uzkares parametru iestatīšanai.

SĀNU SPOGUĻIEM  
ir regulējama augšējā un apakšējā 

sekcija, kas nodrošina labāku 
pārredzamību pārvadāšanas 

darbu laikā un samazina 
aklās zonas. Kā izvēles aprīkojums 

pieejami elektriski apsildāmi un 
elektroniski regulējami spoguļi.

16 LED LUKTURI, KAS PIEEJAMI KĀ IZVĒLES APRĪKOJUMS,  
pārvērš nakti dienā. Tie ietver automātisko bāksignāla 
ieslēgšanos, komforta apgaismojuma izslēgšanās aizkavi dienas 
beigās un automātisku darba apgaismojuma izslēgšanos.

ČETRU PUNKTU KABĪNES AMORTIZĀCIJA  
uzlabo komfortu. 

AKTĪVAJĀ MEHĀNISKAJĀ KABĪNES BALSTIEKĀRTĀ 
ir izmantoti sailenbloku ieliktņi un amortizatori ar 
atsperēm, lai automātiskajā režīmā nodrošinātu optimālu 
amortizāciju visām braukšanas situācijām. Tā ir regulējama 
un ļauj operatoram pašam iestatīt gaitas „cietību”.
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VERSIJA EFFICIENT
MODERNS APRĪKOJUMS, LAI CELTU JŪSU 
DARBA EFEKTIVITĀTI

Efficient ir sērijas MF 8700 S vidējā aprīkojuma pakete, kas izstrādāta, 
lai palīdzētu jums strādāt inteliģentāk un gūt labākus rezultātus. 

Efficient pakete, kas izstrādāta, lai piedāvātu paaugstinātu darba ražīgumu, 
pateicoties galvenajām funkcijām, ļauj strādāt ātrāk, atbilstoši augstākiem 
standartiem, ar lielāku precizitāti un augstu komforta, ergonomijas un 
drošuma līmeni. Pārliecinoši kontrolējiet tehnoloģiski progresīvākos un prasīgākos 
darba agregātus, lai efektīvi izmantotu palielināto ražīgumu, ko tie piedāvā.

KOMFORTS UN DROŠĪBA EFEKTIVITĀTE SAVIENOJAMĪBA

STANDARTA 
APRĪKOJUMS

QuadLink priekšējā tilta amortizācija
Gaisa kondicionēšana ar manuālu 
regulēšanu
Grozāms un apsildāms sēdeklis ar 
pneimatisko balstiekārtu Super Deluxe
Radio Bluetooth/USB pieslēgvieta ar 
integrētu mikrofonu

Dyna-VT 50 km/h* Eco 
Visi vadības elementi elkoņbalstā 
integrētajā vadības panelī ar „T” 
veida sviru
205 l/min ar aizvērto centru
4 elektroniskie plūsmdaļi ar sviras 
vadību un skārienvadību

MF Connect telemetrija ar iekļautu 
5 gadu abonementu
Datatronic 5, 9" skārienekrāns ar 
jaunu interfeisu visu traktora funkciju 
un tehnoloģiju pārvaldībai 
Rūpnīcā uzstādīta sistēma MF Guide

IZVĒLES 
APRĪKOJUMS

Mehāniskā aktīvā kabīnes amortizācija
Automātiskā gaisa kondicionēšana
16 LED darba apgaismojuma lukturi
Elektriski apsildāmi un regulējami 
spoguļi
Pusādas automātiskais grozāmais 
sēdeklis ar pneimatisko balstiekārtu, 
ventilāciju, 2 apsildes līmeņiem, 
sānu svārstību slāpēšanu, divvirzienu 
atzveltni un dinamiskās amortizācijas 
sistēmu

Dyna-VT 40 km/h Super Eco 
3. kat. priekšējā uzkare ar 5000 kg 
celtspēju
1000 apgr./min priekšējā jūgvārpsta
Visi vadības elementi elkoņbalstā 
integrētajā vadības panelī ar 
Multipad sviru

Fieldstar 5 terminālis
MF Guide sistēma ar uzlabotām 
stūrēšanas līnijām
MF Section & Rate Control
MF TaskDoc Pro visu darba 
datu reģistrēšanai

* atkarībā no vietējiem noteikumiem

Datatronic 5 9’’ terminālis

C1/C2 kruīza kontroles ātruma slēdži

Skārienvadāmais plūsmdaļa 
vadības elements

Pārnesumkārbas vadības svira

Ceļa/lauka transmisijas režīms

Pagriešanās joslu pārvaldības 
secības ieslēgšana

10



Darba apgaismojuma un 
bākuguņu vadības panelis

Aizmugurējās uzkares 
elektroniskā regulēšana

Aizmugurējās uzkares 
vadības elementi

Motora apgriezienu atmiņa A un B

Plūsmdaļu vadība ar vadības sviru 
ar piešķires slēdžu funkciju

Uzkares dziļuma regulēšana

Skārienvadāmais plūsmdaļa 
vadības elements

Jūgvārpstas ieslēgšana

Sviras vai pedāļa režīma izvēle

C1/C2 kruīza kontroles 
ātruma iestatīšana

Dinamiskās pārnesumkārbas 
pārvaldības ieslēgšana

Priekšējās hidraulikas vadības elementu piešķire

Hidraulika

Droseļvārsta rokas vadības svira
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VERSIJA EXCLUSIVE
RAŽĪGUMA UN NOVATORISMA AUGSTĀKĀ IZPAUSME

Exclusive apvieno sevī augsta līmeņa tehnisko daudzpusību un izsmalcinātību, ko novērtēs 
operatori, kuri meklē traktoru ar progresīvu aprīkojumu un funkcijām attiecībā uz ergonomiju, 
komfortu un automatizāciju, viedās lauksaimniecības iespējām un pilnu savienojamību.

Šī versija ir domāta klientiem, kuri nodarbojas ar intensīvāku lauksaimniecisko ražošanu lielos mērogos un 
meklē progresīvas tehnoloģijas, kas, cita starpā, palīdzētu samazināt ražošanas izmaksas. Elkoņbalsts piedāvā 
vairākas priekšrocības, tostarp komfortu un parocību, lietojot dažādus bieži izmantojamos vadības elementus.

Izmantojot paketi Exclusive, strādājiet ar tehnoloģiski progresīvākajiem un prasīgākajiem darba agregātiem, lai 
optimāli efektīvi izmantotu palielināto ražīgumu, ko tie piedāvā.

Selektīvā plūsmdaļu vadība

C1/C2 kruīza ātruma slēdži

Multipad vadības svira

Jūgvārpstas ieslēgšana

Motora apgriezienu atmiņa A

KOMFORTS UN DROŠĪBA EFEKTIVITĀTE SAVIENOJAMĪBA

STANDARTA 
APRĪKOJUMS

QuadLink priekšējā tilta amortizācija
Radio Bluetooth/USB pieslēgvieta ar 
integrētu mikrofonu
Mehāniskā aktīvā kabīnes amortizācija
Automātiskā gaisa kondicionēšana
Elektriski apsildāmi un regulējami 
spoguļi
Grozāms un apsildāms sēdeklis ar 
pneimatisko balstiekārtu Super Deluxe

Dyna-VT 50 km/h* Eco 
205 l/min ar aizvērto centru
3. kat. priekšējā uzkare ar 5000 kg 
celtspēju
4 elektroniskie plūsmdaļi ar sviras 
vadību un skārienvadību
Visi vadības elementi elkoņbalstā 
integrētajā vadības panelī ar 
Multipad sviru

MF Connect telemetrija ar 5 gadu 
abonementu
Datatronic 5, 9" skārienekrāns ar 
jaunu interfeisu visu traktora funkciju 
un tehnoloģiju pārvaldībai 
MF Guide sistēma

IZVĒLES 
APRĪKOJUMS

16 LED darba apgaismojuma lukturi
Pusādas automātiskais grozāmais 
sēdeklis ar pneimatisko balstiekārtu, 
ventilāciju, 2 apsildes līmeņiem, 
sānu svārstību slāpēšanu, divvirzienu 
atzveltni un dinamiskās amortizācijas 
sistēmu

Dyna-VT 40 km/h Super Eco 
1000 apgr./min priekšējā jūgvārpsta
Līdz 6 plūsmdaļiem

Fieldstar 5 terminālis
MF Section & Rate Control
MF TaskDoc Pro visu darba 
datu reģistrēšanai
Uzlabotas stūrēšanas līnijas

* atkarībā no vietējiem noteikumiem
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Datatronic 5 9’’ terminālis

Droseļvārsta rokas vadības svira

Darba apgaismojuma un 
bākuguņu vadības panelis

Aizmugurējās uzkares 
elektroniskā regulēšana

Priekšupgaitas/
atpakaļgaitas 

pārslēgšanas vadība
Pagriešanās joslu 

pārvaldības secības 
ieslēgšana

Ceļa/lauka transmisijas režīms

Vadības sviras ISOBUS ieslēgšana

Aizmugurējās uzkares vadības elementi

Motora apgriezienu atmiņa A un B

Plūsmdaļu vadība ar vadības sviru 
ar piešķires slēdžu funkciju

Uzkares dziļuma regulēšana

Skārienvadāmais plūsmdaļa 
vadības elements

Jūgvārpstas ieslēgšana

Sviras vai pedāļa režīma izvēle

C1/C2 kruīza kontroles 
ātruma iestatīšana

Dinamiskās pārnesumkārbas 
pārvaldības ieslēgšana

Priekšējās hidraulikas vadības elementu piešķire

Hidraulika
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RADĪTS VIEDAI 
LAUKSAIMNIECĪBAI 
UN SAVIENOJAMĪBAI
JAUNĀ MF 8700 S SĒRIJA IR PACĒLUSI VIEDO LAUKSAIMNIECĪBU 
UN SAVIENOJAMĪBU JAUNĀ LĪMENĪ. 

MF 8700 S 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.

Video režīms — konsoles ekrānā var tikt rādīts 
borta kameras, kura pieejama kā piederums, 
attēls, kas ļauj operatoriem pārraudzīt 
sarežģītus darba agregātus vai vienkārši uzlabo 
drošību un efektivitāti, braucot atpakaļgaitā.

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 8700 S ISOBUS attiecas AEF sertifikāts.
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FUSE  SYNCHRON ISED

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.

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 

15-30 cm: NovAtel/Trimble

UZTVĒRĒJU UN 
KOREKCIJAS 

SIGNĀLU IZVĒLE
RADĪTS, LAI  
RĀDĪTU JUMS CEĻU
MF GUIDE IR MASSEY FERGUSON PILNFUNKCIONĀLĀ 
BRĪVROKU STŪRĒŠANAS SISTĒMA, KAS SPĒJ NODROŠINĀT 
NEPILNA METRA, DECIMETRA UN CENTIMETRA PRECIZITĀTI,  
PALIELINOT JŪSU LAUKSAIMNIECĪBAS 
OPERĀCIJU EFEKTIVITĀTI.

NovAtel®

Trimble®
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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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FUSE  SYNCHRON ISED

FUSE  SYNCHRON ISED

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 programmām. 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.

108 000/ha

104 000/ha

100 000/ha

96 000/ha
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Informācija ir spēks, jo precīzi datu mērījumi un ierakstīšana padara 
iespējamu precīzāku lēmumu pieņemšanu. Jaunā TaskDoc™ sistēma ir 
izcīnījusi vietu 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.

MF TASKDOC UN AGRIROUTER: 
NEXT MACHINE 
MANAGEMENT AGRIROUTER

LauksaimnieksTehnikas ražotājs

Pakalpojumu sniedzējsProgrammas nodrošinātājs

DīlerisIzsējamo materiālu ražotāji

KonsultantsPārtikas pārstrādes rūpniecība

Ārējo pakalpojumu sniedzējsĀrējās datu apmaiņas platformas
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JAUNAIS LIELAS JAUDAS
UN EFEKTIVITĀTES 
ETALONS
MF 8700 S sērijas traktori ir spilgtākais piemērs tam, kādu 
rezultātu ir devuši mūsu kopīgie pūliņi uzlabot akumulējošās 
degvielas padeves („common rail”) tehnoloģijas efektivitāti, lai 
apmierinātu konkrētas traktoru īpašnieku vajadzības šajā lieljaudas 
traktoru segmentā. Mūsu izstrādnes ir ļāvušas radīt jaudīgāko 
6 cilindru traktoru Massey Ferguson saimē, kas piedāvā 405 ZS lielu 
jaudu, izmantojot degvielas padeves sistēmu, kas precīzi aprēķina 
motoram attiecīgajā brīdī nepieciešamo degvielas daudzumu, 
reaģējot uz slodzi, kurai to pakļauj transportēšanas, lauka darbu, 
jūgvārpstas vai hidrauliskās operācijas. Rezultāts — optimāla 
degvielas sadegšana un tīrāks, jaudīgāks, ekonomiskāks un 
uzticamāks motors, kas attīsta lielu griezes momentu pie maziem 
kloķvārpstas apgriezieniem. Tā ir bezkompromisa kombinācija.

JA
UD

A

MOTORA APGRIEZIENI (apgr./min.)

MF 8700 S JAUDAS LĪKNES + 30 ZS*

EPM

MAKSIMĀLĀ JAUDA

EPM pieejama visā diapazonā (ne tikai pie maks. jaudas)

Pastāvīgā jauda starp maks. jaudas apgr./min un maks. griezes momenta apgr./min

*Pieejams visiem modeļiem, izņemot MF 8740 S

MF 8700 S GRIEZES MOMENTA LĪKNES

GR
IE

ZE
S 

M
OM

EN
TS

MOTORA APGRIEZIENI (apgr./min.)

GRIEZES MOMENTS AR EPM

STANDARTA GRIEZES MOMENTS

•  Papildu griezes moments pieejams visā diapazonā
•  Liels griezes moments pat pie maziem motora apgriezieniem

-40 %  
daļiņu emisiju samazinājums

400 ZS  
tīra vilces spēka

Līdz  

1600 NM  
pie motora

BEZ KOMPROMISIEM
„Viss vienā” atgāzu attīrīšanas sistēma ir 
kompakti paslēpta zem kabīnes, tādējādi 

veicinot pārredzamību
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ZEMAS 
EKSPLUATĀCIJAS 

IZMAKSAS

400 ZS  
tīra vilces spēka

EFEKTĪVA  
ILGTSPĒJĪBA

8,4 litru 6 cilindru AGCO Power motors maksimāli izmanto videi 
draudzīgākās piesārņojuma novēršanas sistēmas sniegtās priekšrocības, 

lai uzlabotu gaisa kvalitāti un mazinātu klimata pārmaiņas.

LIELĀKA DZESĒŠANAS SPĒJA
Efektīvais un inteliģenti konstruētais dzesēšanas sistēmas 

elementu komplekts, kas ietver Cyclair sistēmu un 
jaunu gaisa filtru, nozīmē, ka traktors „elpo” tikai svaigu 

gaisu, kas garantē tam ilgāku ekspluatācijas mūžu.

+8 % GRIEZES 
MOMENTS

ar MF 8740 S izmērīts visiem riteņiem

MAZI TUKŠGAITAS 
APGRIEZIENI

Automātiskā mazu tukšgaitas 
apgriezienu sistēma samazina motora 
apgriezienus, lai ekonomētu degvielu 

un samazinātu troksni

EPM
EPM NODROŠINA PAT PAR 30 ZS* LIELĀKU 
JAUDU, KAD TĀ VISVAIRĀK NEPIECIEŠAMA.
Tas nozīmē, ka MF 8700 S automātiski reaģē uz tam uzlikto 
slodzi un atbilstoši regulē degvielas padevi, lai tādējādi 
nodrošinātu papildu jaudu. Uzlabotā motora un pārnesumkārbas 
elektroniskās vadības sistēma, kas paredzēta smagiem 
pārvadāšanas darbiem vai darbiem ar jūgvārpstai pievienotiem 
agregātiem, pie lielākas slodzes vai, pārvietojoties ar lielāku 
ātrumu, automātiski padara pieejamu lielāku jaudu.

Maks. EPM

Maks. jauda

JAUDA

ĀTRUMS

Lauka darbi ar hidrauliku 
vai jūgvārpstu

PĀRVADĀŠANA

0,1*-15 km/h > 22 km/h

*EPM sistēma kļūst aktīva, kad traktors ir kustībā

Tikai vilkšanas darbi uz lauka
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KONTROLE 
JŪSU PLAUKSTAS 
TVĒRIENĀ
Ar Multipad vadības sviru, kas versijā 
Exclusive pieejama kā standarta aprīkojums, 
vada pārnesumkārbu, kā arī kruīza kontroli, 
aizmugurējo uzkari, jūgvārpstu, pagriešanās 
joslu pārvaldības sistēmu un plūsmdaļus. 
Visas funkcijas ir ērti pieejamas 
uzlabotam komfortam.

DYNA-VT 
PĀRNESUMKĀRBA

Selektīvā plūsmdaļu vadībaC1/C2 kruīza ātruma slēdži

Jūgvārpstas ieslēgšana

Motora apgriezienu atmiņa A

Priekšupgaitas/atpakaļgaitas pārslēgšanas vadība

Pagriešanās joslu pārvaldības secības ieslēgšana
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JAUDAS VADĪBAS 

SVIRA
EKSKLUZĪVA UN VIENKĀRŠA — UNIKĀLĀ 
MASSEY FERGUSON JAUDAS VADĪBAS SVIRA 
NODROŠINA VIENKĀRŠU „TRĪS VIENĀ” DARBĪBU.

JŪS VARAT:

-  mainīt kustības virzienu starp priekšupgaitu / atpakaļgaitu  

-   pārslēgt pārnesumus un diapazonus: uz augstākiem  vai 

zemākiem  

-  izslēgt sajūgu  
-  pārslēgties neitrālajā pozīcijā

TO DAROT, JŪSU LABĀ ROKA PALIEK BRĪVA, 
LAI DARBINĀTU PRIEKŠĒJO UZKARI VAI DARBA 
AGREGĀTU HIDRAULIKU.

KRUĪZA KONTROLE

JŪGVĀRPSTA

AIZMUGURĒJĀ 
UZKARE

PAGRIEŠANĀS 
JOSLU PĀRVALDĪBA

PLŪSMDAĻI
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NEPĀRSPĒJAMS 
KOMFORTS. 
BEZPAKĀPJU 

PĀRNESUMKĀRBA.
t

kgkgĪSS DYNA-VT PRIEKŠROCĪBU APSKATS
 A Bezpakāpju pārnesumkārba nodrošina pilnīgu operatora komfortu un vienmēr optimālu 

degvielas patēriņu

 A Vienkārša, neierobežota ātruma regulēšana no 0,03 līdz 40 km/h vai 50 km/h* pieejama ar 
40 km/h Super Eco vai 50 km/h* Eco

 A Iespēja izvēlēties no diviem ātruma diapazoniem ļauj optimizēt griezes momentu dažādiem 
darba režīmiem

 A Iespēja vadīt gan ar sviru, gan ar pedāli ļauj operatoram izvēlēties sev tīkamāko režīmu

 A Pārraugs „Supervisor” maksimāli palielina ražīgumu pie mainīgām slodzēm

 A Traktora dinamiskās pārvaldības (DTM) sistēma uztur iestatīto gaitas ātrumu, automātiski 
pielāgojot motora apgriezienus atbilstīgi slodzei

 A Virziena pārslēgšanas un pedāļa agresivitātes regulēšana ar funkciju „pārslēgšanās neitrālajā 
pozīcijā bremzējot”

NEIEROBEŽOTS
Ātrums no 0,03 km/h līdz 

40 km/h vai 50 km/h*

* atkarībā no tirgus noteikumiem

AUGSTS 
KOMFORTS

Bezpakāpju pārnesumkārba.

DYNA-VT 
PĀRNESUMKĀRBA
VIENMĒRĪGĀKĀ JAUDAS PIEVADĪŠANA, 
NEPĀRSPĒJAMS RAŽĪGUMS.

Ar bezpakāpju Dyna-VT pārnesumkārbu mēs 
esam radījuši jaudas pārvades sistēmu, kas 
lietošanas ērtuma un precizitātes ziņā pārspēj 
visas citas. Dyna-VT ir pārbaudīta un pilnveidota 
un pārnesumkārba, kas nodrošina laidenu 
spēka pārvadi stundu pēc stundas. Tā ir intuitīvi 
vadāma un operatoram visvieglāk saprotamā 
pārnesumkārba, un jaunie operatori ar tās 
palīdzību ātri pieradīs pie traktora un jutīsies 
ar to kā viens vesels. Apvienojumā ar motora 
jaudas vadības sistēmu Dyna-VT ļauj panākt no 
jūsu traktora maksimālu veiktspēju, efektivitāti 
un ekonomiju.
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Oriģinālā Dyna-VT pārnesumkārba ir 
īsts precīzo tehnoloģiju paraugs — 
produktivitāte, pilnīgs operatora komforts 
un vienmēr optimāls degvielas patēriņš. 
Tas un vēl tādi konsekventi uzlabojumi 
kā, piemēram, traktora dinamiskās 
pārvaldības (DTM) sistēma, padara to 
par visintuitīvāko CVT pārnesumkārbu, 
kāda šobrīd pieejama tirgū.

Funkcija „Supervisor” vienmēr ir gaidstāves 
režīmā un tiek aktivizēta, kad slodzes ietekmē 

samazinās motora apgriezieni. „Supervisor” 
sniegtā priekšrocība ir tāda, ka pat, ja slodze 

uz motoru palielinās un motora apgriezieni 
samazinās, pārnesumkārba automātiski samazina 

priekšupgaitas ātrumu, lai saglabātu kopējo 
jaudu, neatkarīgi no tā, vai strādājat ar jūgvārpstai 

pievienotiem agregātiem, veicat lauka darbus vai 
pārvadājat kravas. Ja šī funkcija tiek izmantota 
apvienojumā ar C1 un C2, kas iestata konkrētu 

priekšupgaitas ātrumu, slodzei mainoties, 
traktors darbojas ar maksimālu jaudu un pēc tam 

automātiski atsāk kustību ar vajadzīgo ātrumu.

BEZPAKĀPJU PĀRNESUMKĀRBA
Dyna-VT ir pārsteidzoši vienkārši 
vadāma, un tā ārkārtīgi labi darbojas 
mainīgos apstākļos. Nav nepieciešama 
nekāda pārnesumu pārslēgšana, kā arī nav 
nekādu vilces vai jaudas pārtraukumu.

Kad traktora dinamiskās pārvaldības (DTM) 
sistēma ir aktīva, tā darbojas kopā ar 
Dyna-VT pārnesumkārbu jebkurā līmenī 
vai pedāļa režīmā un automātiski regulē 
motora apgriezienus atbilstīgi traktora 
slodzei, uzturot vajadzīgo priekšupgaitas 
ātrumu un vienlaikus uzturot nepieciešamos 
minimālos motora apgriezienus. 

Tā darbojas robežās no 1000-2100 apgr./ min, 
un operators var iestatīt šā diapazona 
augšējo un apakšējo robežvērtību. 
DTM var aktivizēt ar impulsu no 
jūgvārpstas, uzkares vai hidraulikas.

Rezultāts ir laidenāka gaita un izcila degvielas 
ekonomija. slodzei (sarkanā līnija) mainoties 
atkarībā no apstākļiem, Dyna-VT automātiski 
pielāgos motora apgriezienus (pelēkā līnija),  
lai uzturētu priekšupgaitas ātrumu, tai 
pašā laikā līdz minimumam samazinot 
degvielas patēriņu un trokšņa līmeni.

km/h

Vienkārša, neierobežota ātruma 
regulēšana, no ļoti lēnas kustības 
ātrumiem līdz 50 km/h*  
Atkarībā no tirgus tiesību aktiem*

*km/h

NEPĀRSPĒJAMS KOMFORTS. 

BEZPAKĀPJU 
PĀRNESUMKĀRBA.

TRAKTORA DINAMISKĀS  
PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

Motora slodze

Motora apgriezieni (apgr./min.)

PASTĀVĪGS PRIEKŠUPGAITAS ĀTRUMS 
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„  Mūsu zeme ir smags 
māls, tāpēc ir ļoti svarīgi 
samazināt augsnes 
sablīvēšanu.

”

3,1 m garā garenbāze piedāvā labāku stabilitāti gan 
ar, gan bez smagiem darba agregātiem, nodrošinot 
augstu vilces spēju uz lauka un uzlabotu komfortu, 
veicot pārvadāšanas darbus.

Garenbāzes un MF 8700 S šasijas kombinācija 
nozīmē, ka nepieciešams mazāk balasta, tādējādi 
tiek nodrošināta maksimāla augsnes saudzēšana 
un samazināts spiediens uz zemi kultivēšanas un 
izsējas laikā.

IDEĀLA GARENBĀZE 
IDEĀLAI JAUDAI UN 

AUGSNES SAUDZĒŠANAI. 

JAUNS  
VILCES SPĒKA 
ETALONS
TRAKTORA JAUDA NENOZĪMĒ NEKO, JA TO NEVAR 
PĀRNEST TURP, KUR TĀ IR VAJADZĪGA, — UZ ZEMES
MF 8700 S sērijas traktoru minimālais svars ir tikai 10,8 t, tādējādi 
tie ir pat par 4 tonnām vieglāki nekā citi šīs klases traktori. Tas ļauj 
tiem atstāt vieglas „pēdas”, veicot augsnes virskārtas apstrādi 
un transportēšanas darbus, savukārt izturīgā konstrukcija 
ļauj tiem pārvadāt smagas kravas vai uzstādīt tiem smagu 
balastu vilkšanas darbu veikšanai.

Izvēlei piedāvātais plašais balasta atsvaru un riepu klāsts, 
kā arī lielie aizmugurējie riteņi ar 2,15 m diametru, 
dod iespēju MF 8700 S traktorus precīzi pielāgot to 
uzdevumu veikšanai, kas no tiem tiek sagaidīti, 
nodrošinot maksimālu vilci ar minimālu kaitējumu 
augsnei un minimālu degvielas patēriņu.

TĀ IR DAĻA NO MŪSU 
APŅEMŠANĀS AIZSARGĀT 
AUGSNI UN SAUDZĒT 
ZEMI, LAI SAGLABĀTU TO 
NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM.
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5,75 m
apgriešanās apļa rādiuss*

BALASTĒŠANA DAUDZPUSĪGĀKAM LIETOJUMAM 
Lai palīdzētu tikt galā ar intensīviem vilkšanas darbiem vai 
lai radītu pretsvaru (priekšpusē vai aizmugurē), dažreiz ir 
nepieciešams papildu svars, tāpēc ir pieejama plaša balasta 
atsvaru izvēle. MF 8700 S traktorus iespējams pasūtīt no 
rūpnīcas jau aprīkotus ar jūsu vajadzībām atbilstošiem 
papildu priekšējiem un aizmugurējiem balasta atsvariem. 

AKTĪVĀ VILCES KONTROLES SISTĒMA UN  
QUADLINK PRIEKŠĒJĀ TILTA AMORTIZĀCIJA  
ATC sistēmas un Quadlink priekšējā tilta balstiekārtas 
kombinācija nodrošina izcilu stabilitāti, transportējot 
vai strādājot ar uzkarināto aprīkojumu lielā ātrumā, 
kā rezultātā uzlabojas vilce, vadītāja komforts un 
drošība un gala rezultātā palielinās produktivitāte.

  SPEEDSTEER mazina piepūli, kas operatoram 
jāpieliek, vadot traktoru, un ļauj veikt ātrākus 
pagriezienus, tādējādi palīdzot maksimāli efektīvi 
izmantot laiku, ko pavadāt kabīnē. Šī sistēma ļauj 
pielāgot stūres mehānisma pārnesumskaitli un 
izvēlēties, cik stūres rata apgriezieni nepieciešami, 
lai pagrieztu vadāmos riteņus noteiktā leņķī.

MANEVRĒJAMĪBA
Izliektās šasijas un integrētā priekšējās uzkares 
atjautīgās konstrukcijas nodrošina izcilu 
manevrējamību un asus pagriešanās leņķus. 
Tā ir viena no labākajām tirgū.

*2000 mm šķērsbāze ar 600/70 R30 priekšējām riepām
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MAKSIMĀLA VILCE, AUGSNES 
SAUDZĒŠANA UN MAZS 
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ AR 

MICHELIN AXIOBIB 2 
PAAUGSTINĀTAS 
PĀRGĀJĪBAS RIEPĀM

NEVIENA MAŠĪNA LAUKU SAIMNIECĪBĀ NESTRĀDĀ 
PILNĪGI VIENA, 
tāpēc mums šķiet pašsaprotami cieši sadarboties ar riepu un lauksaimniecības 
agregātu ražotājiem, un šī sadarbība palīdz mums izstrādāt un pilnveidot 
mūsu tehnoloģijas. Mūsu kopīgi veikto testu rezultāti parāda, kā katrs 
elements uzlabo darba kvalitāti, ražīgumu un veiktspēju, kā arī to, kā 
tas aizsargā augsni. Tie arī demonstrē, kā, rūpīgi izvēloties piemērotāko 
traktoru, aprīkojot to ar konkrētajam darbam vispiemērotākajām riepām un 
pievienojot šai kombinācijai vislabāko darba agregātu, iespējams gūt daudz 
lielākus panākumus.

Massey Ferguson piedāvā izvēlei plašu riepu klāstu, kas ļaus jums atrast 
piemērotāko variantu jebkuriem transportēšanas vai lauka darbiem. 
Jaunākais riepu aprīkojums ļauj MF 8700 S modeļiem strādāt ar ļoti zemu 
gaisa spiedienu riepās, kā arī ar dubultriteņiem, pat veicot tādus darbus, 
kuriem nepieciešams liels vilces spēks. Aizmugurējās riepas iespējams 
izvēlēties ar platumu līdz 900 mm un diametru līdz 2,15 m, lai nodrošinātu 
labāku jaudas pārnešanu uz zemi.

Testa rezultāti, izmantojot MF 8730 S traktoru ar Michelin AXIOBIB2 High 
Traction uzlabotas pārgājības riepām salīdzinājumā ar Michelin AXIOBIB 
pirmās paaudzes riepām, strādājot ar Gregoire Besson arklu.
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97 cm

+26 %
pēdas nospiedums, 
lai mazinātu augsnes 

sablīvēšanu

PAT PAR 
+28 %
uzlabota vilce

10 %
degvielas ekonomija

PIEMĒROTU BALASTA ATSVARU UN RIEPU 
IZVĒLE: ĪSS PRIEKŠROCĪBU APSKATS
 A Lielāka jaudas pārnese uz zemi

 A Maksimāla vilces spēja

 A Ierobežota augsnes sablīvēšana, kā rezultātā 
palielinās ražas un vienlaikus tiek saglabāta 
augsnes veselība nākamajām paaudzēm

 A Uzlabota degvielas ekonomija

650/85R38
2 protektora izciļņu pāri. Mazāka saskares virsma.  
Svars ir sadalīts nevienmērīgi, izraisot lielāku  
augsnes sablīvēšanos.

VF650/85R42
Ar zemi saskaras vairāk protektora izciļņu — 
3 izciļņu pāri. Lielāks pēdas nospiedums 
palīdz vienmērīgāk sadalīt svaru, samazinot 
augsnes sablīvēšanos un palielinot vilci. 

+11 %
ražīgums

+4 %
lielākas ražas
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SPĒCĪGI 
HIDRAULISKIE 

„MUSKUĻI”
PACELS JŪSU 
PRODUKTIVITĀTI
Modernie lauksaimniecības agregāti izvirza 
arvien vairāk un vairāk prasību traktoriem, 
kas tiek izmantoti, lai tos darbinātu, tāpēc 
tagad šiem traktoriem jābūt vēl ātrākiem 
un manevrējamākiem. MF 8700 S sērijas traktori 
izceļas ar iespaidīgām spējām, kas tiem ļauj 
viegli paveikt vissmagākos darbus, un, pateicoties 
izcilai celtspējai un gaitas īpašībām, tiek galā 
ar visprasīgākajiem agregātiem. MF 8700 S ir 
jaudīgs traktors ar iespaidīgu griezes momentu 
un lielisku manevrējamību. Tā ir lieliska izvēle, 
ja meklējat traktoru ar nepārspējamu jūgvārpstu, 
izcili efektīvai darbībai un veiktspējai, strādājot ar 
visprogresīvākajiem darba agregātiem.
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„  MF 8700 S ir 
lauka čempions.

”
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PRECĪZI  
VEIC VISPRASĪGĀKĀS  
OPERĀCIJAS

Pieejama  

1000 APGR./MIN  
priekšējā jūgvārpsta. 

Apvienojumā ar priekšējo uzkari tā ļauj 
darbināt visdažādākos papildu agregātus, 

tādējādi samazinot veicamo manevru 
skaitu un uzlabojot efektivitāti.

Izbaudiet priekšrocības, ko sniedz reāla 
laika ekonomija — gandrīz divreiz 

lielāks ražīgums, pļaujot zāli.

Līdz pat  

2  
priekšējiem plūsmdaļiem 

un brīvā atplūde.

Līdz pat  

5000 KG  
celtspēja. Kā izvēles aprīkojums 

ir pieejamas smagdarba integrētā 
priekšējā uzkares sistēma (IFLS), kas 
paredzēta izmantošanai apvienojumā 

ar priekšējo amortizāciju.

LĪDZ PAT 205 L/MIN
Visi MF 8700 S traktori ir aprīkoti ar slēgtā centra slodzes 
jutīgo (CCLS) hidraulisko sistēmu, kas nodrošina 205 l/ min 
eļļas plūsmu gan uzkarēm, gan ārējiem pieslēgumiem, lai 
nodrošinātu ātru reaģēšanu neatkarīgi no slodzes. Rezultāts — 
teicama degvielas ekonomija un lietderīgā jauda.

Dekompresijas tipa hidrauliskie savienotāji atvieglo darba 
agregātu pievienošanu, jo pievienošanu un atvienošanu var 
veikt zem spiediena.
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Standarta komplektācijā pieejami  

2 JŪGVĀRPSTAS ĀTRUMI:  
jūgvārpstas ātrumi: 540E /1000 un izvēles 

aprīkojumā : 1000/1000 E

Smagdarba aizmugurējā uzkare ar  
Ultimate Draft Control sistēmu  
nodrošina celtspēju līdz pat  

12 000 KG.  
MF digitālā ELC sistēma uzstāda augstākos 
vilces kontroles standartus ar precīzākiem 
dziļuma iestatījumiem un labāku zemes 

reljefa izsekošanu. Rezultāts ir labāka svara 
pārnešana, labāka vilce, samazināta riteņu 

buksēšana un mazāks degvielas patēriņš, tajā 
pašā laikā saglabājot augstāku ražīgumu.

ISOBUS  
savienotājs darba agregātiem.

Līdz pat  

6  
aizmugurējiem plūsmdaļiem 

un brīvā atplūde ar 
dekompresijas sviruPOWER BEYOND

CCLS PLŪSMDAĻU BLOKĀ IR IEBŪVĒTA ĀRĒJI 
VADĀMAS HIDROPLŪSMAS IEKĀRTA POWER BEYOND, 
kas, izmantojot papildu plūsmu un atplūdes caurules, nodrošina eļļas 
plūsmu tieši no sūkņa, kas ļauj pievienot papildu attālos plūsmdaļus.
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UZLABOTA TRAKTORA 
ĪPAŠNIEKA PIEREDZE 
UN PILNĪGS SIRDSMIERS

„  Strādāt bez dīkstāvēm 
ir būtiski svarīgi manas 
uzņēmējdarbības efektivitātei

”RADĪTS  
MAKSIMĀLAM 
DARBSPĒJAS 
LAIKAM
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connect
FUSE  SYNCHRON ISED

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 praktiski 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. 

SAVIENOTS JEBKURĀ VIETĀ. JEBKURĀ LAIKĀ. 

STANDARTA KOMPLEKTĀCIJĀ AR  

5 GADU ABONEMENTU.

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 8700 S 
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.

 A Nodrošina jūsu traktoram maksimāli iespējamo 
tālākpārdošanas vērtību

 A Elastīgi nosacījumi un ilgtermiņa cenu paketes

 A Pieejams līdz 12 mēnešiem no reģistrācijas dienas

 A 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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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 tehnika 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 8700 S 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 8700 S sērijas 
traktoru , ko jūs pavadīsiet, sagatavojot to nākamajai 
darba dienai, būs minimāls.

Kabīnes gaisa filtrs ir vienkārši noņemams un tīrāms.

Sašaurinātā motora pārsega un priekšējā tilta 
konstrukcija nodrošina ērtu piekļuvi motoreļļas 
filtriem un motoreļļas līmeņa mērstienim.

Proporcionālais dzesēšanas sistēmas elementu 
izvietojums nodrošina vieglu piekļuvi un ērtu tīrīšanas 
un apkopes veikšanu. 90 % putekļu tiek iztīrīti dabīgā 
veidā, pateicoties dzesēšanas ventilatora sūcējspēkam. 
Arī motora gaisa filtrs ir viegli pieejams un tīrāms.

AdBlue® šķidruma tvertnes 
pārdomātais novietojums 
uzlabo izolāciju augstās un 
zemās temperatūrās. Abu tvertņu 
uzpildīšana ir droša un ērta.

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 un papildu plūsmdaļiem un beidzot 
ar automātiskās vadības tehnoloģijām. Jūs komforta 
uzlabošanai ir pieejami uzlaboti sēdekļi, skaņas sistēmas 
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.

Pietiekami daudz vietas, lai piekļūtu 
radiatoriem un veiktu tīrīšanu.
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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 8700 S 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.
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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 8700 S ... 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 8700 S 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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PADARIET SAVU MF 8700 S TIKPAT INDIVIDUĀLU KĀ JŪS UN JŪSU SAIMNIECĪBA

 -  Nav pieejams  
l  Standarta aprīkojums 
m  Izvēles aprīkojums 
*  Atkarībā no tirgus tiesību aktiem

Efficient Exclusive

Motors

AGCO Power 6 cilindru / 8,4 litru motors ar „All-in-One Stage V” SCR sistēmu l l

Motora jaudas vadība (EPM) ar divām motora apgriezienu atmiņām nodrošina papildu jaudu l l

Pārnesumkārba

Jaudas vadības selektīvais vārsts l l

„T” veida svira elkoņbalstā integrētajā vadības panelī l -

  A  MultiPad svira elkoņbalstā integrētajā vadības panelī m l

Dyna-VT 50 km/h* Eco ar traktora dinamiskās pārvaldības sistēmu (DTM) un transportlīdzekļa pilnu masu 15 t l l

 Dyna-VT 40 km/h* Super Eco ar traktora dinamiskās pārvaldības sistēmu (DTM) un transportlīdzekļa pilnu masu 18 t m m

C1 un C2 kruīza kontroles ātruma atmiņas l l

ParkLock l l

Operatora vide

Manuālā gaisa kondicionēšana l -

Automātiskā gaisa kondicionēšana m l

360° ēnojošie saulessargi l l

 Grozāms un apsildāms sēdeklis ar pneimatisko balstiekārtu Super Deluxe l l

 B  Pusādas automātiskais grozāmais sēdeklis ar pneimatisko balstiekārtu, ventilāciju, 2 apsildes 
līmeņiem, sānu svārstību slāpēšanu, divvirzienu atzveltni un dinamiskās amortizācijas sistēmu

m m

Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvieta l l

Teleskopiskais divleņķu spogulis l -

Elektriski regulējams un apsildāms teleskopiskais divleņķu spogulis m l

Aktīvā mehāniskā kabīnes balstiekārta m l

Tehnoloģijas

16 LED darba apgaismojuma lukturu komplekts m m

 C  Datatronic 5 — 9’’ skārienekrāna terminālis l l

Piekabes ar vadāmo tiltu vadība l l

Duālā vadība (priekšējās un aizmugurējās uzkares automatizācija) l l

Radara un riteņu izslīdes kontrole l l

Pagriešanās joslu pārvaldības sistēma l l

 MultiPad ar ISOBUS agregātu vadības slēdžu piešķiri m l

Speedsteer l l

 D  MF Guide m l

NovAtel uztvērējs — precizitāte no mazāk nekā metra līdz centimetram m l

Trimble uztvērējs — precizitāte no mazāk nekā metra līdz centimetram m m

MF Section Control (24 vai 36 sekciju kontrole) m m
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Efficient Exclusive

Šasija un hidraulika

Skārienvadāmi elektrohidrauliskie vadības elementi l l

Vadības svira ar programmējamām funkcijām l l

Power Beyond ar savienotājiem l l

Uzkares elektroniskā vadība ar aktīvo transportēšanas kontroles sistēmu l l

Jūgvārpstas automātiskā funkcija l l

 Automātiskā vilces pārvaldība (4WD un diferenciāļa bloķētājs) l l

Hidrauliskais centrālais stiepnis m m

 E  Integrēta priekšējā uzkares sistēma m l

Integrēta priekšējā jūgvārpsta m m

Ērtība 

 F  Spārnos iebūvēti ārējie pacelšanas vadības elementi l l

Spārnā iebūvēti ārējie aizmugurējās uzkares, jūgvārpstas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdži un plūsmdaļu vadības elementi l l

Papildu slots standarta instrumentu komplektam l l

Cits aprīkojums (dažādos tirgos specifikācijas var atšķirties)
 G  QuadLink — priekšējā tilta balstiekārta l l

Pagriežami priekšējie spārni l l

Pneimatiskās piekabes bremzes l l

Pneimatiskās un hidrauliskās piekabes bremzes* l l
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šajā izdevumā ietvertā informācija 
ir, cik vien iespējams, precīza un svaiga. Tomēr, ir iespējamas neprecizitātes, 
kļūdas un izlaista informācija, tāpēc specifikācijas var tikt mainītas jebkurā laikā 
bez iepriekšēja brīdinājuma. Šā iemesla dēļ par specifikāciju pareizību vajadzētu 
pārliecināties, sazinoties ar Massey Ferguson dīleri, pirms pirkuma veikšanas.

Motors MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Motora tips AGCO Power ar „All-in-One” Stage V tehnoloģiju 

Cilindru sk. / vārstu sk. / darba tilpums Sk./sk./cm3 6 / 4 / 8400

Aspirācija Divi turbokompresori ar pūtes gaisa starpdzesētāju un elektrisku pūtes regulatoru augstā spiediena pusē

Iesmidzināšanas veids Common Rail

Ventilatora tips Vistronic – regulējams ventilatora ātrums

Maks. jauda ZS pie 1950 apgr./min J ISO ZS 270 295 320 350 370 400

Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min J Nm 1200 1300 1400 1540 1600 1600

Maksimālā jauda ar EPM J ISO ZS 300 325 350 380 400 405

Maksimālais griezes moments ar EPM J Nm 1300 1400 1500 1590 1600 1600

Maks. jūgvārpstai pieejamā jauda (OECD, precizitāte +/- 3 %) ZS 225 250 275 300 320 355

Degvielas tvertnes ietilpība litri 600

AdBlue® šķidruma tvertnes ietilpība litri 60

Tehniskās apkopes intervāls stundas 500

Dyna-VT pārnesumkārba 

Tips Bezpakāpju variatora tipa pārnesumkārba ar traktora dinamiskās vadības sistēmu (DTM)

Lauka ātruma diapazons km/h Priekšupgaita: 0,03-28 km/h - atpakaļgaita: 0,03-16 km/h

Ceļa ātruma diapazons km/h
 Priekšupgaita: 0,03-50 km/h* - atpakaļgaita: 0,03-38 km/h 

 40 km/h Eco pie 1400 apgr./min. - 50 km/h* Eco pie 1550 apgr./min 

Aizmugurējā uzkare un hidraulika

Apakšējo savienojumu tips Kategorija 3. vai 4.

Maksimālā celtspēja savienojuma galā kg 12 000

Hidrauliskās sistēmas tips Slēgtā centra slodzes jutīgā

Maksimālā plūsma litri/minūtē 205

Maksimālais spiediens bāri 200

Maksimālais aizmugurējo plūsmdaļu skaits 6

 Priekšējā uzkare un priekšējā jūgvārpsta

Tips Integrēta šasijā ar neatkarīgu plūsmdaļu vadību, elektrohidrauliski vadāma

Apakšējo savienojumu tips Kategorija 3

 APZĪMĒJUMI
J  ISO TR14396
–  Nav pieejams
*  Atkarībā no tirgus tiesību aktiem
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Priekšējā uzkare un priekšējā jūgvārpsta (turp.) MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Maksimālā celtspēja savienojuma galā kg 5000

Maksimālais priekšējo plūsmdaļu skaits 2

Motora apgriezieni pie priekšējās jūgvārpstas 
ātruma 1000 apgr./min

apgr./min 2036

Jūgvārpsta (aizmugurējā)

Vadība Elektrohidrauliska ieslēgšana. Ieslēgšanas/apturēšanas slēdži elkoņbalstā un aizmugurējā spārnā, ar pagriešanās joslu automatizāciju

Ātruma izvēle Elektrohidrauliska vadība no kabīnes

Motora apgriezieni pie 540Eco / 1000 apgr./min 1577 / 1970

Motora apgriezieni pie 1000 / 1000Eco apgr./min 1970 / 1605

Vārpstas diametrs collas 1 3/8 “ 6 un 21 rievu; 1 3/4” 20 rievu

Riteņi un riepas  
(Pieejams pilns klāsts. Lūdzu, konsultējieties ar savu dīleri)

Priekšā 620/75R30     620/75R30     600/65R34     650/60R34

Aizmugurē 650/85R42     710/85R38     710/75R42     900/60R42

Masa

Vidējā minimālā masa bez balasta kg 10 800

Maksimālā transportlīdzekļa pilnā masa kg 18 000

A –  Garenbāze m 3,1
B –  Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svirām mm 5552
B –  Kopējais garums no priekšējām uzkares svirām līdz aizmugurējām uzkares svirām mm 6200
C –  Augstums aizmugurējā tilta centrā līdz kabīnes virspusei mm 2353
D –  Maksimālais augstums mm 3515

Izmēri
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www.MasseyFerguson.co.uk

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