
95 ZS - 135 ZS

MF 5700 M
Massey Ferguson lepojas ar to, ka ražo novatorisku un 
praktisku tehniku, lai piedāvātu risinājumu izaicinājumiem, 
ar ko saskaras mūsdienu lauksaimnieki.

Jaunā MF 5700 M sērija turpina šo tradīciju, piedāvājot 
visu veidu lauksaimniekiem ļoti modernus, ekspluatācijā 
vienkāršus augstas veiktspējas smagdarba traktorus, kas 
nodrošina nepārspējamu efektivitāti.

MF 5700 M, ko ražo vismodernākajās rūpnīcās, izceļas 
ar jaunu, bet tajā pašā laikā vienkāršu dizainu, efektīvām 
transmisijām un augstu komforta līmeni. MF 5700 M 
piedāvā izcilu cenas/kvalitātes attiecību, vienlaikus 
nodrošinot bezkompromisa veiktspēju.

NO MASSEY FERGUSON

• Pieci modeļi jaudas diapazonā no 95 ZS līdz 135 ZS

• AGCO Power 4,4 litru, 4 cilindru motori, kas atbilst Stage V 
prasībām un aprīkoti ar „All-in-One” tehnoloģiju

• Moderna un efektīva pārnesumkārba: 21. gadsimtā konstruēta 
12 x 12 pārnesumkārba ar diviem diapazoniem vai populārā 
Dyna-4 pārnesumkārba ar 16 priekšupgaitas un 16 atpakaļgaitas 
pārnesumiem — modeļiem MF 5709 M, MF 5710 M un MF 5711 M 

• Jauns, efektīvs un vienkāršs dizains nodrošina vieglu traktora 
vadāmību

Galvenās iezīmes
• Hidrauliskā sūkņa ražīgums līdz pat 100 litriem/min

• Aizmugurējā uzkare ar iespaidīgu 4,3 t un 5,2 t celtspēju un 
elektronisko uzkares vadības sistēmu, kas pieejama kā izvēles 
aprīkojums modeļiem ar 12 x 12 pārnesumkārbu

• 2 plūsmdaļi standarta aprīkojumā

• Jūgvārpstu izvēle: 540 / 540E / 1000

• Plakangrīdas kabīne vai kabīnes amortizācija pieejama kā izvēles 
aprīkojums modeļiem ar Dyna-4 pārnesumkārbu

• Visio jumts (izvēles aprīkojums)

• Autodrive funkcija pieejama kā izvēles aprīkojums Dyna-4 
pārnesumkārbai, un funkcija „pārslēgšanās neitrālajā stāvoklī 
bremzējot” pieejama kā izvēles aprīkojums abām pārnesumkārbām

• Priekšējā uzkare (izvēles aprīkojums) modeļiem ar Dyna-4 
pārnesumkārbu



Kabīnes versija

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

Dyna-4
MF 5710 M 

Dyna-4
MF 5711 M 

Dyna-4

Motora raksturlielumi

Maks. jauda (kW) pie 2000 apgr./min ✪ ISO hp (kW) 105 (78) 115 (86) 125 (93) 135 (100) 95 (75) 105 (78) 115 (86)

Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min Nm 435 455 520 540 406 435 455

Motors

Tips / litrāža / cilindru skaits AGCO POWER 4,4 litri, 4 cilindri

Tehnoloģijas „All-in-One” Stage V tehnoloģija

Pārnesumkārba

Tips / pārnesumu skaits 12 x 12 „Semi-powershift” 16 x 16

Pārnesumi / diapazoni 6 x 2 4 x 4

Reverss Power Shuttle ar komforta vadības funkciju
Power Shuttle (jaudas vadības svira 

un komforta vadības funkcija)

Pārnesumkārbas izvēles aprīkojums Pārslēgšanās neitrālajā stāvoklī bremzējot (izvēles aprīkojums)
Autodrive + pārslēgšanās neitrālajā 

stāvoklī bremzējot (izvēles aprīkojums)

Min. ātrums pie 1400 apgr./min km/h 1,26 1,32

Pazeminošie pārnesumi kā izvēles aprīkojums 24 x 24 32 x 32

Min. ātrums pie 1400 apgr./min* 
ar pazeminošajiem pārnesumiem

km/h 0,09 0,09

Jūgvārpsta 

Vadība Neatkarīgā/elektrohidrauliskā vadība

Standarta aprīkojuma jūgvārpstas ātrumi 540 / 540 Eco 540 / 1000 540 / 540 Eco

Izvēles aprīkojuma jūgvārpstas ātrumi
540 / 1000   //    

540 / 540 Eco / 1000
540 / 540 Eco /1000

540 / 1000   //    
540 / 540 Eco / 1000

Jūgvārpstas apgriezieni pie motora apgr./min 540 un 1000 1920 / 1964

Jūgvārpstas apgriezieni pie motora apgr./min 540 Eco 1560

Jūgvārpsta

Standarta aprīkojums 6 rievu

Izvēles aprīkojums 6/6+21 (1000 apgr./min)

Hidrauliku

Maks. eļļas caurplūdums — Stage 1 litri/min 32 litri/min padeve stūres iekārtai, bremzēm, dif. bloķētājam, jūgvārpstai, 4WD

Maks. eļļas caurplūdums (standarta aprīkojumā) — Stage 2 litri/min 58 litri/min uz plūsmdaļiem un uzkari

Maks. eļļas caurplūdums (izvēles aprīkojumā) — Stage 2 litri/min
58 litri/min uz aizm. uzkari + 42 litri/min uz plūsmdaļiem

Iespēja apvienot divus sūkņus, lai iegūtu 100 litri/min padevi plūsmdaļiem (piem.: darbam ar iekrāvēju)

Kombinētās plūsmas regulēšana Pilnībā automātiska (elektriskais slēdzis kabīnē)

Maks. spiediens Bar 200

Plūsmdaļi standarta aprīkojumā / plūsmdaļi izvēles aprīkojumā 2/3

Aizmugurējā uzkare

Maksimālā celtspēja kg 4300 5200 4300

Apakšējie savienojumi Ar kāšu galiem (2. kat.) Ar kāšu galiem (3. kat.) Ar kāšu galiem (2. kat.)

Bremzes

Tips Hidrauliskās / eļļdzesētas

Aizmugurējās riepas

Standarta aprīkojums 420/85 R34 420/85 R38 420/85 R34

Izvēles aprīkojums
Atkarībā no 
modeļiem

460/85 R34 - 340/85 R38 
420/85 R38 - 540/65 R34 
540/65 R38 - 480/70 R34

460/85 R38 - 540/65 R34  
540/65 R38 - 480/70 R34  
520/70 R38 - 600/65 R38

340/85 R38 - 420/85 R38 -  
460/85 R34 - 480/70 R34 -  

540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38

Tilpumi

Degvielas tvertnes ietilpība litri 153 190 160

AdBlue® šķidruma tvertnes ietilpība litri 18

Svars

4WD** kg 4100 4300 4300

– Neizmanto / nav pieejams      
✪ ISO TR14396

Specifikācijas
Izmēri

Kabīne MF 5709 M/MF 5710 M/ 
MF 5711 M

Četru riteņu piedziņa

Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz 
aizmugurējām uzkares svirām — mm

4305

Garenbāze — m 2430

Apgriešanās apļa rādiuss / ārējais diametrs — m 4,15 / 8,3

Augstums līdz Standard jumta virsai ar 420/85 R34 riepām 2710

Augstums līdz Visio jumta virsai ar 420/85 R34 riepām 2710

Platums (min./maks.) — mm No 1820 līdz 2110

Maksimālais klīrenss — mm 515

Kabīne MF 5712 M/MF 5713 M

Četru riteņu piedziņa

Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja  
līdz aizmugurējām uzkares svirām — mm

4305

Garenbāze — m 2500

Apgriešanās apļa rādiuss / ārējais diametrs — m 4,2 / 8,4

Augstums līdz Standard jumta virsai ar 480/70 R34 riepām 2710

Augstums līdz Visio jumta virsai ar 480/70 R34 riepām 2710

Platums (min./maks.) — mm No 1820 līdz 2110

Maksimālais klīrenss — mm 520

© AGCO SAS. 2019 | A-LV-17036/1019  |  Latviešu

®  ir AGCO vispasaules prečzīme.

Lai panāktu vēl augstāku ražīgumu, ir pieejams plašs izvēles aprīkojuma klāsts.  
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu vietējo Massey Ferguson dīleri.

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.

* Ražotāja veikta pārbaude
** Atkarībā no izvēles aprīkojuma


