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Smidig, kraftfull och mångsidig
MF 3600-serien består av kraftfulla traktorer med snabb och smidig manöverbarhet. Dessa starka maskiner har konstruerats för att klara av ett stort antal 
arbetsuppgifter inom lantbruk, parkförvaltning och olika specialistområden på ett enkelt, kostnadseffektivt sätt i en rymlig och bekväm arbetsmiljö.

Om du letar efter en kompakt och lätthanterlig traktor som är enkel att 
köra, men samtidigt har en utmärkt smidighet, kraft och stabilitet, då är 
MF 3600-serien något för dig. Idealisk för:

• Klippning, hötillverkning och balning
• Arbete med frontlastare
• Boskapsskötsel
• Toppning
• Arbete med matarvagn
• Spridning av konstgödsel
• Allmänna transportändamål
• Jordbearbetning
• Skötsel av vägrenar
• Underhåll av golfbanor och trivselytor
• Plantskolearbeten
• Växtskörd
• Skötsel av grönytor
• Arbete på sluttningar 
• Redskap för frukt- och vinodlingar
• Småjordbruk
• Arbete inom hästsektorn

”F”-versionen 
Traktorerna i ”F”-versionen finns i olika 
bredder från 1,45 m till 1,90 m. De är 
kompakta, flexibla universalmaskiner, 
som är idealiska om du vill ha en 
traktor för olika lantbruksarbeten. 
Flex-modellen är också perfekt för 
användning på större vingårdar, i 
fruktodlingar, i trånga djurstallar och 
även på brant, kuperad jordbruksmark. 
MF 3600 ”F”-modellerna är gedigna 
maskiner med den rymligaste hytten 
i sin klass. De har en låg tyngdpunkt, 
vilket gör dem idealiska vid arbete på 
sluttningar och i ojämn terräng. 

De tre toppmodellerna i ”F”-serien har 
en AGCO POWER-motor med common 
rail som standard samt ett urval av 
transmissioner, inklusive den nya 
24x12-växellådan, som kombinerar den 
överlägsna PowerShuttle-funktionen 
med den väl beprövade SpeedShift-
transmissionen.

”A”-versionen
MF 3600 ”A” är den perfekta traktorn 
för mångsidigt arbete. Modellen 
finns i olika bredder från 1,70 m till 
2,40 m. Den bredare profilen öppnar 
en mängd nya användningsmöjligheter, 
och gör ”A”-modellen till en verklig 
allroundtraktor. MF 3600 ”A” har 
kapacitet att utföra en mängd 
viktiga arbeten inom många olika 
marknadssektorer. 

Denna lättkörda traktor är förvånansvärt 
enkel att hantera, och klarar av en 
mängd olika arbetsuppgifter. Den 
erbjuder ett perfekt partnerskap för din 
verksamhet och livsstil.
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Hytt - Först och främst är hytten förvånansvärt rymlig. Den är också bekväm och erbjuder utmärkt sikt, vilket skapar en enastående arbetsmiljö för maximal produktivitet. MF 3600 ”A” har en 
hytt med plant golv, vilket garanterar bättre åtkomst, komfort och ergonomi. Oavsett om du väljer en modell med halvplattform eller hytt är sikten utmärkt. Dessa maskiner passar lika bra för 
skötsel av grönytor och trivselytor som för traditionella fältarbeten.  

Motor - Hjärtat i varje modell är en stark motor som ger ett högt vridmoment och en utmärkt ekonomi. Motorteknologi med common rail garanterar att din maskin fungerar smidigt.

Transmission - Välj den transmission som bäst passar dina behov, inklusive den nya generationen av 24x12 PowerShuttle i kombination med den beprövade och pålitliga SpeedShift-
funktionen.

Lyft - Fergusons världsberömda 3-punktslyft, som nu har en lyftkapacitet på 3 000 kg och Electronic Linkage Control (Elektronisk redskapslyftstyrning) som tillval till ”F”-modellerna.

Hydraulik och kraftuttag - Hydraulik med hög prestanda och ett brett urval av specifikationer för kraftuttag, inklusive drivhjulsberoende och ekonomi som alternativ.
Tillgång till upp till fem hydraulventiler, varav två regleras med en joystick för en bakre och en centralt placerad kopplingsanordning. Ett hydraulflöde på 62 liter/minut för hantering av ett urval 
av moderna och krävande redskap. Optimerat kraftuttag som kräver ett lägre motorvarvtal för bättre ekonomi, minskat slitage och lägre ljudnivå. 

Genomtänkt konstruktion - Den nya MF 3600 ”F” är en smalare version, perfekt för trånga och låga områden såsom fruktodlingar, vingårdar och små gårdsbyggnader där utrymmet 
är begränsat. Det smala chassit med ”midja” och den pendlande framaxeln ger dessa traktorer en extrem manöverbarhet – även under de svåraste förhållanden – och möjliggör 
precisionskörning mellan rader av värdefulla grödor och arbete runt trånga byggnader. 

Manöverbarhet - Traktorerna i MF 3600-serien är de perfekta maskinerna för underhåll av golfbanor. Oavsett arbetsuppgift kommer den nya vertikala konstruktionen av avgasröret att ge 
optimal sikt för föraren.  Otrolig manöverbarhet, tack vare Superturn-framaxeln*. Den nya MF 3600 har kort hjulbas, ett högt förhållande mellan effekt och vikt samt en låg tyngdpunkt, vilket 
ger enastående dragkraft, manöverbarhet och stabilitet.

Enkla, men imponerande funktioner

Sortimentet omfattar fem modeller, från 69 hk till 102 hk, var och en tillgänglig med 2- eller 4-hjulsdrift. De är antingen konstruerade 
med en rymlig hytt eller med en halvplattform utan hytt.

Modell Versioner Kapacitet Max. effekt 

MF 3625 A/F 3,3 liter 69
MF 3630 NYA A 3,3 liter 76
MF 3640 NYA A/F 3,3 liter 84
MF 3650 NYA A 3,3 liter 92
MF 3650 F 3,3 liter 94
MF 3660 F 3,3 liter 102

* endast tillgänglig till ”F”-versionerna
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I över ett halvt århundrade har 
Massey Ferguson visat vägen 
i utvecklingen av innovativ 
traktormotorteknologi och 
fortsätter nu, som en integrerad 
del av AGCO:s världsomspännande 
organisation, att stödja denna 
innovation genom att använda 
AGCO POWER-motorer i många av 
de traktorer du ser idag. 

De högeffektiva motorerna i alla 
Massey Fergusons modeller kräver 
mindre diesel och ger lägre utsläpp, 
och de är nu förstahandsvalet för 
allt fler lantbrukare i hela världen.

De trecylindriga motorerna med 
common rail i modellerna MF 3630, 
3640, 3650 och 3660 har en 
extremt kompakt design, vilket 
gör att bränsletankens kapacitet 
har kunnat maximeras för längre 
arbetspass. 

Dieselmotorn AGCO POWER med common rail-teknologi driver de tre nya modellerna i serien, och ger dig mer kraft, 
högre vridmoment och en ännu bättre reaktionssnabbhet.

  Massey Fergusons 
konstruktörer har arbetat hårt 
för att förfina effektiviteten i 
dieselmotorernas common 
rail-teknologi och för att 
uppfylla kraven för dessa 
specialbyggda traktorer.

”  
“

Dessutom förbättrar den minimala 
storleken och drivlinans ekonomiska 
layout maskinens smidighet och 
manöverbarhet.

Massey Fergusons ingenjörer 
har ett nära samarbete med 
AGCO POWER, och arbetar hårt 
för att förfina effektiviteten och 
teknologin i dieselmotor med 
common rail för att möta de 
specifika behoven hos dessa 
specialbyggda traktorer. 

Genom att räkna ut exakt hur 
mycket bränsle som motorn 
behöver vid ett givet tillfälle kan 
systemet säkerställa en optimal 
förbränning i cylindrarna. Resultatet 
blir en renare, kraftfullare och 
pålitligare motor.

Lägre ljudnivå:
• Den högre kvaliteten på förbränningen minskar ljudnivån i motorn
Mindre vibrationer: 
• Bättre förbränning minskar skakningarna och vibrationerna i motorn
• Bättre förarkomfort
Mindre föroreningar:
• Utsläppsnivå enligt steg 3A 
• Skyddar miljön och minskar arbetskostnaden 
• Konstant effekt mellan 1 800 och 2 200 varv/minut 
• Gör att du kan motorbromsa och arbeta med ett lägre varvtal som  

sparar bränsle

Dessa motorers imponerande prestanda och utmärkta 
bränsleekonomi ger lägre bränslekostnader per hektar

Common rail-teknologins fördelar
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Hur fungerar en dieselmotor med common rail-teknologi?

1

4

2

3

Så fungerar systemet
Nyckelkomponenterna i common rail-teknologin inkluderar en bränslepump (1), 
ett ”common rail”-system (2), en insprutare (3), sensorer som känner av motorns 
arbetskondition och en elektronisk styrenhet (ECU) (4) som styr och underhåller dessa 
anordningar.
Systemet sprutar in bränsle i motorn med ett mycket högre tryck än i konventionella 
bränsleinsprutningssystem. Bränsle under högt tryck fördelas från bränslepumpen 
till en insprutare som monterats på varje cylinder ihop med common rail-systemet, 
och kvantiteten och timingen av bränsleinsprutningen bestäms genom styrning av 
insprutarna.

Jämfört med konventionella insprutningssystem har ett common rail-system 
följande kännetecken:

• Volymen av insprutat bränsle och insprutningstrycket är oberoende av varandra 
och kan definieras för motorns kondition i alla arbetslägen, vilket ger en optimal 
blandning av luft och bränsle.

• I början av insprutningsprocessen (från det att insprutningen börjar och tills 
förbränningen sätter igång) är den insprutade mängden bränsle mycket låg.

• En snabbare respons och högre produktivitet: när en mekanisk motor behöver 
150-200 varv/min för att reagera, tar det bara 10 varv/min för en motor med 
common rail.

Common rail-teknologins fördelar

Vad betyder detta för dig?
• Renare/lägre utsläpp och högre avkastning tack vare högtrycksinsprutningen 
• Effektivare förbränning
• Förbättrad bränsleeffektivitet och ekonomi
• Minskning av ljudnivån och utsläppen tack vare styrningen av insprutningen
• Förbättrad prestanda tack vare en ökad flexibilitet i timingen av insprutningen
• Snabbare och mjukare acceleration
• Oberoende styrning av insprutningstrycket som svar på rotation och last
• Bättre noggrannhet vid användning av redskap vid 540 PTO  eller 1 000 PTO,  

då motorns varvtal förblir exakt och konstant 
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Transmission
3 växelgrupper

4 synkroniserade växlar
Splitväxel Riktningsväxlare

12x12 l - Mekanisk

24x24 Mekanisk splitväxel l Mekanisk Mekanisk

24x24 SpeedShift l Elektrohydraulisk Mekanisk

NY 24x12 PowerShuttle + SpeedShift l Elektrohydraulisk Elektrohydraulisk

Transmission med enastående prestanda
Ett urval av lätthanterliga, högeffektiva växellådor som erbjuder enastående kraft, 
vridmoment och reaktion.

Val av transmissioner 
Alla våra transmissioner erbjuder självklart hög effektivitet, kraft och produktivitet, men viktigare 
är att du har möjlighet att välja. 

Valmöjligheterna betyder att du kan välja exakt vad du önskar och vad som är rätt för din 
verksamhet. Vare sig du behöver minimal hastighet för lägre effekt vid långsammare arbeten 
eller maximal hastighet för kraftkrävande redskap vid transport eller arbeten med kraftuttag.
Den nydesignade PowerShuttle-transmissionen förbättrar effektiviteten och kraftökningen i hela 
maskinen.

På 2-hjulsdrivna modeller har växellådan 12x12 växlar som standard med en manuellt 
synkroniserad växling. De 4-hjulsdrivna modellerna har antingen en växellåda med 24x24 växlar 
och SpeedShift eller en växellåda med 24x12 växlar och både PowerShuttle and SpeedShift. 

Alla transmissioner har även en elektrohydraulisk differentialspärr. 
Den nya 24x12-transmissionen består av tre elektroniskt reglerade, våta flerskivskopplingar - 
två arbetar framåt (SpeedShift hög och låg) och en arbetar bakåt.
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I hytten kommer föraren att uppskatta 
placeringen av reglageknappen 
till SpeedShift, som sitter på 
växelspaken för enklare hantering. 
Frikopplingsknappen på växelspaken 
kan användas för att växla manuellt, 
eller när traktorn kör iväg eller stannar.

Comfort control®

Mjuk eller snabb riktningsväxling - 
valet är ditt. Justera reglaget till 
Comfort Control på instrumentpannelen 
och du har den perfekta traktorn för 
kraftuttags- och lastarbeten, vilket 
säkerställer att du alltid har kontroll 
oavsett vilket redskap du använder.
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Hastighetsdiagram för växellåda 24x12 SpeedShift
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Fältarbetsområde

8 ”kopplingsfria” växlar för arbete 
med redskap i lägre hastigheter,  
t.ex. en rotorharv eller matarvagn

8 ”kopplingsfria” växlar för arbete 
med fältredskap i 3 till 10 km/h

8 ”kopplingsfria” växlar för 
transporter i 7 till 40 km/h

Viktiga funktioner och fördelar
• Tredubbla våta flerskivskopplingar ger mjukare prestanda och 

längre livslängd 
• Upp till åtta ”kopplingsfria” växlar finns tillgängliga!
• Ökad effektivitet och snabbare växelbyte med PowerShuttle
• Mer effektiv i kalla klimat
• Ergonomiskt placerade reglage för enkel hantering
• Comfort Control - Massey Fergusons exklusiva funktion som 

ger föraren möjlighet att ställa in graden av ”aggressivitet” i 
PowerShuttle för att exakt passa det arbete som ska utföras

• Alla dessa funktioner tillsammans gör att MF 3600-serien är mer 
reaktionssnabb, bekvämare att köra och ännu lättare att hantera!
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Lyft och kraftuttag MF 3600-serien kombinerar en kraft och smidighet som gör dem till de idealiska traktorerna med kraftuttag.

Välutrustad trepunktslyft
Trepunktslyften har en sensor i toppstången för mer exakt kontroll av dragkraften och stora, 
välplacerade handtag för dragkrafts- och positionskontroll, och även bekväma vridreglage för 
justering av sänkningsgrad och känsligheten i dragkraftskontrollen. 

Med en lyftkapacitet på 2 500 kg som standard och ett urval av olika utföranden, finns det gott om 
kraft och flexibilitet i trepunktslyften för att hantera ett brett sortiment av lyftmonterad utrustning. 

Ökad effekt och produktivitet när du använder bakmonterade redskap. En lyftkapacitet på 3 ton* 
finns tillgänglig, och möjliggör att även tyngre redskap kan lyftas med lätthet.

Hydraulik med hög kapacitet
Två oberoende hydraulkretsar garanterar en konstant, smidig funktion hos hydraulventilerna och 
trepunktslyften. Huvudpumpen ger ett oljeflöde på upp till 62 liter/minut till trepunktslyften och den 
yttre hydrauliken med ett maximalt tryck på 190 bar. 

En separat pump för styrning och interna funktioner ger 21 liter/minut (130 bar), oavsett vad de andra 
flödena kräver. Upp till tre bakre hydraulventiler kan specificeras, plus två mittmonterade ventiler som 
styrs av en multifunktionsjoystick.

Det höga oljeflödet och oljetrycket, i kombination med den bekväma tillkopplingen, gör att traktorerna 
i MF 3600-serien är idealiska att använda tillsammans med universallastarna i MF 900-serien. Flödet 
på 62 liter/minut på MF 3600 F kan åstadkommas genom ett dubbelt eller ett tredubbelt pumpsystem.

Val av kraftuttagssystem
Alla modeller är utrustade med ett oberoende kraftuttag (PTO) med en våt koppling som manövreras 
elektrohydrauliskt med en stor strömbrytare på konsolen.  

Ett kraftuttag på 540 varv/min är standard på alla modeller med halvplattform, medan alla traktorer 
med hytt har 540/540E varv/min i grundutförandet och 540/1 000 varv/min som tillval. 
Kraftuttaget 540/540 Economy gör att lättare redskap kan hanteras med ett lägre varvtal, vilket ger 
förbättrad bränsleekonomi och lägre bullernivåer.

Systemet med 540/1 000 varv/min, som finns som tillval, är idealiskt för mer krävande redskap, och 
det finns även ett proportionellt, drivhjulsberoende kraftuttag för redskap som kräver att körhastigheten 
och kraftuttagsgraden matchas. 

*Standard på MF 3650 och som tillval på MF 3630 och MF 3640
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Hytterna i den nya 
MF 3600-serien har en 
genomtänkt design som ger 
föraren en komfort, kvalitet och 
användarvänlighet som andra 
smala traktorer inte har.
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Ergonomisk förarmiljö
MF 3600-serien har en imponerande lättillgänglig förarmiljö - alla reglage i hytten sitter inom bekvämt räckhåll 
och är enkla att hantera.

Lätthanterligt fram/back-reglage
Manöverspaken på vänster sida om 
ratten möjliggör enkel växling  
framåt/bakåt.

Okomplicerad hantering av lastaren
Hanteringen av frontmonterade 
redskap och lastare är enkel och 
bekväm tack vare de ergonomiskt 
utformade reglagen.  
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Fotstegsmodellerna med halvplattform innebär en ytterligare utveckling av den enkelhet och mångsidighet som är kärnan i modellerna med hytt, 
och erbjuder samtidigt enastående prestanda och en hög nivå av komfort och säkerhet.

Samma funktioner i en version 
utan hytt
Alla modeller har en modern 
fotstegskonstruktion med en 
halvplattform med slitstarka material, 
toppmodern design och enkla, 
välplacerade reglage och instrument.

Konstruktionen av modellernas 
halvplattform med fotsteg gör att 
MF 3600 har den lägsta totalhöjden 
för arbeten i byggnader och under 
överhängande grödor. Den ger även 
en utmärkt stabilitet vid arbete på 
branta sluttningar och i svår terräng.

Specifikation Hög
Missta dig inte - dessa modeller 
är inte några ”fattiga släktingar” 
till traktorerna med hytt. De har så 
gott som identiska specifikationer 
både i standardutförandet och med 
tillvalsutrustning, och erbjuder exakt 
samma kraft, prestanda och ekonomi. 

Bekväma, kostnadseffektiva modeller med halvplattform
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Oavsett vilken konfiguration eller modell du väljer kommer här en påminnelse om några av de sätt på vilka den nya MF 3600-serien kommer att förbättra din lantbruksverksamhet: 

• Massey Fergusons nya ”familjestil” är modern och elegant, men samtidigt praktisk och robust.

• Urvalet av modeller och tillval betyder att du inte behöver kompromissa med specifikationerna.

• Förarmiljön är extremt bekväm och har en utmärkt ergonomi, vilket betyder att du kan börja arbeta med 
en gång.

• Ett urval av olika bredder och profiler finns tillgängliga tillsammans med 2- eller 4-hjulsdrift för att passa 
en mängd olika specialiserade arbeten.

• Mycket lättmanövrerade maskiner med en enastående vändradie.

• Alla modeller med eller utan hytt ger obegränsad sikt vid arbete med olika redskap, som t.ex. lastare.

• De kraftfulla motorerna med högt vridmoment, transmissionerna med låg effektförlust, hydrauliken och 
kraftuttaget är perfekt matchade för att ge enastående prestanda och ekonomi.

• Alla modeller har konstruerats så att de är enkla att underhålla och hantera.

• Den höga konstruktionskvaliteten bidrar till ett högt andrahandsvärde, och kostnaden när det är dags att 
byta kan bli mycket lägre jämfört med andra, till synes ”billigare” traktorer.
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När du arbetar med en kombination 
av traktor och lastare från 
Massey Ferguson blir ditt dagliga 
arbete lite enklare. 

Vi kompromissar aldrig med 
kvaliteten, och alla våra maskiner är 
utrustade med de bästa lastarna. 
Detta nya sortiment av parallellförda 
och icke-parallellförda lastare har 
konstruerats särskilt för dessa 
traktorer, och uppfyller alla högt 
ställda krav. Hela konstruktionen hos 
dessa högpresterande lastare har 
en effektiv funktionalitet och smarta 
detaljer som gör att du får ut det 
bästa av din arbetsdag. 

Universallastarna i MF 900-serien 
ger dig fler fördelar än någon 
annan lastare. De är enkla, 
effektiva och bekväma att använda, 
och slutresultatet blir maximal 
produktivitet till full belåtenhet.

Lastare
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MF 3600-serien och lastare med maximal produktivitet

MF 3600-serien - tillgängliga universallastare

Modell Typ Lyfthöjd Kapacitet

Standardversion ”A”
MF 906 Icke-parallellförd 3,30 m 930 kg

MF 916 Parallellförd 3,30 m 1 160 kg

”Flex”-version
MF 905 Icke-parallellförd 3,00 m 830 kg

MF 915 Parallellförd 3,00 m 1 190 kg
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Fri sikt
Utför dina arbetsuppgifter med fri sikt över redskapet. 
Den rymliga hytten och det låga tvärröret på lastarna i MF 900-serien säkerställer 
att sikten från förarsätet aldrig skyms, vilket underlättar hanteringen av lastaren.

Alla rör och slangar sitter säkert skyddade inuti lastarens arm, vilket minimerar 
risken för skador på hydrauliken och maximerar sikten.

Alla sprintar är extremt starka och väl dimensionerade. De är även belagda med 
zink och är smörjbara. Ett sprintlås förhindrar att sprintarna roterar.

MF 900-lastare: 
Moderna, enkla, funktionella

Vår kombination av traktor och lastare arbetar i 
harmoni, och förenar modern design och estetik 
med styrka och pålitlighet.”

”
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Snabb och enkel till- och frånkoppling

För snabb frånkoppling behöver du bara ställa 
redskapet på marken, fälla ner parkeringsstöden, 
lossa sprintarna och koppla ur de hydrauliska och 
elektriska anslutningarna mellan lastaren och traktor.

Till- och frånkoppling av lastaren görs utan verktyg, vilket betyder att ingen tid 
går förlorad mellan arbetsuppgifterna.

MF 900-lastare: 
Moderna, enkla, funktionella

01. Fäll ner parkeringsstödet. 02. Lossa sprintarna. 03. Koppla ur de elektriska anslutningarna. 04. Koppla ur de hydrauliska anslutningarna.
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Redskapsfästet 
Detta fäste är en säker koppling mellan 
lastaren och redskapet, och garanterar 
säkerheten under all lasthantering.

Ställbar vinkelindikator
Vinkelindikatorn visar föraren redskapets 
läge. Den är lätt att justera, och kan 
t.ex. visa när skopan eller pallgafflarna är 
parallella mot marken. 

Automatisk låsning av redskapen 
med SafeLock 
Denna smarta säkerhetsfunktion innebär 
att tillkopplingen av redskapen alltid 
sker med precision och noggrannhet. 
SafeLock-funktionen garanterar att 
redskapets låssprintar alltid är låsta i 
rätt läge. 
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• Lyft
• Sänk
• Tilta in
• Tippa

01. Den mekaniska joystickens funktioner:

02. Handtagets position kan justeras för att 
underlätta hanteringen.

03. Joysticken kan också låsas i läge.
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Massey Ferguson ger dig trygghet 
i din verksamhet

Maskinskadeförsäkringen förutsätter att 
maskinen är servad enligt tillverkarens 
serviceplan av professionellt utbildade 
mekaniker på/av en auktoriserad 
verkstad.

Service och underhåll är viktigt för 
din traktor. Din återförsäljare kan inte 
bara hjälpa dig med rådgivning för 
rutinunderhåll och reparationer utan 
kan också erbjuda dig ett komplett 
serviceavtal som ger en komplett vård av 
din traktor.

Du kan minska kostnaderna för 
underhållet av din maskin genom 
preventivt underhåll och därmed minska 
ägarkostnaderna på längre sikt och säkra 
en produktiv framtid för din verksamhet. 

Massey Fergusons auktoriserade 
verkstäder har lång erfarenhet, kunskap, 
dokumentation och diagnosverktyg för att 
se till att din maskin arbetar med optimal 
prestanda under hela sin livslängd.

Alla MF traktorer som säljs nya i Sverige 
har en 5 års maskinskadeförsäkring 
som följer fordonet. Detta gäller dock 
inte direktimporterade fordon och 
kan inte tecknas i efterhand. Denna 
försäkring ger dig en full trygghet och 
säkert andrahandsvärde.

Maskinskadeförsäkringen ger ett 
heltäckande skydd för kritiska 
komponenter som:

 • Motor och växellåda
 • Hydraulik
 • Kraftuttag
 • Styrning
 • Elektronik
 • Hytt och reglage
 • Axlar

Försäkringen gäller för upp till fem år 
eller 5 000 timmar och administreras 
vid inköpstillfället av din återförsäljare. 

Det är en god affärsstrategi att planera för det oväntade, och när det gäller maskiner är trygghet ovärderligt. När du köper en ny MF-traktor ingår en maskinskadeförsäkring som följer traktorn under 5 år.

En skräddarsydd serviceplan kan 
skapas för att passa dina individuella 
behov. 

Massey Ferguson maskinskadeförsäkring 
gäller i max 5 år eller 5 000 timmar.
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Total Support. Till hands när du behöver den

Massey Ferguson och dess återförsäljare och handlare är alltid beredda att göra det lilla extra för att ge support åt 
ditt inköp. 

Lantbruk kan vara en krävande verksamhet och därför ser vi till att du får support när du än behöver det, även 
vid kritiska tidpunkter under året. Våra återförsäljare strävar efter att hitta rätt produkt till dig och att sedan ge dig 
support med bästa tänkbara service, uppbackning och reservdelsprogram. Du kommer att tillhöra en hängiven 
familj av högutbildade specialister som har till uppgift att ge dig genuin service och support av högsta kvalitet.

Vi förstår oss på lantbruk och är medvetna om alla utmaningar som varje enskild individ står inför. Därför kan 
våra återförsäljare hjälpa dig att planera för en framgångsrik framtid. Fråga din återförsäljare om vår förmånliga 
finansiering via AGCO Finance, som kan omfatta leasing, avbetalning, uthyrning och lån. 
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Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och detaljer i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. 
Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-handlare eller återförsäljare före inköp.

Förarens utrymme - modeller med hytt

Grundutrustningen inkluderar: ”A”-modeller
Gummimonterad hytt med plant golv, analog/digital instrumentpannel, färgat glas, öppningsbara 3/4-fönster, öppningsbar 
bakruta, hyttvärme, justerbart säte med tygklädsel, fjäderdämpning och armstöd, vindrutetorkare och spolning fram, 
vindrutetorkare bak, 2 hydraulventiler, 2 främre och 2 bakre arbetsstrålkastare, antenn och högtalare.

”F”-modeller
Horisontellt avgasrör, instruktörssäte, luftkonditionering, öppningsbar vindruta fram, luftdämpat säte med armstöd, 2 centralt 
placerade arbetsstrålkastare fram, blinkande varningsljus, frontvikter, framskärmar (eller svängbara skärmar på modeller med 
4WD), skärmförlängare bak, val av dragstång/krokar.

Extrautrustningen inkluderar: ”A”-modeller
Horisontellt avgasrör, instruktörssäte, luftkonditionering, öppningsbar vindruta fram, luftdämpat säte med armstöd, 2 centralt 
placerade arbetsstrålkastare fram, blinkande varningsljus, frontvikter, framskärmar (eller svängbara skärmar på modeller med 
4WD), skärmförlängare bak, val av dragstång/krokar.

”F”-modeller
Luftkonditionering, luftdämpat säte, 2 centralt placerade arbetsstrålkastare fram, blinkande varningsljus, framskärmar, 
skärmförlängare bak, val av dragstång/krokar, vindrutetorkare bak.

Fotstegsmodeller med halvplattform

Grundutrustningen inkluderar: ”A”-modeller
Horisontellt sidoavgasrör, justerbart säte med vinylklädsel, fjäderdämpning och säkerhetsbälte, 1 hydraulventil, 1 bakre 
arbetsstrålkastare, säkerhetsram med 2 fästen.

”F”-modeller Justerbart säte med vinylklädsel, fjäderdämpning och säkerhetsbälte, 1 bakre arbetsstrålkastare, säkerhetsram med 2 fästen.

Extrautrustningen inkluderar: ”A”-modeller
Justerbart säte med vinylklädsel, fjäderdämpning och säkerhetsbälte, teleskopisk och lutbar rattstång, 2 centralt placerade 
arbetsstrålkastare.

”F”-modeller Luftdämpat säte med vinylklädsel och säkerhetsbälte.

Standardtillbehör och tillval för modeller med hytt och halvplattform
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MF 3625 MF 3630 MF 3640 MF 3650 MF 3660

A F A A F A F F

Motorprestanda

Max. (ISO 14396) hk/kW 69 (51) 69 (51) 76 (56) 84 (62) 84 (62) 92 (68) 94 (70) 102 (76)

Max. vridmoment (Nm) 276 276 315 345 345 360 390 405

Motor AGCO POWER, vattenkyld, direktinsprutning

Typ 33DTA 33DTA 33CTA 33CTA 33CTA 33CTA 33CTA 33CTA

Insprutningssystem Mekanisk Mekanisk Common rail

Typ Turbo/Intercooler

Cylindervolym/antal cylindrar - liter 3,3/3 3,3/3 3,3/3 3,3/3 3,3/3 3,3/3 3,3/3 3,3/3

Avgasrör, horisontellt vänster m l m m l m l l

Avgasrör, vertikalt l m l l m l m m

Dubbla, torra luftfilterelement l l l l l l l l

Transmission

12F/12R Mekanisk riktningsväxlare, mekanisk 
splitväxel (30 km/h)

2WD
4WD

l

m

l

l

l

m

l

m

l

l

l

m

l

l

l

l

24F/24R Mekanisk riktningsväxlare (40 km/h) 4WD l m l l m l m m

24/24, Mekanisk riktningsväxlare med SpeedShift 
(40 km/h)

4WD m m m m m m m m

24/12, PowerShuttle och SpeedShift (40 km/h) 4WD m m m m m m m m

Kraftuttag

Handhavande och kontroll Oberoende, elektrohydraulisk till- och frånkoppling. Mekanisk varvtalsändring

540 varv/min vid 1 938 motorvarv/minut (Halvplattform) l l l l l l l l

540/540E vid 1 938/1 648 motorvarv/min

Hytt l l l l l l l l

Modeller utan hytt m m m m m m m m

540/1 000 vid 1 938/1 962 motorvarv/min m m m m m m m m

Drivhjulsberoende kraftuttag m m m m m m m m

Lyft och hydraulik

Trepunktslyft Avkänning i toppstång. Kategori 1/2 lyft med fasta kulor (snabbkrokar som tillval)

Reglering av redskapslyft     Mekanisk med dragkrafts-, positions- och nedsänkningskontroll

Elektronisk trepunktslyft (ELC) - m - - m - m m

Max. oljeflöde vid 2 200 varv/min - liter/min

Standard 48 48 48 62 62 62 62 62

Tillval 62 62 62 - - - - -

Max. tryck - bar 190 190 190 190 190 190 190 190

Nivåkontroll, mekanisk/hydraulisk l/ m l/ m l/ m l/ m l/ m l/ m l/ m l/ m

Maximal lyftkapacitet i kopplingspunkter - kg 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

3 000 kg lyftkapacitet som tillval * - - m m - l - -

Specifikationer

* Ej tillgänglig på den engelska marknaden. 
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Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och detaljer i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-handlare eller återförsäljare före inköp.

MF 3625 MF 3630 MF 3640 MF 3650 MF 3660

Yttre hydraulik A F A A F A F F

Hydraulventiler (bakre)

Standard
2 (hytt)

1 (utan hytt)
2

2 (hytt) 
1 (utan hytt)

2 (hytt) 
1 (utan hytt)

2
2 (hytt) 

1 (utan hytt)
2 2

Tillval 3 3 3 3 3 3 3 3

Hydraulventiler (mittmonterade) 2 2 2 2 2 2 2 2

Främre uttag på höger sida med fri retur 2 2/4 2 2 2/4 2 2/4 2/4

Främre uttag på vänster sida - 2 - - 2 - 2 2

Styrning

Hydrostatisk l l l l l l l l

Teleskopisk rattstång - m - - m - m m

Teleskopisk och lutningsbar rattstång - med/utan hytt l/ m - l/ m l/ m - l/ m - -

Bromsar

Typ/aktivering Oljekylda skivbromsar, hydraulisk aktivering

Parkeringsbroms Mekanisk, oberoende av huvudbromsarna. Spakmanövrerad

Hydraulisk vagnsbroms m m m m m m m m

Hjul och däck (Ett brett sortiment av hjul och däck finns tillgängligt. Kontakta din återförsäljare)

Främre (Standard) 2WD mm 7,50-16 6,50-16 7,50-16 7,50-16 6,50-16 7,50-16 6,50-16 6,50-16

Bakre 2WD mm 16,9 R 30 320/85 R 28 16,9 R 30 16,9 R 30 320/85 R 28 16,9 R 30 320/85 R 28 320/85 R 28

Främre (Standard) 4WD mm 11,2 R 24 7,50 R 20 11,2 R 24 11,2 R 24 7,50 R 20 11,2 R 24 7,50 R 20 7,50 R 20

Bakre 4WD mm 16,9 R 30 13,6 R 28 16,9 R 30 16,9 R 30 13,6 R 28 16,9 R 30 13,6 R 28 13,6 R 28

Spårvidder (med standardhjul och däck)

Främre 2WD mm 1 435-2 068 1 195-1 364 1 435-2 068 1 435-2 068 1 195-1 364 1 435-2 068 1 195-1 364 1 195-1 364

Bakre 2WD mm 1 504-1 904 1 142-1 646 1 504-1 904 1 504-1 904 1 142-1 646 1 504-1 904 1 142-1 646 1 142-1 646

Främre 4WD mm 1 310-1 938 1 199-1 427 1 310-1 938 1 310-1 938 1 199-1 427 1 310-1 938 1 199-1 427 1 199-1 427

Bakre 4WD mm 1 504-1 904 1 224-1 624 1504-1 904 1 504-1 904 1 224-1 624 1 504-1 904 1 224-1 624 1 224-1 624

Vikter och mått 
(*ungefärligt mått, beroende på däck)

Vikt (4WD) 

Hytt kg 3 260 2 975 3 260 3 260 2 975 3 260 2 975 2 975

Halvplattform kg 2 830 2 760 2 830 2 830 2 760 2 830 2 760 2 760

Längd inklusive frontviktsbrygga/lyftarmar - mm 3 741 3 984 3 741 3 741 3 984 3 741 3 984 3 984

Bredd, minsta (4WD*) - mm 1 650 1 450 1 650 1 650 1 450 1 650 1 450 1 450

Bredd, största (4WD*) - mm 2 350 2 076 2 350 2 350 2 076 2 350 2 076 2 076

Höjd över hytt* - mm 2 510 2 300 2 510 2 510 2 300 2 510 2 300 2 300

Markfrigång - under 4WD-framaxel* - mm 390 350 390 390 350 390 350 390

Hjulbas - m 2 080 2 150 2 080 2 080 2 150 2 080 2 150 2 150

Vändradie (yttre radie, utan bromsar) - 4WD* - m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Bränslekapacitet

Hytt/halvplattform - liter 110/83 - 110/83 110/83 - 110/83 - -

Hytt och fotsteg - liter - 64 - - 64 - 64 64
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Ansvarsfullt skogsbruk

Skanna mig!
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