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Förbättrad, förstärkt och 
redo att arbeta

En tyst revolution äger rum - Massey Fergusons 
DNA har nu injicerats i den berömda 
MF 3600-seriens specialtraktorer för vingårdar, 
fruktodlingar och andra specialodlingar. Traktorerna 
i versionerna V/S/F och GE - modellerna MF 3460, 
3650 och 3660 - gör redan en avsevärd skillnad 
för många av våra kunders verksamheter, och 
nu introduceras ett antal nya uppgraderingar och 
justeringar som ytterligare vidgar gapet mellan MF 
och konkurrenterna.

Dessa slitstarka modeller har fått bekänna färg 
och blivit testade till den yttersta gränsen av de 
personer som verkligen räknas - våra kunder. Med 
ny konstruktion och ny design av Massey Ferguson 
kommer MF 3600-serien verkligen att göra dig 
övertygad.

Kärnan i denna nya konstruktion är den senaste 
generationen av dieselmotorn AGCO SISU POWER 
med common rail, som erbjuder den åtråvärda 
kombinationen av bättre kraft, mindre utsläpp och 
lägre bränsleförbrukning.

För att ytterligare förbättra dessa maskiners 
prestanda har de nya modellerna förstärkts med 
den nya transmissionsteknologin PowerShuttle med 
den populära SpeedShift-funktionen.

Detta är en ny era för traktorer i detta 
hästkraftssegment. Dessa slitstarka och högt 
utvecklade traktorer är redan erkända för sin stora 
mångsidighet och a nvändbarhet vid hårt arbete. 

MF 3600-serien - 
revolutionerad

02 03
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MF 3600-serien: en version perfekt 
anpassad för din verksamhet 

04

Din nya affärspartner

Massey Fergusons 3600-serie omfattar fem specialtraktorer av hög kvalitet 
med en rymlig hytt eller utan hytt, med varierande bredd och profil, och med 
två- eller fyrhjulsdrift för att passa en mängd olika specialredskap. 

Vinodlingsversion (V)
Bredd från 1,0 meter, skräddarsydd för traditionella, smala vinodlingar med ett radavstånd på 1,8 till 2,20 meter mellan 
vinstockarna.

Specialversion (S)
Bredd från 1,3 meter, anpassad för öppnare vingårdar med ett radavstånd på 2,0 tilll 2,5 meter, med förbättrad 
förarkomfort i den större hytten.

Fruktversion (F)
En större traktor för stora vingårdar och fruktträdgårdar med en bredd från 1,5 meter, en bredare framaxel och utmärkt 
komfort i marknadens rymligaste hytt i sin klass. (Version F kan utformas särskilt för användare i bergstrakter som 
behöver en lägre tyngdpunkt och i boskapsgårdar med låga byggnader).

Version GE
Denna lågprofilmodell har en bredd på 1,15 meter och uppåt, och har designats särskilt för arbete under låga träd, i 
polytunnlar och i täckta vinodlingar. Vad du än producerar - vin, oliver, mjuka frukter eller nötter, grönsaker eller blommor - eller 

om du arbetar inom hortikultur, kommer du snart att upptäcka att MF 3600-serien är nyckeln 
till din verksamhets tillväxt och att du kan producera de bästa tänkbara grödorna. 

05

Vi håller måttet!

*  Typisk arbetsbredd

Modell Versioner Hästkrafter

MF 3625 V/S/F/GE 69
MF 3635 V/S/F/GE 80
NY
MF 3640 V/S/F/GE 84
MF 3650 S/F/GE 94

MF 3660 S/F/GE 102
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01. Hytten är ännu rymligare och bekvämare 
för föraren, och skapar i kombination med 
förbättrad sikt en arbetsmiljö för maximal 
produktivitet.

02. Mer kraft från den nya motorn med 
common rail - bättre gensvar, högre 
vridmoment, lägre bränsleförbrukning.

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

04. Nytt vertikalt avgasrör som ger maximal 
sikt för föraren samtidigt som det säkerställer 
ett optimalt skydd av grödan.

05. Fantastisk manöverbarhet tack vare den 
övergripande utformningen och SuperTurn-
framaxeln.

06. Världsberömd trepunktslyft med hög 
lyftkapacitet, och som tillval finns en 
elektronisk trepunktslyft (ELC) tillgänglig som 
tillval.

07. Tillgång till upp till fem hydraulventiler, 
varav två regleras med en joystick för en bakre 
och en centralt placerad kopplingsanordning.

08. Ett hydraulflöde på 62 liter/minut för 
hantering av ett urval av moderna och 
krävande redskap.

09. Förfinat kraftuttag (PTO) som kräver ett 
lägre motorvarvtal och ger bättre ekonomi och 
lägre ljudnivå.

10. Tillbaka till grunderna - Vi tog 
MF 3600-serien och gav den en komplett 
översyn. Ny forskning och utveckling samt ett 
intensivt fältarbete tillsammans med kunderna 
har skapat ett imponerande nytt sortiment.

MF 3600-serien: 
Imponerande 
funktioner
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Common rail-teknologins fördelar
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

MF 3600-serien: En lyhörd motor

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 SISU 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 3640, 
3650 och 3660 har en extremt 
kompakt design, vilket gör att 
bränsletankens kapacitet har kunnat 
maximeras för längre arbetspass. 

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

Massey Fergusons konstruktörer 
har ett nära samarbete med AGCO 
SISU POWER, och har arbetat hårt för 
att förfina motorns common rail-
teknologi så att den uppfyller dessa 
specialbyggda traktorers specifika krav. 

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. 

Dieselmotorn AGCO SISU POWER med common rail-teknologi driver de tre nya 
modellerna i MF 3600-serien, och ger dig mer kraft, högre vridmoment och ett 
bättre gensvar än någonsin tidigare...
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Hur fungerar en dieselmotor med 
common rail-teknologi?

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 insprutat bränsle och insprutningstrycket är oberoende av varandra och kan definieras för motorns kondition i alla arbetslä-
gen, 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.
Ett snabbare gensvar 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.

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 1000 PTO, då motorns varvtal förblir exakt och konstant 

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

”  

”  
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Upp till 5 % högre motoreffekt
Mycket reaktionssnabb 
under alla last- och 
hastighetsförhållanden
Motorns arbetsområde har 
utökats till lägre varvtal för 
högre effekt och produktivitet 
vid motorvarvtal som ger en 
enastående bränslebesparing

Upp till 13 % högre vridmoment
 Vid lägre motorvarvtal

Lägre bränsleförbrukning
Högre tryck + 
bränsleatomisering = Effektivare 
förbränning
Common rail-system med högt 
tryck (400-1350 bar) ger exakt 
samma bränsletrycksnivå i alla 
insprutarna
Bättre mätning av luft/bränsle - 
rätt mängd vid rätt tidpunkt
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MF 3600-seriens motorer:  
Beviset finns i testerna
Dessa traktorer är resultatet av en omfattande forskning och utveckling. Alla nya 
modeller i MF 3600-serien som utrustats med AGCO SISU POWER-motorer med 
common rail utvecklade högre effekt och vridmoment vid lägre motorvarvtal i 
jämförelse med tidigare modeller, och hade samtidigt lägre bränsleförbrukning. 
Testerna utfördes av de personer som verkligen kan bevisa vad dessa nya maskiner 
går för: våra kunder och vår testpersonal på fältet. 

”Bränsleförbrukningen under transport på en 6,3 km lång vägsträcka med en 8-tonstrailer var 
35,7 % mindre med MF än med lantbrukarnas tidigare traktorer av konkurrerande fabrikat”
Kommentar vid fälttester i Spanien

”Vid PTO-arbete med en betesputs var bränsleförbrukningen 35 % lägre med MF 3660 F än 
modeller konkurrerande fabrikat”
Kommentar vid fälttester i Frankrike

10

”Arbetshastigheten var 10 km/h med MF 3660, och 8,8 km/h med en av konkurrenternas traktorer”
Kommentar vid fälttester i Tyskland

HÖGRE EFFEKT OCH VRIDMOMENT. LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING.

Nya MF 3660 Tidigare MF 3655
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Hastighetsdiagram för växellåda 24x12 SpeedShift

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

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

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

* 30 km/h för version V
MF 3600-serien: Effektiv, kraftfull 
transmission

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 PTO-arbeten.

Den nydesignade PowerShuttle-
transmissionen i kombination med 
common rail-motorn förbättrar 
effektiviteten och kraftökningen i hela 
maskinen.

Ett stort steg framåt i transmissionens effektivitet gör en betydande skillnad i 
prestanda hos de nya modellerna i MF 3600-serien, men det är bara början...

Transmission
3 arbetsområden

4 synkroniserade växlar
Splitväxel Riktningsväxlare

12x12 ● - Mekanisk

24x24 Mekanisk ● Mekanisk Mekanisk

24x24 SpeedShift ● Elektrohydraulisk Mekanisk

NY 24x12 PowerShuttle + 
SpeedShift

● Elektrohydraulisk Elektrohydraulisk

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 ger ett bättre gensvar, 
är bekvämare att köra och ännu lättare 
att hantera!

Kärnan i den nya transmissionen är 
de tre elektroniskt reglerade, våta 
flerskivskopplingarna - två arbetar 
framåt (SpeedShift hög och låg) och en 
arbetar bakåt.

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 startar eller kör iväg.

01
01.  A - Frikoppling.  

B - SpeedShift.
02. Reglage för Comfort Control.

02

Comfort Control
Mjuk eller snabb riktningsväxling - valet 
är ditt. Justera reglaget till Comfort 
Control på instrumentbrädan och du 
har den perfekta traktorn för PTO- och 
lastarbeten, vilket säkerställer att du 
alltid har kontroll oavsett vilket redskap 
du använder.

15
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MF 3600-serien: Förarmiljö

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.

En rymlig och luftig arbetsmiljö 
som gör att du arbetar bekvämt 
under längre tid

Lätt att stiga in i hytten, med 
mer plats runt sätet, ratten och 
reglagen

Superb sikt i alla riktningar ger fri 
uppsikt vid hantering av redskap

Det nya hyttaket ger utmärkt sikt 
uppåt och framåt, och har en 
infällbar solskärm

04

01

02

03

Skenet kan bedra: Traktorerna i MF 3600-serien är så kompakta att det inte ser ut 
att finnas mycket plats för komfort och manöverbarhet.  
Tänk om. 

Högeffektiv luftkonditionering med 
luftreningsfilter

Lägre ljudnivå

Överskådliga och välplacerade 
instrument och reglage

Ett särskilt utformat armstöd till 
höger om sätet

Hytten är förberedd för radio

Förstärkta dörramar

Nytt, vertikalt avgasrör som 
säkerställer att avgaserna 
riktas bort från dyrbara grödor 
som vindruvor och hängande 
frukter. Den nya placeringen av 
avgasröret gör också att ljudnivån 
i hytten minskar, vilket ger bättre 
förarkomfort

1716

Hytterna i den nya MF 3600-serien är bekväma, rymliga och ergonomiskt tilltalande

De nya hyttfunktionerna inkluderar:

01. Sikten är utmärkt, oavsett vilket redskap du 
använder.
02. Spara motorns varvtal i ett minne som kan 
kopplas in eller ur genom att trycka på en knapp.
- Nya elektroniska handreglage för gaspådrag och 
elektronisk trepunktslyft.
03. Hanteringen av frontmonterade redskap 
och lastare är enkel och bekväm tack vare de 
ergonomiskt utformade reglagen.
04. Lätthanterligt fram/back-reglage.
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MF 3600-serien:  
Elektronisk trepunktslyft
För fortsatt ökad produktivitet.

Introduktionen av en elektronisk 
trepunktslyft (ELC) som tillval ger 
möjlighet till ökad produktivitet och ett 
mervärde för varje arbetsdag. Denna 
funktion gör att kunderna kan använda 
sin trepunktslyft på ett exakt och 
bekvämt sätt. 

Det nya ELC-systemet finns tillgängligt 
för traktorer med och utan hytt, och ger 
en snabbare och mer exakt hantering 
med en enkel knapptryckning. 

Detta nya system gör att de upprepade 
lyften och sänkningarna av redskapen 
begränsas avsevärt, och leder till 
en bekvämare och mer produktiv 
arbetsdag. Reglage på traktorns 
stötfångare gör att tillkopplingen 
av redskap till lyften blir snabb och 
bekväm. 
Reglagen är unikt inbyggda i armstödet 
och har en ergonomisk placering 
som gör det lätt för föraren att nå alla 
reglage. 

På kontrollpanelen sitter alla 
vridreglage, inklusive: 
 

Arbetsdjup/Arbetshöjd
Drag/Läge/Blandreglering
Sänkningsgrad
Maximal lyfthöjd
Strömställare för neutralläge vid 
lyftning och sänkning
Knapp för snabbsänkning

Alla vridreglage till den elektroniska 
trepunktslyften (ELC) sitter under en 
kåpa med gångjärn som gör att de 
reglage som inte används så ofta är 
lättillgängliga. 

Den säkerställer också att lyftreglagen 
kan låsas i säkerhetssyfte. 

01

02

03

0418 19

01.  Reglage till den elektroniska  
trepunktslyften.

02. Kåpa med gångjärn.
03. Trepunktslyft.
04. Bakre reglage för ELC.
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Modellerna i den nya MF 3600-serien 
klarar de snävaste svängarna och de 
svåraste backarna tack vare en otroligt 
snäv styrvinkel. Det specifikt utformade, 
smala chassit med ”midja” och den 
oscillerande framaxeln ger dessa 
traktorer en extrem manöverbarhet - 
även under svåra förhållanden - och 
möjliggör precisionskörning mellan 
rader av värdefulla grödor. Det är 
ett enkelt, slitstarkt styrsystem som 
erbjuder en oöverträffad prestanda.

SuperTurn
Ett innovativt system med en fullt 
insvängd framaxel med stödgjutning 
gör att traktorerna i MF 3600-serien 
hanterar de snävaste svängarna 
med fullständig säkerhet. SuperTurn-
systemet är högeffektivt i alla 
väderleksförhållanden.

MF 3600-serien: Drivande utveckling MF 3600-serien: Enkel användning och 
fullständig sinnesroEn ny standard i manöverbarhet

2120

Snabbt och enkelt rutinunderhåll
Din nya traktor i MF 3600-serien har 
precis levererats. 
Vad händer nu? 

Du kommer snart att bli 
angenämt överraskad över de 
låga driftskostnaderna, de långa 
serviceintervallerna och det stora 
utbudet i AGCO:s nätverk för 
reservdelar och service.

Motorns och nyckelkomponenternas 
utformning och placering gör dem 
lätta att nå vid rutinunderhåll. 
Perioderna mellan olje- och filterbyte 
har förlängts. Att äga en traktor från 
Massey Ferguson har aldrig varit lättare.

Lastarbeten - inga problem!
En rad moderna, lätthanterliga och 
funktionella lastare som integrerar 
modern design och estetik finns 
tillgängliga för arbete i harmoni med 
traktorn.

Total funktionalitet och smidighet 
kombineras med Massey Fergusons 
berömda, slitstarka konstruktionskvalitet 
och skapar en familj av specialtraktorer 
som kommer att arbeta effektivt och 
pålitligt under många år. Ju bättre 
manöverbarhet maskinen har, desto 
lättare är det att skydda grödans 
kvalitet och kondition.

Elektrohydraulisk kontroll 
Du kommer att upptäcka att 
elektrohydraulisk kontroll är den 
perfekta funktionen när du arbetar i 
kuperad eller ojämn terräng. 

Den gör att du har utmärkt kontroll 
över redskap som kan flyttas mellan 
träd på båda sidor. Interna, mekaniskt 
justerbara stabilisatorer monteras som 
standard, med externa, teleskopiska 
stabilisatorer som tillval. Lyftstången 
på höger sida kan ersättas med en 
hydraulisk cylinder som regleras med 
en hydraulventil för att hålla lyften rakt 
i sidled.

Systemet för sidojustering av lyften 
kan även specificeras i kombination 
med hydrauliskt justerbara interna 
stabilisatorer som gör att den bakre 
lyften kan flyttas i sidled.

Elektrohydraulisk kontroll specificeras 
när både justeringssystemet för lyften 
och de hydrauliska stabilisatorerna 
kombineras med reglage som monteras 
på bakre delen av förarkonsolen på 
höger sida.

  Att äga en traktor 
från Massey Ferguson 
har aldrig varit lättare

”

”

Det ultimata supportalternativet - 
manager-planen för service och 
utökad garanti
För absolut säkerhet och skydd finns 
Massey Fergusons manager-plan för 
service och utökad garanti tillgänglig för 
ny utrustning som är högst 12 månader 
gammal, och skydd erbjuds i upp till 
5 år eller 6 000 driftstimmar.

Detta ger dig serviceplanens alla 
fördelar - fasta kostnader med 
användning av enbart originaldelar, 
maximal effektivitet för din traktor och 
full support från din återförsäljare. 
Den inkluderar även full täckning av 
Massey Fergusons garanti* och ger dig 
ett fullständigt skydd mot oförutsedda 
händelser.

* Villkoren kan variera
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MF 3600-serien: Dimensioner

Dimensioner - V, GE, S, F, (4WD)
Från bakaxelns centrum (mm) V GE S F

Dimension Hytt
A Hyttens höjd (utan varningsljus) 1715
C Lägsta punkt under bakaxeln 250
D Framaxelns mittlinje 210
E Framaxelns lägsta punkt 330
F Lägsta punkt på framaxelns fäste 260
G Total längd 3984
H Hjulbas 2150
I Inre skärmbredd 450 520 600
J Yttre skärmbredd 1000 1300 1450
K Yttre hyttbredd 1000 1200

Ytterligare höjd för varningsljus 200
Dimension Utan hytt

B Rundslagningsskyddets höjd (utan varningsljus) 1884
C Lägsta punkt under bakaxeln 250
D Framaxelns vridpunkt 210
E Framaxelns lägsta punkt 330
F Lägsta punkt på framaxelns fäste 260
G Total längd 3984
H Hjulbas 2150
I Inre skärmbredd 450 520 600
J Yttre skärmbredd 1000 1150 1300 1450
L Bakre skärmhöjd 730 605 730
M Ratt, minsta höjd 810 780 810

Ytterligare höjd för varningsljus
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MF 3600-serien: Dimensioner

Dimensioner - V, GE, S, F, (4WD)
Från bakaxelns centrum (mm) V GE S F

Dimension Hytt
A Hyttens höjd (utan varningsljus) 1715
C Lägsta punkt under bakaxeln 250
D Framaxelns mittlinje 210
E Framaxelns lägsta punkt 330
F Lägsta punkt på framaxelns fäste 260
G Total längd 3984
H Hjulbas 2150
I Inre skärmbredd 450 520 600
J Yttre skärmbredd 1000 1300 1450
K Yttre hyttbredd 1000 1200

Ytterligare höjd för varningsljus 200
Dimension Utan hytt

B Rundslagningsskyddets höjd (utan varningsljus) 1884
C Lägsta punkt under bakaxeln 250
D Framaxelns vridpunkt 210
E Framaxelns lägsta punkt 330
F Lägsta punkt på framaxelns fäste 260
G Total längd 3984
H Hjulbas 2150
I Inre skärmbredd 450 520 600
J Yttre skärmbredd 1000 1150 1300 1450
L Bakre skärmhöjd 730 605 730
M Ratt, minsta höjd 810 780 810

Ytterligare höjd för varningsljus



● = Standard
❍ = Tillval
 – = Ej tillämplig/tillgänglig

Motor
MF 3625
V/S/F/GE

MF 3635
V/S/F/GE

MF 3640
V/S/F/GE

MF 3650 
S/F/GE

MF 3660 
S/F/GE

Max. effekt vid 2000 varv/min
* ISO TR14396

*ISO hk 
 (kW)

- - 84 (63) 94 (70) 102 (76)

Nominell effekt vid 2200 varv/min 69 (51) 80 (59) 82 (61) 92 (68) 100 (74)

Vridmoment Nm 276 315 360 390 405

Vattenkyld, direkt Tillverkare AGCO SISU POWER

Motortyp 33DTA 33DTA 33CTA 33CTA 33CTA

Insprutningssystem Mekanisk Mekanisk Common Rail Common Rail Common Rail

Utsugning Turbo/Intercooler

Kapacitet/antal cylindrar l/min 3,3/3 3,3/3 3,3/3 3,3/3 3,3/3

Horisontellt avgasrör (V/S/F/GE - Höger) ● ● ● ● ●

Vertikalt avgasrör (V/S/F/GE - Höger) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Dubbla, torra luftfilterelement ● ● ● ● ●

Transmission

12F/12R Mekanisk riktningsväxlare 2/4WD ● ● ● ● ●

24F/24R Mekanisk riktningsväxlare 2/4WD ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

24F/24R SpeedShift 2/4WD ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

24F/12R PowerShuttle + SpeedShift 4WD ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Maximal hastighet:  V - 30 km/h. GE, S, F - 40 km/h, beroende på vilka hjul och däck som monterats. Alla modeller med 2WD - 30 km/h

Kraftuttag

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

540 varv/min vid 1938 motorvarv/minut ● (halvplattform) ● (halvplattform) ● (halvplattform) ● (halvplattform) ● (halvplattform)

540/540E vid 1938/1648 motorvarv/min ● (hytt)/
❍ (halvplattform)

● (hytt)/
❍ (halvplattform)

● (hytt)/
❍ (halvplattform)

● (hytt)/
❍ (halvplattform)

● (hytt)/
❍ (halvplattform)

540/1000 vid 1938/1962 motorvarv/min ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Drivhjulsberoende kraftuttag ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Lyft och hydraulik

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

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

Elektronisk trepunktslyft ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Max. oljeflöde vid 2200 varv/min liter/min ● 62 62 62 62 62

Max. tryck bar 190 190 190 190 190

Nivåkontroll, mekanisk/hydraulisk ●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/❍

Maximal lyftkapacitet i kopplingspunkter, kg ● 2500 2500 2500 2500 2500

Yttre hydraulik

Hydraulventiler (bakre) 276 ● 2 2 2 2 2

❍ 3 3 3 3 3

Hydraulventiler (mittmonterade) ❍ 2 2 2 2 2

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

Främre uttag på vänster sida ❍ 2 2 2 2 2

Styrning
MF 3625
V/S/F/GE

MF 3635
V/S/F/GE

MF 3640
V/S/F/GE

MF 3650 
S/F/GE

MF 3660 
S/F/GE

Hydrostatiskt ● ● ● ● ●

Teleskopisk rattstång (V, S, F & GE med hytt) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Bromsar 

Typ/aktivering Oljekylda skivbromsar, hydraulisk aktivering 

Parkeringsbroms Mekanisk, oberoende av huvudbromsarna 
Spakmanövrerad 

Hydraulisk vagnsbroms ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Grundutrustningen inkluderar: 

Modeller med hytt Gummimonterad hytt, analog/digital instrumentbräda, färgat glas, öppningsbar bakruta, 
hyttvärme, justerbart säte med tygklädsel, fjäderdämpning och säkerhetsbälte, vindrutetorkare 

fram, 2 hydraulventiler, 2 främre och 2 bakre arbetslampor, antenn och högtalare.

Modeller med halvplattform Justerbart säte med vinylklädsel, fjäderdämpning och säkerhetsbälte, 1 bakre arbetslampa, 
säkerhetsram med 2 fästen.

Extrautrustningen inkluderar:

Modeller med hytt Luftkonditionering, luftdämpat säte, 2 centralt placerade arbetslampor fram, blinkande 
varningsljus, framskärmar, skärmförlängare bak, val av dragstång/krokar, vindrutetorkare bak.

Modeller utan hytt Säte med vinylklädsel och säkerhetsbälte

Standardhjul och däck V S F GE

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

Fram 2WD ❍ 6,00R16 6,50R16 6,50R16 6,00R16

Bak 2WD ❍ 360/70R24 320/85R28 320/85R28 360/70R24

Fram 2WD ❍ 6,50R16 7,50R16 6,50R16 6,00R16

Bak 2WD ❍ 320/85R28 340/85R28 380/70R24 380/70R20

Fram 4WD ● 6,50R16 7,50R16 7,50R20 260/70R16

Bak 4WD ● 11,2R28 12,4R28 13,6R28 380/70R20

Spårvidder (med standardhjul och däck)

Fram 2WD mm 986-1373 942-1342 1195-1364 935-1345

Bak 2WD mm 896-1296 976-1376 1142-1646 848-1154

Fram 4WD mm 888-1006 1005-1071 1199-1427 983-1089

Bak 4WD mm 858-1258 976-1376 1224-1624 925-1139

Vikter och dimensioner *ungefärliga, beroende på däcktyp

Vikt - kg (4WD) Hytt 2750 2835 2975 2775

Modeller utan 
hytt

2550 2620 2760 2560

Längd - inklusive frontviktsbrygga/lyftarmar mm 3984 3984 3984 3984

Bredd, minimum (4WD)* mm 1000 1300 1450 1150

Bredd, maximum (4WD)* mm 1616 1704 2076 1520

Höjd över hytten* mm 2300 2300 2300 2250

Hjulbas (4WD) mm 2150 2150 2150 2150

Kapaciteter 

Bränsletankens volym, 
hytt/halvplattform

liter 64 64 64 64
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Här följer en snabbgenomgång av några av de avancerade funktioner hos traktorerna 
i MF 3600-serien som ytterligare befäster deras position inom sektorn för universal- 
och specialtraktorer.

SuperTurn erbjuder en förbättrad manöverbarhet för traktorerna 
i version V, S, F och GE utan behov av extra avancerad 
styrgeometri.

Ett hydraulflöde på upp till 62 liter/minut för hantering av ett 
komplett urval av moderna och krävande redskap.

Upp till 5 hydraulventiler tillgängliga, två med joystick och 
hydraulkopplingar bak samt mittmonterade.

Versioner med halvplattform och fotsteg med infällbart 
rundslagningsskydd (ROPS) och horisontellt avgassystem för 
åtkomst i hängande skördar och låga byggnader.

Uppgraderat, klassledande utrymme och sikt i hytten för utökad 
förarkomfort och maximal produktivitet även med de smalaste 
traktorerna.

Kompatibla med lastarmodellerna Massey Ferguson 905 
och 916.

18 modellversioner för att motsvara kraven från de mest 
krävande redskapen och miljöerna.

Nya dieselmotorer med common rail-system ger större effekt 
och högre vridmoment i kombination med lägre utsläpp och en 
utmärkt bränsleekonomi.

Ett omfattande urval av transmissioner inklusive SpeedShift och 
PowerShuttle och nu den nya 24x12 som kombinerar det bästa 
av båda.

Ett urval av traktorbredder från 1 000 mm till 2 400 mm för 
maximal mångsidighet.

Ekonomi kraftuttag (PTO) som ger ett lägre motorvarvtal för 
bättre ekonomi, minskat slitage och lägre ljudnivå.

Snäva svängradier och en kort hjulbas ger utmärkt 
manöverbarhet på fältet liksom runt gårdar och byggnader.

MF 3600, höjdpunkter

www.masseyferguson.com
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