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Den investering på 250 miljoner euro som gjorts under de senaste fem 
åren i traktorfabriken i Beauvais, där Massey Ferguson tillverkar sina 
kvalitetstraktorer, har gjorts med en enda målsättning: att säkerställa 
att Massey Ferguson-traktorer byggs efter de standarder när det 
gäller kvalitet, tillförlitlighet och produktivitet. Det garanterar ägarna 
och förarna trygghet och god ekonomi. Mer än 870 000 traktorer har 
tillverkats i Beauvais sedan starten 1960 och lantbrukare i fler än      
140 länder är beroende av produkterna. 

På fabriken i Beauvais är det 2 500 anställda varav 350 
specialistingenjörer som varje dag tillverkar upp till 90 traktorer. Var 
och en tillverkad med största omsorg och omtanke. Denna fokusering 
på kvalitet hänger samman med att Massey Ferguson är kända som 
ledare när det gäller att utveckla och erbjuda banbrytande lösningar 
– under mer än 50 år – med tydliga, mätbara fördelar som t.ex. 
bränslesparande Selective Catalytic Reduction (SCR), som vi var först 
med på marknaden. Resultatet är traktorer som hjälper dig bruka jorden 
mer effektivt och mer lönsamt. 

Kontinuerlig forskning och utveckling för att få maskinerna att 
utföra mera för de som äger och använder dem har varit en del 
av anledningen till varför Massey Ferguson vunnit fler oberoende 
utmärkelser för innovation än någon annan tillverkare. Eftersom 
lantbrukare måste fortsätta att utvecklas, har vi behållit vårt 
engagemang för forskning och utveckling, som nu är ännu starkare. 
Denna policy har blivit erkänd i branschen och Massey Ferguson har 
fått fler innovationspriser än någon annan tillverkare.

Beauvais, 
Frankrike Centrum för framstående ingenjörskonst och tillverkning
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Med över 50 års erfarenhet och expertis inom jordbruk, har Massey Ferguson konstruerat MF 5600 för dig. Oavsett 
om dagen börjar med utfodring av djuren och flytta laster och fortsätter med gräsklippning och balpressning, eller 
besprutning och spridning, plogning och harvning, så är traktorerna i MF 5600-serien konstruerade och tillverkade för 
att klara av arbetsbelastningen. 

Byggda för segmentet 85 hk till 130 hk, erbjuder MF 5600-serien ett utbud med sex olika modeller, byggda på två 
olika chassin med en praktisk effektintervall: den kompakta banbrytande modellen med 3,3 liters trecylindrig motor 
på 85 hk till 105 hk, eller en avancerad 4,4 liters fyrcylindrig motor som ger från 110 hk till 130 hk.

Oavsett vilken uppgift det gäller, underlättar Dyna-4 eller Dyna-6-transmissionen arbetet genom att enkelt ändra 
körriktning och växla mellan olika grupper utan koppling. Flera typer av kraftfulla och lättanvända hydraulsystem, som 
snabbt och mjukt reagerar på alla kommandon levererar den produktivitet du behöver för att få jobbet utfört.

MF 5600-serien är konstruerad för att leverera hög prestanda från tidig morgon till sen kväll. Vi vet att hyttkomfort och 
bekväma reglage inte är någon lyx - de är oumbärliga. Alla traktorer har en rymlig hytt som ger god arbetsmiljö med 
hög kvalitet med ett urval bekväma och automatiska reglage som hjälper föraren att koncentrera sig på att få jobbet 
utfört snabbt och effektivt.

Konstruerad av oss, skapad för dig
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Vi vet att det inte finns två gårdar 
som är likadana, varje dag har sina 
egna utmaningar och varje uppgift 
måste utföras snabbt och effektivt. 
Det är därför som vi utvecklat        
MF 5600-serien – 
den fulländade arbetshästen 
som tar sig fram överallt och 
utför alla arbeten.

MF 5600
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Power, performance and economy
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I MF 5600-serien kan du välja mellan 
tre- och fyrcylindriga motorer för exakt 
rätt effekt, axelavstånd, mått och vikt som 
motsvarar det du behöver för just din gård.

MF 5600
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- Två kompakta, smidiga modeller med kort axelavstånd med effekt mellan 85 hk 
och 105 hk 

- Ändamålsenliga modeller med långt axelavstånd och motoreffekt från 110 hk till 
130 hk

•	 Med	manövrerbarhet	i	en	klass	för	sig,	sikt	och	egenskaper	för	lastarbeten

•	 Massey	Fergusons	exklusiva	framaxelupphängning	finns	som	tillval	på	
fyrcylindriga modeller

•	 Välj	mellan	olika	hydraulsystem	för	att	få	det	flöde	och	den	respons	du	behöver

•	 Dyna-4-transmission	finns	på	alla	modeller,	liksom	alternativet	Dyna-6	för	
fyrcylindriga modeller

Ren kraft och prestanda 
från Massey Ferguson

MF 5608 MF 5609 MF 5610 MF 5611 MF 5612 MF 5613

Max. effekt vid 2 000 varv/min (hk) 85 95 105 110 120 130

Max. vridmoment vid 1 600 varv/min 363 405 413 468 502 545

Typ av transmission Dyna-4 Dyna-4 Dyna-4 Dyna-4/Dyna-6 Dyna-4/Dyna-6 Dyna-4/Dyna-6

Motortyp AGCO POWER 3,3 l/3 cylinder EGR AGCO POWER 4,4 l/4 cylinder SCR

Typ av hytt Essential/Panoramahytt Essential/Efficient/Panoramahytt

MF 5600
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Under ytan på MF 5600
Konstruerad och byggd speciellt med tanke på allt du måste göra

01 AGCO POWER-motorer
 Banbrytande motorer från 85 hk till 130 hk med utmärkt bränsleekonomi 
 och prestanda.

02 Automatiskt lågt tomgångsvarv
 Motorn minskar automatiskt varvtalet på tomgång, vilket sparar bränsle och 

minskar bullernivån.

03 Uppfällbar motorhuv med utmärkt sikt
 Oöverträffad sikt över lastare och frontredskap över en smal, sluttande huv 

tack vare innovativ konstruktion av motor och kylpaket.

04 Kompakt kylarpaket
 Smart design ger ett kompakt men mycket effektivt kylarpaket för optimal sikt 

över den slanka och låga huven.

05 Välj mellan två fantastiska transmissioner
 Den berömda Dyna-4-transmissionen finns på alla modeller med AutoDrive 

som tillval, plus alternativet Dyna-6-transmission på alla fyrcylindriga 
modeller.

06 Frikoppling vid bromsning
 Med en ny funktion kan föraren aktivera kopplingen med bromspedalen för 

ökad effektivitet och förbättrad komfort, perfekt vid lastarbeten.

07 Hydraulik med högt flöde
 Välj mellan tre olika hydraulsystem med högt flöde och däribland 
 Alternativet med Closed Centre Load Sensing (CCLS) för fyrcylindriga modeller.

08 Elektronisk styrning av redskapslyft (ELC)
 Reaktionssnabb och noggrann kontroll av lyftens funktioner tack vare Massey 

Fergusons berömda ELC-system, som är standard på alla traktorer.



MF 5600
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*Se specifikationerna för detaljer, eftersom utrustning kan variera beroende på modell och 
hyttalternativ. Kontakta gärna din lokala MF-återförsäljare och distributör.

FRÅN M
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 Extra komfort och dragkraft från Massey Fergusons egenkonstruerade 
framaxelupphängning som är tillval på alla fyrcylindriga traktorer.

10 Rymlig och bekväm hytt med utmärkt sikt
 Hyttens konstruktion med en ny konsol, smal instrumentpannel, stora fönster 

och ett bekvämt säte och extra hyttvärme ger föraren ännu bättre komfort. 

11 Hyttfjädring
 Tillval med mekanisk hyttfjädring ger extra komfort och ökar produktiviteten 

under långa arbetsdagar.

12 Hyttak och höjd som tillval
 Välj mellan Standard, Frisikt, Lågbyggt och mellan två valbara hyttplaceringar 

så att höjden passar dina arbeten och byggnader.

13 Den perfekta lastartraktorn
 På de modeller som är förberedda för lastare från fabrik (tillval) ingår ett stort 

antal avancerade funktioner för att enkel, användning och kontroll.

14 Enkel kontroll med joystick
 Med den fantastiska lastarjoysticken kan föraren kontrollera MF-lastaren, 

transmissionen och hydrauliken med bara höger hand.

15 Integrerad frontlyft och kraftuttag
 Genom att frontlyft och kraftuttaget sitter så nära varandra ökar det stabiliteten 

och underlättar manövreringen av alla typer av utrustning som monteras.



En ny kraftgeneration 
Vi introducerar den nya AGCO POWER-motorn

AGCO POWER är kända som en av världens ledande tillverkare av motorer till jordbruksmaskiner. 
Över 70 års erfarenhet och expertis har nyligen utökats med stora investeringar i ny teknik och 
nya tillverkningsmetoder. Huvudfokus på forskning och utveckling tillsammans med toppmodern 
ingenjörskonst resulterar i den mest avancerade, effektiva och tillförlitliga kraften som är den optimala 
drivkraften för alla traktorer och skördetröskor från Massey Ferguson.

Tillsammans med Massey Ferguson var AGCO POWER först att introducera det ledande systemet 
selektiv katalytisk reduktion (SCR) som den enklaste och underhållsfria lösningen som uppfyller den 
tuffa utsläppslagstiftningen utan att kompromissa med effekt och produktivitet. MF 5600-seriens 
toppmoderna tre- och fyrcylindriga motorer, specifikt utvecklade för tillämpningar inom jordbruk för 
oöverträffad prestanda, vridmoment och effekt med bästa tänkbara ekonomi. 

Innovativ design och smart teknik gör att MF 5600-serien kan utrustas med ett kompakt, högeffektivt 
kylarpaket, vilket ger fantastisk sikt för alla typer av arbeten.
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MF 5600
Ekonomiska, kompakta 3-cylindriga AGCO POWER-motorer på 3,3 liter ger från 85 hk till 105 hk i 
MF 5600-serien och förenar utsökt prestanda med effektivitet.

Arbetsvilliga motorer med tre cylindrar
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Modeller med trecylindrig motor MF 5608 MF 5609 MF 5610 
Max. (ISO 14396) hk vid 2 000 varv/min 85 95 105

Max. vridmoment (Nm) vid 1 600 varv/min 363 405 413

Fördelarna med en 
trecylindrig motor är:

•	 AGCO	POWERs	trecylindriga	
motorer på 3,3 liter ger en 
maxeffekt på 85 hk, 95 hk och 
105 hk under alla förhållanden

•	 Underhållsfri	avgasrening

•	 Enastående	effekttäthet	ger	
hög kapacitet/cylinder

•	 Elektroniskt	styrd	
bränsleinsprutning med 
common-rail

•	 Högeffektivt	men	ändå	
kompakt kylarpaket för 
utmärkt sikt över den smala, 
branta motorhuven.
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ngDen nya 3,3-litersmotorn, som utvecklats speciellt för användning i jordbruk känns otroligt 

pigg och kraftfull med sina tre cylindrar. Utöver att den ger mer effekt/cylinder, är den här 
konstruktionen perfekt anpassad till tillämpningen och ger oöverträffad effekt och vridmoment 
på låga varv för maximal bränsleekonomi. 

Den geniala konstruktionen med elektronisk bränsleinsprutning med common-rail 
och enastående luftflöde med fyra ventiler/cylinder, ger utmärkt prestanda och låg 
bränsleförbrukning samtidigt som den uppfyller alla krav för avgasutsläpp.

AGCO POWERs trecylindriga motor är mycket kompakt, vilket ger föraren en stor fördel i form 
av utmärkt sikt över den smala, starkt lutande motorhuven. Det här ger även gott om utrymme 
för det nya, lättrensade kylarpaketet.

Tre cylindrar innebär att det finns färre rörliga delar som skapar mindre friktion, vilket 
ytterligare ökar bränsleeffektiviteten och en bättre totalekonomi tack vare de långa 
serviceintervallen på hela 500 timmar.
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MF 5600 Den här kurvan visar tydligt hur det högsta 
vridmomentet bibehålls mellan 1 300 och 
1 900 varv/min för ökat vridmoment och 
konstant varvtal på kraftuttag.

A. Nominell effekt
B. Maximal effekt
C. Maximalt vridmoment

Konstant effekt
Den här kurvan visar tydligt den höga 
effekten, med ”konstant effekt” bibehållen 
ner till 1 570 varv/min.
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MF 5600
En ny fyrcylindrig AGCO POWER-motor på 4,4 liter med effekt från 110 hk till 130 hk för modellerna i MF 5600-serien. 
Den här avancerade elektroniskt styrda motorn är utrustad med common rail bränsleinsprutning, och fyra ventiler per cylinder, som 
effektivt tar hand om förbränningen och ger optimal effekt och ekonomi.

Den smarta konstruktionen innebär att motorn bara behöver en underhållsfri 
dieseloxidationskatalysator (DOC) till andra generationens SCR-system för att uppfylla 
de senaste stränga kraven på avgasutsläpp. Detta ger en enorm fördel för att kunna 
konstruera en brant sluttande motorhuv med oöverträffad sikt på alla modeller.

Ett nytt automatiskt system sänker tomgångsvarvet till 750 varv/min från ett 
arbetsvarvtal på 850 varv/min när Power Control-reglaget ställs i neutralläget och 
parkeringsbromsen läggs i. Detta hjälper till att spara bränsle, eftersom bevis från vårt 
eget telemetrisystem AGCOMMAND™ visar att ett stort antal traktorer går mellan 12% 
och 30% av arbetstiden på tomgång. Totalekonomin förbättras ytterligare genom de 
långa serviceintervallen på 500 timmar.

Marknadsledande motoreffekt med fyra cylindrar
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ERModeller med fyrcylindrig motor MF 5611 MF 5612 MF 5613 
Max. (ISO 14396) hk vid 2 000 varv/min 110 120 130

Max. vridmoment (Nm) vid 1 600 varv/min 468 502 545
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Den här kurvan visar tydligt hur det högsta 
vridmomentet bibehålls mellan 1 300 och 
1 900 varv/min för ökat vridmoment och 
konstant varvtal på kraftuttag.

A. Nominell effekt
B. Maximal effekt
C. Maximalt vridmoment

Konstant effekt
Den här kurvan visar tydligt den höga 
effekten, med ”konstant effekt” bibehållen 
ner till 1 570 varv/min.
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MF 5600
Fördelarna med en fyrcylindrig 
motor är:

•	 AGCO	POWERs	fyrcylindriga	
motorer på 4.4 liter ger en 
maxeffekt på 110 hk, 120 hk och 
130 hk under alla förhållanden 

•	 Underhållsfri	teknik	i	form	av	2:a	
generationens SCR

•	 Elektroniskt	styrd	
bränsleinsprutning med common-
rail

•	 Ett	automatiskt	system	för	låg	
tomgång minskar motorvarvet 
för att spara bränsle vid 
tomgångskörning.

•	 Ett	kompakt	och	effektivt	kylarpaket	
ger utmärkt sikt över den smala, 
lutande motorhuven

Selektiv katalytisk reduktion (SCR)-teknologi med
Dieseloxidationskatalysator (DOC) 

01 Avgaserna lämnar turboladdaren och går in i DOC-
cylindern.

02 Avgaserna går genom dieseloxidationskatalysatorn 
(gul). Koloxid (CO), gasformiga kolväten (HC) och 
partiklar (PM) fångas upp här. Kväveoxider förbereds 
att reagera med urean.

03 AdBlue tillförs noggrant genom en kontrollerad 
insprutning.

04 Avgaserna som blandats med AdBlue lämnar DOC 
för att passera genom katalysatorn.

05 När avgaserna passerar genom katalysatorn, 
omvandlas NOX till ofarligt kväve och vatten. 

06 Ren luft och vattenånga lämnar avgasröret.

05

06

01

04

03

02
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Selektiv Katalytisk 
Reduktion (SCR)
Det underhållsfria systemet för Selektiv katalytisk reduktion 
(SCR) arbetar i bakgrunden och gör att utsläppen minskar 
samtidigt som bränsleekonomin förbättras. Vi var först med 
att introducera systemet i våra traktorer redan år 2008, inte 
bara för att uppfylla en sträng framtida lagstiftning utan även 
för att skapa en hälsosammare miljö och minska de stigande 
bränslekostnaderna.
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Power, performance and economy
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Vi har utvecklat nya versioner av våra 
omtalade transmissioner Dyna-4 
och Dyna-6, specifikt optimerade för 
användning i MF 5600-serien.

MF 5600
Dyna-4 Dyna-6

Hyttinteriörer Essential Efficient Essential Efficient
MF 5608 l

MF 5609 l

MF 5610 l

MF 5611 l l l l

MF 5612 l l l l

MF 5613 l l l l

Transmission



Alla trecylindriga modeller i MF 5600-serien – från 85 hk till 105 hk – är utrustade 
med Dyna-4-transmissionen som standard, medan de större fyrcylindriga modellerna 
med effekt från 110 hk till 130 hk, kan utrustas med antingen Dyna-4 eller Dyna-6.

Transmissionerna från Massey Ferguson är välkända för sin enastående robusta 
tillförlitlighet med mjuk och bekväm växling helt utan koppling, dels via Power 
Control-reglaget till vänster eller reglage på den högra konsolen eller armstödet, 
liksom med konventionella joysticken för att manövrera last. 

En ny funktion där frikoppling aktiveras i vid inbromsning är standard på båda 
transmissionerna. När föraren trampar på bromsen manövreras kopplingen samtidigt. 
Detta underlättar för föraren samtidigt som det ökar effektiviteten och bekvämligheten 
och är speciellt användbart vid lastarbeten.

För att säkerställa en smidig växling finns Speedmatching som standard för att 
garantera att den lämpligaste Dynashift-växeln väljs automatiskt när växelgruppen 
ändras. Avancerad AutoDrive är standard på Efficient-modeller och tillval på alla 
Essential-versioner. Funktionerna Superkryp och Comfort Control kan också väljas - 
beroende på modell och utrustning.

           eller 
alltid rätt val

Enkelt vänsterhandsmanövrerat multifunktionsreglage 

Det exklusiva Power Control-reglaget ger bekväm och 
okomplicerad manövrering av tre funktioner. Föraren 
kan växla framåt/bakåt, växla Dynashift-växlarna och 
gruppväxlarna och välja neutralläge. Allt detta lämnar 
högerhanden ledig för manövrering av lastaren eller 
redskapshydrauliken.

T-formad växelspak för höger hand

För bara den T-formade växelspaken framåt eller bakåt för 
att växla upp eller ner genom de fyra eller sex Dynashift-
växlarna. För att byta gruppväxel trycker du bara på 
gruppväljarknappen samtidigt som du för spaken framåt 
eller bakåt.

AutoDrive

Automatisk växling med AutoDrive i två olika lägen. I läget 
‘sköldpadda’ ändras Dynashift-växlarna inom gruppen, 
medan i läget ‘Hare’ ändras Dynashift-växlarna och 
gruppväxlarna (i pedalläge).

Superkryp

Total kontroll vid specialarbeten i låga hastigheter garanteras 
med de extra superkryp-växlarna, vilka möjliggör så låga 
hastigheter som ner till 100 m/h. 

Comfort Control

Mjuk eller snabb växling – du väljer genom att bara ställa in 
Comfort Control-reglaget i det läge som passar det aktuella 
jobbet – sakta och mjukt eller snabbt och effektivt.
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Dyna-4 har fyra Dynashift-växlar i varje 
växelgrupp med utmärkt överlappning av 
gruppen Fältarbete så att du alltid kan 
välja rätt hastighet för alla uppgifter och 
förhållanden. Maxhastigheten på 40 km/h 
ger snabbare transporter.

              – Effektivitet ut i fingertopparna

Den imponerande prestandan och effektiva konstruktionen 
av Dyna-4-transmissionen ger oslagbar produktivitet, 
kontroll och bekvämlighet med helt kopplingsfri växling av 
16 växlar framåt och 16 växlar bakåt.

Alla modeller i MF 5600-serien kan utrustas med Dyna-
4-transmission – där alla alternativ utvecklats speciellt 
för att hantera effekten i din traktor i MF 5600-serien. 
Dessa transmissioner innehåller en mängd avancerade och 
automatiska funktioner, men är trots det lättmanövrerade.

Dyna-4 ger klassledande, enkel och bekväm kontroll som 
manövreras med antingen Power Control-reglaget för 
vänster hand eller T-reglaget till höger. Det finns även ett 
alternativ att med lastarens joystick byta färdriktning och 
växlar.

Fördelarna med Dyna-4 är:
•	 Utomordentlig	prestanda	på	gårdsplanen,	fältet	

eller vägen - 16 växlar framåt och 16 bakåt och 
alla manövreras med en spak utan att använda 
kopplingen. Med Speedmatching väljs den bästa 
Dynashift-växeln vid byte av växelgrupp

•	 Så	enkelt	det	kan	bli	med	Power	Control-reglaget	
för vänster hand, T-reglaget eller ett alternativ 
med joystickmanövrering för höger hand.

•	 Bekväm	manövrering	vid	användning	av	
lastarfunktionen med hjälp av Comfort Control 
kan mjuk eller snabb växling justeras.

•	 När	du	trampar	på	bromspedalen	läggs	
transmissionen i neutralläge

18
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Dyna-6 har sex Dynashift-steg i varje 
växelgrupp, vilket totalt ger 24 växlar 
framåt och 24 växlar bakåt, med 
utmärkt överlappning och totalt nio 
växlar i gruppen Fält (Sköldpadda).

             – Förbättrad prestanda

Dyna-6-transmissionen är speciellt konstruerad för modellerna 
med 110 hk till 130 hk och passar idealiskt till det längre 
axelavståndet och den fyrcylindriga motorn och dessa 
modellers exceptionella mångsidighet. Utöver de bekväma 
kontrollfunktionerna för effektiv lastaranvändning, har den även 
enastående funktioner för arbete på fältet.

Dyna-6 har nio växlar i gruppen Field Working plus en fantastisk 
överlappning för enastående flexibilitet vid alla typer av arbeten. 
All växling kan göras under belastning och AutoDrive växlar 
automatiskt. Topphastigheten på 40 km/h innebär snabbaoch 
effektiva transporter.

Fördelarna med Dyna-6 är:
•	 Maximal	produktivitet	med	24	växlar	framåt	

och 24 bakåt, utan att behöva använda 
kopplingen

•	 Med	Power	Control-reglaget	får	du	tre	
funktioner i en – körriktningsändring framåt/
bakåt, urkoppling och växling

•	 Nio	växlar	i	gruppen	Fält	(Sköldpadda)

•	 När	du	trampar	på	bromspedalen	läggs	
transmissionen i neutralläge

•	 Superkryp-hastigheter

•	 Eco-läge	som	standard

FRÅN M
ASSEY FERGUSON
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ECO-läget 

ECO-transmission
I ECO-läget uppnår traktorn maximal hastighet 
med lägre motorvarv, vilket är särskilt användbart 
vid transportarbeten. Det lägre varvtalet gör att 
bränsleförbrukningen minskar, samtidigt som 
bullernivån sänks och körupplevelsen förbättras.
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Välkommen till din arbetsplats

Vi är mycket noga med att se till att du som förare av en traktor i MF 5600-serien alltid ska ha 
fördelen av en enastående tyst och bekväm hytt, som kombinerar oöverträffad sikt med en fantastisk 
placering av reglagen för att minska utmattning och skapa en mer produktiv och lugn arbetsplats.

Den högkvalitativa hytten är utrustad enligt dagens högsta standard med en stor vindruta för utmärkt 
sikt över den brant sluttande motorhuven. Den är utrustad med ett stort antal funktioner som 
underlättar din arbetsbörda och ökar den totala effektiviteten.

Alternativen med Essential- eller Efficient-hytt innebär att du även kan skräddarsy din traktor så 
att den passar exakt för dina specifika behov. För att passa alla byggnader finns valet av två olika 
hyttplaceringar och ett val mellan lågbyggt, frisikts-eller standard-tak.

Mekanisk fjädring finns som ett tillval till hela serien och alla fyrcylindriga modeller kan även utrustas 
med en ny typ av fjädrad framaxel.
Det finns luftkonditionering och ett säte med luftfjädring som tillval.

Komfort i toppklass
Det finns ett urval av säten 
som passar speciella 
arbetsbelastningar och 
arbetsuppgifter. Mekanisk 
fjädring är idealisk för körning 
på väg, medan ett automatiskt 
säte med luftfjädring ger extra 
komfort under långa dagar.

Information där du behöver den
Tydliga, instrument som sitter på 
en smal instrumentpanel och som 
visar viktig driftinformation. Många 
olika funktioner kan ställas in och 
justeras på punktmatrisskärmen.

Allt på sin rätta plats
På den högra stolpen sitter reglage 
som inte används så ofta, men 
som ändå är en integrerad del av 
arbetsdagen. Här sitter omkopplaren 
för arbetsbelysning, omkopplaren 
för kraftuttag bakåt, inställningar 
för trepunktslyften bak samt 
hydraulomkopplaren för kombinerat 
flöde (Combine Flow).

Lättåtkomlig hytt
Du kan nå i hytten antingen från 
den högra eller vänstra dörren 
genom breda öppningar och stora 
fotsteg. Det nedersta fotsteget är 
justerbart så att du kan välja den 
höjd som är mest bekväm för dig.

Standardtak med lucka Frisikts-tak med FOPS Lågbyggt-tak

Med alternativa hytthöjder och taktyper kan du skräddarsy din traktor i MF 5600-serien så att du enkelt 
kommer in i alla byggnader och det passar dina behov exakt. Standardhyttens position har ett helt plant 
golv och kombinationen med standardtak och extra hyttfjädring ger optimal komfort.

Hyttkonstruktionen med låg position är likadan, men ramen är monterad lägre för att sänka totalhöjden 
och göra det enklare att köra in i olika byggnader.

Anpassa taket så att du kan köra in
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Essential 
En okomplicerad, och praktisk  
konstruktion gör hanteringen enkel

Reglagen i hytten Essential
På alla traktorer i MF 5600-serien med Essential-hytt, är alla reglage som används ofta 

ergonomisktplacerade på konsolen för att garantera största möjliga produktivitet under alla förhållanden. 
Varje instrument är tydligt utformat och placerat, vilket gör det snabbt och lätt att nå dem. På stolpen 

sitter de reglage som inte används så ofta, samt arbetsbelysningen och tändningsnyckeln.
ESSENTIAL

Upp till fyra låsbara hydraulventiler kan 
väljas som tillval

Växelreglage till transmissionen för 
smidig växling

Handgasreglage

Djupreglering av trepunktslyften

Elektronisk trepunktslyft

kontrollpanel för arbetsbelysning 
och roterande varningsljus

Elektronisk justering av 
bakre trepunktslyften

Essential är grundmodellen i MF 5600-serien, men den är allt annat än 
grundläggande. Funktionerna har alla de egenskaper du kan förvänta av en 
Massey Ferguson, de är enkla, lättanvända och mångsidiga för att passa för 
behov som kräver effekt och prestanda utan för mycket lull-lull. 3CY
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Reglagen i Essential-hytten med joystick för lastarbeten
En unik mekanisk joystick från Massey Ferguson avsedd för traktorer 

utrustade med Open Centre-hydraulik, som inte bara kontrollerar 
lastarfunktionerna, utan växlar också körriktning plus att där även finns 

reglage för att öka eller minska växlar, samt koppling.

Mekaniskt styrd multifunktionsjoystick 
för lastarbeten

23
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Reglagen i Essential-hytten med 
elektronisk joystick för lastarbeten
En elektronisk joystick monterad på 
armstödet finns till Essential-hytten 
med specifikation för kombinerat flöde 
med 100 l/min och klar för lastare 
från fabriken. Detta ger inte bara mjuk 
och exakt manövrering av lastaren, 
utan där finns även knappar för att 
reglera transmissionen, lastaren, 
hydraulventilerna bak eller frontlyften.

Elektronisk 
multifunktionsjoystick

Manövrering av en 3:e och 
4:e hydraulfunktion
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Specifikationer för tillval för Essential-
hytten:
•	 Integrerad	frontlyft	och	kraftuttag
•	 Mekanisk	hyttfjädring
•	 Luftkonditionering	med	manuell	inställning
•	 Mekanisk	multifunktionsjoystick	för	lastare
•	 AGCOMMAND™	Telemetri
•	 System	Ready
•	 Panoramahytt	med	fönster	av	polykarbonat		
 på höger sida

Bland standardfunktionerna i Essential-         
hytten finns:
•	 Control	Centre	med	T-reglage	för	växling
•	 Dyna-4	16x16	halvautomatisk	transmission
•	 Eller	Dyna-6	24x24	Eco	med	AutoDrive
•	 Clutch	Effect	frikopplar	transmissionen	vid		 	
 bromsning
•	 Mekaniskt	reglerade	hydraulventiler 3CY
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Efficient 
produktivitet vid dina fingertoppar 

Reglagen i hytten Essential 
Efficient-paketet ger ökad produktivitet, snabbare, bättre och noggrannare körning 
tack vare det goda urvalet av utrustning och komponenter. Utrustningsnivån Efficient 
finns till alla fyrcylindriga traktorer med 110 hk till 130 hk i MF 5600-serien. Den 
levereras med Dyna-4 eller Dyna-6-transmission med AutoDrive som standard.

Till traktorer förberedda för lastare finns även ett alternativ med en elektronisk 
multifunktionsjoystick integrerad i konsolen på armstödet. Utöver manövrering av 
funktioner för lastare och transmission, kan den här joysticken även användas för 
manövrering av det extra kraftuttaget fram.

EFFICIENT

Specifikationer för tillval för Efficient-hytten:
•	 Mekanisk	hyttfjädring
•	 Integrerad	frontlyft	och	kraftuttag
•	 Joystick	till	lastaren	med		 	 	
 transmissionsstyrning
•	 Datatronic	4	CCD-konsol
•	 Klar	för	AGCOMMAND™	Telemetry	System	

Bland standardfunktionerna i Efficence-        
hytten finns:
•	 Dyna-4	eller	Dyna-6-transmission	med	AutoDrive
•	 Luftkonditionering	med	manuell	inställning
•	 Vridbart	säte	med	luftfjädring
•	 Elektriskt	och	mekaniskt	reglerade	hydraulventiler
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Upp till fyra låsbara hydraulventiler kan monteras som tillval
AutoDrive-reglage

Växelreglage till transmissionen för smidig växling

Bakre trepunkts lyft

Djupreglering av trepunktslyften

Handgasreglage

Strömbrytare för 
främre och bakre 

kraftuttag samt 
val för automatiskt 

kraftuttag

Kontrollpanel för 
arbetsbelysning och 

roterande varningsljus

Elektronisk 
justering av bakre 

trepunktslyften
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Elektronisk 
multifunktionsjoystick

Ändring av växel/
gruppväxel - öka

Ändring av växel/
gruppväxel - minska

Växelreglage för 
fram/back

Lastarens 3:e och 
4:e funktion 

Bakre lyft

Djupkontroll

Inkoppling av 
vändtegsautomatik

Styrspak till 
transmissionen

Motorvarvtal minne A

SV1 farthållare

Handgasreglage

Datatronic 4-Control Centre-display (CCD) har 
en optimalt placerad 7-tums färgskärm. Den 
är ergonomiskt justerbar till förarens ögonnivå. 
CCD-skärmen visar viktig traktorinformation, 
minne och lagrade uppgifter för automatisering 
av vändtegsmanövrering. CCD är förberedd för 
ISOBUS och kan utrustas med en kamera.
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Panoramahytt som tillval
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Panoramahytten till MF 5600-serien ger föraren obehindrad sikt åt höger 
för säker och effektiv användning av sidomonterad utrustning. Den breda 
panoramarutan av polykarbonat är mycket tålig och skyddar föraren från 
flygande föremål. 

En speciell beläggning skyddar rutan mot repor och med ett system för 
spolning/torkning ger utmärkt sikt under alla förhållanden. För entreprenad 
och vägarbeten finns fästen och kablar till hytten så att du enkelt kan 
montera en varningstriangel eller varningsblinkers.

Vill du veta mer om panoramahytten till Massey Fergusons traktorer och 
deras enastående funktioner kontaktar du din lokala MF-återförsäljare eller 
distributör. Hämta ditt exemplar av vår specialbroschyr för panoramahytt..



I MF 5600-serien blandas finesser och enkel manövrering. Den ger hög komfort och utmärkt kontroll. De nya traktorerna sätter 
standarden för segmentet när det gäller motoreffekt och vridmoment. De är otroligt enkla att manövrera vid hårt arbete på gårdsplanen, 
på fältet eller på vägen - en fantastisk allround-maskin!

Sikt i en klass för sig med den branta motorhuven, val av hytthöjder, hydraulik med högt flöde och stor smidighet gör alla modeller till en 
perfekt partner vid lastarbeten. 

MF 5600-serien är konstruerad för att klara de krav en modern maskinpark ställer. Ett urval snabba hydraulsystem ger snabb, och precis 
manövrering oavsett om traktorn används för hårt arbete på fältet för slåtter, balpressning, plöjning, jordbearbetning eller sådd. 

Alternativet med integrerad frontlyft gör det möjligt att utföra två uppgifter samtidigt och därmed öka kapaciteten. Kraftuttagets 
imponerande effekt uppfyller alla redskapskrav med ett antal olika varvtalsintervall och enkel, bekväm manövrering. 

När det gäller transporter, är MF 5600-serien kung på vägen – hög motoreffekt och högt vridmoment levereras med låga motorvarv för 
en fantastisk prestanda och ekonomi. Dyna-4 and Dyna-6-transmissionen gör det enkelt att växla och med alternativet AutoDrive blir 
växlingen helt automatisk.

Framaxelns och hyttens fjädring ökar komforten och minskar påfrestningarna på föraren under långa och tuffa arbetsdagar.

Din mångsidiga och tillförlitliga arbetshäst  
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Vi förstår dina behov. Oavsett om du är entreprenör, har mjölkproduktion, blandjordbruk eller ett familjejordbruk, 
är MF 5600-serien konstruerad för dina dagliga behov.



Din mångsidiga och tillförlitliga arbetshäst  
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Den oöverträffade 
lastarspecialisten

Traktorerna i MF 5600-serien är speciellt konstruerade 
för maximal manövrering med lastarna i MF 900-serien. 
Den perfekta kombinationen - båda är helintegrerade från 
fabriken för att kunna ge maximal prestanda.

Lastare i MF 900-serien utan 
parallell lyft Lastare i MF 900-serien med parallell lyft

MF 931 MF 933 MF 941 MF 951 MF 936 MF 938 MF 939 MF 946 MF 948 MF 949 MF 956
MF 5608 l l l l l l l l l l l

MF 5609 l l l l l l l l l l l

MF 5610 l l l l l l l

MF 5611 l l l l l l l

MF 5612 l l l l l l l

MF 5613 l l l l l l l

Lyfthöjd vid armcentrum m 3,20 3,50 3,75 4,0 3,50 3,50 3,65 3,75 3,75 3,90 4,0
Lyftkapacitet vid max. lyfthöjd vid 
armcentrum

Kg 1390 2060 2150 2310 1520 1840 1520 1900 2210 1890 2060

Lyftkapacitet i markplan vid armcentrum Kg 2310 2690 2810 2920 1920 2270 1560 2400 2770 2220 2520
Min. brytvinkel Grader 44 44 43 46 43 43 44 43 43 44 44.8
Max. tippvinkel Grader 58 58 59,7 55,5 58 58 58 60 60 54 55

Grävdjup mm 150 155 158 165 160 160 120 160 160 170 163

MF 5600



Frisikts-taket finns som tillval för att ge en 
obehindrad sikt vid arbete med lastare

Lastarmodellerna har förbättrad lyftkapacitet och nya 
brytvinklar som erbjuder imponerande materialhantering, 
särskilt när du använder en skopa.

Massey Fergusons unika 
multifunktionsjoystick för lastaren

En riktigt bra lastartraktor kännetecknas 
av en motorhuv med utmärkt sikt, som 

ger en enastående överblick över lastaren, 
redskapen och hanteringen

Den genomtänkta konstruktionen 
innebär att det finns gott om utrymme 

mellan lastarens armar och motorhuven, 
vilket ger utmärkt åtkomst till 

motorområdet och luftfiltret

Lastarens fundament sitter smidigt mot traktorns 
chassi. Dess integrerade struktur har konstruerats 

noggrant av våra ingenjörer, som förstår vad som krävs 
av en traktor och lastare

Enkel till- och frånkoppling 
av lastare och redskap gör 
hela arbetet snabbt och 
mycket okomplicerat

MF 5600-serien: Enastående lastaregenskaper
•	 Utmärkt	sikt	över	den	smala	instrumentpanelen	och	

den smala och brant sluttande motorhuven
•	 Stor	manövrerbarhet	och	smidig	konstruktion
•	 Två	hyttpositioner	och	Standard,	Frisikt	eller		

Lågbyggt -tak
•	 Tre	olika	hydraulsystem	ger	exceptionellt	tryck,	flöde	

och gensvar.
•	 Manövrera	Power	Control-spaken	med	vänster	hand	

eller ändra körriktning, växla och välj neutralläge med 
höger hand och T-reglaget 

•	 Välj	mellan	olika	typer	av	joystick	för	att	manövrera	
lastaren, ändra körriktning och växla

•	 ‘Clutch-Effect’	–	Frikopplar	vid	bromsning
•	 ‘Comfort-Control’	–	Justerbar	känslighet	för	

körriktningsändring – från långsam och mjuk till snabb 
och dynamisk

•	 På	traktorer	som	beställts	lastarförberedd,	behöver	
bara lastararmarna och redskapet monteras

MF 900-serien: Den perfekta lastaren
•	 Konstruerad	att	passa	till	traktorerna	i	MF	5600-serien

•	 Den	smidiga	lastarmskonstruktionen	ger	oöverträffad	
sikt och säkerhet

•	 Inbyggda	ledningar	minskar	risken	för	skador

•	 ‘Lock	&	Go’,	ett	halvautomatiskt	kopplingssystem	
förenklar till- och frånkoppling

•	 Snabb	koppling	av	alla	slangar		

•	 Soft	Drive	dämpar	stötar	och	skyddar	både	föraren	och	
maskinen mot stötbelastningar

•	 Helintegrerad	manövrering	med	ett	urval	joysticks	till	MF	
5600-serien

•	 Enkel	inkoppling	av	ett	stort	sortiment	med	redskap

FRÅN M
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En mängd dedikerade konstruktionsegenskaper gör MF 5600-serien till 
den bästa traktorlastaren i sin klass – utan motstycke.  MF 5600-serien 
utrustad med en lastare i MF 900-serien erbjuder de absolut senaste 
innovationerna för en mångsidig lastare.

Enastående lastarfunktioner

Allt under kontroll
B

C

D

A

På alla traktorer i MF 5600-serien 
finns tre olika typer av 
multifunktionsjoysticks att välja 
på med vars hjälp föraren kan 
manövrera lastaren, hydrauliken och 
transmissionen samtidigt utan att 
släppa ratten med mer än en hand 
för maximal exakthet och säkerhet 
under arbetet.

Byte av växel/
gruppväxel

Lastarbete

Växling framåt/bakåt

Multifunktionsjoystickens 
viktigaste funktioner:
A. Lyft
B. Sänk
C. Tilta in
D. Tippa

Kombinerade funktioner:
A/C. Lyft och tilta in
A/D. Lyft och tippa
B/C. Sänk och tilta in
B/D. Sänk och tippa - 
justering av skopan i 
horisontalläge

MF 5600
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•	 Mekanisk	multifunktionsjoystick	
•	 Elektronisk	–	Essential	
- Monterad i armstödet
•	 Elektronisk	–	Efficient	
- Integrerad i armstödet

Ny funktion - “Kopplingseffekt”
Frikoppling kan nu aktiveras via bromspedalen. Detta 
betyder att föraren kan bromsa och koppla samtidigt 
med bara en fot, vilket ger total kontroll över maskinen. 
Hanteringen av lastaren blir enklare, bekvämare och säkrare 
i alla lägen.



Enastående lastaregenskaper
Traktorer som beställs klara för lastare levereras med ett oöverträffat antal 
fabriksmonterade funktioner och tack vare det behöver bara lastarmar och 
redskap monteras.
•	 Helintegrerad	lastarram
•	 Förmonterade	ledningar	till	hydraulventilerna	monterade	på	lastarens	fäste
•	 Välj	mellan	mekaniska	eller	elektroniska	joysticks

Med mekanisk eller elektronisk reglering erhålls:
•	 Extrafunktioner	som	ställs	in	från	punktmatrisskärmen	på	
instrumentpanelen 
•	 Inställning	av	skopans	skaksystem*
•	 Automatiskt	val	av	motorvarv	när	joysticken	används*
•	 Låsning/upplåsning	av	redskapets	låssprintar
•	 Inställning	av	hydraulflöde*
•	 Lastarmsfjädring	till/från
•	 Inställning	för	aktivering	av	frikoppling	vid	bromsning	
•	 Manövrering	av	en	3:e	och	4:e	lastarfunktion
* Finns även med elektrohydraulisk lastarventil
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Enkelt och effektivt hydraulsystem
58 liter olja/minut finns tillgängligt för lyft och externa hydrauliska 
funktioner.
Högt flöde och tryck medger lyft av tung utrustning och ger kraft till 
redskap.

Nytt 100-liters “kombinerat flöde” (Combined Flow) som tillval
Ett oljeflöde på 100 liter/min aktiveras med en knapptryckning. Det 
högre flödet ger extra fart och kraft till lastaren och för att öka lyftens 
hastighet.
 
Kraftuttag med hög effektivitet
Kraftuttaget baseras på en okomplicerad drivlina som ger maximal 
kraftöverföring. Kraftuttagsvarvtalet växlas elektrohydrauliskt. 
Vippströmbrytarna för inkoppling sitter bekvämt placerade på konsolen. 

Nyckeln till en pålitlig, hårt arbetande maskinpark är att 
välja en traktor som uppfyller kraven från dagens moderna 
redskap och utnyttjar deras fulla potential inom ett stort 
användningsområde i jordbruket. MF 5600-serien har 
utmärkt lyftkapacitet och lastförmåga med enastående 
hydraulisk potential och kraftuttagsspecifikationer som ger 
dig total flexibilitet i arbetet.

Frigör potentialen -  
Hydraulik och kraftuttag
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Inkoppling av kraftuttag
Inkopplingen av kraftuttaget sker fortfarande elektrohydrauliskt med hjälp av 
samma säkerhetsbrytare med 3 lägen (På, Av och Lås/Bromsa). Externa brytare på 
bakskärmarna finns tillgängliga som standard för till- och frånkoppling av kraftuttaget.

•	 540/540 Ekonomi varv/min som standard
•	 540/540 Ekonomi/1 000 varv/min “ekonomi” erbjuder kraftuttagsvarvtal i 

standard- och ECO-läge vid ett motorvarvtal på 1 560 varv/min för att spara 
bränsle och sänka produktionskostnaderna

•	 Elektrohydraulisk växling ger optimal komfort för föraren
•	 Med reglaget PTO STOP/START på bakre skärmen kan föraren säkert använda 

tillkopplade maskiner från utsidan av traktorns hytt
•	 Automatisk. Kraftuttaget kopplas in och ur när den bakre trepunktslyften höjs  

och sänks
•	 Främre kraftuttag finns som tillval

Reglaget för kraftuttaget sitter på den 
högra konsolen

Elektrohydraulisk styrning av 
kraftuttagsvarvtalet

A. 540 Eco kraftuttag med 1 560 varv/min
B. 540/1 000 kraftuttag med 2 000 varv/min

1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200

A

B

Anpassningen av kraftuttagets varvtal till motorns varvtal har 
utformats för att säkerställa en optimal användning av AGCO 
POWER-motorns effekt och vridmoment. Samtidigt minimeras 
bränsleförbrukningen och maximal produktivitet och effekt 
uppnås.

Eff
ek

t (
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)

Motorvarvtal (varv/min)



Seriös när det gäller hårt arbete
Både den främre och bakre axeln på MF 5600-serien är speciellt 
konstruerade för att arbeta hårdare och lätt utföra de tuffaste jobben. 
Konstruktionen av vår bakaxel ger en stark, fast och säker plats för 
bromsar, differentialspärr, 4WD-koppling och kraftuttagets drivlina.

Marknadsledande elektronisk trepunktslyft (ELC) är standard
Det senaste ELC-systemet ger exakt och snabb styrning av lyftens funktioner, och säkerställer en 
noggrann kontroll av arbetsdjupet för jordbearbetande redskap samt arbetshöjden för redskap som inte 
bearbetar jorden.
Reglagen omfattar ett lyftreglage och en enkel panel som möjliggör en bekväm och enkel manövrering 
av lyften. Aktiv transportkontroll är också en mycket användbar standardfunktion. Externa reglage för att 
lyfta och sänka sitter på höger och vänster stänkskärm.
”ELC-reglagen” sitter lätt åtkomliga till höger om föraren för att ge noggrann kontroll av redskapets djup 
samt lyftning och sänkning av lyften.
Panelen för elektronisk lyftkontroll möjliggör en okomplicerad justering av andra funktioner för högre 
produktivitet. 

Funktionerna omfattar:
•	 Läges-/Intermix-/dragkraftskontroll – För noggrann hantering av alla typer av redskap
•	 Justering av sänkhastighet – För optimal prestanda och säkerhet, inklusive spärr
•	 Kontroll över maximal lyfthöjd – Justerar lyfthöjden exakt, skyddar kraftuttagsaxlarna, traktorn och 

redskapen, och reducerar cykeltiderna vid vändtegen
•	 Lyft-/sänk-/höjd-/djupkontroll – Möjliggör exakt justering och säkerställer noggrann kontroll 
•	 Aktiv transportkontroll (ATC) – Ger stötdämpning för den bakre trepunktslyften och skyddar traktorn 

under transport av tunga redskap, vilket förbättrar komforten för föraren 

ELC-reglage

Reglage till den bakre trepunktslyften på 
stänkskärmen

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

36



MF 5600

Världens mest betrodda trepunktslyft

Högt specificerad trepunktslyft
Trepunktslyften har optimerats särskilt för att komplettera en 
traktor i denna storlek. Den har en imponerande lyftkapacitet 
på upp till 5 200 kg, vilket gör att tung utrustning kan 
lyftas med lätthet. Fullt justerbara lyftstänger och robusta 
stabilisatorer ger en korrekt justerad tillkoppling och inställning 
för ett brett sortiment av burna och delburna redskap.
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Med total kontroll

Automatisk kontroll
•	 Med	en	styrenhet	till	transmissionen	automatiseras	

funktioner som används ofta, t.ex. differentialspärr, 
kraftuttag och Speedmatching till transmissionen

Äkta fyrhjulsdrift
•	 Hydralock	ger	äkta	fyrhjulsdrift	med	snabb	aktivering	

av differentialspärrarna fram och bak 
•	 Centrummonterad	drivaxel	(inkapslad)	ger	ökad	

markfrigång
•	 Snäv	styrvinkel	för	optimal	manövrerbarhet	vid	

lastarbeten och snabba vändtegsvändningar på fältet

Fade-free bromsning
•	 Säker	och	effektiv	bromskraft	från	stora	skivbromsar	

med konstant trycksmörjning

Yttre hydrauluttag
•	 Flera	typer	av	hydrauluttag	och	alternativ	för	

manövrering hjälper dig få ut mesta möjliga av dina 
moderna redskap, samtidigt som de blir lättare att 
manövrera

•	 Finns	med	två	eller	fyra	hydrauluttag
•	 Reglering	via	spak	och	joystick	på	Essential-versioner	

med system med öppet mittläge och kombinerat flöde
•	 Alternativ	med	elektronisk	joystick	för	Essential-

versioner med kombinerat flöde klara för lastare
•	 På	Efficient	modellerna	finns	tillvalet	

fingertoppsreglage i kombination av CCLS med ett 
flöde på 110 l/min.

•	 Den	elektroniska	joysticken	kan	även	användas	till	
trepunktslyften fram och hydraulventilerna bak när 
lastaren inte används

Framaxelns upphängning 
Extra komfort och förbättrad drivning erhålls 
tack vare ny och innovativ framaxelupphängning, 
som utvecklats av Massey Ferguson uteslutande 
till traktorerna i MF 5600-serien med längre 
axelavstånd och 110 hk till 130 hk.

Den enkla konstruktionen ger utmärkt åkkomfort, 
vändradie och full fjädringsvinkel utöver största 
möjliga markfrigång

MF 5600
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Dra full nytta av effekten i MF 5600-serien för att öka produktiviteten genom att kombinera 
frontlyften och trepunktslyften bak. Eftersom frontlyften är helt integrerad i konstruktionen 
bevaras traktorns kompakta mått, vilket ökar stabiliteten och manövrerbarheten.

Med en lyftkapacitet på 2 500 kg hanterar frontlyften enkelt moderna redskap lätt 
och kontrollerat. På alla traktorer kan även joysticken användas för manövrering av 
trepunktslyften. 

•	 Eluttag

•	 Hydrauluttag	(standard)

•	 Kraftuttag	fram	som	tillval

•	 Förbättrad	markfrigång	gör	att	traktorn	kan	användas	i	svår	och	kuperad	terräng

Helt integrerad frontlyft 
för obegränsad mångsidighet
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AGCOMMAND™ är det perfekta verktyget för hantering av maskinparker och övervakning av stora 
verksamheter, entreprenörer eller över huvud taget alla som behöver hålla ett öga på sin utrustning för 
att den ska fungera – under alla förhållanden. Som en del av Fuse™ Technologies, kan den monteras 
på ett brett sortiment av utrustning för att skapa omfattande, universella system.

Driftdata samlas in automatiskt och överförs trådlöst för att visas i nära realtid på en säker webbplats 
– inga speciella program behövs.

AGCOMMAND™ sätter ditt finger ständigt på pulsen
Fleet 

Management

Instrumentbräda
Med AGCOMMAND™ Advanced kan du övervaka maskinerna i 
upp till 30 minuter per dag i nära realtid. Du kan visa de viktigaste 
parametrarna på den virtuella instrumentpanelen via en stationär 
eller bärbar dator. Du kan t.ex påkalla förarens uppmärksamhet utan 
att behöva ringa om t.ex. bränsleförbrukningen verkar vara för hög 
och du kan t.o.m. göra inställningar för att få den bästa effekten. 
AGCOMMAND™ Advanced är det perfekta verktyget för entreprenörer 
och arbetsledare som vill se till att även de mindre erfarna förarna av 
skördetröskor får ut det bästa av maskinen.

Effektivitetsrapport
Med den här funktionen går det att skapa 
två typer av rapporter: Tidseffektivitet 
(andelen av det totala antalet maskintimmar 
för varje status) och avståndseffektivitet 
(andelen av arbetstid/vändteg/transport av 
den totala sträckan som maskinen har kört). 
Rapporten visar tiden som traktorn 
arbetade och/eller körde på vändtegen, 
körde en transportsträcka eller stod stilla. 
Maskinparksägaren kan snabbt analysera 
förarnas effektivitet och körsätt. Rapporten 
visar den totala tiden och sträckan, och kan 
skapas för upp till fem maskiner på en gång. 
Datan kan sedan exporteras till hanterbara 
PDF- eller Excel-filer som kan bearbetas via 
en stationär eller bärbar dator.

Karta över fordonshistorik
Kartan över fordonshistorik visar var traktorn 
har kört under en vald tidsperiod. Du kan 
se var traktorn har stannat, var den har 
arbetat och var den har kört som en planvy 
eller satellitvy via Google. AGCOMMAND™ 
Advanced kan visa parametrar som samlats 
in med CANBUS. Du kan t.ex. se motorns 
belastning, slirning, bränslenivå och 
-förbrukning. 
Maskinen är ständigt spårbar.



Skanna här för att hämta appen!
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Flexibilitet under drift 
Ta med dig alla fördelar med AGCOMMAND™ ut 
på fältet med den nya appen till AGCOMMAND™ 
för iPad och iPhone, som hjälper dig övervaka dina 
maskiner var du än befinner dig eller när du vill. 
Du kan även använda rapporteringsfunktionerna 
för historik och effektivitet för att analysera 
utrustning på fältet.

Appen har alla funktioner som finns på 
datorversionen. Däribland samma åtkomst i 
nära realtid till maskinens webbplats där du får 
snabb information och en snabb överblick över 
maskindata - position, adress och väder.

AGCOMMANDAGCOMMAND

AGCOMMANDAGCOMMAND

AGCO:s övergripande nya teknikstrategi kallas Fuse™ Technologies och kommer att ge professionella lantbruksproducenter 
runt om i världen smidig integration och anslutning för alla gårdens maskiner. Den kommer att förändra lantbruket genom att 
erbjuda avancerade lösningar som leder till minskade insatskostnader samt ökad effektivitet och lönsamhet.

EffektivitetsrapporterHistorikrapporter

Efficiency time

Webbplats Maskinuppgifter
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Förenklad service

Hyttens luftfilter kan lätt tas bort 
för rengöring.

Det välproportionerade kylarpaketet 
är lätt att komma åt, rengöra och 
underhålla. Även motorns luftfilter 
är lättåtkomligt.

Den slimmade motorhuven och 
förbättrade konstruktionen gör 
det lätt att komma åt oljestickan 
och filtren.

Det kompakta kylarpaketet ger 
utmärkt sikt över den slanka och 
smala motorhuven samtidigt som den 
ger gott om utrymme för rengöring 
och service.

Det okomplicerade och enkla servicearbetet gör det smidigt att underhålla 
traktorn och ger dig mer tid på fältet. Med ett serviceintervall som ökat med  
25 % till 500 timmar har kostnaderna för underhåll minskat avsevärt.
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 Branschledande reservdelsleverans från AGCO Parts.

Våra återförsäljare strävar efter att hitta rätt produkt till dig och att 
sedan ge dig support med bästa tänkbara service, uppbackning och 
reservdelsprogram. Bakom varje maskin från Massey Ferguson finns 
ett antal högt kvalificerade specialister som bara ägnar sig åt att ge 
dig, din utrustning och din verksamhet sitt fulla stöd.

Fråga din återförsäljare om vår förmånliga finansiering via AGCO 
Finance, som kan omfatta leasing, avbetalning, uthyrning och lån.

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.

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

Professionell hjälp 
När du behöver den

Riksomtäckande nätverk av återförsäljare garanterar att varje maskin 
levereras med den support och service du behöver för att hålla 
arbetet igång – oavsett när eller var du behöver den.



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

44 Standard- och tillvalsutrustning för olika typer av hytt

Essential Efficient

Modeller

MF 5608 / MF 5609 / MF 5610 MF 5611 / MF 5612 / MF 5613 MF 5611 / MF 5612 / MF 5613
Motor

Motorhuv för utmärkt sikt l l l

Motorvärmare m m m

Transmission
Power Control-växling l l l

T-reglage på manöverpanelen l l -
T-reglage på armstödet - - l

Dyna-4 40 km/h Speedmatching l l -
Dyna-4 40 km/h AutoDrive m m l

Dyna-6 40 km/h AutoDrive - m m

Superkryp-funktion m m m

Förarmiljö
Standardhytt l l l

Mekanisk hyttfjädring m m m

Lågprofilhytt m m m

Panoramahytt (5 stolpar och höger fönster av polykarbonat) m m m

Standardtak l l l

Visioline-tak m m m

Lågbyggt-tak m m m

Taklucka m m m

Luftkonditionering med manuell reglering som standard m m l

Automatisk luftkonditionering/klimatkontroll - - m

Kylbox l l l

Luftdämpat och vridbart säte m m l

Automatiskt luftdämpat säte med dynamiskt fjädringssystem - - m

Extrasäte l l l

Förinkopplad radio l l -
Radio – MP3 – SD-kortplats – USB m m l

Radio – CD –MP3 – Equalizer, Bluetooth, USB och främre aux m m m

Stora teleskopiska sidospeglar l l l

Stora teleskopiska sidospeglar med elmanövrering och avfrostning - - m

Radar	&	slirkontroll - - m

 -   Finns inte     l  Standardspecifikation   m  Tillval
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Essential Efficient

Modeller

MF 5608 / MF 5609 / MF 5610 MF 5611 / MF 5612 / MF 5613 MF 5611 / MF 5612 / MF 5613
Förarmiljö

CCD/Datatronic 4 med video, ISOBUS-förberedd - - m

Vändtegsmanövreringssystem - - m

AGCOMMAND (Telemetri) m m m

Chassi och hydraulik
Mekaniskt reglerade hydraulventiler l l -

Elektriskt och mekaniskt reglerade hydraulventiler - m l

Power beyond - - m

Förberedd för lastare med mekanisk multifunktionsjoystick m m -
Förberedd för lastare med elektrisk multifunktionsjoystick - m m

Elektrisk redskapslyft med aktiv transportdämpning (ATC) l l l

Automatisk funktion för kraftuttag (aktivering av trepunktslyft) m m l

Fyrhjulsdrift l l l

Differentialspärr l l l

Automatisk funktion för 4-hjulsdrift och differentialspärr m m m

Teleskopiska dragarmsbegränsare l l l

Integrerat främre kopplingssystem m m m

Integrerat främre kraftuttag m m m

Elektrisk utrustning
Automatisk säkerhetsbrytare l l l

ISO-kontakt - - l

Externt lyftreglage på stänkskärmarna l l l

Extern start/stopp-knapp för kraftuttag på stänkskärmen l l l

Arbetsbelysning l l l

Extra arbetsbelysning på ledstänger och stänkskärmarna bak m m m

Övrig utrustning (specifikationer kan variera beroende på marknad)

Fjädrande framaxel - m m

Tvåhjulsdrift m m m

Vridbara främre stänkskärmar m m m

Extra hyttvärmare m m m

Hydraulisk vagnbroms m m m

Pneumatisk släpvagnsbroms m m m



Motor MF 5608 MF 5609 MF 5610 MF 5611 MF 5612 MF 5613
Max. (ISO 14396) hk vid 2 000 varv/min 85 95 105 110 120/89,5 130/96,5

Max. vridmoment (Nm) vid 1 600 varv/min 363 405 413 468 502 545
Motortyp AGCO POWER med elektronisk insprutning/common rail - 3,3/3 AGCO POWER med elektronisk insprutning/common rail - 4,4/4

Transmission
Typ Dyna-4 – växellåda 16 fram/16 bak med semi-powershift och vänsterhandsreglage Dyna-4/Dyna-6 – 24 fram/24 bak med semi-powershift och vänsterhandsreglage

Växlar (byts vid belastning) 4 4 4 4/6 4/6 4/6
Intervall (automatiserade) 4 4 4 4 4 4

Minsta hastighet (km/h) vid 1 400 varv/min * 1,3 1,3 1,3 1,3/1,1 1,3/1,1 1,3/1,1
Krypväxlar som tillval 32 x 32 32 x 32 / 48 x 48

Minsta hastighet (km/h) vid 1 400 varv/min *      
med superkryp

0,1 0,1 0,1 0,1 / 0,09 0,1 / 0,09 0,1 / 0,09

Eco-läge Max. motorvarvtal reducerat vid maxhastighet (endast Dyna-6-modeller)

Kraftuttag (Bakre)
Drift / styrning Oberoende / Elektrohydraulisk styrning

Kraftuttagsvarvtal som standard 540 / 540 Eco
Kraftuttagsvarvtal som tillval 540/540 Eco / 1 000

Kraftuttagsvarvtal vid motorvarvtal på 540 och       
1 000 varv/min

2 000

540 Eco 1 560
Kraftuttagsaxel

Standard 6-splines 6- och 21-splines
Tillval 6- och 21-splines

Hydraulik
Maximalt oljeflöde – Steg 1 32 l/min till styrning, bromsar, differentialspärr, kraftuttag, 4WD

Maximalt oljeflöde standard – Steg 2 58 l/min till hydraulventiler och lyft
Maximalt oljeflöde tillval – Steg 2 58 l/min till bakre lyft + 42 l/min till hydraulventiler

De två pumparna kan kombineras för att ge 100 l/min till hydraulventilerna (t.ex.: Lastare)
Styrning av kombinerat flöde Helautomatisk

Max. oljeflöde som tillval - Lastavkännande system 110 l/min
Max. tryck (bar) 200

Hydraulventiler som standard 2
Hydraulventiler som tillval 3 / 4

Bakre lyft
Kontroller Elektronik (höjd/djup, MF dragkraftsstyrning, intermix, max. höjd, sänkhastighet, stötdämpare)

Max. lyftkapacitet (kg)  4 300 5 200
Dragarmar Snabbkrokar (kat. 2) Snabbkrokar (kat. 3)
Frontlyft

Max. lyftkapacitet (kg) 2 500
Främre kraftuttag

Typ Oberoende / Elektrohydraulisk / 6 splines
Kraftuttagsvarvtal (varv/min) 1 000

Teknisk standardspecifikation
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 -   Finns inte    l  Standardspecifikation    m  Tillval   * Tillverkarens tester



MF 5608 MF 5609 MF 5610 MF 5611 MF 5612 MF 5613
Bromsar

Typ Elektrohydrauliska / Oljekylda
Differentialspärr

Typ Hydralock-axel fram och bak
Bakdäck
Standard 420/85 R 34 420/85 R 38

Tillval 460/85 R 30 460/85 R 34
Tillval 420/85 R 38 460/85 R 38

Vikter och mått
Vikt (kg)  4 200 4 200  4 300  4 800  4 800  4 800

Höjd
(med standarddäck, ungefärlig siffra beroende på             

däckmärke, ringtryck och last)
Hytt - standardläge med standardtak (mm) 2 755 2 755 2 755 2 779 2 822 2 822

Hytt - lågt hyttläge med Lågbyggt-tak (mm) 2 607 2 607 2 607 2 617 2 660 2 660
Hytt - lågt hyttläge med Visioline-tak (mm) 2 709 2 709 2 709 2 719 2 762 2 762

Hjulbas (mm) 2 460 2 460 2 460 2 550 2 550 2 550
Vändradie – - diameter (m) 7,9 7,9 7,9 8,5 8,5 8,5

Bränsletankens kapacitet (liter) 160 160 160 180 180 180
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FRÅN M
ASSEY FERGUSON

A
D B

E

C

E

 MF 5608/09/10 MF 5611/12/13
Fyrhjulsdrift                             
A – Axelavstånd - mm 2 460 2 550
B – Total längd från frontviktsbryggan till de bakre lyftarmarna - mm 4 253 4 358
B – Total längd från frontvikterna till de bakre lyftarmarna - mm 4 659 4 771
B –Total längd från frontlyften (transportläge) till den bakre trepunktslyftens lyftarmar - mm 4 354 4 488
C – Höjd från bakaxeln till hyttens överdel med standardtakf  
Standardhytt med plant golv- mm 2 002 2 026
Tillvalshytt med låg profil - mm 1 937 1 947
C – Höjd från bakaxeln till hyttens överdel med Visioline-tak  
Standardhytt med plant golv- mm 2 054 2 078
Tillvalshytt med låg profil - mm 1 989 1 999
C – Höjd från bakaxeln till hyttens överdel med Lågbyggt-tak  
Standardhytt med plant golv - mm 1 929 1 953
Tillvalshytt med låg profil - mm 1 864 1 874
D- Bredd, med (min/max) - mm 2 020 / 2 340 2 020 / 2 360
E – Markfrigång (med 420/85 R 38 -däck) - mm 405 405

Dimensioner
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