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Beauvais,
Frankrike Kompetenscenter för teknik och tillverkning

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 enligt de standarder när det 
gäller kvalitet, tillförlitlighet och produktivitet som garanterar trygghet 
för ägare och förare som förlitar sig på dem. Mer än 870 000 traktorer 
har tillverkats i Beauvais sedan starten 1960 och lantbrukare i fler än 
140 länder är beroende av produkterna.

De 2 500 anställda på anläggningen i Beauvais är särskilt stolta över 
de produkter de konstruerar och tillverkar. Även om hela 90 traktorer 
per dag lämnar bandet är var och en tillverkad med största omsorg 
och omtanke. Fokuseringen på kvalitet hänger samman med att 
Massey Ferguson är kända som ledare när det gäller att utveckla och 
erbjuda innovativa och banbrytande lösningar med tydliga, mätbara 
fördelar, t.ex. bränslesparande Selective Catalytic Reduction (SCR), som 
vi var först med på marknaden. Resultatet är traktorer som hjälper dig 
bruka jorden på ett mer produktivt och effektivt sätt.

Kontinuerlig forskning och utveckling i syfte att tillverka maskiner som 
utför mer för ägare och användare har varit en del av anledningen till 
varför Massey Ferguson har fått ta emot fler oberoende utmärkelser 
för innovation än någon annan tillverkare. Eftersom lantbrukare måste 
fortsätta att utvecklas är vårt engagemang i forskning och utveckling 
lika starkt som alltid.
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Den nya MF 8700-serien representerar höjden av Massey Fergusons ingenjörskonst. I toppen hittar vi den starkaste traktor vi någonsin 
tillverkat, ett flaggskepp med mer än 400 hk i en konventionell konstruktion. Men vi har inte gjort det bara för att visa att vi kan. 
Den banbrytande MF 8700-serien erbjuder bland den mest bränslesnåla, effektiva och användbara kraften i sin klass. Om du är en 
Massey Ferguson-kund, ta en närmare titt så får du se vad som gör MF 8700 ännu mer produktiv än de maskiner du lärt känna och lita på. 
Om Massey Ferguson är en ny bekantskap för dig, ber vi dig läsa vidare så att vi kan visa dig varför MF 8700-serien skiljer sig från alla andra 
traktorer i det här segmentet.

Det här är traktorer med en enorm arbetslust, byggda för att utan ansträngning tillryggalägga hektar efter hektar och hela tiden hålla föraren 
fräsch och bränsleräkningen på ett minimum. Även om det här är de största traktorerna som tillverkats av Massey Ferguson, är deras DNA 
ändå uppenbart i form av stildrag från samma robusta, eleganta ursprung. Samma engagemang för produktkvalitet som utmärker alla 
MF-produkter visar sig genast, eftersom bakom MF 8700 står samma skickliga ingenjörs- och tillverkningsteam från den prisbelönta fabriken i 
Beauvais, Frankrike. Men våra ingenjörer är medvetna om att även om sådana egenskaper som kvalitet, tillförlitlighet och bränsleeffektivitet är 
viktiga för alla traktorägare, finns det i den här effektkategorin en del speciella krav – förmågan att hantera breda redskap, långa timmar och 
svåra fältförhållanden. MF 8700-traktorer är konstruerade för att klara det här och lite till utan svårighet.

Med fem modeller i serien med effekt från 300-400 hk med motoreffektstyrning, kan traktorerna i MF 8700-serien med lätthet köras med 
de bredaste såmaskinerna, jordbearbetningsredskapen, tankkärrorna och släpvagnarna. Alla är utrustade med den branschledande CVT-
transmissionen, Massey Fergusons Dyna-VT, för optimal effektivitet, så att du kan dra full nytta av den här nya effektdimensionen.

8700: FÄLTETS MÄSTARE

Den kraftfullaste traktorn  
Massey Ferguson någonsin tillverkat  
är nu dina

Minska din arbetsbörda:
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Vi vet vilka höga krav det moderna lantbruket ställer på maskiner , maskiner som inte nödvändigtvis 
bara används inom lantbruket utan även inom entreprenadsektorn. I takt med att världens befolkning 
växer, ökar också kraven på dagens lantbruk för att kunna framställa och tillmötesgå efterfrågan på 
livsmedel. Dessa högt ställda krav på effektivitet kräver pålitliga maskiner som fungerar i vått och torrt.

Med stor förståelse för maskinernas olika användningsområden och innovativt tänkande, tillgodoser vi 
behoven som det moderna lantbruket ställer. Med kunskap och innovation har vi tillverkat MF 8700 så 
att den kan uppfylla de krav som finns inom modernt lantbruk så att du kan se framåt med tillförsikt.
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Den nya dimensionen för jordbrukskraft

• Den nya generationen av dieselmotorn från AGCO POWER erbjuder den åtråvärda kombinationen av bättre kraft, mindre utsläpp och lägre 
bränsleförbrukning. Tillsammans med den optimala transmissionsteknologin är det kombinationen av effektivitet, ekonomi och enkel användning 
som utmärker Dyna-VT som den bästa CVT i branschen – det här är traktorer som är byggda att hantera de tyngsta lasterna och de svåraste 
arbetsuppgifterna.

• En förarmiljö som är klassledande är det minsta du kan förvänta av den här typen av traktor – och i synnerhet av Massey Ferguson. 
Förstaklasshytten ger dig total kontroll med den bästa komforten och reglage för precision i alla arbeten timme efter timme.

• Massey Ferguson har länge varit ledande när det gäller att erbjuda lösningar som hjälper jordbrukare hålla kostnaderna nere och 
med MF 8700-serien fortsätter den traditionen genom att införa den senaste AGCO FuseTM Technologies för att garantera att förare och ägare 
hålls informerade och deras maskiner arbetar på topp.

• Bakom allt detta finns branschens bästa kundservice, utformad för att garantera att dina maskiner alltid arbetar optimalt. Massey Fergusons 
återförsäljare tillhandahåller service även utanför säsongen så att du kan vara fullt rustad inför det kommande året och i händelse av ett 
driftstopp, ser de till att du kommer igång igen så fort som möjligt.

Vi har redan satt standarden och med modellerna i MF 8700-serien har nyckelkomponenterna optimerats och förbättrats 
ännu mera för att tillföra en ny prestandanivå till branschen.

MF 8727 MF 8730 MF 8732 MF 8735 MF 8737

Max. effekt vid 1 900 varv/min (hk) 270 295 320 350 370

Maximal effekt med EPM (motoreffektstyrning) (hk) 300 325 350 380 400

Max moment vid 1 500 varv/min med EPM (Nm) 1 300 1 390 1 500 1 590 1 600

Hyttversioner Efficient eller Exclusive
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Upplev de 400 hästarna fullt ut

Vi har infört ett nytt tänkesätt när det gäller egenskaper och konstruktioner för 
nya MF 8700 för att öka effekten, komforten, användbarheten effektiviteten och 
tillförlitligheten.

Under skalet på din MF 8700!

01 NY motoreffekt som ger upp till 400 hk med 
EPM 
De mest kraftfulla traktorer som någonsin 
tillverkats av Massey Ferguson, konstruerade för 
den ultimata effekten, med låga driftskostnader.

02 NYTT avgassystem för att uppfylla kraven i 
Tier 4 Final 
och den kommande lagstiftningen.

03 NYTT förbättrat kylarpaket med CYCLAIR-
system 
konstruerad för att matcha den enorma 
uteffekten från de branschledande 8,4 liters 
AGCO Power-motorerna.

04 NY frontdesign för förbättrat luftflöde 
som anpassats till det nya kylarpaketet.

05 NY Panoramahytt med två olika 
utrustningsnivåer
Den tysta panormahytten med gott om 
utrymme och 360° runtomsikt har fått en ny 
instrumentpanel och i det nya armstödet sitter 
Multipad-spaken på Exclusive-versionerna.

06 NY konstruktion på trepunktslyften bak
som nu är starkare, robustare, mer lättanvänd 
och med ännu högre kapacitet än tidigare.

07 Bakhjulens diameter 
på 2,15 meter för bättre drivning, minskad 
markpackning och maximal överföring av kraften 
till underlaget.

08 NY monoblockvikt fram för snabb 
och enkel montering och borttagning vid behov.

09 Den senaste Dyna-VT Transmissionen 
Dyna-VT-transmission finns nu med Engine 
Power Management för extra kraft när du 
behöver den.

10 OptiRide Plus hyttfjädring

11 Enastående bakre trepunktslyft med hela 
12 000 kg lyftkapacitet

12 Många nya tekniker som t.ex. automatisk 
styrning med 
Auto-GuideTM 3000 auto-steering och 
AGCOMMANDTM telemetri. Auto-GuideTM 3000 
med Go Mode är nu fullt tillgänglig via CCD-
konsolen (tillval).

13 Frontlyft för maximal produktivitet på fältet 
en frontlyft och integrerat kraftuttag i traktorns 
front ger full kraft och bekvämlighet tillsammans 
med den främre drivaxeln och framaxelfjädringen 
som tillval - hela 5 000 kg lyftkapacitet.
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400 hästkrafters vridmoment och råstyrka Den är byggd för att 
hålla och kan därför ge sig i kast med den tuffaste terrängen 
och bruka de största landområdena under längre tid med låga 
driftkostnader och enastående tillförlitlighet. I MF 8700-serien 
samlas kraft, styrka, enastående ingenjörskonst, renare och mer 
bränslesnåla motorer.
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Smart design:
konstruerad för att överföra 
kraften till marken.

Bränslekostnaden utgör en viktig del av driftkostnaden för en traktor och genom att 
minska den kan man få en märkbar effekt på verksamhetens resultat, liksom en hjälp 
att uppfylla branschens åtagande när det gäller miljön. Hur en förare kör en maskin kan 
ha stor betydelse för bränsleförbrukningen och här har våra ingenjörer gjort sitt yttersta 
för att hjälpa till. Med 8,4 liters slagvolym från sex cylindrar, plus tredje generationens 
Selective Catalytic Reduction (SCR), Exhaust Gas Recirculation (EGR) och en Diesel Oxidation 
Catalyst (dieseloxidationskatalysator, DOC), är motorn i MF 8700-serien inte bara en av 
de mest produktiva kraftkällorna som finns, utan även bland de mest bränslesnåla som 
finns på marknaden. Engine Power Management (EPM) ger nu en effektökning på 30 hk till 
kraftuttaget, hydraularbete och transport.

Dieseloxidationskatalysatorn (DOC) har dolts under motorhuven för att behålla den fantastiska 
sikten, som är utmärkande för MF-traktorerna i det här segmentet. Precis som avgassystemet 
är det en underhållsfri enhet och därför behöver inte föraren bekymra sig om några 
servicekrav. Dubbla turboaggregat med elektronisk wastegate-styrning, mellan vilka en luft/
vatten laddluftkylare sitter för att ytterligare minska bränsleförbrukningen är hopkopplade 
med det kylda EGR-systemet för att ge bästa motorrespons genom hela varvtalsregistret och 
därmed garantera att det alltid finns tillräckligt med kraft – både vid låga och höga varvtal. 
Optimerad common rail bränsleinsprutning med högtryck begränsar utsläppen av partiklar, 
vilket innebär att det inte behövs något partikelfilter (DPF).

Med den här effekten, bidrar även EGR till kylningen och minskar förbrukningen av AdBlue® 
och bränsle, medan DOC är snyggt dold under den smala, sluttande motorhuven och det 
smala, ovala avgasröret ser till att inte skymma sikten.

Massey Ferguson var branschens innovatör när det gäller SCR-teknik och ända från start har 
våra traktorer i det här effektsegmentet tillverkats med det här systemet och kompletterande 
tekniker i centrum. Det är därför inga radikala förändringar behövde göras på MF 8700, utan 
man kunde behålla den smala, sluttande motorhuven som ger den fantastiska runtomsikten.

Traktorerna i MF 8700-serien har även ett nytt kylarpaket med högre kapacitet för att ytterligare 
förbättra prestandan, fastän de behåller den smala motorhuven och branschledande sikt framåt 
som sina föregångare. Med CYCLAIR styrs luften genom en bränslekylare och därefter en Charge 
Air Cooler (CAC) där hastigheten ökar genom intercoolern. I paketet finns även en vattenkylare, 
oljekylare och kondensor. Ventilationen genom motorhuven delar luftflödet och den kylda 
friskluften riktas mot kylaren. Åtkomst till filter och kylare har ny konstruktion för att förenkla det 
dagliga underhållet så mycket som möjligt.

CY
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SCR-teknik:
sparar pengar i och miljön

Massey Ferguson var banbrytande när det gäller SCR-tekniken i traktorer. 
Tillsammans med Diesel Oxidation Catalyst (DOC), är SCR-systemet inte 
bara en fördel för miljön med renare avgasutsläpp. Kombinationen av SCR 
och DOC, plus Diesel Exhaust Fluid (DEF/AdBlue®), ger en effektivare motor 
och inget behov av återcirkulation av avgaser.

DOC är avsett för hög effekt och underhållsfritt och är en enhet för 
genomflöde, som sitter under huven och är konstruerat för att oxidera 
skadliga gaser som produceras vid förbränning av diesel och förvandlar 
dem till ofarliga ämnen. DEF sprutas in i DOC, varvid strömmen av avgaser 
förångas utan att heta avgaser passerar katalysatorn, där gasens värme 
får dikväveoxiden att reagera med AdBlue® och bilda ammoniak. Koloxid, 
gasformiga kolväten och partiklar neutraliseras och ett par katalysatorer i 
avgassystemet omvandlar dem sedan till ofarligt kväve och vatten. Eftersom 
motorutsläppen kontrolleras externt i avgassystemet förekommer ingen 

påverkan på motorprestanda, energiproduktion eller bränsleekonomi. 
Påfyllning av AdBlue® kan göras vid tankning och inga ytterligare åtgärder 
krävs.

SCR är ett enkelt system med en separat AdBlue®-tank bredvid 
bränsletanken. Med en genomsnittsförbrukning på 3-5 % AdBlue® i 
förhållande till diesel, behöver den bara fyllas på vid varannan tankning.

År 2008 införde Massey Ferguson sin banbrytande SCR-teknik, som nu 
blivit branschstandard. Men vi visar fortfarande vägen!

Du kommer att märka det positiva för din verksamhet – 
Bränslekostnaden



Sa
m
m
an
fa
tt
ni
ng

FRÅN M
ASSEY FERGUSON

13

Motorsammanfattning:

• AGCO POWERs sexcylindriga 
8,4-litersmotorer ger en maxeffekt 
på 290 hk upp till 400 hk med EPM

• Underhållsfri teknik i form av tredje 
generationens Selective Catalytic 
Reduction (SCR)

• Extern EGR för bättre bränsleekonomi 
och AdBlue®-förbrukning

• Elektroniskt styrd bränsleinsprutning 
med common-rail

• Dubbla turboladdare för ökad 
kapacitet och bästa motorrespons 
genom hela varvtalsregistret.

• Effektivt och smart kylarpaket med 
CYCLAIR System.

Selective Catalytic Reduction (SCR) arbetar tillsammans med  
Diesel Oxidation Catalyser (DOC)

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

02 Avgaserna passerar genom Diesel Oxidation Catalyser (gul). Koloxid (CO), gasformiga kolväten 
(HC) och partiklar (PM) neutraliseras här. Kväveoxider har förberetts för att reagera med urean.

03 Noggrant kontrollerad insprutning av AdBlue® inträffar.

04 Gaserna som har blandats med AdBlue® lämnar DOC-cylindern och går vidare till avgasröret 
som innehåller katalysatorn.

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

06 Ren luft och vattenånga lämnar avgasröret.

SCR-teknik för avgasrening

01

03

05

06

02

04
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Föreställ dig en traktor som reagerar automatiskt på belastningen och justerar 
bränsletillförseln därefter i syfte att ge extra effekt när den behövs som bäst. MF 8700 
drar nytta av motoreffektstyrning som ger ett effektlyft i syfte att tackla tufft transport- 
och kraftuttagsarbete. Avancerad elektronisk motor- och transmissionsstyrning gör mer 
effekt automatiskt tillgänglig under belastning eller vid körning.

EPM (motoreffektstyrning) fungerar med hjälp av transmissionselektronik som övervakar 
belastnings- och driftförhållanden i transmissionen och kraftuttaget enligt körhastighet, 
transmissionsbelastning och kraftuttagsaktivering. Informationen överförs sedan till det 
elektroniska systemet för motorstyrning som använder uppgifterna till att reglera enligt 
exakt den mängd bränsle som krävs och vid vilken tidpunkt det behövs.

Beroende på modell ökar effekten upp till 30 extra hk med EPM. Vid transporter aktiveras 
den extra kraftresursen från 15 km/h och fullt ut från 22 km/h och uppåt.

För kraftuttag och hydraularbeten blir den extra effekten automatiskt tillgänglig vid 
hastigheter över 0,1 km/h.

Styrning av 
motoreffekt:
mer muskler när  
det krävs
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Med den kontinuerligt variabla Dyna-VT-transmissionen har vi utvecklat 
ett system för kraftöverföring som överträffar alla andra när det gäller 
enkel användning och effektivitet. Vi har utgått från en beprövad och 
förfinad transmission och gjort den ännu bättre för att garantera att den 
ger steglös styrka timme efter timme. Transmissionen är enkel att förstå 
och att använda på bästa sätt även för nya förare. Det tar inte många 
minuter innan man känner sig hemma med traktorn.

Optimal effektöverföring och 
produktivitet
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Dynamiska prestanda oavsett användningsområde. 
Massey Fergusons Dyna-VT-transmission ger ökad 
produktivitet med steglös precision.

När du valt arbetsläget för traktorn kan du fokusera på arbetet. Välj 
att styra motor och transmissionen via fotpedalen, T-handtaget, 
Powercontrol eller Multipad. Körning framåt eller bakåt och 
accelerationen kan förinställas och regleras automatiskt och 
lagras i traktorminnet efter avstängning, för att användas vid ett 
senare tillfälle och därigenom blir varje arbetsuppgift som kräver 
regelbunden körriktningsändring mindre tröttsam.

Tack vare den steglösa precisionen med Dyna-VT, erbjuds 
steglös hastighetsökning från 0,03 till 40 eller 50 km/h* oavsett 
motorvarvtal manövrerade via två gruppväxlar. Det här innebär 
att föraren alltid kan hålla rätt arbetsvarvtal oavsett rådande 
förhållanden och oberoende av vilket redskap som används och 
optimalt motorvarvtal kan alltid uppnås för maximal arbetstakt och 
minsta möjliga bränsleförbrukning. Motorns varvtal och hastigheten 
framåt regleras oberoende av varandra och därför kan hastigheten 
framåt ökas eller minskas momentant med full belastning för att 
maximera effekten och arbetskvaliteten.

Beroende på traktortyp, kan Dyna-VT antingen manövreras via 
ett T-reglage eller via Multipad-joysticken på högra armstödet. 
Hastigheten kan även ändras med Power Control-reglaget på 
rattstången.

* beroende på marknadslagstiftning

Farthållare och övervakare

Traktorerna i MF 8700-serien är utrustade med ”övervakare” av motorns varvtal, som automatiskt 
minskar hastigheten framåt och behåller motorns varvtal för att överföra effekten till det arbete 
som ska utföras. Tillsammans med funktionen att kunna lagra två inställningar, innebär det här att 
traktorn alltid arbetar optimalt.

Enkelt Power Control-reglage med multifunktion

Power Control-växling ger bekväm och okomplicerad manövrering av tre funktioner. Föraren kan 
växla framåt/bakåt, välja neutralläge och ändå ha högerhanden ledig för manövrering av bakre 
redskapslyften eller redskapshydrauliken.

Multipad-joystick

Armstödet med Command Control och Multipad-joystick – standard på MF 8700 Exclusive –  
är en del av det paket som gör de här traktorerna, trots sin kraft, så lätta att kontrollera med 
precision. Du kan styra ett stort antal funktioner med en hand.
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Traktortransmissionen 
utan begränsningar

Dyna-VT Highlights:

• 0,03 till 40 km/h eller 50 km/h*

• 40 km/h super-Eco eller 50 km/h* Eco

• Val av två hastighetsområden optimerar vridmomentet 
för olika arbeten

• Reglage-, pedal- eller automatisk kontroll

• C1/C2 farthållarhastigheter

• ”Belastningskontrollen” maximerar kapaciteten vid 
olika belastningar

• Dynamic Tractor Management (dynamisk 
traktorstyrning, DTM) bibehåller den inställda 
körhastigheten genom automatisk justering av 
effekten (motorvarvtalet) i förhållande till belastningen

• Aktivt stopp

• Turbinkoppling på/av

• Justering av framåt-/bakåtväxlingens aggressivitet

• Justering av pedalernas aggressivitet

• Växla mellan farthållarhastigheter (C1 och C2)

• Funktion för frikoppling med bromspedalen

*Beroende på marknadslagstiftning
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Den ursprungliga Dyna-VT-
transmissionen är ett bevis på 
precisionsteknik – garanterad 
produktivitet, optimal förarkomfort 
och alltid maximal bränsleeffektivitet. 
Dessutom gör ständiga förbättringar, 
t.ex. Dynamic Tractor Management 
(DTM), transmissionen till den bästa på 
marknaden.

Med steglös precision är Dyna-VT enkel 
att använda och är extremt flexibel 
för varierande förutsättningar. Ingen 
växling, ryck, eller avbrott varken i 
dragkraft eller styrka. Det unika Power 
Control-reglaget gör växlingar framåt/
bakåt och hastighetsändringar bekväma 
och smidiga.

Dynamisk traktorstyrning
När den är aktiverad, arbetar Dynamic 
Tractor Management (DTM) tillsammans 
med Dyna-VT-transmissionen, antingen 
i spak- eller pedalläge, och styr motorns 
varvtal beroende på belastningen på 
traktorn och bibehåller den hastighet 
framåt som krävs medan den samtidigt 
håller varvtalet så lågt som möjligt. 
Den aktiveras från 1 000 varv/min till 
2 100 varv/min och föraren kan inom 
det intervallet ställa in både en högre 
och en lägre gräns. DTM kan aktiveras 
via t.ex. kraftuttaget, trepunktslyften 
eller annan hydraulisk aktivitet. 
Resultatet är mjukare körning och 
utmärkt bränsleförbrukning.

Motorbelastning

Motorvarvtal (varv/min)

Konstant hastighet framåt

Dynamic Tractor Management (DTM): När belastningen (röd linje) varierar efter förhållandena justerar Dyna-VT automatiskt 
motorvarvtalet (grå linje) för att behålla körhastigheten och samtidigt minimera bränsleförbrukningen samt bullernivån.

km/h

Enkel, steglös hastighetsstyrning, från krypkörning upp till 50 km/h* *Beroende på marknadens lagstiftning*

*km/h
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Under den dramatiska exteriören och trots den enorma styrkan, ger 
hytten på traktorerna i MF 8700-serien en arbetsmiljö, där komfort, 
tystnad och hög kvalitet blandas för att utifrån dessa egenskaper 
kontrollera maskinen. I den generösa hytten finns smart design och 
bästa ergonomin i klassen för att ge föraren många timmars körning 
utan att bli trött, något du kan förvänta dig från Massey Ferguson.

Upplev en ny dimension 
av komfort och kontroll

Efficient eller Exclusive – du väljer din egen arbetsmiljö. 
MF 8700-serien finns med två utrustningsnivåer: Efficient och Exclusive, välj mellan 
premium- eller super-premiummiljö och egenskaper. Båda har konstruerats med logiska 
och omsorgsfullt placerade reglage. Allt finns inom räckhåll, de viktigaste reglagen 
till höger om föraren och de som används oftast är grupperade på armstödet. Inga 
kompromisser är nödvändiga – vårt mål är helt enkelt att hjälpa dig göra ett personligt 
val som matchar verksamhetens krav och målsättningar.

Klassledande design:
Hyttkonstruktionen med fyra stolpar ger en utmärkt 360° runtomsikt med överblick 
ända ut till de breda redskapens yttersta del och den prisbelönade hyttfjädringen 
OptiRide Plus med den allra senaste typen av sensorer, och hydraulik och ackumulatorer 
för att se till att föraren alltid sitter rakt. Dämpningsnivån ställs in från hytten efter 
förarens önskemål. Utöver detta ger ett luftfjädrat säte av högsta klass en av de 
bekvämaste hytterna som finns på marknaden.

Intuitiv ergonomi 
Från breda fotsteg och en bred dörr helt i glas, finns det gott om utrymme för föraren, 
en passagerare och allt som kan behövas för en lång dags arbete. När du stängt dörren 
och startat motorn, då upptäcker du hur tyst det är i hytten. Nästan allt du behöver 
för att styra traktorns viktigaste funktioner är grupperat på det högra armstödet och 
uppställt så att manövreringen blir enkel och logisk.

Ny instrumentpanel med SIS – Setup and 
Information Screen (Inställnings- och 
informationsskärm) 
Med en helt ny, smal instrumentpanel kan föraren 
snabbt och tydligt analysera driftdata på den stora 
(70 mm x 52 mm) SIS-färgskärmen. Skärmen är 
inte bara 50 % större än tidigare, utan den har tio 
gånger bättre upplösning med större grafik, som 
underlättar avläsningen under alla ljusförhållanden.

Små finesser gör stor skillnad 
Ibland är det de små detaljerna som gör en stor 
förändring av din arbetsbörda. Hytten på MF 8700 
finns med många olika funktioner för komfort och 
bekvämlighet, som t.ex. automatisk aktivering av det 
roterande varningsljuset vid körning på väg, Comfort light 
delay vid arbetsdagens slut med automatisk släckning 
av arbetsbelysningen, extrauttag för mobiltelefon eller 
bärbar dator, radio och CD-spelare (med MP3), svängbart 
säte med luftfjädring, teleskopiska ytterbackspeglar med 
elektrisk uppvärmning, och automatisk luftkonditionering.

Intuitiva reglage 
På den högra stolpen sitter en reglagepanel med 
ny layout, men som följer Massey Fergusons 
design med moduler för reglering av belysning, 
val av kraftuttagets varvtal och inställningar för 
trepunktslyften bak.



FRÅN M
ASSEY FERGUSON

21



Sa
m
m
an
fa
ttn

in
g

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

22

Instrumentpanelen på nya MF 8700:
ger dig total kontroll

Med en helt ny, smal instrumentpanel kan föraren snabbt och tydligt analysera driftdata på den stora 
(70 mm x 52 mm) SIS-färgskärmen. Skärmen är inte bara 50 % större än tidigare, utan den har tio gånger 
bättre upplösning med större grafik, som underlättar avläsningen under alla ljusförhållanden.

Den nya instrumentpanelen ger 
även utmärkt sikt framåt tack vara 
sin smala design.

Ny intuitiv navigation och 
manövrering av SIS med den 
lättåtkomliga navigeringsplattan på 
rattstången.

Behöver du mer kontroll, välj konsolen 
Datatronic 4 CCD (tillval för Efficient 
och standard på Exclusive) – du hittar 
fler uppgifter på s.40.

På inställnings- och informationsskärmen finns:

Inställning:

• Manövrering av transmissionen

• Antispinnreglage

• Motorvarvsminne

• Hydraulventilernas flöde och timing

• Lättanvänd vändtegshantering

• Reglering av frontlastare

• Aktivering av kraftuttaget via omkopplare på 
stänkskärmen bak

• Comfort light delay

• Utlösare för räkneläge

• Skärminställning

Information:

• Traktorprestanda

• Arbetsområde

• Arbets-/körsträcka

• Bränsle- och ureaförbrukning

• Motorns och transmissionens temperatur

• Mätning av slirning
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EFFICIENT

Efficient-paket:
avancerad utrustning för exakt och perfekt manövrering

Efficient är grundmodellen i MF 8700-serien, men du märker snart att den är allt annat än grundläggande. 
Efficient-specifikationen ger dig ökad produktivitet med hög komfort, ergonomi och pålitlighet tack vare 
olika nyckelfunktioner, som möjliggör snabbare arbete med högre standard, mer precision och ökad 
tillförlitlighet. Den har alla de viktiga delarna, där enkelhet blandas med ergonomiskt placerade och 
användarvänliga reglage som grupperats tillsammans i Control Command Centre i armstödet.

• Standardfunktionerna i Efficient-hytten omfattar:

• Command Control-armstöd med ”T”-handtag

• Power Control-växling

• Vridbart säte med automatisk luftdämpning

• Fjädrande QuadLink-framaxel

• Luftkonditionering är standard

• Fyra elektroniska hydraulventiler med joystick-  
och fingertoppsstyrning

Specifikationer av tillval för Efficient-hytten:

• OptiRide Plus halvaktiv hyttfjädring

• Super Deluxe-säte med luftfjädring

• Automatisk luftkonditionering

• Datatronic 4 CCD

• Radar & slirkontroll

• Integrerad frontlyft och främre kraftuttag

• SpeedSteer

• Auto-GuideTM 3000 med Go Mode

• Telemtrisystemet AGCOMMANDTM

• Elektriskt inställbara ytterspeglar med uppvärmning

• Kraftuttagsvarvtal 1 000 Eco

Kontrollpanel för 
arbetsstrålkastare 

och varningsljus

Elektronisk 
justering av den 

bakre lyften
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Hydraulventilreglage med 
fingertoppsstyrning

Motorvarvtalsminne A & B

Styrspak till 
transmissionen

Transmissionsläge väg/fält

Knappar för farthållare C1/C2

Reglage för bakre lyft

Handgasreglage

Hydraulventilreglering via joysticken 
med funktion för fördelningsomkopplare

Främre hydraulreglage med tilldelning

Aktivering av hydrauliken

Djupreglering av lyft

Hydraulventilreglage med 
fingertoppsstyrning

Inkoppling av 
kraftuttag

Spak eller pedal 
väljare

Knappar för farthållare C1/C2

Aktivering av Dynamic 
Tractor Management
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EXCLUSIVE

Exclusive-paket:
för de som kräver mera

Du hittar alltid den vanliga utrustningen i våra hytter, men vi strävar hela tiden efter att tänja på gränserna 
för förarkomfort och reglage för att nå nästa nivå. Det är därför som hyttpaketet ”Exclusive” levereras 
med viktiga nya funktioner som underlättar din arbetsdag ytterligare.

Det avancerade hyttpaketet ”Exclusive” till MF 8700 riktar sig till förare inom intensiva, storskaliga 
verksamheter som behöver avancerade funktioner och kostnadseffektiva lösningar för sin verksamhet.

• Standardfunktionerna i Exclusive-hytten omfattar:
• Command Control-armstöd med MultiPad-joystick
• Power Control-växling
• Fjädrande Quadlink-framaxel
• Automatisk luftkonditionering
• OptiRide Plus halvaktiv hyttfjädring
• Super Deluxe-säte med luftfjädring
• Elektriskt inställbara ytterspeglar med uppvärmning
• Datatronic 4 CCD
• Radar & slirkontroll
• Integrerat främre kopplingssystem
• SpeedSteer
• Auto-GuideTM 3000 med Go Mode
• Telemtrisystemet AGCOMMANDTM

• Fyra elektroniska hydraulventiler med joystick- och 
fingertoppsstyrning

Exklusiva specifikationer som tillval:
• 2 extra fjärrstyrda hydraulventiler bak
• Integrerat främre kraftuttag
• Två par hydraulkopplingar fram med oblockerad retur
• Kraftuttagsvarvtal 1 000 Eco

Kontrollpanel för 
arbetsstrålkastare 

och varningsljus

Elektronisk 
justering av den 

bakre lyften
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Datatronic Control Centre-display 
7-tumsskärmen till Datatronic Control 

Centre Display sitter inom bekvämt syn- 
och räckhåll och kan ställas in helt efter 

förarens önskemål för optimal visning av 
alla funktioner

Selectable spool valve control

Knappar för farthållare C1/C2

Multipad-joystick

Inkoppling av kraftuttag

Motorvarvtal minne A
Växelreglage för fram/back

Inkoppling av 
vändtegsautomatik

Transmissionsläge väg/fält
Inkoppling av joystick via ISOBUS

Reglage för bakre lyft
Handgasreglage

Inkoppling av 
vändtegsautomatik Motorvarvtalsminne A & B

Reglering av hydraulventilerna via joystick 
med omkopplingsfunktion för tilldelning.

Djupreglering av lyft

Hydraulventilreglage med 
fingertoppsstyrning

Inkoppling av 
kraftuttag

Spak eller pedal väljare

Knappar för 
farthållare C1/C2

Aktivering av Dynamic 
Tractor Management

Främre hydraulreglage med tilldelning

Hydraulisk
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OptiRide Plus:
det ultimata systemet för hyttfjädring

En förare som sitter bekvämt är en produktiv förare. Massey Fergusons designer och ingenjörer vet 
att det är sant oavsett vilket arbete som ska utföras. Det är därför som den rena råstyrkan i MF 8700 
förtjänar ett prisbelönat hyttfjädringssystem.

OptiRide Plus, som finns på MF 8700, ger oöverträffad förarkomfort och bekräftar Massey Fergusons 
ställning som föregångare inom innovation av lantbruksmaskiner. 

OptiRide Plus är ett dynamiskt system för hyttfjädring som kontinuerligt anpassas till ett stort 
antal olika körförhållanden med hjälp av on-board-sensorer.

Intelligent komfort
Hytten är monterad på fyra hydrauliska stötdämpare som ger fjädringen. Sensorer känner 
automatiskt av hyttens lutning och återställer hyttens jämviktsläge med hjälp av hydrauliken. 
I konstruktionen ingår en torsionsstav som sammanbinder vänster och höger sida baktill på 
hytten. Det här ger en krängningshämmande funktion för att minska sidorörelsen.

Hyttfjädringssystemet OptiRide Plus bearbetar informationen via en serie sensorer från ett antal 
olika traktorfunktioner – acceleration, bromsning, körriktningsändring framåt/bakåt , etc. –  
och styrboxen ställer in dämparenheterna för att motverka dessa effekter för en så behaglig färd 
som möjligt.

Som ”hjärnan” i hela systemet, beräknar den elektroniska styrboxen de optimala 
dämparinställningarna med hjälp av information från on-board-sensorerna och traktorns 
CAN-bussystem.

För att förbättra hyttkomforten ytterligare kan OptiRide Plus-systemets styvhet/mjukhet ställas 
in under drift. Den här innovativa tekniken är väldigt enkel att ställa in med hjälp av plattan på 
stolpen. Det här, i sin tur, minskar den ofta tröttsamma effekten av att arbeta i ojämn terräng, 
plötsliga inbromsningar och accelerationer så att föraren får utstå mindre trötthet, mindre värk 
och lägre stressnivåer, vilket ger en fräschare och mer alert arbetsprestation.
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A

B

01 Reglage i hytten
02 Transmissionsspak
03 Hastighetsmätare
04 Bromsar
05 Gaspedal
06 Framaxelns positionssensor
07 Fjädringens dämpningsenheter
08 Krängningshämmare
09 Styrbox

A Styrs av föraren:  
Reglage i hytten

B Styrs automatiskt:

• Positionssensorer S

• Acceleration/Bromsning

• Växling framåt/bakåt

• Hastighet
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Traktoreffekt betyder ingenting om den inte kan överföras till marken. Samtidigt som vi har utvecklat en konventionell traktor med den 
högsta effekten på marknaden, har vi även forskat en hel del i att säkerställa att den kraften är användbar.

Ett stort urval av ballaster och däck och däribland en bakhjulsdiameter på 2,15 m, garanterar att traktorerna i MF 8700-serien kan 
anpassas exakt till de uppgifter som de förväntas utföra med maximal dragkraft och minimal jordförstöring, samtidigt som de förbrukar 
så lite bränsle som möjligt. Det är en del i vårt engagemang för att skydda marken och bevara fälten för framtida generationer.

Den nya dimensionen för markgrepp:
optimal prestanda under alla förhållanden
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Det finns ett stort antal ballaster att välja mellan. Ibland behövs 
extra vikt för att kunna hantera arbeten där det krävs mycket 
dragkraft. MF 8700 kan utrustas från fabrik eller av AGCO Parts 
med extra vikter fram, bak och till hjulen så att det passar dina 
behov exakt. Här finns även en ny konstruktion med ballast-vikter 
på 1 500 kg och 2 300 kg, hjulmonterade vikter från 250 till 
750 kg på var sida och integrerad bottenvikt från fabriken.

• Med den senaste däcktypen kan traktorerna i 
MF 8700-serien arbeta med mycket lågt lufttryck i 
däcken, även vid arbeten som kräver mycket dragkraft, 
t.ex. dubbelmontage

• Bakdäck kan monteras upp till dimensionerna 900 mm 
och 2,15 m i diameter

Ökad dragkraft och minskad 
jordkompaktering kan uppnås med hjälp 
av rätt ballast och däckval, inklusive rätt 
lufttryck i däcken.

Den rätta balansen mellan ballaster och 
däckval ger:

• Mer kraftöverföring till marken

• Optimal dragkapacitet

• Begränsad jordkompaktering för ökad 
avkastning, samtidigt som jordmånen bevaras 
till nästa generation.

• Förbättrad bränsleekonomi
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32 Bäst i klassen med 400 hk

Kompakt, lättmanövrerad med perfekt effekt/vikt-förhållande, är MF 8700-seriens traktorer 
lätta att hantera och bekväma både på vägen och på fältet både vid krypkörning och på 
högsta hastigheten. Fantastisk manövrerbarhet och stabilitet vid vändning på vändteg eller 
vid arbete i kuperad terräng, plus minimalt marktryck och maximal dragförmåga, är delar 
av vårt engagemang för att skydda marken och bevara fälten för framtida generationer.

Svängt chassi och integrerad frontlyft med smart 
konstruktion ger utmärkt manövrerbarhet och snäv 
vändradie.

Ett smart och enkelt system för att övergå från 
arbetsläge med frontlyften till förvaringsläge för satt 
minska traktorns totala längd när frontlyften inte 
behövs, t.ex. vid transport.
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Fyrhjulsdrift och differentialspärr

• Transmissionsstyrningen tar även hand om många av de normalt enformiga uppgifterna 
vid hantering av 4-hjulsdrift och differentialspärr. Den aktiverar differentialspärren när den 
behövs, när redskapet sänks för att arbeta och spärrar den när den inte behövs.

• Automatisk urkoppling av fyrhjulsdriften och differentialspärren i hastigheter över 14 km/h

• Automatisk urkoppling av differentialspärren när ett bakre, lyftmonterat redskap lyfts (och 
återinkoppling när den sänks)

• Automatisk urkoppling av differentialspärren när antingen den ena eller båda 
bromspedalerna trycks ned (och återinkoppling när de släpps)

• Automatisk inkoppling av fyrhjulsdriften när båda bromspedalerna trycks ned, när 
differentialspärren kopplas in eller parkeringsbromsen läggs i

• Automatisk aktivering av differentialspärren och urkoppling av fyrhjulsdriften som länkas till 
hjulets styrvinkel.

SpeedSteer – för precision och 
mindre ansträngning

Med SpeedSteer kan föraren 
justera styrningsförhållandet 
och ställa rattutslaget som krävs 
för att uppnå en viss styrvinkel. 
Systemet, som kan slås till och 
från, kopplas från automatiskt 
över 18 km/h för säker körning 
i högre hastigheter, oavsett om 
det är på fältet eller på väg (tillval 
på Efficient och standard på 
Exclusive).

Fjädrande Quadlink-framaxel

QuadLink framaxelupphängning, som är standard på alla traktorer i MF 8700-serien, 
ger mjuk körning, bättre dragkraft, utmärkt markfrigång och snäva vändradier,  
även för traktorer med breda däck.
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Trepunktslyft bak och frontlyft för tuffa tag

Med en trepunktslyft bak med en kapacitet på 12 000 kg, finns det få traktorer i det här segmentet som kan match MF 8700-serien när 
det gäller att lyfta utrustning. Konstruktionen av trepunktslyften bak och traktorns ramkonstruktion är avsedda att klara sådana uppgifter 
med dubbla utvändiga lyftcylindrar och dubbla teleskopiska dragarmsbegränsare med variabelt flöde. Snabbkopplingar med system för 
dekompression är standard, precis som utvändiga reglage och ventilstyrningar. Det går att få totalt sex hydraulventiler.

Framtill kan kunden välja en helintegrerad frontlyft med 5 000 kg kapacitet, avsedd att matcha Massey Fergusons framaxelupphängning 
med två dubbelverkande hydraulventiler och fri återgång.

Trepunktslyft bak 
Trepunktslyften bak kan utrustas med tapp, lyftdragkrok, gaffeldrag, K80 kulkoppling eller dragstång för att göra det snabbare, enklare 
och säkrare att koppla till och från redskap. ISO-kopplingens konstruktion är kompatibel med ett stort antal olika alternativ för gaffeldrag 
och dragstänger beroende på marknaden.

Massey Ferguson, innovatören av trepunktslyftkraft och hydraulkapacitet, har aldrig vilat på sina 
lagrar när det gäller att säkerställa att deras system uppfyller och överträffar de krav som ställs 
på moderna maskiner. Vår trepunktslyft som är en del av Massey Fergusons DNA, är det bästa 
exemplet på produktivitet, effekt och respons för förare på fältet under fler är 75 år.

Starka hydraulmuskler:
ger din produktivitet ett lyft

Djupkontroll med optimal precision

Massey Ferguson fortsätter att vara vägledande när 
det gäller elektronisk trepunktslyft (ELC). På traktorerna 
i MF 8700-serien innebär den senaste utvecklingen 
mer exakta djupinställningar och bättre följsamhet av 
markkonturen för mer viktöverföring, bättre dragkraft, 
mindre slirning, minskat däckslitage och minskad 
bränsleförbrukning. Reglagen är monterade på armstödet för 
sådana funktioner som t.ex. snabbkoppling och känslighet 
för ökning/minskning av varvtal. Det finns även reglage på 
stänkskärmarna bak på båda sidor vid lyftjobb.

Kraftigt bromssystem

Som man kan förvänta av en traktor i 
en här storleken, som är konstruerad 
för att dra och hantera de tyngsta 
lasterna, är bromssystemet på 
MF 8700-seriens traktorer lika 
kraftigt som den övriga hydrauliken. 
Tillförlitliga, effektiva bromsar tack 
vare servoassisterade skivbromsar 
i oljebad, medan luftbromsar för 
bogserade redskap är tillval.
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Aktiv transportdämpning (ATC) som standard

Active Transport Control, en typ av 
stötdämpningssystem som konstruerats för att ge mjuk 
gång när tunga redskap som monterats är i upphöjt 
läge under transport eller på vändtegen, är standard på 
MF 8700-traktorer, som justeras automatiskt till olika 
redskapsvikter för att motverka fjädringen. Resultatet 
blir en mjukare, säkrare och snabbare transport med 
minskad risk för skador på traktor eller hydraulsystem.

ATC och QuadLink

Kombinationen med ATC och framaxelupphängningen 
QuadLink ger exceptionell stabilitet vid transporter eller 
drift med monterad utrustning vid högre hastigheter, 
vilket resulterar i ökad komfort och säkerhet för föraren 
och i slutändan ökad produktivitet.

Power Beyond

Inbyggt i ventilblocket till CCLS finns en Power Beyond-
funktion, som via ett extra flöde och returledningar 
tillhandahåller oljeflöde direkt från pumpen och 
därigenom kan extra hydraulventiler anslutas.

Yttre hydrauluttag

I standardspecifikationen ingår fyra elektrohydrauliska 
ventiler, som kan utökas till högst åtta som tillval. 
Fingertoppshantering av hydrauluttagen gör att 
komplicerad utrustning kan regleras enkelt och med 
precision. Separata hydraulventiler för manövrering 
av frontlyften och kopplingarna fram, liksom en 
lyftdragkrok som tillval.

Högt hydraulikflöde

Alla traktorer i MF 8700-serien är utrustade med ett 
hydraulsystem för lastavkänning med stängt centrum, 
som ger ett oljeflöde på upp till 205 l/min till både lyft 
och externa funktioner, för snabba svarstider oavsett 
belastning. Resultat: optimalt utnyttjande av både 
bränsle och effekt. Tillkopplingen av redskap är enkel 
med ”hydrauluttag med dekompression” som gör att 
utrustningen kan anslutas och kopplas ur under tryck.

Alla kopplingar bak är utrustade med ett system 
för hydraulisk dekompression.
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Utför de mest krävande arbetena 
med precision

Kraftuttag med hög specifikation

Traktorerna i MF 8700-serien kan utrustas med antingen helt oberoende  
540 Eco/1 000 varv/min eller 1 000/1 000 Eco varv/min finns för kraftuttaget. 
Externa tillkopplings- och nödstoppsknappar ger ytterligare bekvämlighet och 
säkerhet. Inkoppling utifrån kan automatiseras med motorvarvtalet för snabb reglering 
av redskap som t.ex. vid fyllning av gödseltank.

Ekonomikraftuttag

Vid cirka 1 600 varv/min, aktiveras kraftuttagets varvtal med 540 E och  
1 000 E varv/min för minskad bränsleförbrukning och bullernivå vid lätta arbeten.

Automatisk kraftuttagskontroll

I läget Auto kopplas kraftuttaget från automatiskt från en hastighet på 25 km/h. 
Det kopplas även från när trepunktslyften höjs och kopplas in igen när den sänks. 
Transmissionsstyrningen övervakar och styr kraftuttagets ingrepp beroende på 
belastningen för en mjukare lyftning, vilket ger ökad förarkomfort samtidigt som både 
traktor och redskap skyddas mot skador p.g.a. felaktig isättning.

Främre kraftuttag

Ett främre kraftuttag med sex splines och 1 000 varv/min finns som tillval till 
MF 8700-serien och i kombination med en frontlyft kan ett stort antal olika redskap 
kopplas in och därigenom minskas antalet passeringar över fältet och effektiviteten 
ökar.

Effekt med ekonomi

Nominella kraftuttagsvarvtal uppnås vid eller nära 1 950 varv/min, vilket också är 
motorns maximala effekt. Med hjälp av ett ”konstant effekt”-område på upp till 
600 varv/min och möjligheten med Dyna-VT att välja exakt körhastighet vid det valda 
motorvarvtalet kan du alltid uppnå en perfekt kombination av kraftuttagsvarvtal, 
körhastighet och effekt – med optimal ekonomi.

Väljarreglage för kraftuttagets Command 
Centre och knapp för automatisk aktivering.

Reglage för kraftuttag, hydraulventiler 
och trepunktslyft monterade på bakre 
stänkskärmarna.

Reglage för kraftuttag, varvtalsreglering 
och lyft monterade på stolpen.
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Information är nyckeln och med exakta mätdata och inspelningar kan 
du fatta mer exakta beslut. Den framstegs- och innovationstakt som 
MF 8700-serien uppvisar är uppenbar i de inbyggda tekniklösningar 
som finns – system som har en plats inom framtidens jordbruk och 
som hjälper jordbrukare bli mer produktiva genom den kunskap som 
erhålls genom att sätta precisionsdata i händerna på ägaren.

Med AGCO FuseTM Technologies tillhandahåller Massey Ferguson de 
enkla och pålitliga tekniklösningar de blivit kända för – teknik som tyst 
och utan krångel gör de jobb som lantbrukare förväntar sig av den. 
De inbyggda tekniklösningar som har införlivats i MF 8700-serien 
är en tydlig indikation på den framstegs- och innovationstakt som 
Massey Ferguson har upprättat. Information är nyckeln när det gäller 
att få sin verksamhet mer effektiv och produktiv. Det är därför vi 
fokuserar på att tillhandahålla enkla, pålitliga tekniklösningar som 
medför ökad produktivitet, är lätta att använda och är lönsamma 
genom högre avkastning, lägre investeringskostnader och ökad vinst.

FuseTM 
Technologies
Samla allt i ditt 
jordbruk



FRÅN M
ASSEY FERGUSON

39



Machine
Control

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

40

1

2

3

Fullständig kontroll av traktorfunktioner och 
optimeringsfunktioner som t.ex. transmission, motor och 
hydraulik. Dessutom ger det här fantastiska systemet 
oöverträffad styrning av halvautomatiserade plogar, genom 
att automatisera början och slutet av en fåra. Samtidigt ställer 
systemet in plogens djup i förhållande till trepunktslyften bak. 
Samma system används även för styra redskap kopplade till 
frontlyften, så att djupinställningar automatiseras och driften 
synkroniseras med trepunktslyften bak.

Videoläge – bilder från en inbyggd kamera kan visas 
på konsolskärmen, vilket ger föraren möjlighet att 
övervaka komplexa redskap eller helt enkelt förbättra 
säkerheten och effektiviteten vid backning.

ISOBUS för total redskapsstyrning – ISOBUS 
möjliggör att ett styrsystem från redskapens tillverkare 
visas på konsolskärmen, vilket sparar tid och pengar 
för ägare och förare som inte behöver installera fler 
terminaler i hytten. Anslut bara redskapets ledning 
till traktorns ISOBUS-uttag, så laddar systemet 
automatiskt upp driftsmenyer och bilder på skärmen – 
tilldelade brytare för redskapsstyrning finns på 
Multipad (endast Exclusive-version).

CCD-konsolen:
håller dig informerad och vid rodret
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Funktionen Auto-Guide™ 3000 för automatisk 
styrning/styrhjälp kan visas via CCD istället för på en 
separat skärm, vilket ger föraren bättre överskådlighet. 
Tack vare den här integreringen behövs inga 
ytterligare ledningar – läs avsnittet om styrhjälp på 
sid. 42 för att ta reda på mer om det mest lättanvända 
styrhjälpssystemet på marknaden idag.

Spara data och inställningar – upp till åtta olika minnen 
gör det möjligt för systemet att registrera information 
under drift om bearbetad area, bränsleförbrukning, 
arbetstimmar och mycket mer. Alla inställningar och 
parametrar kan lagras av CCD. Säkerhetskopiera 
traktorinställningarna: En verkligt unik funktion 
hos CCD är möjligheten att spara de memorerade 
traktorinställningarna i ett USB-minne och hantera dem 
innan arbetet påbörjas. Alla inställningar kan överföras 
mellan alla maskiner som är utrustade med CCD.

Inställningar för vändtegsmanövrering –  
CCD-konsolen levereras som standard med det mest 
intuitiva, okomplicerade och lättanvända automatiska 
systemet för vändtegsmanövrering som finns på marknaden 
idag och som har utvecklats exklusivt av Massey Ferguson. 
Det har utformats för att spara betydande tid på vändtegar 
genom att ge dig möjlighet att koncentrera dig på uppgiften 
så att du lätt kan maximera resultaten.

Okomplicerad och intuitiv teknik 
från Massey Ferguson
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Auto-Guide som ökar din 
lönsamhet

Eftersom styrhjälpssystem har visat sig spara upp till 12 % bränsle vid fältarbeten överväger fler och fler lantbrukare fördelarna med att investera i 
system för styrhjälp och automatisk styrning. Auto-GuideTM 3000 är ett handsfree-styrningssystem med sub-meter-, decimeter- eller centimeterprecision.

En Auto-GuideTM 3000 TopDock-mottagare kan levereras fabriksmonterad som tillval till Efficient- och Exclusive MF 8700-traktorer. Det ger möjlighet till 
användning av den kostnadsfria EGNOS-korrektionssignalen med sub-meterprecision. Det är lätt att uppgradera utan upplåsningskod genom att bara 
installera en modul i TopDock-basen. En Inertial Measurement Unit (inert mätenhet, IMU) kan installeras för att förbättra traktorpositioneringen där högre 
precision krävs med insnäppningsbar radiomodul som ger bästa möjliga precision.

Datatronic CCD-konsol

Auto-GuideTM 3000 kan visas via Datatronic CCD för dem som 
behöver en enkel och integrerad styrhjälpsterminal istället för 
på en separat skärm, vilket ökar överskådligheten för föraren.

C3000-terminalen

C3000-terminalen finns som tillval och ger dig avancerade funktioner och 
möjligheten att uppnå mer. Det är den idealiska lösningen för alla som vill 
ha ett kontinuerligt register över jobb och uppgifter. Med C3000 kan du 
skapa fält för att mäta hela ytan, samt lagra och exportera all insamlad 
data. Du kan återkalla den här viktiga informationen vid ett senare tillfälle. 
C3000-gränssnittet är enkelt att hantera och lätt att navigera med enkla 
menyer. Den har en 12,1 tums pekskärm för lätt igenkänning plus en 
utmärkt visning av fält och program. Med pekskärmen kan föraren snabbt 
välja meny och allmän drift och skärmen kan delas upp i tre mindre 
skärmar för effektivare övervakning av arbetsuppgifterna.

FUNKTIONEN GO MODE
En ”Go Mode”-funktion möjliggör att föraren kan redan efter fem minuter kan börja använda styrhjälpen, vilket gör 
det enkelt att arbeta med systemet och vinna fördelar snabbare. Det här är det enklaste sättet att börja arbeta med 
automatisk styrhjälp utan att behöva göra inställningar. Det passar dem som vill ha ett enkelt system att använda 
som inte kräver avancerade inställningar.

Den här unika funktionen möjliggör start av Auto-GuideTM 3000 inom 5 minuter. Det medför att även oerfarna förare 
enkelt kan börja arbeta med systemet efter bara några redskaps- och wayline settings (körspårsinställningar).

Redskap Wayline Sätt igång!
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Precision 30 cm 20 cm - 5 cm 2 cm

Korrektionssignal EGNOS*
OmniSTAR VBS

OmniSTAR VBS/HP
OmniSTAR G2

RTK Base station
NTrip

Mottagare Auto-GuideTM 3000 
TopDock

Auto-GuideTM 3000 
TopDock med IMU

Auto-GuideTM 3000 TopDock 
med IMU och 

Användningsområden Besprutning/spridning
Skörd
Odling

Kartering

Besprutning/spridning
Skörd
Odling

Kartering

Sådd/plantering
Odling genom bearbetning av 

smalt spår (strip tillage)
Ogräsrensning
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Större gårdar och entreprenörer som vill ha en bättre bild av hur deras maskiner används 
välkomnar den konstanta, koncisa och exakta information som man får med telemetrisystemet 
AGCOMMANDTM.

AGCOMMANDTM gör det möjligt för maskinägare och chefer att övervaka fordonens position, 
prestanda, historik och status, såväl som driftkostnader, allt i syfte att förbättra produktiviteten. 
Var tionde sekund identifierar AGCOMMANDTM-systemet en maskins GPS-placering och 
rapporterar dess prestanda. Det här överförs till en central server där det går att komma åt via 
internet från datorer på kontoret.

AGCOMMANDTM-appen ger dig direkt åtkomst till systemet, så att du kan övervaka maskinerna 
var du än befinner dig och när du vill. Du kan använda funktionen för historik och rapportering 
till att köra en analys av en åtgärd på fältet. AGCOMMANDTM-appen finns till iPad och iPhone. 
Appen har samma funktioner som det vanliga AGCOMMANDTM-systemet, och ger bland annat 
tillgång till maskinen i nära realtid, med en hemsida som ger dig snabb information och 
överblick över maskinuppgifter som position, körriktning och väderförhållanden.

Ta pulsen på  
dina maskiner 
med ett finger
Introduktion till 
AGCOMMANDTM
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Karta över fordonshistorik: Visa var 
traktorn befunnit sig under en viss 
tidsperiod och gör det möjligt att visa var 
traktorn stannade och var den arbetade 
och vägen den körde fram och tillbaka 
via en Google-karta eller satellitvy. 
AGCOMMANDTM Advanced kan visa data 
som samlats in via maskinens CAN bus 
system, t.ex. motorns belastning, 
hjulslirning och bränsleförbrukning. 
Den ger även optimal spårbarhet av 
maskinerna.

Effektivitetsrapporter: De kan skapas på två 
sätt – som tidsrapporter i procent av det totala 
antalet drifttimmar för varje status eller som 
effektivitetsrapporter utifrån hur stor del av den 
totala sträckan maskinen körts som den arbetat/
körts på vändteg/transport. Rapporten visar 
tiden som traktorn arbetade och/eller körde 
på vändtegen, körde en transportsträcka eller 
stod stilla. Det här gör det möjligt satt snabbt 
analysera en förares effektivitet och förmåga. 
Rapporterna kan sammanställas för upp till fem 
maskiner samtidigt och datan kan exporteras 
till hanterbara PDF- eller Excel-filer som kan 
bearbetas via en stationär eller bärbar dator.

Larm som textmeddelande: Med den här 
funktionen kan ägarna ta emot larm via 
en mobiltelefon om deras maskin skulle 
köra in på eller lämna ett område som i 
förväg definierats via Geofence webbplats. 
Den kan även sända meddelanden för att 
t.ex. tala om för ägaren eller arbetsledaren 
när en förare är på väg tillbaka hem eller 
om han behöver tanka ute på fältet. Med 
AGCOMMANDTM Advanced kan du ställa in 
larm via CAN-parametrar och servicelarm 
kan läggas till systemet för att påkalla 
ägarens/återförsäljarens uppmärksamhet.

Instrumentpanel: Med AGCOMMANDTM Advanced kan 
du övervaka maskinerna i upp till 30 minuter per dag i 
nära realtid. De viktigaste parametrarna via den virtuella 
instrumentpanelen kan visas på en dator eller laptop. Om 
bränsleförbrukningen verkar för hög eller om det verkar som 
inställningarna behöver justeras för att förbättra resultatet, 
kan föraren få meddelande direkt via instumentpanelen 
till AGCOMMANDTM plus ett sms till mobiltelefonen. Vid 
arbete med skördetröskor kan användaren visa sållets och 
slagskons position, rotorns hastighet, hastigheten framåt, 
produktivitet, kapacitet och spill och parametrarna kan 
ställas in för optimal effektivitet. Med AGCOMMANDTM 
Advanced kan även oerfarna förare av skördetröskor får ut 
det bästa av sina maskiner och det kan användas för att 
samtidigt övervaka flera maskiner på samma fält.

Skanna här för att 
hämta appen!

AGCOMMANDTM telemetri har många andra användningsområden som kan bearbeta den information som samlas in. 
Bland dessa kan nämnas framtagning av historikkartor för att visa en maskins aktivitet, jämförelse mellan maskin och 
förare, produktionsrapporter från enskilda fält till analys av effektiviteten för en hel säsong, varigenom produktiviteten 
kan studeras och maximeras. För de som vill ha exakta siffror ner till minsta strå, uppgraderar AGCOMMANDTM 
Advanced uppgifter om data för prestanda och drift ännu oftare – var tionde sekund- än standardsystemet.

Flexibilitet i farten med den nya AGCOMMANDTM-appen, som tar kontoret till fältet.
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Massey Fergusons nät av distributörer och 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.

Våra återförsäljare engagerar sig i att hitta rätt produkt till dig och att sedan ge dig support med bästa tänkbara 
service, reservdelsprogram och uppbackning. 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 våra finansplaner som kan omfatta leasing, avbetalning, uthyrning och lån.

Massey Ferguson är  
med dig hela livet
det spelar ingen roll vart livet eller  
arbetet tar dig, vi finns där

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. 

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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* manager service- och förlängd garantiplan finns inte överallt, och kan vara marknadsberoende. Kontakta din Massey Ferguson-handlare 
för att kontrollera möjligheterna på din ort. Särskilda villkor gäller.
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Massey Ferguson är det enda varumärket som kan erbjuda dig ett komplett 
servicepaket för din nya MF 8700-traktor som omfattar:

Inga dolda kostnader:
heltäckande från Massey Ferguson – 
en ny generation fullservice*

DIN TRAKTOR+

DIN EKONOMI+

DITT KONTRAKT FÖR UNDERHÅLL  
OCH REPARATION

För en specialoffert, kontakta din lokala MF-återförsäljare!

Här får du reda på din totala ägarkostnad utan dolda tillägg och inga 
extra utgifter under upp till fem år eller 6 000 timmar (OBS: gäller 
Storbritannien och Irland).

När kontraktet gått ut, är valet ditt:

1. Skaffa en helt ny Massey Ferguson-traktor så att du är säker på att 
du använder den senaste tekniken.

2. Återlämna traktorn till din lokala MF-återförsäljare!

Det här är speciellt avsett att passa för lantbrukare i Storbritannien 
och Irland. Med det här schemat kan du vara säker på att kunna 
dra fördel av oöverträffad innovation inom maskintillverkning för att 
säkra din lönsamhet. Liknande erbjudanden finns för Tyskland och 
Frankrike.

I korthet får du följande fördelar:

• Du vet dina ägarkostnader från dag ett  
Det är garanterat lätt att budgetera och det blir inga överraskningar

• Utnyttja fördelarna med den allra senaste tekniken på din traktor

Kontakta din lokala Massey Ferguson-återförsäljare eller din AGCO 
Finance-specialist för att diskutera alla fördelar. De hjälper dig hitta en 
lösning som får din verksamhet att växa.

* gäller bara för MF 8700-serien och i Storbritannien & Irland, Frankrike och 
Tyskland. Kontakta din AGCO Finance-specialist och din Massey Ferguson-
återförsäljare för att kontrollera möjligheterna på din ort. Gällande villkor kan 
variera beroende på marknad.
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Motorhuven är konstruerad 
i ett stycke och går att lyfta 
helt för enkel åtkomst vid 
servicearbeten.
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Gott om utrymme för att 
komma åt och rengöra kylarna.

Det välproportionerade kylarpaketet 
är lätt att komma åt, rengöra och 
underhålla. 90 % av allt damm tas 
bort naturligt tack vare suget från 
kylarfläkten. Motorns luftfilter är också 
mycket lätt att komma åt och rengöra.

Med en Massey Ferguson-traktor i MF 8700-serien tillbringar du minsta möjliga tid med att förbereda den kommande 
dagen innan du kommer ut på fältet.  Vi har kombinerat praktisk användning och stil för att det dagliga underhållet ska gå 
snabbt, vara enkelt och okomplicerat och därigenom minska stressen med att underhålla din traktor så att du kommer ut 
på fältet tidigare för ökad produktivitet. 

Det handlar inte bara om tiden som går åt till service - det handlar även om pengar. Med ett serviceintervall som ökat 
med 25 % till 500 timmar har kostnaderna för underhåll minskat avsevärt. 

Förenklad service:
enkel och okomplicerad
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Hyttens luftfilter kan lätt tas bort 
för rengöring.

AdBlue®-tankens placering har 
övervägts noga för att förbättra 
isoleringen vid höga och låga 
temperaturer. Påfyllningen av båda 
tankarna är säker och bekväm.

Utformningen av motorhuven 
med midja och framaxeln gör 
det bekvämt att komma åt 
motorns oljefilter och mätsticka.



Standard- och tillvalsutrustning:
anpassa din traktor efter dina behov

Efficient Exclusive

Motor

6-cylindrig AGCO POWER Steg 4 l l

SCR-teknik l l

EEM-motor med hastighetsreglering med minnesfunktion l l

Motorblocksvärmare m m

Växel

Power Control-växling l l

Högerhandsväxling – l

T-handtag på Command Control-armstödet l –

MultiPad-handtag på Command Control-armstödet – l

Dyna-VT 40 km/h Super Eco med Dynamic Tractor Management (DTM) l l

Dyna-VT 50 km/h* Eco med Dynamic Tractor Management (DTM) m m

Farthållare l l

ParkLock l l

Förarmiljö

Luftkonditionering som standard l –

Automatisk luftkonditionering m l

Luftdämpat Super Deluxe-säte med dynamiskt dämpningssystem l m

Super Deluxe Air Suspended Maximo Evolution-säte m l

Instruktörssäte med säkerhetsbälte l l

Radio – MP3 – SD-kortplats – USB l –

Radio, CD, MP3, Equalizer, Bluetooth, USB & Främre Aux-uttag m l

Stora teleskopiska sidospeglar l –

Stora teleskopiska sidospeglar med elmanövrering och avfrostning m l

OptiRide Plus-hyttfjädring, semiaktiv m l

Taklucka m l

Radar och slirkontroll m l

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

Hantering av släpvagnens styraxel m l

Dubbelstyrning m l
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Efficient Exclusive

Förarmiljö (forts.)

System för vändtegsmanövrering m l

Auto-GuideTM 3000 med Go Mode m l

SpeedSteer m l

AGCOMMANDTM m l

Chassi och hydraulik

Elektriskt reglerade hydraulventiler l l

Elektronisk joystick l l

Power Beyond med kopplingar m l

Lastarförberedd traktor med multifunktionsjoystick m m

Elektroniska lyftreglage med aktiv transportdämpning (ATC) l l

Automatiskt kraftuttag l l

Automatisk funktion för 4-hjulsdrift och differentialspärr l l

Teleskopiska stabilisatorer l –

Automatiska stabilisatorer m l

Övre hydrauluttag m m

Integrerat frontlyftssystem m l

Integrerat främre kraftuttag m m

Elektrisk utrustning

Automatisk säkerhetsbrytare l l

ISO-signalkontakt l l

Externt lyftreglage på stötfångarna l l

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

Extern fjärrmanövrering av hydraulventiler på bakskärmen l l

Xenonlampor m m

Övrig utrustning – specifikationer kan variera beroende på marknad

Quadlink – fjädrande framaxel l l

Vridbara främre stötfångare l l

Extra värme i hytten m m

Hydraulisk vagnbroms m m

Pneumatisk vagnbroms m m

  NYCKEL

 – Ej tillämplig/tillgänglig
	l Standard-specifikation
	m Tillval
 * Beroende på marknadslagstiftning
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Motor MF 8727 MF 8730 MF 8732 MF 8735 MF 8737

Motortyp AGCO POWER

antal cylindrar/antal ventiler/kapacitet No /no./l 6/4/8,4

Cylinderdiameter / Slaglängd mm 111/145

Typ 2-stegs turboladdare med laddluftskylare och elektrisk wastegate på högtryckssidan

Insprutningstyp Common rail

Typ av fläkt Vistronic – variabel fläkthastighet

Maximalt antal hk vid 1 950 varv/min ✪ ISO hk 270 295 320 350 370

Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min ✪ Nm 1 220 1 300 1 390 1 530 1 540

Maximal effekt med EPM hk 300 325 350 380 400

Maximalt vridmoment med EPM Nm 1 300 1 390 1 500 1 590 1 600

Max. tillgänglig effekt vid kraftuttagsaxel  
(OECD, noggrannhet +/- 3 %)

hk 225 250 275 300 320

Bränsletankens volym liter 630

AdBlue® -tankens volym liter 60

Serviceintervall timmar 500

Dyna‑VT‑transmission

Typ Steglös, kontinuerligt variabel transmission med Dynamic Tractor Management (DTM)

Fälthastighetsområde km/h 0,03 - 28 km/h framåt och 0,03 - 16 km/h bakåt

Väghastighetsområde km/h
0,03 - 50 km/h framåt och 0,03 - 38 km/h bakåt

40 km/h Eco vid 1 400 varv/min - 50 km/h* Eco vid 1 550 varv/min

Bakre lyft och hydraulik

Dragstångstyp Kategori 3 eller 4

Maximal lyftkapacitet, i kopplingspunkt kg 12 000

Typ av hydraulik Slutet mittläge med lastavkänning

Maximalt flöde liter/minut 205

Maximalt tryck Bar 200

Maximalt antal bakre hydraulventiler 6

Frontlyft och främre kraftuttag

Typ Integrerat i chassit med oberoende ventilstyrning, elektro-hydrauliskt reglage

Lyftarmar Kategori 3

Standardspecifikationer



FRÅN M
ASSEY FERGUSON

55

Frontlyft och främre kraftuttag (forts.) MF 8727 MF 8730 MF 8732 MF 8735 MF 8737

Maximal lyftkapacitet, i kopplingspunkt kg 5 000

Maximalt antal främre hydraulventiler 2 2 2 2 2

Motorvarvtal vid främre kraftuttagsvarvtal 1 000 varv/min 2 036

Kraftuttag (Bakre)

Handhavande och kontroll Elektro-hydraulisk inkoppling. Start/stopp-reglage på armstödet och på bakre stänkskärmen, med automatisk vändtegsmanövrering

Varvtalsreglering Elektro-hydrauliskt reglage i hytten

Motorvarvtal vid 540 Eco/1 000 varv/min 1 577 / 1 970

Motorvarvtal vid 1 000 / 1 000 Eco varv/min 1 970 / 1 605

Axeldiameter tum 1 3/8" 6 & 21 splines; 1 3/4" 20 splines

Hjul och däck  
(Fullständigt sortiment tillgängligt. Kontakta din återförsäljare)

Fram 600/65 R 34

Bak 710/75 R 42

Vikter

Genomsnittlig min.vikt utan ballast kg 10 800

Totalvikt kg 18 000

  NYCKEL
	✪ ISO TR14396
 – Ej tillämplig/tillgänglig
 * Beroende på marknadslagstiftning

MF 8700
A – hjulbas – mm 3 093
B – Total längd från frontviktsbryggan till de bakre lyftarmarna – mm 5 552
B – Total längd från frontlyften till den bakre lyftens lyftarmar – mm 6 200
C – Höjd från bakaxelns centrum till överkanten av hytten – mm 2 353
D – Total höjd till toppen av taket – mm 3 428
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http://www.facebook.com/MasseyFergusonGlobal
twitter.com/AGCOcorp
http://www.youtube.com/MasseyFergusonVideo
blog.agcocorp.com
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