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Beauvais,
Frankrike Kompetenscenter för teknik och tillverkning

Den investering på 300 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 900 000 traktorer har 
tillverkats i Beauvais sedan starten 1960 och lantbrukare i fler än 140 
länder är beroende av produkterna. 

De 2500 anställda – inklusive 350 kvalificerade ingenjörer – 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 - under mer än 50 år - med tydliga, mätbara 
fördelar, t.ex. bränslesparande Selective Catalytic Reduction (SCR), som 
vi var först med på marknaden år 2008. 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. Denna policy är allmänt erkänd av industrin vilket 
resulterar i fler utmärkelser än någon annan tillverkare.
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Med rötterna i den enormt framgångsrika MF 7600-serien, vinnare av många utmärkelser 
i Europa, fortsätter MF 7700 trenden som skapades av Massey Ferguson för ytterst 
pålitliga, okomplicerade traktorer med lågt underhållsbehov som ger effektivitet i all 
lantbruksverksamhet.

Traktorserien MF 7700 från Massey Ferguson har konstruerats särskilt för att uppfylla behoven hos lantbrukets 
yrkesfolk, oavsett din affärsmiljö och verksamhet, från blandad driftinriktning till ren spannmålsodling och 
entreprenörsföretag. Med ett stort utbud av valmöjligheter för effekt, transmission, hyttspecifikation, hydraulik 
och krafttuttag, kan MF 7700-traktorn anpassas till alla dina behov och erbjuder skräddarsydda praktiska, 
okomplicerade och pålitliga lösningar.

En överlägsen lantbrukserfarenhet - I MF 7700-traktorn arbetar motorn, transmissionen, styrningen, 
kraftuttaget och hydrauliken tillsammans i perfekt harmoni för att effektivt slutföra dina arbetsuppgifter 
i lantbruket. Detta samarbete erbjuder enkel och exakt användning vid körning på väg eller vid manövrering och 
ger dig en oöverträffad, produktiv arbetsupplevelse på fältet.

Massey Fergusons DNA löper tydligt genom MF 7700-serien som drar fördel av arvet från triumferna av de 
många utmärkelserna hos föregångarna i klassen 140 - 255 hk. Med en elegant och smart design, effektiv 
transmission, den senaste integrerade tekniken, hög komfortnivå och lägre driftskostnader är MF 7700-traktorn 
född till att göra din lantbruksverksamhet lönsammare.

Med nio modeller att välja mellan, är det ett av det bästa valen du kommer att göra.

MF 7700 – Gjord för att brukas

MF 7714 MF 7715 MF 7716 MF 7718 MF 7719 MF 7720 MF 7722 MF 7724 MF 7726

Motor AGCO POWER 6,6 liter/6-cylindrig SCR AGCO POWER 7,4 liter/6-cylindrig SCR

Transmission Dyna-4
Dyna-4 
Dyna-6 
Dyna-VT

Dyna-6
Dyna-VT

Max effekt (hk) 140 150 160 175 185 200 215 235 255

Max effekt med EPM (hk) 165 175 185 200 210 225 240 260 280

Max vridmoment vid 1500 
varv/min med EPM (hk) 687 745 790 840 925 980 1050 1120 1146M
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Sammanfattning
Den berömda AGCO Power Motorn för utmärkt 
tillförlitlighet, med hjälp av banbrytande SCR-teknik sedan 
2008 och dokumenterad försäljning av 25 000 SCR-traktorer 
globalt. Perfekt i kombination med de ultimata alternativen 
av transmission för maximal effekt och nu med tillägget av 
EPM över hela linjen för att ge extra effekt när den som mest 
behövs och få jobbet gjort på ett effektivare sätt.

Optimal komfort för en produktivare arbetsdag 
från en hytt som smälter samman komfort, tystnad, 
användarvänlighet och kvalitet med enkel tillträde till hytten 
via de vidöppnande dörrarna. Hyttfjädringen och den nya 
framaxelfjädringen optimerar körningen på de allra svåraste 
fälten och kompletteras av reglage som ger den allra bästa 
ergonomin och minskar belastningen, med funktioner som 
är utformade för maximal effektivitet oavsett arbetsuppgift.

Kapabel att arbeta effektivare med de allra mest 
krävande redskapen tack vare hög lyftkapacitet och 
ett brett utbud av PTO- och hydraulikspecifikationer. 
Den senaste tekniken med ISOBUS- och Auto-Guide™ 
3000 Guidance-lösningar bidrar till att få ut det bästa 
av sofistikerad utrustning och samtidigt förbättra 
användarvänligheten för föraren. 

Låg driftskostnad från AGCO Power-motorer med 
den lägsta bränsle- och AdBlue®-förbrukningen samt 
ett underhållsfritt system för avgasrening. Super Eco-
transmissionen sänker bränslekostnaderna ytterligare medan 
Auto-Guide™ 3000-styrhjälpen minskar överlappningar. 
Enkelt och bekvämt dagligt underhåll reducerar 
verkstadsräkningarna och driftledare kan övervaka och 
optimera maskinprestanda med AgCommand®-telemetri.
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Den nya MF 7700-traktorn är konstruerad för 
optimal effektivitet och låg driftskostnad tack vare 
en rad av de senaste okomplicerade och pålitliga 
teknikerna.

MF 7700 –   Under skalet på din 
nya vinstmaskin

Eftersom vi vet att en traktor är en vinstmaskin 
i din verksamhet

MF 7700 skapar vinst i alla sektorer – från den allra 
första dagen.

Effektiva transmissioner, underhållsfritt system 
för uppfyllande av avgasnorm EU Steg 4, låg 
bränsleförbrukning, långa serviceintervall, imponerande 
dragförmåga och lyftkapacitet tillsammans med låga 
underhållskostnader – MF 7700-traktorn gör helt enkelt 
ditt lantbruk lönsammare. 
Och det ökar med varje hektar som du brukar.

Låg driftskostnad Nytt turboaggregat, motorstyrenhet 
och bränsleinsprutningssystem ger lägre bränslekostnader 
samtidigt som den levererar ökad effekt och ökat 
vridmoment. Motoreffektstyrning ger upp till 25 hk 
extra när det behövs mest under transport och PTO-
tillämpningar. Utformad för den ultimata uteffekten med 
låg driftskostnad.

Låga reparationskostnader Förbättrad åtkomst för 
service och fler underhållsfria komponenter såsom den 
nya avgasreningen och den nya Quadlink-fjädringen ger 
lägre servicekostnader. Servicekontrakt för reparation och 
underhåll finns tillgängliga för att hjälpa lantbruksföretag 
att driva sin verksamhet konkurrenskraftigt och 
kostnadseffektivt, medan ett omfattande nätverk av 
återförsäljare innebär att det bara behövs ett telefonsamtal 
för att få hjälp.

Effektiv transmission ger högre produktivitet 
De beprövade Dyna-4 och Dyna-6 powershift-
transmissionerna och Dyna-VT CVT-transmissionen finns 
nu med motoreffektstyrning (EPM) och levererar mer effekt 
när den behövs som mest. Den perfekta kombinationen av 
motor och transmission maximerar uteffekten.

Optimal komfort för en produktivare arbetsdag 
Fjädring av hytt och framaxel förbättrar förarkomforten 
samtidigt som den nya instrumentpanelen i färg erbjuder 
bättre synlighet under arbetsdagen och innehåller en 
SIS-skärm (Setup & Information Screen) med förbättrad 
navigeringsmetod. Tre alternativa specifikationsnivåer för 
att uppfylla dina behov. 

* Beroende på specifikation. Tveka inte att kontakta din lokala MF-återförsäljare 
eller -distributör för mer information.
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Okomplicerad Fuse-teknik ger de allra 
senaste användarvänliga lösningarna för 
precisionsodling och driftledning.  
Auto-Guide™ 3000 autostyrning bidrar till ökad 
lönsamhet genom att minska överlappningen 
och erbjuder en okomplicerad GO-Mode-
funktion. Telemetrisystemet AgCommand® låter 
maskinägare övervaka maskinprestandan och 
optimera utnyttjandet av maskinparken med 
ISOBUS-funktionen för ”anslut och kör”-system 
av ett stort utbud av redskap.

Förmåga att arbeta snabbare med de allra 
mest krävande redskapen. Upp till fem* 
bakre och tre främre hydraulventiler och Power 
Beyond-installation, samt en omkonstruerad 
trepunktslyft med ökad lyftkapacitet. Ett 
hydraulsystem som gör det möjligt att arbeta 
snabbare med de allra bredaste redskapen och 
samtidigt öka mångsidigheten.
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Den smarta generationen av 
kostnadseffektiv styrka

Vissa personer menar att det är meningslöst att sia om framtiden. För 
ingenjörsavdelningen hos Massey Ferguson har det alltid erbjudit en spännande utmaning. 
Men det är inte allt. Våra ingenjörer har alltid velat påverka framtiden för att kunna erbjuda 
högeffektiva och kraftfulla motorer och samtidigt minimera bränsleförbrukningen. Dessa 
kvaliteter kan ha en avgörande effekt på verksamhetens resultat såväl som att bidra till att 
uppfylla branschens miljöåtaganden.

År 2008 införde Massey Ferguson, tillsammans med AGCO Power, sin selektiva katalytiska 
reduktionsteknik (Selective Catalytic Reduction, SCR) som den mest okomplicerade, underhållsfria 
lösningen som uppfyller den tuffaste utsläppslagstiftningen utan att ge avkall på effekt och 
produktivitet. 

Detta är nu industristandard men vi är fortfarande i täten med 25 000 
traktorer utrustade med tekniken globalt! 

Samtidigt som att detta bidrar till att bevara miljön för framtida generationer är den enda 
effekten på lantbruksföretagen positiv - minskade bränslekostnader.

Fördelar med SCR-teknik för moderna jordbruk
De sexcylindriga AGCO POWER-motorerna på 6,6 och 7,4 liter genererar maximal effekt från 140 till 255 
hk och upp till 280 hk med motoreffektstyrning (EPM).

Underhållsfri, tredje generationens SCR-teknik minskar stilleståndstid och kostnader.

Turboaggregat med elektronisk wastegate-styrning för högre effekt och bästa motorrespons genom hela 
varvtalsregistret.

Optimerad common rail bränsleinsprutning med högtryck begränsar utsläppen av partiklar, vilket innebär 
att det inte behövs något partikelfilter (DPF) för att uppfylla de senaste lagstiftningskraven för EU steg 4.

Ett automatiskt system för extra låg tomgång minskar motorvarvtalet för att spara bränsle vid 
tomgångskörning samtidigt som det minskar ljudnivåerna i hytten för ökad förarkomfort.

Traktorns effekt är tillgänglig, alltid, då det inte finns behov för regenerering av ett partikelfilter (DPF).
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Motoreffektstyrning (EPM) som tidigare endast var tillgänglig 
på traktorer med Dyna-4- och Dyna-6-transmission finns nu 
på alla MF 7700, även Dyna-VT-modeller, och ger upp till 25 
hk extra effekt när det behövs som mest. 

EPM skapar en traktor som svarar automatiskt på 
belastningen och justerar bränsletillförseln för att ge dig extra 
effekt när du som mest behöver den. Utformad för att tackla 
tuffa transport- och kraftuttagsarbeten ger den avancerade 
elektroniska motor- och transmissionshanteringen automatiskt 
mer kraft under belastning och vid hög hastighet.

EPM fungerar med hjälp av transmissionselektronik som övervakar 
belastnings- och driftsförhållanden i transmissionen och kraftuttaget 
efter körhastighet, belastning på transmissionen och kraftuttagets 
drivning. Informationen överförs sedan till det elektroniska systemet för 
motorstyrning som använder uppgifterna till att reglera exakt den mängd 
bränsle som krävs och vid vilken tidpunkt det behövs.

Motoreffektstyrningen kräver inte någon insats av föraren och aktiveras 
automatiskt vid arbete med kraftuttag eller hydraulik i hastigheter över 
0,1 km/h eller för dragkrafts- eller transporttillämpningar över 8 km/h 
(Dyna-4), 6 km/h (Dyna-6) och 15 km/h (Dyna-VT). Motoreffektstyrningen 
levererar maximal extra effekt när båda villkoren uppfylls (kraftuttag/
hydraulik och körhastighet).

Motoreffektstyrning 

mer muskler när det krävs
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effektområdet, inte bara vid max 
effekt 

Hög nivå av konstant effekt mellan 
varvtalen för max effekt och högsta 
vridmoment
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mellan varvtalen för max effekt och 
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• EPM är tillgängligt över hela området (inte bara vid max effekt)

• Konstant effekt mellan maximalt effektvarvtal och maximalt 
vridmomentsvarvtal

• Extra vridmoment över hela området

• Högt vridmoment även vid låga varvtal

+ 25 hk
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Oavsett om arbetet kräver en transmission av semi-powershift-typ eller en 
steglös transmission kan MF 7700-traktorer utrustas med den typ som passar 
på din gård. Alternativen Dyna-4 och Dyna-6 har fyra respektive sex powershift 
i var och en av de fyra grupperna. Alla kan manövreras med joysticken 
i armstödet eller växelreglaget (vid ratten). 

Det unika MF Power Control-reglaget till vänster om rattstången har funktion för manövrering 
av fram/back, skifta växelsteg samt inbyggd frikoppling. Aggressiviteten vid byte av 
körriktning är ställbar.

Massey Fergusons steglösa Dyna-VT-transmission fortsätter att vara en av de populäraste 
transmissionerna som erbjuder maximal produktivitet, effektivitet och förarkomfort.

Dyna-transmissionerna
När det gäller dragkraft, har vi redan växlat upp

Enkelt Power Control-reglage med multifunktion 
Power Control-reglaget ger bekväm och okomplicerad 
manövrering av tre funktioner. Föraren kan växla framåt/
bakåt, växla Dynashift-stegen och gruppväxlarna och välja 
friläge. På så sätt blir högerhanden ledig för manövrering av 
lastaren eller redskapshydrauliken.

T-reglage till höger
Tryck bara det T-formade växelreglaget framåt eller 
bakåt för att växla upp eller ned genom de fyra eller sex 
Dynashift-stegen. Byt gruppväxel genom att trycka på 
gruppväljarknappen samtidigt som du för reglaget framåt 
eller bakåt.Alla Dyna-transmissioner har följande fördelar:

• Exklusivt och okomplicerat Power Control-reglage till vänster

• Kopplingsfri körning, vilket gör föraren mindre trött och hanteringen mycket 
enklare

• Gott om växlar med bra överlappning i det viktiga arbetsintervallet 4 - 12 km/h

• Autodrive som standard. Hanterar upp- och nedväxling automatiskt för att 
maximera mångsidighet och kapacitet. Varvtalet för växling är automatiskt eller 
ställbart enligt önskade parametrar för motorvarvtal

• Funktionen för frikoppling vid bromsning kopplar bort drivningen när 
bromspedalen trycks ned

• Fram/back växlingens aggressivitet kan justeras efter behov

• Progressiv justering av Dynashift-steg

• Två farthållarhastigheter som tillval (C1 och C2 på versionerna Efficient och 
Exclusive)

 

Friläge

Frikoppling

Framåtkörning

Bakåtkörning

Uppväxlingssteg

Nedväxlingssteg
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Transmission Dyna-4 Dyna-6 Dyna-VT
MF 7714 l

MF 7715 l l l

MF 7716 l l

MF 7718 l l

MF 7719 l l

MF 7720 l l

MF 7722 l l

MF 7724 l l

MF 7726 l l

RÄTT VAL FÖR BÄSTA UTVÄXLING - 
Detta är det bästa utbudet av transmissioner, någonsin. 
Lätt att förstå. Smidigt att använda. Effektivt och bekvämt.
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Dyna-4 har fyra Dynashift-steg 
i varje växelgrupp med utmärkt 
överlappning i fältarbetsområdet 
så att du alltid kan välja rätt 
växel för alla uppgifter och 
förhållanden. 

2

3

4

1
A

B
C

D

Dyna-4 erbjuder förstklassig produktivitet. Den dynamiska 
och effektiva konstruktionen bakom Dyna-4-transmissionen 
fortsätter att imponera med otroligt smidig fyrväxlad powershift-
växling i alla de fyra grupperna, vilket ger dig högsta 
produktivitet – varje gång.

Dynamisk prestanda kommer från den optimerade konstruktionen av 
Dyna-4-transmissionen. Välkända funktioner inkluderar Power Control, 
kopplingsfri manövrering, fyrväxlad PowerShift, Speedmatching och 
Autodrive.

  – fyrväxlad flexibilitet
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ARBETSHASTIGHET

UTFODRING • ROTORHARV

ARBETE MED FRONTLASTARE • SÅDD • PLÖJNING

PLÖJNING • JORDBEARBETNING • BESPRUTNING • SLÅTTER • SÅDD

TRANSPORT

0 5

km/h

10 15 20 30 40

DYNASHIFTSTEG

MOTORVARVTAL
1400 2100

Dyna-4-sammanfattning:
• Optimal fältprestanda då fyra gruppväxlingar ger 16 växlar 

framåt och 16 växlar bakåt, och du kan använda alla utan att 
använda kopplingpedalen!

• Manövreringen är enkel och smidig med ergonomiskt placerade 
reglage som gör föraren mindre trött och stressad

• Power Control-reglaget till vänster ger en bekväm och 
okomplicerat manövrering

• Välj pedal- eller reglageläge för optimal komfort och produktivitet

• Okomplicerad design och beprövade, pålitliga komponenter ger 
exceptionellt smidig körning med styrka och lång livslängd

• Speedmatching väljer lämpligaste Dyna-steg vid byte till nästa 
gruppväxel

 



FRÅN M
ASSEY FERGUSON

13

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 fältarbetsområdet.

2

3

4

1
F

E
D

C
B

A

  – förbättrad prestanda

Dynamisk prestanda är standard med Dyna-6-transmissionen. 
Nu är denna ultrapålitliga, semi-powershift-växellåda ännu mer 
förfinad. 

Den optimala semi-powershift-transmissionen på fältet idag, Dyna-6 
kombinerar smidig manövrering med total effektivitet för att skapa en 
extraordinär förarupplevelse. 

Dyna-6 är unik i det att den ger en smidig sexstegad Dynashift-växling i 
alla de fyra grupperna. Detta skapar ett enormt område med powershift-
flexibilitet över ett brett hastighetsregister vilket ger maximal fältprestanda. 
Dynashift-växling och områdesväxling görs utan att du behöver använda 
kopplingspedalen. 

Dyna-6 levereras med Eco som standard - ett lägre motorvarvtal vid 
transportkörning ger en tystare gång och lägre bränsleförbrukning.

En NY 40 km/h Super Eco-transmission är standard på MF 7719 till MF 7726 
Dyna-6 för extremt reducerat motorvarvtal vid 40 km/h vilket ger den lägsta 
bränsleförbrukningen och minskat buller i transporttillämpningar.
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DYNASHIFTSTEG

MOTORVARVTAL
1400 2100

FÄLTARBETSOMRÅDE 
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ARBETSHASTIGHET

UTFODRING • ROTORHARV

Tungt fältarbete: PLÖJNING • ROTORHARV • SÅDD

Lätt och medeltungt fältarbete med lågt varvtal:
JORDBEARBETNING • BESPRUTNING • SLÅTTER • SÅDD

TRANSPORT
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10 15 20 30 40

Dyna-6-sammanfattning:
• Sex Dynashift-steg (powershift) 
• Maximal produktivitet med 24 växlar framåt och 24 växlar bakåt
• Power Control-reglage med tre funktioner på ett reglage – växling framåt/

bakåt, frikoppling, växling uppåt och nedåt
• Växla utan att använda kopplingen
• Nio växlar mellan 4 km/h och 12 km/h
• Maximal hastighet på 40 km/h vid lågt motorvarvtal (Eco)
• Eco-funktionen tillåter att topphastigheter nås med lågt motorvarvtal vilket ger 

minskat buller och lägre bränsleförbrukning
• En NY 40 km/h Super Eco-transmission på MF 7719 till MF 7726 Dyna-6 för 

reducerat motorvarvtal vid 40 km/h vilket ger den lägsta bränsleförbrukningen 
och minskat buller i transporttillämpningar

• Automatväxling (Autodrive)
• Funktion för frikoppling med bromspedalen
• Justering av växlingens aggressivitet, separat justering för framåt och bakåt
• Justering av aggressiviteten för Dynashift-växling (powershift)
• Speedmatching väljer lämpligaste Dyna-steg vid byte till nästa gruppväxel
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– traktortransmissionen 
utan gränser

Med den steglösa Dyna-VT-transmissionen har vi utvecklat ett system för 
kraftöverföring som överträffar alla andra när det gäller enkel användning 
och effektivitet. Dyna-VT är en beprövad och förfinad transmission som 
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. I kombination med 
effektboost ger Dyna-VT dig optimal prestanda, effektivitet och ekonomi 
från din traktor.

Sa
m
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an

fa
ttn

in
gSammanfattning av Dyna-VT:

• 0,03 till 40 km/h

• 40 km/h super-Eco 

• Val av två växelområden optimerar vridmomentet för olika arbeten

• Reglage- eller pedalkörläge

• 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 

• NY motoreffektstyrning (Engine Power Management, EPM)

• Aktivt stopp

• Funktion för turbinkoppling /urkopplingsbar

• Justering av fram-/backväxlingens aggressivitet

• Justering av respons i pedalkörläge

• Växla mellan farthållarhastigheter (C1 och C2)

• Funktion för frikoppling med bromspedalen
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Motorbelastning

Motorvarvtal (varv/min)

Konstant hastighet framåt

km/h

Enkel, steglös hastighetsändring, från krypkörning upp till 40 km/h (*50 km/h på vissa marknader)

*km/h

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.

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.

Dynamic Tractor Management (DTM) arbetar 
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 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.

NY Effektboost (EPM) - finns nu med 
Dyna-VT-transmissionen - ger en traktor 
som svarar automatiskt på den ökade 
belastningen och justerar bränsletillförseln 
för att ge dig extra kraft när du som mest 
behöver den. Utvecklad för att tackla tuffa 
transport- och kraftuttagsarbeten ger 
den avancerade elektroniska motor- och 
transmissionshanteringen automatiskt mer 
kraft under belastning och vid hög hastighet.
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Välkommen till ditt ”gårdskontor”

Ergonomi – Allt du behöver på en plats för att göra arbetsdagen 
problemfri. Enkel åtkomst till hytten, avgörande driftsinformation där du 
behöver den med den nya instrumentpanelen och de viktigaste reglagen 
på höger armstöd så att de är lättillgängliga. Traktorn har konstruerats 
med föraren i åtanke. 

Effektivitet under arbetet – Höjer produktiviteten, sparar tid och gör 
skillnad. Arbeta smartare med redskap och kör säkert på vägarna med 
360° sikt runt hytten. Var mer produktiv under en lång dag med den 
nya fjädrande MF Quadlink-framaxeln, hyttfjädring och något av de 
förarsäten som finns att välja mellan. 

Essential, Efficient eller Exclusive – du väljer! - Vi ger dig friheten 
att välja den nivå av komfort och utrustning som passar just dina behov. 
Anpassa din egen MF 7700-traktor med ett val av motor, transmission, 
hyttspecifikation och utrustning.

Små finesser gör stor skillnad
Ibland är det de små detaljerna som gör en stor förändring 
av din arbetsbörda. Hytten på MF 7700 finns med många 
olika funktioner för komfort och bekvämlighet. Dessa omfattar 
automatisk aktivering av det roterande varningsljuset vid körning 
på väg, ”följ mej hem” fördröjd släckning av arbetsbelysningen så 
du kan lämna traktorn på ett säkert säkert vid arbetsdagens slut, 
extrauttag för mobiltelefon eller bärbar dator, radio och MP3-
spelare (USB, Aux och CD), Bluetooth-anslutning, vridbar förarstol 
med luftfjädring, teleskopiska ytterbackspeglar med elektrisk 
uppvärmning, och automatisk luftkonditionering. Med 16 extra 
LED-arbetslampor (tillval) förvandlar man natt till dag med en 
enastående ljusstyrka på 41 600 lumen.

Hyttfjädring tillför extra komfort
Det finns två typer av hyttfjädring. Ett mekaniskt system och det 
aktivt mekaniska systemet.

Båda erbjuder helt nya komfortnivåer i hytten. Det nya aktiva 
mekaniska systemet använder flexibla blockbussningar och 
fjäderbelastade stötdämpare för att i det automatiska läget ge 
optimal dämpning för alla körsituationer och reducera hyttens 
rörelser framåt/bakåt och åt sidorna. Det aktiva mekaniska 
hyttfjädringssystemet kan justeras så att föraren kan ställa in 
fjädringen efter körförhållandet. Justeringen innebär att föraren kan 
reglera åkkomforten för olika terränger och hastigheter.

Massey Ferguson har sedan ursprunget av modern traktordesign varit kända 
för spetskompetens och MF 7700 tar ett steg vidare inom den här traditionen. 
Det är något vi arbetar hårt med så att du kan dra fördel av det när dagarna 
går och går, i en mycket produktiv miljö som smälter samman komfort, 
tystnad, användarvänlighet och kvalitet. Eftersom vi vet att en produktiv 
förare är en förare som bidrar till framgången för sitt företag.

Och det finns mer att hämta!
Desto bättre traktorn är utrustad för det aktuella jobbet desto lättare och 
effektivare kan det göras. Det här är ett annat område där MF 7700 utmärker 
sig i mängden: så väl som ett omfattande standardpaket med utrustning 
kan den specifiseras med olika hyttmiljöer som erbjuder ett brett utbud av 
utrustning, vilket ger dig alla alternativ du behöver.

Du kan göra din nya MF 7700 lika individuell som ditt lantbruk.

Standardtak med lucka Frisiktstak med skydd mot 
fallande föremål

Med alternativa taktyper kan du skräddarsy din traktor 
i MF 7700-serien för bättre sikt vid lastningsarbete eller 
för att öka ventilationen.

Skräddarsy taket efter behov
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Ny instrumentpanel med SIS – Setup and Information 
Screen (Inställnings- och informationsskärm)
Med den smala konstruktionen av instrumentpanelen kan föraren 
snabbt och tydligt analysera driftsdata på SIS-färgskärmen  
(70 mm x 52 mm). Skärmen är större än tidigare och har en förbättrad 
upplösning som underlättar avläsningen av traktorprestanda, brukad 
areal, körsträcka, bränsle- och ureaförbrukning samt motor- och 
transmissionstemperatur.

Färgerna på instrumentpanelen erbjuder också bättre synlighet under 
arbetsdagen, särskilt i dålig belysning och i mörker.
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Essential 
Den nya standarden för okomplicerad användning

Upp till fyra låsbara hydraulventiler kan 
väljas som tillval

Växelreglage till transmissionen för smidig 
växling

Handgasreglage

Djupreglering av trepunktslyften

Elektroniskt lyftreglage

Essential är basmodellen i MF 7700-serien, men den är 
mycket mer än bara basutrustad. Funktionerna har alla de 
egenskaper du kan förvänta av en Massey Ferguson. De är 
enkla, lättanvända och mångsidiga för att uppfylla behov som 
kräver effekt och prestanda utan onödiga finesser. 

På den högra konsolen på Essential-modeller finns ett T-reglage för 
manövrering av transmissionen, handgasreglage med tryckknapp för 
motorvarvtal memo A och reglage för trepunktslyft. Alla de viktigaste 
reglagen finns till hands för maximal bekvämlighet och manövrering 
oavsett arbetsuppgift. På konsolen hittar du även reglagen för 
hydraulventiler och kraftuttag 

På stolpen till höger finns brytare som används mer sällan, reglage för 
arbetsbelysning och tändningsnyckel.

Inställningar för 
den elektroniska 
trepunktslyften

Kontrollpanel för 
arbetsbelysning
och varningsljus

ESSENTIAL

Autodrive-funktion

Handgasreglage

Traktorer med Essential-specifikation kan utrustas med 
en multifunktionsjoystick för lastare som fungerar smidigt 
tillsammans med Massey Fergusons helt kompatibla 
lastarsortiment.

Särskilt utvecklad för användning tillsammans med MF-lastare 
garanterar konstruktionen av den unika multifunktionsjoysticken 
smidig användning och innehåller transmissionsfunktioner som 
byte av körriktning framåt/bakåt för enkelt, effektivt arbete med 
lastare oavsett om det sker på gården eller på fältet. 

Reglage i Essential-hytten 
med joystick för lastarbeten 

Bland standardfunktionerna i Essential-hytten finns:
• Control Centre med T-reglage för växling
• Dyna-4 eller Dyna-6 med Autodrive
• Koppling styrd via bromspedal
• Motorvarvtal memo A
• Luftkonditionering med manuell inställning

Utrustning att välja till för Essential-hytten:
• Fjädrande QuadLink-framaxel
• Mekanisk hyttfjädring
• Integrerad frontlyft
• 1000 Eco bakre kraftuttag
• Fabriksförberedd för lastare med mekanisk multifunktionsjoystick*
• Lastkännande hydraulik med variabelt flöde (CCLS)*
• AgCommand® telemetri inklusive 1 år prenumeration
• Panoramahytt med fönster av polykarbonat på höger sida*

* MF 7714 till MF 7718
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Autodrive-funktion

Handgasreglage

Mekaniskt styrd 
multifunktionsjoystick

Motorstyrning:
nedre och övre gräns för 

motorvarvtal

Brytare för främre och bakre 
kraftuttag och funktion för 

automatiskt kraftuttag

Essential panoramahytt 
som alternativ
Panoramahytten till MF 7700-serien ger föraren obegränsad 
sikt åt höger för säker och effektiv användning av 
sidomonterad utrustning. Den breda panoramarutan av 
polykarbonat är mycket tålig och skyddar föraren från stänk 
och splitter. 

En särskild beläggning som skyddar mot repor och ett separat system 
för spolning/ torkning ger utmärkt sikt under alla förhållanden. För 
lokala förvaltnings- och vägarbeten kan hytten utrustas med fästen och 
kablar för varningsblinkers och varningstriangel.

Med detta hyttalternativ kan en lantbrukare/entreprenör utöka sin 
verksamhet till vägunderhåll för de lokala myndigheterna.
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EFFICIENT

Efficient är det medelstora specifikationspaketet för MF 7700-serien utformat att hjälpa dig att arbeta smartare 
och få bättre resultat. Välj antingen Dyna-6 eller Dyna-VT som transmission, ett nytt Command Control-armstöd 
samt både mekaniska och elektroniska hydraulventiler.

Avsett att ge ökad produktivitet tack vare de viktiga funktionerna ger Efficient-specifikationen föraren möjlighet att arbeta snabbare, 
med bättre resultat, mer noggrannhet och samtidigt bättre komfort, ergonomi och tillförlitlighet. Behåll kontrollen av de mest tekniskt 
avancerade och krävande redskapen för att dra fördel av deras ökade produktivitet.

Upp till fyra hydraulventiler bak

Växelreglage till transmissionen 
för smidig växling

Handgasreglage

Djupreglering av trepunktslyften

Lyft/sänk av den elektroniska trepunktslyften

Efficient 
Smartare specifikation som ökar din effektivitet på jobbet

Inställningar för 
den elektroniska 
trepunktslyften

Kontrollpaneler för 
arbetsbelysning och 
varningsljus

Utrustning att välja till för Efficient-hytten:
 •  Automatisk luftkonditionering
 •  Radio, CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB och främre Aux-port
 •  Speglar med elektrisk uppvärmning och justering
 •  Datatronic 4 CCD förberett för video och ISOBUS
 •  Integrerad frontlyft med uttag för en eller två dubbelverkande ventiler
 •  SpeedSteer
 •  Fabriksförberedd för lastare med elektrisk multifunktionsjoystick
 •  AgCommand® telemetri inklusive 1 år prenumeration
 •  Auto-Guide™ 3000 med Go Mode

Bland standardfunktionerna i Efficient-
hytten finns:
•  Dyna-6 Autodrive eller Dyna-VT 40 km/h 
 Eco-transmission 
•  Command Control-armstöd med T-reglage 
•   Farthållare och koppling styrd via 

bromspedal
•  QuadLink-framaxel
•  Luftkonditionering som standard
•  Mekanisk hyttfjädring
•  Lastkännande hydraulik (CCLS), 110 l/min
•   2 elektriska, och 1 eller 2 mekaniskt 

reglerade hydraulventiler bak
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Datatronic control centre-display
Datatronic 4 control centre-displayen (CCD) 
som är tillval på Efficient-traktorer har en 
perfekt placerad 7-tums färgskärm till 
höger om föraren. På CCD-skärmen visas 
viktig traktorinformation, lagrad information, 
minnesfunktioner och uppgifter. Automatisering 
av vändtegsmanövrering, hantering av styrda 
släpvagnar samt Dual Command-funktion 
övervakas. CCD är förberedd för ISOBUS och 
går att ansluta till en kamera för bättre överblick 
vid manövrering med tillkopplade redskap och 
släpvagnar.

Effektiv hyttmiljö med joystick

Traktorer i utförande Efficient kan även specificeras med en multifunktionsjoystick för 
hydraulikfunktioner mm.

Med Efficient-paketet tillför multifunktionsjoysticken ett reglage för frontlyften för ännu högre 
produktivitet vid arbete med redskap monterade både fram och baktill.

Särskilt utformad för det integrerade frontlyftssystemet garanterar utformningen av den unika 
multifunktionsjoysticken smidig manövrering och omfattar även reglage för transmissionen för 
skifte av körriktning och växel för ensilagepackning och snöröjning.

Dessutom kan H3/H4-brytarna ställas in för att styra extrafunktioner såsom trepunktslyft och 
farthållare.

Multifunktionsjoysticken som fungerar smidigt tillsammans med Massey Fergusons MF 
900-lastare möjliggör effektiv materialhantering oavsett om det är på gården eller på fältet.

Växelreglage för 
fram/back

Ändring växel/område - öka

Ändring växel/område - minska

Inställbara funktionsbrytare eller lastarbete 
3:e och 4:e lastarfunktion

”Multifunktionsjoystickens” 
huvudfunktioner:
A.  Lyft främre lyft eller bakre 

ventilstyrning +

B.  Sänk främre lyft eller  bakre 
ventilstyrning -

C. Främre eller bakre ventilstyrning +

D. Främre eller bakre ventilstyrning -

B D

C

A
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Hydraulventiler med 
fingertoppsstyrning

Mulltipad-joystick

Djupreglering av 
trepunktslyften

Handgasreglage

Paketet riktar sig till förare inom intensiva, storskaliga 
verksamheter som ser sig om efter mer avancerade 
funktioner i syfte att garantera kostnadseffektiva fördelar 
för verksamheten.

Exclusive-armstödet erbjuder många fördelar, inklusive 
förbättrad komfort och bekvämlighet vid hantering av 
flera olika reglage som används ofta. 

Exclusive lägger även till Datatronic 4 control 
centre-displayen (CCD) som standard. Använd 
7-tumsfärgskärmen för att visa viktig traktorinformation, 
lagrad information och för att använda 
minnesfunktionerna. CCD-displayen övervakar även 

Brytare för främre och bakre kraftuttag 
och funktion för automatiskt kraftuttag

Autodrive-
funktion

Exclusive
Den ultimata miljön för produktivitet och innovation
Exclusive är en kombination av avancerad mångsidighet och finslipade funktioner. Paketet är avsett för dig 
som efterfrågar en traktor med högsta specifikationsnivå inom ergonomi, komfort och automatisering.

automatisering av vändtegsmanövrering, 
Trailed Implement Control (styrning av 
bogserade redskap, TIC) samt Dual Command. 
Eliminera oreda i hytten och förenkla 
redskapsimplementering med ISOBUS-
kapacitet, CCD-displayen kan även anslutas till 
en kamera för bättre överblick vid manövrering 
med tillkopplade redskap och släpvagnar samt 
hantera Auto-GuideTM 3000 med Go Mode. 

Med Exclusive-paketet kan du hantera de mest 
tekniskt avancerade och krävande redskap med 
optimal effektivitet för att dra fördel av deras 
ökade potential av produktivitet.

Bland standardfunktionerna i Exclusive-hytten finns:
•  Command Control-armstöd med Multipad-reglage
•  Dyna-6 Autodrive eller Dyna-VT-transmission
•  Farthållare och koppling styrd via bromspedal
•  QuadLink-framaxel
•  Automatisk luftkonditionering
•  Speglar med elektrisk uppvärmning och justering
•  Datatronic 4 CCD, förberedd för ISOBUS och kamera
•  Dual Control och system för vändtegsmanövrering
•  AgCommand® telemetri inklusive 1 år prenumeration
•  Lastkännande hydraulik (CCLS), 110 l/min
•  4 elektroniska hydraulventiler med fingertoppsreglage

Välj till utrustning för Exclusive-hytten:
•  Radio, CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB och främre Aux-port
•  SpeedSteer
•  Integrerad frontlyft med oberoende ventil
•  Auto-Guide™ 3000 med Go Mode
•  Fabriksförberedd för lastare med elektrisk multifunktionsjoystick
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Joystick-reglage 
i Exclusive-hytt 

C1/C2- farthållare

Reglage för trepunktslyft

Körhastighetsreglage

Växling framåt/bakåt

Inställbara funktionsbrytare eller 
lastarbete 3:e och 4:e lastarfunktion

Valbara 
hydraulventilreglage

Inkoppling av kraftuttag

Motorvarvtal memo A

Inkoppling av 
vändtegsautomatik

Växelreglage för fram/back

B
D

C

A
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Lastarmanövrering på 
Massey Fergusons sätt

När du köper din nya MF 7700-traktor med en lastare utrustas den så att den är helt förberedd för 
MF FL-lastarserien. Traktorn levereras komplett från fabrik med fäste för lastare som konstruerats 
för maximal manövrerbarhet och åtkomlighet vid service så att den utgör en integrerad del av 
maskinen. 

Den mekaniska multifunktionsjoysticken (tillval) har extra funktioner för transmissionen, t.ex. växling fram/back och 
växelbyte för ökad mångsidighet under arbetet - du kan hålla handen på joysticken och fokusera på lastarbetet för 
högre effektivitet och noggrannhet.

Du får överlägsen sikt tack vare den smala motorhuven och instrumentpanelen. Frisiktstaket (tillval) förbättrar 
sikten vid arbete med lyft lastare och är särskilt användbart exempelvis vid stapling av balar.

Den nya funktionen för ”koppling styrd via bromspedal” som har byggts in i Massey Fergusons senaste 
bromssystem frikopplar transmissionen när bromspedalerna trycks ned vilket möjliggör broms- och 
kopplingsanvändning med bara en fot och gör lastarbeten säkrare, enklare och bekvämare. 

Frisiktstak med FOPS
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• Ett flexibelt sortiment för en mängd olika 
tillämpningar 

• Multifunktionsjoysticken (tillval) levereras med växling 
fram/back och byte av växel för ökad mångsidighet

• Bästa möjliga sikt tack vare motorhuvens och 
instrumentpanelens smarta design

• Fabriksmonterat fäste för lastare för optimal 
prestanda från din allround-traktor

• Optimal manövrerbarhet och åtkomlighet för service
• Massey Fergusons frisiktstak (tillval) med skydd mot 

fallande föremål (FOPS)
• Utmärkt manövrerbarhet med snäva vändradier, 

SpeedSteer och snabb respons från motorn och 
hydrauliken

Sammanfattning av traktor/lastarkombination:

* MF 7714 till MF 7718

C

B

D

A

E
F

Joystick - huvudfunktioner:
A. Lyfta
B. Sänka
C. Fylla
D. Tippa

Kombinerade funktioner:
A/C. Lyfta och fylla
A/D. Lyfta och tippa
B/C. Sänka och fylla
B/D. Sänka och tippa
A/C/E. Lyfta och stänga gripklo
A/D/F. Lyfta och öppna gripklo

Byte av växel/ 
gruppväxel

Växling framåt/bakåt

Brytaren för aktivt stopp (Dyna-VT) eller 
friläge (Dyna-4 och 6) sitter på baksidan av 
multifunktionsjoysticken

Lastarbete

Kombinerade funktioner med 3rd Live:
C/E. Fylla och stänga gripklo
D/F. Tippa och öppna gripklo
A/C/E. Lyfta, fylla och stänga gripklo
A/D/F. Lyfta, tippa och öppna gripklo



Lastare i MF FL-serien

utan  
parallellt lyft med parallellt lyft

MF FL.4227 MF FL.4323 MF FL.4327 MF FL.4621 MF FL.4624 MF FL.4628 MF FL.5029 MF FL.5033

Lastarrekommendation
MF 7714/ MF 7715/ MF 7716/ MF 7718 l l l l l l - -

MF 7719/ MF 7720/ MF 7722 - - - - l l l l

MF 7724/ MF 7726**** - - - - l l l l

Maximal lyfthöjd - mätt vid armcentrum
MF 7714/ MF 7715/ MF 7716/ MF 7718 m 4,25 4,25 4,25 4,55 4,6
MF 7719/ MF 7720/ MF 7722 m 4,55 4,6
MF 7724/ MF 7726**** m 4,55 4,6 4,6 4,96 4,96
Maximal tippvinkel på maximal höjd 56,5 56,5 56,5 53 55 55 53 53
Maximal bakåtrullningsvinkel vid marknivå Kg 48 48 48 51 49,5 49,5 47 47
Brytkraft - vid armcentrum Kg 3090 2640 3040 2350 2760 3150 3380 3860
Brytkraft - 800 mm från armcentrum Kg 2270 2470 2840 2330 2620 2990 3190 3630
Bakåtrullningskraft på 1,5 m höjd 3940 3430 3430 3430 3980 4620 4640 4640
Grävdjup 154 154 154 194 154 154 165 165

MF 7700

****: FL 4624/FL4628 ej kompatibel med fabriksinstallerad underram
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Det fina med denna joystick 
är att du kan växla mellan 
körning framåt och bakåt och 
samtidigt hantera lastaren utan 
att behöva släppa ratten.”

”
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Mångsidighet betyder optimerade insatser 
MF 7700 är rustad för alla användningsområden

En ny dimension av dragförmåga

Traktoreffekt betyder ingenting om den inte kan överföras till marken. 
Vi har satsat en stor del forskning i att säkerställa att effekten är 
användbar.

Det breda sortimentet av däcksdimensioner och extra vikter som finns 
tillgängligt för MF 7700 erbjuder ökad dragförmåga och minskad 
markpackning för förbättrad driftsekomoni och högre avkastning.

Detta omfattar stora hjul med diameter upp till 2,05 m på MF 
7724 och MF 7726 Dyna-6, vilket garanterar att traktorerna kan 
skräddarsys exakt till de uppgifter som de förväntas utföra med 
maximalt markgrepp och minimal markskada, samtidigt som de 
förbrukar så lite bränsle som möjligt. Det är en del i vårt åtagande att 
skydda jorden och bevara marken för framtida generationer.

Ökad dragförmåga och lågt marktryck kan uppnås med rätt val 
av belastningsvikter och däck med korrekt däcktryck.

2,05 m

6,44 m tillryggalagt på ett hjulvarv

Ökat avtryck för maximal dragförmåga

MF 7700
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Ballast för flexibilitet
Det finns ett stort antal vikter att välja på så att du kan hantera arbeten 
där det krävs mycket dragkraft eller motvikt (fram eller bak). MF 7700 
kan utrustas från fabrik med extra vikter fram och bak så att det 
passar dina behov exakt. Extra mångsidighet erbjuds med installation 
av hjulvikter från 250 till 500 kg på var sida, en integrerad viktplatta 
och en nyutformad helgjuten frontvikt på 850 eller 1 500 kg.

Den smarta kompakta utformningen av den nya helgjutna 
vikten påverkar endast minimalt traktorns totala längd och höjer 
manövrerbarheten under transport eller på gården. Markfrigången och 
vägbelysningen påverkas inte. Den helgjutna vikten kan monteras på 
den främre eller bakre trepunktslyften eller direkt på frontviktsbryggan 
om det inte finns någon lyft, och vikten kan ökas ytterligare genom att 
lägga till frontvikter för att helt uppfylla dina behov.

Redskapskopplingen för alla tillämpningar 
Redskapskopplingen som kan utrustas med tapp, lyftdragkrok, 
gaffeldrag, K80-kula eller dragstång har omkonstruerats helt 
för att göra kopplingen snabbare, lättare och säkrare. ISO-
kopplingen är kompatibel med ett stort antal olika alternativ för 
draganordningar och dragstänger beroende på marknaden.

Effektivt bromssystem 
Med en bruttovikt på upp till 14 000 kg och en traktor konstruerad för 
att dra och hantera tunga laster är bromssystemet på MF 7700 lika 
kraftigt som den övriga hydrauliken. Tillförlitliga, effektiva bromsar 
tack vare servoassisterade skivbromsar i oljebad, medan luftbromsar 
för bogserade redskap är tillval. 

Den rätta kombinationen av extravikter och val av däck ger:

• Bättre effektöverföring till marken

• Maximal dragförmåga

• Begränsad markpackning för ökade skördar samtidigt 
som jordmånen bevaras för nästa generation

• Förbättrad bränsleekonomi
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Quadlink-framaxelfjädring 

Förbättrad komfort och säkerhet vid transport. Extra komfort och högre dragförmåga 
levereras av ett nytt och innovativt system för framaxelfjädring, utvecklat av Massey 
Ferguson. Den enkla konstruktionen levererar superkomfort vid körning och minimal 
vändradie utan att inkräkta på axelns pendlingsvinkel eller påverka markfrigången. Helt 
underhållsfri.

Marknadsledande manöverförmåga

MF 7700
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Hjulbas 

Perfekt hjulbas för den perfekta dragförmågan. Axelavståndet är 2,88 m på MF 7714 till MF 7718 och 
3,0 m på MF 7719 till MF 7726. Den långa hjulbasen erbjuder förbättrad stabilitet med eller utan ett 
tungt redskap och upprätthåller en hög dragförmåga på fältet samt ökad komfort 
under transport.

Kombinationen av hjulbasen och utformningen av MF 7700-chassit innebär att det krävs mindre extra 
vikt vilket garanterar maximal skonsamhet mot jorden och minskat marktryck under jordbearbetning, 
såbäddsberedning och sådd. Den ideala hjulbasen och det perfekta förhållandet mellan effekt och vikt 
garanterar maximal stabilitet som optimerar avverkning, främjar jordmånen och bibehåller strukturen 
för kommande generationer.

Snäv vändradie 
Förbättrad manöverförmåga för lastarbeten, på gården och när du vänder på vändtegen. Den 
insvängda utformningen av chassit och motorhuven garanterar en av de bästa vändradierna på 
marknaden, vilket ger föraren större möjlighet att manövrera på trånga utrymmen som till exempel på 
gårdsplaner.

Fyrhjulsdrift och differentialspärr
Fyrhjulsdriften förbättrar dragförmågan och garanterar att effektiv styrning är möjlig under svåra 
fältförhållanden, därtill är inkopplingen av differentialspärrarna i fram- och bakaxel styrd via 
fyrhjulsdriften för att maximera dragförmågan på fältet.

Massey Ferguson har länge varit kända för att göra det lättare för traktorförarna och maximera 
dragförmåga, säkerhet och produktivitet genom automatisering och MF 7700-serien tar 
ytterligare ett steg framåt genom att erbjuda automatiserade funktioner för differentialspärr- och 
fyrhjulsdriftssystemen.

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

• Automatisk urkoppling av differentialspärren när ett redskap i trepunktslyften lyfts (och återinkoppling 
när det 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 anbringas

• Automatisk in/urkoppling av differentialspärren kopplat till hjulets styrvinkel.

 

SpeedSteer för exakta svängar – 

SpeedSteer minskar förarens 
arbetsbelastning och ger snabbare 
vändtegshantering. Med den här nya 
tillvalsfunktionen kan föraren justera rattens 
utväxling och välja antalet rattvarv som krävs 
för en viss styrvinkel. Systemet kan slås på 
och av. Över 18 km/h stängs det automatiskt 
av för säker körning vid höga hastigheter på 
fältet och på vägen. Speedsteer förenklar 
vändtegsvändningar och maximerar 
produktiviteten på fältet och för uppgifter 
såsom lastarbeten.
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Sedan 1936 har vi alltid varit marknadsledande när det gäller lyftförmåga och hydraulkapacitet. Massey 
Fergusons trepunktslyft är det bästa exemplet på produktivitet, styrka och följsamhet för föraren på 
fältet. Men vi har aldrig vilat på lagrarna när det gäller att se till att våra system uppfyller och överträffar 
behoven för de allra senaste redskapen.

Våra ingenjörer har svarat med att presentera fem alternativa hydraulsystem för MF 
7700-traktorer: 

MF 7714 till MF 7716 essential är utrustade med en konventionellt konstantflödessystem som levererar 
58 liter/minut. Här används en högtryckspump för att mata 58 liter/minut till hydraulventilerna bak och 
lyften, ett alternativ med dubbelpumpsystem som levererar 100 liter/minut finns tillgängligt 

MF 7700 är utrustad med lastkännande system med variabelt flöde upp till max 110, 150 eller 190 liter/
minut beroende på modellutförandet för snabbare hydraulreaktion. Här används en axialkolvpump med 
variabelt deplacement som tillägg till det lastavkännande systemet ovan. Högt flöde vid låga motorvarvtal 
bibehåller den höga kapaciteten med ekonomi, eftersom pumpen med variabelt flöde bara matar olja när 
den behövs, medan hela kapaciteten hos pumpen bara tas i bruk vid behov.

Moderna redskap ställer högre och högre krav på de traktorer som ska hantera 
dem och förväntas att prestera snabbare och bättre. MF 7700 är utrustad med 
enorm kapacitet för att enkelt utföra krävande uppgifter med fantastisk lyft- och 
manöverförmåga för de allra senaste redskapen.

Hydraulkapacitet för de mest 
krävande redskapen

Kraftigt integrerat 
frontlyftssystem (IFLS)
Ett kraftigt integrerat frontlyftssystem 
(IFLS) finns tillgängligt som 
extrautrustning och är utformat att 
matcha framvagnsfjädringen. Upp till 
4000 kg lyftkapacitet och en egen 
hydraulventil för manövrering samt 
uttag från två ventiler och en koppling 
för fri retur.

Optimal dragkraftreglering 
Massey Ferguson fortsätter att vara 
branschledande när det gäller elektronisk 
reglering av trepunktslyft (ELC). Massey 
Fergusons digitala ELC-system ger de högsta 
standarderna på dragkraftreglering med 
noggrannare djupinställningar och bättre 
markföljning. Resultatet är mer viktöverföring, 
bättre dragförmåga, mindre hjulslirning, minskat 
däckslitage och minskat bränsleförbrukning 
samtidigt som en större avverkning bibehålls.

Kraftig trepunktslyft 
Den uppgraderade trepunktslyften bak erbjuder nu en 
lyftkapacitet på upp till 9 950 kg. Ventiluttagen är utrustade 
med ett hydrauliskt dekompressionssystem för enkel urkoppling 
av redskap och totalt kan upp till fem hydraulventiler (fyra med 
hitch) specificeras.

De automatiska extra kraftiga stabilisatorstagen som finns som 
tillbehör har också förbättrats med en kortare kedja för enklare 
installation. Vanliga teleskopiska stabilisatorer på var sida ger 
extra tillförlitlighet.
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ASSEY FERGUSONAktiv transportdämpning (ATC) 

som standard
Vid körning över vändtegen eller vid 
transport av tung trepunktsburen utrustning 
kan redskapet ”gunga”.

Den aktiva transportstyrningen är ett 
stötabsorberande system som minimerar 
”gungningsrörelsen” och automatiskt 
justerar för olika redskapsvikter. 

Det ger en smidigare, säkrare och snabbare 
transport och, genom att reducera 
stötbelastningarna genom lyftramarna och 
hydraulikkretsarna, minimerar dessutom 
risken för skada på trepunktslyften och 
redskapet.

ATC och fjädrande framaxel
ATC används tillsammans med den 
Massey Ferguson-konstruerade fjädrande 
framaxeln för att ge exceptionell stabilitet 
under transport eller vid hantering av burna 
redskap vid höga hastigheter vilket ger 
bättre komfort, säkerhet och produktivitet. 

Power Beyond
Inbyggt i ventilblocket till CCLS finns en 
Power Beyond-funktion, som via extra 
flödes- och returledningar tillhandahåller 
oljeflöde direkt från pumpen vilket gör att 
ett separat ventilpaket på tillkopplat redskap 
kan anslutas.

• Lyftkapacitet bak på upp till 9950 kg 
(upp till +6%)

• Inbyggd integrerad frontlyft med en 
lyftkapacitet på 4000 kg

• Nu upp till 8 hydraulventiler:
 -   Upp till fem hydraulventiler (fyra 

med hitch) för uttag bak och 
dekompressionssystem

 -   En separat ventil för manövrering av 
frontlyft

 -   2 ventiler för uttag fram (med frontlyft)
 -  Fri retur

MF 7700 Konstantflödessystem Lastkännande system med variabelt flöde
Modell Transmission 58 l/min 100 l/min 110 l/min 150 l/min 190 l/min

MF 7714 till MF 7718 Dyna-4 och Dyna-6 l m m - -
MF 7719 till MF 7726 Dyna-6 - l m -

MF 7700 Dyna-VT - l - m

 - Finns inte l Standardspecifikation m Tillval 

Yttre hydrauluttag 
Upp till fyra mekaniska eller fem 
elektrohydrauliska ventiler (fyra med 
hitch) kan specificeras för uttag bak. 
Fingertoppshantering av hydrauluttagen 
gör att komplicerad utrustning kan regleras 
enkelt och med precision.

MF 7700
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Enastående kapacitet och prestanda för att 
hantera alla arbetsuppgifter - kraftuttag

Väljarreglage och knapp 
för automatisk aktivering 
av kraftuttag på Command 
Centre.

Brytare för val av 
kraftuttagsvarvtal 
och inställning av 
trepunktslyften är 
monterade i hyttstolpen.

MF 7700 är en kraftfull traktor laddad med vridmoment men samtidigt smidig. Den är 
perfekt för dem som har behov av en maskin med oslagbart kraftuttag för enastående 
kapacitet och prestanda vid arbete med de allra mest avancerade redskapen.

Kraftuttag för alla tillämpningar
 Ett brett utbud av alternativ av kraftuttag finns att välja bland med standardhastigheter för PTO vid 2 000 
varv/minut där maximal effekt uppnås. Med hjälp av ett ”konstant effekt”-område på upp till 1 500 varv/
min och möjligheten att välja exakt körhastighet vid det valda motorvarvtalet kan du alltid uppnå en perfekt 
kombination av kraftuttagsvarvtal, körhastighet och effekt – med optimal ekonomi.

MF 7700-versionerna Efficient och Exclusive är utrustade med elektrisk väljare av kraftuttagsvarvtal för att 
göra det bekvämt för föraren.

En ytterligare start/stopp-knapp för krafttuttag monterad på bakskärmen gör att krafttuttag kan aktiveras från 
utsidan av hytten kopplat till ett memorerat motorvarvtal för aktivering. Detta erbjuder ett bekvämt och säkert 
sätt att hantera tillämpningar såsom fyllning av en gödseltank där föraren behöver befinna sig utanför hytten.

Effekt med ekonomi 
För lättare arbeten uppnås kraftuttagen ”540 Eco” eller ”1000 Eco” vid ett motorvarvtal på cirka 1550 varv/
min vilket ytterligare förbättrar bränsleekonomin och hjälper till att minska bullernivåerna i hytten.

Automatisk kraftuttagsmanövrering
I läget Auto kopplas kraftuttaget från automatiskt när trepunktslyften höjs (eller vid körning med en hastighet 
på över 25 km/h) och kopplas in igen när den sänks.

Arbetet för föraren underlättas ytterligare eftersom transissionsstyrningen övervakar och styr inkopplingen av 
kraftuttag beroende på belastningen. Detta ger en smidigare ”start” för ökad förarkomfort vilket även hjälper 
till att skydda både redskapet och traktorn från skador som orsakas av felaktig inkoppling.

Främre kraftuttag 

Ett främre kraftuttag med sex splines och 1000 varv/min finns som extrautrustning till MF 7700-serien och 
i kombination med en frontlyft kan ett stort antal olika redskap kopplas in och därigenom minska antalet 
överfarter på fältet och öka effektiviteten. Dra nytta av verkliga tidsbesparingar – såsom att mer än fördubbla 
avverkningen vid vallslåtter.
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AGCO Fuse-teknik: 
Uppkopplat lantbruk från Massey Ferguson

AGCO:s övergripande teknikstrategi kallas FuseTM-teknik vilken ger professionella odlare runt om 
i världen en smidig integrering och anslutning av alla deras delar av företaget. Den förvandlar lantbruket 
genom att leverera lösningar för precisionsodling som leder till lägre kostnader för insatsmedel samt 
större effektivitet och lönsamhet.

De inbyggda och externa 

tekniklösningarna som har integrerats 

i MF 7700-serien är ett tydligt tecken 

på den takt som Massey Ferguson 

utvecklas. Information betyder styrka 

när det gäller att få jobbet gjort på 

ett mer effektivt och produktivt sätt. 

Det är anledningen till att Massey 

Ferguson levererar okomplicerade och 

pålitliga tekniklösningar vilket resulterar 

i oslagbar enkel användning, förbättrad 

produktivitet och lönsamhet tack vare 

högre avkastning, lägre insatskostnader 

och högre vinster.

SÅDD

JORDBEARBETNING OCH 
SÅBÄDDSBEREDNING

MOBIL

GÅRDSKONTOR

SPANNMÅLSTORKNING, LAGRING OCH 
LOGISTIK

BESLUTSUNDERLAG: 
ÅTERFÖRSÄLJARE OCH 
SERVICELÄMNARE

TM

Mer information om FuseTM-tekniken finns på: 
http://www.agcotechnologies.com/MFEAME

VÄXTSKYDDS-
MEDEL OCH 
GÖDSEL

SKÖRDETRÖSKNING
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Fullständig kontroll av traktorfunktioner och optimeringsfunktioner 
som t.ex. transmission, motor och hydraulik.
Dessutom ger det fantastiska Dual Control-systemet oöverträffad 
manövrering av delburna plogar, genom att automatisera isättning 
och utgång av varje fåra. Samtidigt ställer systemet in plogens 
djuphållningshjul i förhållande till trepunktslyften bak. Samma system 
används även för att manövrera redskap kopplade till frontlyften, så att 
djupinställningar automatiseras och manövreringen synkroniseras med 
trepunktslyften bak.

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

Inställningar för vändtegsautomatik – CCD-konsolen 
levereras som standard med det mest intuitiva, okomplicerade 
och lättanvända automatiska systemet för vändtegsautomatik 
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 fokusera på 
arbetet så att du lätt kan maximera resultaten.

CCD-konsolen. 
Håller dig informerad och ger kontroll

1

3

2

CCD-konsolen som är monterad som standard på MF 7700 
Exclusive-modeller, och finns tillgänglig som tillval på Efficient-
modeller, gör informationen lättillgänglig så att du snabbt kan fatta 
de bästa besluten och driva din verksamhet på ett effektivt sätt.



FRÅN M
ASSEY FERGUSON

35

Memorera data och inställningar – upp till åtta olika minnen 
gör det möjligt för systemet att registrera information under drift 
om brukad areal, 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.

Tilldelning av Isobus Multipad-brytare.
ISOBUS AUX-N-redskap kan styras direkt från MultiPad-reglaget. 
Att ha alla kontroller (traktor och redskap) på samma reglage är 
bekvämare än att använda ytterligare displayer och reglage. Detta 
ytterst mångsidiga system gör det möjligt att lagra många olika 
redskap som ska användas via Multipad. På så sätt fungerar det med 
alla ISOBUS-redskap som för närvarande används i maskinparken på 
lantbruket.

6

5

4

ISOBUS för total redskapsstyrning – ISOBUS gör det 
möjligt att visa ett styrsystem från redskapstillverkaren 
på terminalen, vilket sparar tid och pengar för ägare och 
förare som inte behöver installera andra terminaler i hytten. 
Anslut bara redskapets ledning till traktorns ISOBUS-uttag, 
så laddar systemet automatiskt upp driftsmenyer och bilder 
på skärmen. MF 7700 ISOBUS uppfyller AEF-certifieringen 
(Agricultural Industry Electronic Foundation).
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Redskap Körspår Sätt igång!

Styrhjälpsystem 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 submeter-, decimeter- 
eller centimeterprecision. 

En Auto-Guide™ 3000 TopDock-mottagare levereras fabriksmonterad som tillval till Efficient- 
och Exclusive MF 7700-traktorerna. 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. För dig som 
vill ha utökade autostyrningsfunktioner i en separat 
terminal, finns C3000 att tillgå via AGCO Parts.

Sektionsstyrning
När du använder ISOBUS-kompatibla 
redskap kan du dra fördel av den 
nya AEF-certifierade funktionen för 
sektionsstyrning som automatiskt 
slår PÅ/AV varje individuell sektion 
av sprutor eller spridare. Förutom 
ökad komfort uppnår du även 
viktiga besparingar på insatsmedel 
i lantbruket.

FUNKTIONEN GO MODE
En Go Mode-funktion gör det möjligt för dig som förare att komma igång med automatisk styrhjälp/styrning på 
en gång med bara några inställningar på fem minuter, vilket gör det enkelt att arbeta med systemet och dra 
fördel av funktionen snabbare. 

Det här är det enklaste sättet att börja arbeta med automatisk styrhjälp utan att behöva göra inställningar och 
passar dem som vill ha ett enkelt system att använda som inte kräver avancerade inställningar.

Den här unika funktionen möjliggör start av Auto-Guide™ 3000 inom 5 minuter. Även du som aldrig tidigare 
har provat kan börja arbeta med systemet efter bara några redskaps- och körspårsinställningar.

C3000-terminalen
C3000-terminalen ger dig avancerade funktioner och möjligheten 
att uppnå mer. Det är den idealiska lösningen för alla som vill föra 
ett kontinuerligt register över arbeten och uppdrag. Med C3000 kan 
du skapa fält för att mäta hela ytan, samt lagra och exportera all 
insamlad data. Du kan plocka fram 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 allmänna inställningar 
och skärmen kan delas upp i tre mindre skärmar för effektivare 
övervakning av arbetsuppgifterna.
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EffektivitetsrapporterHistorikrapporter

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 att övervaka maskininformation, till exempel aktuell bränslenivå, 
var du än befinner dig och närhelst du vill. Du kan även använda rapporteringsfunktionerna för 
historik och effektivitet för att analysera driftsdata på fältet.

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

AgCommand® är det perfekta verktyget för 
hantering och övervakning av maskinparker för 
stora verksamheter, entreprenörer eller över 
huvud taget alla som behöver hålla ett öga på 
sin utrustning som används i arbetet – under alla 
förhållanden. Som en del av Fuse Technologies, 
kan den monteras på ett flertal maskintyper för att 
skapa allomfattande driftdataregister.

Driftsdata samlas in automatiskt och överförs 
trådlöst för att visas i nära realtid på en säker 
webbsida – inga särskilda program behövs. 

AgCommand® tar pulsen på dina 
maskiner, hela tiden

Startsida Maskinuppgifter

Skanna här för att hämta 
appen!
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38 Enklare underhåll

Hyttens luftfilter är lätt åtkomligt 
för rengöring eller byte.

För bästa 
åtkomlighet lyfts 

hela motorhuven i 
ett stycke 

Motorns luftfilter är mycket lätt 
att komma åt och rengöra. Upp 
till 90 % damm avlägsnas av 
ejektorsystemet från avgasröret.

Utformning av framaxel och 
konkav design av motorblock 
gör det enkelt att komma åt 
oljemätstickan och filtret.

Kylarna är öppna för rengöring och 
det är lätt att komma åt dem med 
ett tryckluftmunstycke för att blåsa 
bort skräp.

Med en traktor i MF 7700-serien är rutinunderhållet snabbt, okomplicerat och enkelt – kort uttryckt mindre stressande. 
Det innebär att du sparar värdefull tid på morgnarna och kommer ut på fältet fortare.
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Du kan uppleva vårt heltäckande utbud av tjänster hos din lokala Massey Ferguson-
återförsäljare för att hjälpa dig att öka tillgängligheten hos din MF 7700-traktor och sänka 
totalkostnaden. Din Massey Ferguson-rådgivare för försäljning och service hjälper gärna till 
med detaljerade råd om vad som bäst passar dina behov.

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

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. 

AGCO Finance* ger det perfekta finansiella paketet för ditt företag
AGCO Finance är den integrerade finansiella underavdelningen hos Massey Ferguson som 
erbjuder skräddarsydda lösningar till ditt jordbruk, vilket omfattar:

• Leasing  • Avbetalning
• Hyrköp  • Kompletta servicepaket
• Kontraktsuthyrning 

* Kontakta din lokala Massey Ferguson-återförsäljare för att kontrollera möjligheterna på din ort. Regler och villkor 
gäller som kan variera beroende på marknad eller land.

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.

Den som sätter standarden med en traktor kan inte sluta med 
det när det gäller service

Massey Ferguson är alltid nära till hands när du behöver det för att hålla arbetet igång. Vi har ett av 
Europas mest utbredda servicenätverk för lantbruksmaskiner. Men vi erbjuder mycket mer därtill: våra 
traktorservicepaket såväl som våra individuella finansiella lösningar kan hjälpa dig att driva ditt företag 
konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt – både med avseende på inköpet av din MF 7700-traktor och 
under hela dess livslängd.

 Branschledande reservdelsleverans från AGCO Parts.
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Essential Efficient Exclusive

Motor
AGCO POWER sexcylindrig, steg 4  l l l

Selektiv katalytisk avgasrening (SCR)  l l l

EEM-motor med elektronisk reglering och varvtalsminne  l l l

Motorfunktion för extra låg tomgång  l l l

Motorblocksvärmare  l l l

Transmission
Power Control reglage vid ratten för fram/back mm.  l l l

Fram/back manövrering höger sida  m m l

T-reglage på Control Centre  l - -
T-reglage på Command Control-armstödet  - l -

MultiPad-reglage på Command Control-armstödet  - - l

Dyna-4 – 40 km/h – Speedmatching och Autodrive  l - -
Dyna-6 – 40 km/h Eco** – Speedmatching och Autodrive  l l l

Dyna-6 - 40 km/h Super Eco*** - Speedmatching och Autodrive  l l l

Dyna-6 – 50 km/h Eco – Speedmatching och Autodrive  - - -
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)  - - -
Superkryp** - eller krypväxel***  m m m

Farthållare  - l l

Frikoppling med bromspedal  l l l

ParkLock***  - m m

Förarmiljö
2 vidöppnande dörrar  l l l

Panoramahytt med fönster av polykarbonat på höger sida  m - -
Luftkonditionering som standard med manuell inställning  l l -

Automatisk luftkonditionering/klimatanläggning  - m l

Frisiktstak (Visio)**  m m m

Taklucka  m m m

Luftfjädrat vridbart säte**  l - -
Automatiskt luftfjädrat vridbart säte  m**/ l*** l -

Luftfjädrat Super deluxe-säte med värmare och pneumatisk svankstödsjustering  - m l

Instruktörssäte med säkerhetsbälte  l l l

Mekanisk hyttfjädring  m l l

Aktiv mekanisk hyttfjädring  - m m

Radio - MP3 - SD-kortplats - USB  m l l

FM eller DAB (Digital) Radio, CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB och främre Aux-port  - m m

Stora teleskopiska sidospeglar med elmanövrering och elvärme - m l

Radar och slirkontroll m m l

CCD/Datatronic 4 förberett för video och isobus - m l

Kontrollerad styrning av släpvagnens styraxel - m l

Dual Control för delburna redskap eller frontlyft/trepunktslyft - m l

Vändtegsautomatik, enkel l l l

 - Finns inte
l Standardspecifikation
m Tillval
* Beroende på marknadslagstiftning
** MF7714 till MF7718
*** MF7719 till MF7726

Standard- och extrautrustning efter version
Gör traktorn till din 
egen, oavsett vad 

du jobbar med...
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Essential Efficient Exclusive
Förarmiljö

Vändtegsautomatik, utökad - m l

Speedsteer - m m

Teknik
Förberedd för ISOBUS med kontakt - m l

MultiPad med tilldelning av ISOBUS-redskapsstyrningsbrytare - - l

Förberedd för Auto-GuideTM - m m

Förberedd för Auto-GuideTM 3000 med Go Mode - m m

Fabriksinstallerat teknikpaket med centimeterprecision på Auto-GuideTM 3000 och 12,1 tums 
C3000 pekskärmsterminal

- m m

AgCommandTM m m l

Chassi och hydraulik
Mekaniskt reglerade hydraulventiler l - -

Elektriskt och mekaniskt reglerade hydraulventiler - l -
Elektriskt reglerade hydraulventiler - m l

Multifunktionsjoystick - m m

Lastarförberedd traktor med multifunktionsjoystick (mekanisk styrning) m** - -
Lastarförberedd traktor med multifunktionsjoystick (elektrisk styrning) - m m

3rd Live-styrning av lastare med multifunktionsjoystick (elektronisk styrning) - m m

Power Beyond med kopplingar m m l

Elektroniskt reglerad trepunktslyft med aktiv transportdämpning (ATC) l l l

Kraftuttagsautomatik l l l

Elektronisk växling av kraftuttagsvarvtal - l l

Automatik för automatisk fyrhjulsdrift och differentialspärr l l l

Teleskopiska dragarmsbegränsare l l l

Automatiska dragarmsbegränsare m m m

Hydraulisk toppstång till trepunktslyft bak m m m

Integrerat frontlyftssystem m m m

Integrerat främre kraftuttag m m m

Elektrisk utrustning
Automatisk batterifrånskiljare l l l

ISO 11786-signalkontakt - l l

Reglage för trepunktslyft på stänksskärmarna l l l

Start/stopp-knapp för kraftuttag på stänkskärm l l l

Fjärrmanövrering av hydraulventiler på stänkskärm - l l

16 LED-arbetslampor m m m

Övrig utrustning 
(specifikationer kan variera beroende på marknad)

QuadLink – fjädrande framaxel m l l

Ledade främre stänkskärmar m m l

Extra hyttvärmare l l l

Hydraulisk släpvagnsbroms l l l

Pneumatisk släpvagnsbroms m m m

Standard- och extrautrustning efter version
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Motor MF 7714 MF 7715 MF 7716 MF 7718 MF 7719 MF 7720 MF 7722 MF 7724 MF 7726

Motortyp AGCO POWER
Antal cylindrar/antal ventiler/cylindervolym ant./ant./cm3 6 / 4 / 6600 6 / 4 / 7400

Cylinderdiameter/slaglängd mm 108/120 108/134
Typ Turbo med elektronisk wastegate och laddluftkylare

Insprutningstyp Common rail
Typ av fläkt - transmission Dyna-4 Viscostatic Viscostatic        

Typ av fläkt - transmission Dyna-6 och Dyna-VT  Viscostatic Viscostatic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic

Max effekt J ISO hk (kW) 140 (103) 150 (110) 160 (118) 175 (129) 185 (136) 200 (147) 215 (158) 235 (173) 255 (188)

Motorvarvtal vid max effekt varv/min 2000 1950

Maximalt vridmoment vid 1500 varv/min J Nm 660 677 725 744 859 923 974 1030 1050

Max effekt med EPM hk (kW) 165 (121) 175 (129) 185 (136) 200 (147) 210 (155) 225 (165) 240 (177) 260 (191) 280 (206)
Maximalt vridmoment med EPM vid 1500 varv/min Nm 687 745 790 840 925 980 1050 1120 1146

Max. tillgänglig effekt vid kraftuttagsaxel (OECD, noggrannhet +/- 3 %) hk (kW) 120 (88) 135 (99) 140 (103) 155 (114) 165 (121) 180 (132) 195 (144) 210 (155) 230 (169)
Bränsletankens volym liter 310 310 310 310 430 430 430 430 430

AdBlue®-tankens volym liter 30 30 30 30 40 40 40 40 40
Dyna-4-transmission

Antal växlar framåt x bakåt 16 x 16 16 x 16 - - - - - - -
Lägsta hastighet vid 1400 varv/min km/h 1,3 1,3 - - - - - - -

Antal växlar med superkryp framåt x bakåt 32 x 32 32 x 32 - - - - - - -
Lägsta hastighet vid 1400 varv/min med superkryp km/h 0,09 0,09 - - - - - - -

40 km/h vid motorvarvtal varv/min 1900 med 520/85R38-däck - - - - - - -
Dyna-6-transmission

Antal växlar (framåt x bakåt) framåt x bakåt - 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24
Lägsta hastighet vid 1400 varv/min km/h - 1,03 1,03 1,03 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Antal växlar med krypväxel/superkryp framåt x bakåt - - / 48 x 48 - / 48 x 48 - / 48 x 48 36 x 36 / - 36 x 36 / - 36 x 36 / - 36 x 36 / - 36 x 36 / -
Lägsta hastighet vid 1400 varv/min med krypväxel/superkryp km/h - - / 0,07 - / 0,07 - / 0,07 0,26 / - 0,26 / - 0,26 / - 0,26 / - 0,26 / -

40 Eco/SuperEco km/h vid motorvarvtal varv/min - 1800 med 520/85R38-däck 1500 med 650/65R42-däck 1500 med 710/70R42-däck
50 km/h* Eco vid motorvarvtal varv/min - 1950 med 520/85R38-däck 1850 med 650/65R42-däck 1900 med 710/70R42-däck

Dyna-VT-transmission
Typ av hydraulik - Steglös, kontinuerligt variabel transmission -

Fältarbetsregister km/h - 0,03 - 28 km/h framåt och 0,03 - 16 km/h bakåt -
Transportarbetsregister km/h - 0,03 - 50 km/h* framåt och 0,03 - 38 km/h bakåt - 40 km/h SuperEco vid 1450 varv/min -

Trepunktslyft och hydraulik
Bäraxel Cat 3 Cat 3 Cat 3 Cat 3 Cat 3 Cat 3 Cat 3 Cat 3 Cat 3 Cat 3

Maximal lyftkapacitet, i kopplingspunkt kg 7100 7100/8100/9600 7100/8100/9600 8100/9600 9300/9600 9300/9600 9300/9600 9950 9950
Typ av hydraulik och maximalt flöde liter/minut Konstanflöde 58 (Essential) Variabelt flöde med lastavkänning 110

Typ av hydraulik och maximalt flöde - alternativ 1 liter/minut Konstanflöde dubbelpump 100 (Essential) - - - - - -
Typ av hydraulik och maximalt flöde - alternativ 2 liter/minut Variabelt flöde med lastavkänning 110 - Variabelt flöde med lastavkänning 150 (Dyna-6)
Typ av hydraulik och maximalt flöde - alternativ 3 liter/minut - Variabelt flöde med lastavkänning 190 (Dyna-VT)

Maximalt tryck Bar 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Maximalt antal hydraulventiler bak 4 4/5** (Dyna-VT) 4/5** (Dyna-VT) 4/5** (Dyna-VT) 5** 5** 5** 5** 5**

Specifikationer
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MF 7714 MF 7715 MF 7716 MF 7718 MF 7719 MF 7720 MF 7722 MF 7724 MF 7726

Kraftuttag (bakre)

Motorvarvtal vid

540/1000 varv/min 1980 / 2030 1980 / 2030 1980 / 2030 1980 / 2030 1890 / 2000 1890 / 2000 1890 / 2000 1890 / 1930 1890 / 1930
540/540 Eco/1000/1000 Eco varv/min 1980 / 1530 / 2030 / 1570 - - - - -

540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT varv/min - 1870 / 1500 / 1900 / 1530
540/540 Eco/1000 Dyna-6 varv/min - - - - 1890 / 1520 / 2000 1890 / 1520 / 1930

540 Eco/1000/1000 Eco varv/min - - - - 1520 / 2000 /1600 1520 / 1930 / 1600
Axeldiameter tum 1 3/8" 6 och 21 splines

Frontlyft och främre kraftuttag

Maximal lyftkapacitet, i kopplingspunkt kg 3200 3200 3200 3200/4000 4000 4000 4000 4000 4000

Maximalt antal främre hydraulventiler 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Motorvarvtal vid främre kraftuttagsvarvtal 1000 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920

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

Fram 420/85R28 420/85R28 420/85R28 480/70R28 480/70R30 480/70R30 480/70R30 540/65R30; 600/70R30 (Dyna-6)

Bak 520/85R38 520/85R38 520/85R38 580/70R38 620/70R42 620/70R42 620/70R42 650/65 R42; 710/70R42 (Dyna-6)
Vikter 

(Kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din återförsäljare)

Genomsnittlig min.vikt utan ballast och utan tillbehör kg 5800 5800 5800 6300 7150 7150 7400 7800 7800
Maximal total fordonsvikt kg 9250 12 500 12 500 12 500 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

J ISO TR14396 - Finns inte * Beroende på marknadslagstiftning **Max 4 i kombination med hitchkrok

MF7714 till MF7718 MF7719 till MF7726

Dyna-4
Dyna-6

Dyna-VT
MF7719 till 

MF7722 Dyna-6
MF7726 Dyna-VT

MF7724 Dyna-6 
MF7726 Dyna-6

A Hjulbas m 2,88 3

B Total längd från frontviktsbryggan till de bakre dragstängerna mm 4928 5149

B Total längd från frontlyften till de bakre dragstängerna mm 5604 5868

C Höjd från mitten av bakaxeln till överkanten av hytten mm 2110 2144 2204

D Totalhöjd mm 2985 3019 3129 3179

A
B

C D

Dimensioner
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