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Beauvais,
Frankrike Kompetenscenter för teknik och tillverkning

Massey Fergusons anläggning för traktortillverkning  
i Beauvais, Frankrike, får utmärkelsen  

French Factory of the Year 2016 
“L’Usine Nouvelle”

Alla som köper en Massey Ferguson-traktor idag förväntar sig att den 
uppfyller de senaste drifts- och miljöstandarderna. De förväntar sig att 
den förenar det allra bästa hos dagens teknik med komfort, enkelhet, 
tillförlitlighet, kvalitet och bästa lantbrukserfarenhet. 

MF 5700 S-serien har konstruerats och byggts i AGCOs tillverknings-
anläggning i Beauvais, Frankrike, vInnare av Frankrikes prestigefyllda 
utmärkelse Factory of the Year 2016 som anordnas av L’Usine Nouvelle, 
den ledande industritidskriften i Frankrike. 

I Beauvais-anläggningen konstrueras och tillverkas Massey Ferguson-
traktorer från 75 till 400 hk och den är Frankrikes största producent och 
exportör av lantbruksmaskiner. Anläggningen är även ISO 9001-certifierad. 

Investeringen på 300 miljoner euro som har gjorts under de senaste fem 
åren i traktoranläggningen i Beauvais, hemorten för Massey Fergusons 
traktorsortiment med hög effekt, har genomförts med ett enda syfte: se 
till att Massey Fergusons traktorer byggs enligt standarder för kvalitet, 
tillförlitlighet och produktivitet som garanterar trygghet för ägare och 
förare som förlitar sig på dem.

Det här är centralt för allt vi gör i Beauvais. Våra tekniker har lantbruk 
i blodet samt visionär styrka. De är angelägna om att utveckla nya 
lösningar för de komplexa utmaningarna hos dagens och morgondagens 
lantbruk, till exempel bränslebesparande selektiv katalytisk reduktion 
(SCR) som vi var först med på marknaden. Resultatet är traktorer som 
hjälper dig bruka jorden mer effektivt och mer lönsamt.
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MF 5700 S

Framsidan på den nya MF 5700 S fångar och håller kvar din uppmärksamhet. I mitten 
finns den ikoniska MF-logotypen med tre trianglar, runt vilken den kraftfulla formen 
hos MF-motorhuven som är emblematisk för MF S Effect svallar: hela konstruktionen 
utstrålar fantastisk kraft, smidighet, teknisk kvalitet och den distinkta stil som du 
upplever dag efter dag vid användning av MF 5700 S. 

MF 5700 S har otrolig manövrerbarhet och mångsidighet för arbete på gårdsplanen,  
på fältet eller på vägen – en utmärkt allroundmaskin! 

Med en uppgraderad konstruktion, högpresterande drivlina, höga nivåer av komfort samt 
ett brett urval utrustning och tillval är MF 5700 S obestridligt utformad för att snabbt och 
enkelt tackla alla utmaningar och arbetsuppgifter på gården – den är verkligen traktorn 
som kan köras var som helst och göra vad som helst!

Oavsett vilken dagens uppgift är kan MF 5700 S utföra den!

Massey Fergusons DNA är uppenbart i modellprogrammet MF 5700 S, där det segerrika, 
mångfalt prisbelönta arvet från föregångarna förs vidare i effektsegmentet 95 till 130 hk. 
Nu har vi utökat den utmärkta kombinationen av effekt och mångsidighet för ännu fler 
gårdar med en ny 95 hk-modell, MF 5709 S.

Med en elegant och smart konstruktion inför MF 5700 S-serien marknadens bästa sikt 
tack vare den brant sluttande motorhuven. Med effektiva drivlinor, de senaste inbyggda 
tekniklösningarna, dess nya intelligenta instrumentpanel och höga komfortnivåer bidrar 
MF 5700 S till att du kan koncentrera dig på att få jobbet gjort, snabbt och effektivt.

Det finns ett urval transmissioner och förarmiljöer för MF 5700 S i syfte att exakt matcha 
behoven hos din lantbruksverksamhet.

MF 5700 S är här!

Välkommen till ”S Effect”  
från Massey Ferguson!
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Vi vet att det inte finns två gårdar som 
är likadana, varje dag har sina egna 
utmaningar och varje uppgift måste  
utföras snabbt och effektivt. Därför har  
vi utvecklat MF 5700 S-serien − 

Allt du behöver ... 
... för alla typer av jobb
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MF 5700 S

Ren kraft och prestanda för din gård
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MF 5709 S MF 5710 S MF 5711 S MF 5712 S MF 5713 S

Motortyp AGCO POWER-motorer med högeffektiv ”allt-i-ett”-SCR-teknik, 4,4 l/4 cylindrar

Transmissionstyp
Dyna-4
Dyna-6

Max. effekt vid 2 000 varv/min (hk) 95 100 110 120 130

Max. vridmoment vid 1 500 varv/min 405 420 468 502 545

Versioner Essential, Efficient, panoramahytt

MF 5700 S

Hö
jd

pu
nk

te
r AGCO Power-motorn som är välkänd för utmärkt tillförlitlighet, med banbrytande SCR-teknik 

och det dokumenterade rekordet på 50 000 sålda SCR-traktorer globalt. Perfekt kombination med de 
främsta Dyna-4- och Dyna-6-transmissionsalternativen för enastående robust tillförlitlighet med smidig 
och enkel hantering. 

Makalös komfort för en mer produktiv arbetsdag i en hytt som förenar komfort, tysthet, enkel 
användning och kvalitet med enkel in- och urstigning tack vare dörrar med bred öppning. Hyttfjädring 
och framaxelfjädring för optimal körning under de svåraste förhållanden kompletteras av reglage som 
ger bästa möjliga ergonomi och minskad förartrötthet med funktioner som har utvecklats för maximal 
effektivitet oavsett uppgift. 

Förmåga att arbeta mer effektivt med de mest krävande redskapen med imponerande 
lyftkapacitet och ett brett urval alternativ för kraftuttag och hydraulik. Den senaste tekniken hos 
precisionsodlingspaketet Fieldstar 5 inklusive ISOBUS- och Auto-Guide™-styrlösningar bidrar till att 
du håller lönsamheten på spåret och får ut mesta möjliga av avancerad utrustning, samtidigt som 
användarvänligheten för föraren förbättras. 

Låg driftskostnad för AGCO Power-motorer med lägsta bränsle- och AdBlue®-förbrukning plus ett 
underhållsfritt avgassystem. Transmissionen minskar kostnaderna ytterligare, medan Auto-Guide™-
styrning minskar överlappningar. Enkelt och praktiskt dagligt underhåll minskar verkstadsräkningarna 
och maskinparksansvariga kan övervaka och optimera maskinprestanda med hjälp av telemetrisystemet 
AgCommand® och tillhörande tjänster. 
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MF 5700 S – Under skalet på  
din traktor som kan köras var 
som helst och göra vad som helst

Låg driftskostnad − AGCO Power-motorer med högeffektiv ”allt-i-ett-SCR”, fyra cylindrar, 
4,4 liter, Tier 4 Final erbjuder högre effekt och vridmoment samt lägre bränsle- och AdBlue®-
förbrukning. Turboaggregat med elektronisk wastegate-styrning för förbättrade prestanda och 
utsläppskontroll. Super Eco-transmission för transportarbete och Eco-kraftuttag. Automatiskt 
lågt tomgångsvarv minskar bränsleförbrukningen

Låg reparations- och underhållskostnad − MF 5700 S har ett antal underhållsfria 
komponenter, inklusive Tier 4 Final-motorns efterbehandlingssystem. Enkel åtkomst för 
dagligt underhåll. Reparation och underhåll MFCare-avtal är tillgängliga i syfte att hjälpa 
lantbruksverksamheter att fungera konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt, medan ett 
omfattande återförsäljarnätverk innebär att support bara är på ett telefonsamtals avstånd.

Effektiva drivlinor ger högre produktivitet − fullständig motoreffekt är 
tillgänglig när som helst. Beprövade Dyna-4- och Dyna-6-transmissioner med 
AutoDrive som tillval för automatisk växling − perfekt kompanjonskap mellan 
motor och transmission för maximal uteffekt. 

Den allra främsta komforten för en mer produktiv arbetsdag −  
ett stort urval hytt- och taktyper i samband med ett enkelt och  
effektivt fjädringssystem och framaxelfjädring. Enkel instigning i  
och urstigning ur hytten samt marknadens bästa sikt med stor  
glasyta och lutande motorhuv. Viktig information alltid till hands tack  
vare den nya instrumentpanelen med inställnings- och informationsskärm 
(SIS) samt Datatronic 4-konsol för hantering av alla traktorfunktioner. 
Perfekt ergonomi med alla reglage placerade för enkel användning.

* Beroende på versioner. Läs specifikationerna och kontakta gärna en  
lokal MF-återförsäljare eller -distributör om du vill ha mer information.

Belönade av oberoende experter
Traktormodellerna i MF 5700 S-serien drar nytta 
av funktionerna hos föregångaren MF 5700 SL, 
som fick utmärkelsen Tractor of the Year 2016 i 
kategorin ”Best of Utility”, vilket var ett erkännande 
av Massey Fergusons konstruktion och tillverkning 
inom den mycket viktiga sektorn från 75 till 130 hk.

Varför? Eftersom vi bara tillverkar traktorer som 
garanterar åratals tillförlitlighet, utmärkt ägandekostnad 
och lönsam tillväxt för din verksamhet. Juryn som 
bestod av 23 europeiska journalister drog särskild 
uppmärksamhet till ”allt-i-ett”-enheten som omfattar 
SCR-systemet och dieseloxidationskatalysatorn (DOC) 
i en enda kompakt enhet som är snyggt dold under 
hyttens högra sida. 

De prisbelönta fördelarna omfattar effektiv 
utsläppskontroll, bränsleekonomi samt förmågan 
att uppnå en av de smalaste och brantast lutande 
motorhuvarna inom den här sektorn, vilket ger 
enastående sikt och manövrerbarhet, i synnerhet 
vid lastartillämpningar. 



MF 5700 S
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Enkla Fuse Technologies − med den nya Fieldstar 5-terminalen (tillval) får 
du det senaste användarvänliga precisionsodlingspaketet

• 9-tums pekskärmsterminal som har skapats för att ge en mer intuitiv och 
exakt lantbruksupplevelse.

• Nya Auto-Guide™-lösningar förbättrar ekonomin genom att minska 
överlappningar.

• Med AgControl™ kan du ställa in spridningsmängd under drift och automatiskt 
minimera överlappning, överhoppade områden samt produktslöseri.

• TaskDoc™ skapar och skickar på ett säkert sätt detaljerade uppgifter om 
jobb mellan fältet och kontoret.

• AgCommand®-telemetri för hantering av maskinparkens prestanda och 
användning.

Möjlighet att arbeta snabbare med de bredaste redskapen − 
mångsidighet − tid är pengar.  Välj mellan tre olika hydraulsystem med högt 
flöde. Frontlyft med positionskontroll. Nya baklyftsalternativ för enklare, snabbare 
anslutning. Speedsteer för smidigare, snabbare vändningar på vändtegen.

360° sikt på kvällen − tillvalssatsen med LED-lampor ger enastående sikt 
vid arbete på kvällen (upp till 12 arbetslampor)

Den främsta lastartraktorn - utmärkt sikt över den slimmade 
instrumentpanelen och den smala och brant sluttande motorhuven samt en 
manövrerbar, smidig konstruktion. Power Control-reglage för vänster hand 
för ändring av körriktning, växling och val av neutralläge, medan en joystick 
manövrerar lastaren samt ändrar riktning och växlar. På traktorer som beställts 
för montering av lastare, behöver bara lastararmarna och redskapet monteras.
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Smart alstring av kostnadseffektiv kraft
Banbrytande motorer med fyra cylindrar

Med siktet inställt på 
framtiden

Vissa personer säger att det är meningslöst att se in i framtiden. 
För Massey Ferguson och vår teknikavdelning har det alltid varit en 
spännande utmaning. Det är inte allt − våra tekniker nöjer sig inte 
med att bara se framåt. De har alltid haft en önskan om att påverka 
framtiden i syfte att erbjuda mycket effektiva och kraftfulla motorer 
och samtidigt minimera bränsleförbrukningen, vilket kan ha en 
betydande effekt på en verksamhets resultat samt bidra till att  
uppfylla branschens miljöåtaganden. 

År 2008 banade Massey Ferguson tillsammans med AGCO Power 
väg för SCR-tekniken (selektiv katalytisk reduktion) som den 
enklaste och underhållsfria lösningen, vilken uppfyller den tuffa 
utsläppslagstiftningen utan att göra avkall på effekt och produktivitet. 
Det här är nu branschstandarden, men vi är fortfarande ledande med 
50 000 utrustade traktorer globalt! – Den enda inverkan på din 
verksamhet är positiv – lägre bränslekostnader

Allt-i-ett-koncept  
Osynlig teknik
Alla efterbehandlingskomponenter sitter på höger 
sida under hytten så att de inte påverkar sikten 
eller åtkomsten till hytten. Markfrigången bibehålls 
och bränsletankens volym samt serviceåtkomsten 
äventyras inte. 

Tack vare breda grillar och 
utrymme mellan komponenter 
har alla kylare fullständig tillgång 
till friskluft, vilket ger kylning 
med maximal effektivitet.
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Den här kurvan visar tydligt 
hur det höga vridmomentet 
bibehålls mellan 1 300 och  
1 900 varv/min för ökat  
vridmoment och konstant 
kraftuttagsvarvtal.

Konstant effekt
Den här kurvan visar tydligt den höga effekten, med 
”konstant effekt” bibehållen ned till 1 570 varv/min.
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Ba
sf

ak
taFördelarna med en fyrcylindrig 

motor är:

• AGCO POWERs fyrcylindriga 
4,4-litersmotorer ger en maxeffekt 
på 95 hk upp till 130 hk

• Underhållsfri teknik i form av 
tredje generationens teknik för 
selektiv katalytisk reduktion (SCR) 
med hög effektivitet

• Optimerad common rail-
bränsleinsprutning med högtryck 
begränsar utsläppen av partiklar, 
vilket innebär att det inte behövs 
något partikelfilter för att uppfylla  
de senaste lagkraven i T4 

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

• Tillgänglig effekt när som helst 
eftersom det inte finns behov av 
DPF-regenerering 

Högeffektiv selektiv katalytisk reduktion (SCR) 
med ”allt-i-ett”-teknik

01. Avgaserna lämnar turbokompressorn och 
kommer till den kompakta enhetens ”allt-i-
ett”-cylinder.

02. Avgaserna passerar genom dieseloxidations-
katalysatorn (gul). Koloxid (CO), gasformiga 
kolväten (HC) och partiklar (PM) neutraliseras 
här. Kväveoxider har förberetts för att 
reagera med AdBlue®.

03. Noggrant kontrollerad insprutning av 
AdBlue® inträffar.

04. Genom att tillföra en virvelplatta kan 
avgaser blandas med AdBlue® i ett 
kompakt utrymme.

05. Avgaserna som har blandats med AdBlue® 
lämnar DOC för att passera genom katalysatorn.

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

07. Ren luft och vattenånga lämnar avgasröret.

08. Det kompletta efterbehandlingssystemet är 
montera i en enda kompakt ”allt-i-ett”-enhet 
utanför motorhuven.

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



Effekt, prestanda och ekonomi
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Vi har utvecklat nya versioner av 
våra välkända transmissioner Dyna-4 
och Dyna-6, särskilt optimerade för 
användning i MF 5700 S-serien.

MF 5700 S



Enkelt vänsterhandsmanövrerat multifunktionsreglage

Det exklusiva 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 lämnas 
högerhanden ledig för manövrering av lastaren eller redskapshydrauliken.

T-reglage till höger

För bara det T-formade växelreglaget framåt eller bakåt för att växla upp 
eller ned genom de fyra eller sex Dynashift-stegen. Gruppväxling utförs 
genom att trycka på gruppväljarknappen när du flyttar reglaget. Om 
du behöver fler reglage kan du även utrusta din MF 5700 S med den 
avancerade Multipad-joysticken som tillval.

AutoDrive

Autodrive som standard – hanterar automatiskt upp- och nedväxling för 
att maximera mångsidighet och kapacitet. Responspunkten är justerbar 
enligt önskade parametrar för motorvarvtal

Superkrypfunktion

Total kontroll vid specialarbeten i låga hastigheter garanteras med de 
extra superkrypväxlarna, vilka möjliggör så låga hastigheter vid körning 
framåt som ned till 100 m/h. 

Comfort Control

Mjuk eller snabb växling – du väljer genom att bara ställa in Comfort 
Control-reglaget i det läge som passar det aktuella jobbet – sakta och 
mjukt eller snabbt och effektivt.

FRÅN M
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Dyna-4 Dyna-6
Specifikation Essential Efficient Essential Efficient
MF 5709 S l l l l

MF 5710 S l l l l

MF 5711 S l l l l

MF 5712 S l l l l

MF 5713 S l l l l

Transmission

eller
alltid rätt val

Alla Dyna-transmissioner har följande fördelar:
• Exklusivt och okomplicerat Power Control-reglage till vänster

• Manövrering utan pedaler minskar förarens trötthet och 
underlättar livet

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

• Autodrive som standard – hanterar automatiskt upp- och 
nedväxling för att maximera mångsidighet och kapacitet. 
Responspunkten är justerbar enligt önskade parametrar 
för motorvarvtal

• Funktionen för frikoppling med bromspedalen kopplar från 
drivningen när föraren bromsar

• Växelns respons kan justeras enligt den hastighet som krävs 
vid växling

• Progressiv justering för Dynashift-steg

• Upp till 2 olika inställningar av farthållaren (beroende på version)

• Möjlighet att ställa in olika starthastigheter för körning framåt 
och bakåt



Dyna-4 har fyra Dynashift-steg i varje 
växelgrupp och utmärkt överlappning med 
gruppen Fältarbete så att du alltid kan 
välja rätt hastighet för alla uppgifter och 
förhållanden. Topphastigheten på 40 km/h 
förbättrar effektiviteten på vägen.2

3

4

1
A

B
C

D

– Effektivitet ut i fingertopparna

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

Alla modeller i MF 5700 S-serien kan utrustas med Dyna-4-
transmission – där alla alternativ utvecklats särskilt för 
att hantera effekten hos din traktor i MF 5700 S-serien. 
Dessa transmissioner innehåller en mängd avancerade och 
automatiska funktioner, men är trots det lättmanövrerade.

Dyna-4 ger klassledande, enkel och bekväm manövrering med 
antingen Power Control-reglaget på vänster sida, T-reglaget 
eller joysticken. Det finns även ett alternativ att med lastarens 
joystick byta färdriktning och växlar .

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

eller vägen – 16 växlar framåt och 16 bakåt som 
alla manövreras med ett reglage utan att kopplingen 
används. Med Speedmatching väljs den bästa 
Dynashift-växeln vid byte av växelgrupp

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

• Bekväm manövrering av lastarfunktionen med Comfort 
Control för att ställa in mjuk eller snabb växling

• Bromspedalen kan ställas in för att lägga 
transmissionen i friläge, vilket ger manövrering med 
en enda pedal vid lastararbete

• Välj pedal- eller reglageläge för optimal komfort 
och produktivitet

12
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– Förbättrade prestanda

Dyna-6-transmissionen är speciellt konstruerad för modellerna  
med 95 hk till 130 hk och passar idealiskt till det längre axelavståndet  
och den fyrcylindriga motorn och dessa modellers exceptionella 
mångsidighet. Utöver de bekväma kontrollfunktionerna för effektiv 
lastaranvändning, har den även enastående funktioner för arbete  
på fältet.

Dyna-6 har nio växlar i gruppen Field Working plus en fantastisk 
överlappning för enastående flexibilitet vid alla typer av arbeten.  
De 6 kopplingsfria stegen kan växlas under belastning och AutoDrive 
växlar automatiskt. Topphastigheten på 40 km/h innebär snabb och 
effektiv transport.

Basfakta för Dyna-6 är:
• Maximal produktivitet med 24 växlar framåt och 

24 bakåt, utan att behöva använda kopplingen

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

• Nio växlar i gruppen fältarbete

• När du trampar på bromspedalen läggs 
transmissionen i friläge

• Superkrypväxlar som tillval (48x48)

• Eco-läge som standard

FRÅN M
ASSEY FERGUSON
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ECO-transmission
I ECO-läget uppnår traktorn maximal hastighet med 
lägre motorvarv, vilket är särskilt användbart vid 
transportarbeten. Det lägre varvtalet garanterar lägre 
bränsleförbrukning plus betydligt lägre ljudnivå samt 
en ännu bättre körupplevelse. 

Dyna-6 har sex Dynashift-steg i 
varje växelgrupp, vilket totalt ger 
24 växlar framåt och 24 växlar bakåt, 
med utmärkt överlappning och totalt 
nio växlar i gruppen Fältarbete.
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Välkommen till din arbetsplats

En arbetsplats som du inte gärna lämnar
Ergonomi – allt du behöver på en plats. MF 5700 S ger enkel åtkomst till hytten via 
stora dörrar och breda steg med ordentliga mellanrum. All driftsinformation finns där 
du behöver den på den omfattande NYA instrumentpanelen och enkel användning 
garanteras med reglage som är lätta att nå och använda. 

Effektivitet på arbetet – ökar produktiviteten, sparar tid och gör skillnad tack vare 
360°-sikt från hytten, enkel åtkomst till hytten plus hyttfjädrings- och sätesalternativ. 

Essential eller Efficient – du väljer! Två variationer av arbetssätt. Inget är rätt eller 
fel, utan det är helt enkelt ett personligt val som görs enligt din verksamhets krav och 
mål. Vi ger dig frihet att välja den nivå av komfort och utrustning som passar dina 
exakta krav – frihet bland alla detaljer – anpassa din egen MF 5700 S-traktor med 
ditt val av transmission, hytt och utrustning.

Små finesser gör stor skillnad
Ibland är det små detaljer som kan göra en stor förändring av 
din arbetsbelastning. Hytten på MF 5700 S finns med många 
olika funktioner för komfort och bekvämlighet. Här finns 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 MP3-spelare (med 
USB, Aux och CD), Bluetooth-anslutning, DAB +-radio (digital), 
svängbart säte med luftdämpning, teleskopiska sidospeglar 
med elektrisk uppvärmning och klimatanläggning.

Tillägget av upp till 12 LED-arbetslampor som tillval förvandlar 
natten till dag tack vare den enastående ljusstyrkan.

Hållare för mobiltelefon och handdator är tillgängliga som tillbehör

Hoppa enkelt in och ut och njut av komfort i toppklass
Eftersom vi vet att du tillbringar mycket av dagen med att kliva 
in i och ut ur traktorn ger en bred dörr och breda steg den enkla 
åtkomst som krävs. 

För komfort i toppklass hittar du ett urval säten som lämpar sig 
för vissa arbeten och uppgifter. Mekanisk fjädring är idealisk för 
körning på väg, medan ett automatiskt säte med luftfjädring ger 
extra komfort under långa arbetsdagar.

Från och med ursprunget för modern traktorkonstruktion är Massey Fergusons 
hytt välkänd för överlägsenhet och MF 5700 S tar den traditionen ett kliv 
framåt. Vi arbetar hårt med det här så att du kan sitta och dra nytta av 
fördelarna när dagarna är långa, i en mycket produktiv miljö som kombinerar 
komfort och tysthet med enkel användning och kvalitet. Vi vet nämligen att 
en mer produktiv förare skapar mer intäkter för verksamheten. 

Det finns ännu fler fördelar för dig!
Ju bättre utrustad en traktor är för jobbet i fråga, desto lättare och mer effektivt 
kan jobbet utföras. Det här är ett annat område där MF 5700 S verkligen skiljer 
sig från mängden: förutom ett omfattande standardutrustningspaket kan den 
levereras med olika hyttmiljöer som har ett brett utrustningsutbud, vilket ger dig 
alla alternativ som behövs. 

Du kan göra din nya MF 5700 S lika individuell som din gård.

Standardtak med lucka som tillval Frisiktstak med FOPS Lågbyggt tak
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Instrumentpanel med SIS – Setup and Information Screen 
(inställnings- och informationsskärm)
Med den slimmade instrumentpanelen kan föraren snabbt, tydligt och 
enkelt analysera driftsdata på en färgskärm med måtten 70 mm x 52 mm. 
Skärmen är inte bara större än tidigare, utan har även bättre upplösning, 
vilket gör det lättare att avläsa information om traktorns prestanda, 
bearbetad areal, körd sträcka, bränsle- och ureaförbrukning eller motorns 
och växellådans temperatur osv. 

Skräddarsy takets passning – så lågt som 2,50 m 
Med alternativa hytthöjder och taktyper kan du skräddarsy din traktor i 
MF 5700 S-serien så att du enkelt kommer in i alla byggnader och det 
passar dina behov exakt. Standardhyttens position har ett helt plant golv och 
kombinationen med standardtak och extra hyttfjädring ger optimal komfort.

Hyttkonstruktionen med låg position är likadan, men ramen är monterad lägre 
för att sänka totalhöjden och göra det enklare att köra in i olika byggnader.
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Essential 
Den nya standarden för enkel manöv-
rering

Reglagen i Essential-hytten
På alla traktorer i MF 5700 S-serien med Essential-hytt, är alla reglage som används ofta intuitivt 

placerade på konsolen för att garantera största möjliga produktivitet i alla förhållanden. Varje 
instrument är tydligt preciserat och placerat, vilket ger snabb och enkel åtkomst. På stolpen sitter 

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

Upp till fyra låsbara hydraulventiler  
kan beställas som tillval

Växelreglage för enkel ändring  
av körriktning och växling

Handgas

Djupreglering av trepunktslyften

Elektroniskt lyftreglage

Kontrollpanel för 
arbetsbelysning och 
roterande varningsljus

Elektronisk justering 
av den bakre lyften

Essential är grundmodellen i MF 5700 S-serien, men den är så mycket mer än bara 
grundläggande. Den har alla de funktioner som du förväntar dig av Massey Ferguson  
med en blandning av enkelhet, användarvänlighet och mångsidighet, vilket lämpar sig  
för tillämpningar som kräver effekt och prestanda utan överflödiga finesser.

ESSENTIAL
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Reglage i Essential-hytten med elektronisk joystick  
för lastarbeten
En unik mekanisk joystick från Massey Ferguson för traktorer 
som är utrustade med Open Centre-hydraulik kontrollerar  
inte bara lastarfunktionerna, utan växlar också körriktning  
plus reglage för att öka eller minska utväxlingsförhållanden  
och frikoppla samt en riktningsväljare.

Mekaniskt styrd 
multifunktionsjoystick  

för lastarbeten

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

Elektronisk 
multifunktionsjoystick

Reglering av 3:e och  
4:e hydraulfunktionen

Specifikationer av tillval för Essential-hytten:

• Integrerad frontlyft och kraftuttag

• Mekanisk hyttfjädring

• Mekanisk multifunktionsjoystick för lastare

• Klar för AgCommand®-telemetrisystem

• Ny Fieldstar 5-terminal för ett fullständigt 
precisionsodlingspaket inklusive Auto-
Guide™-styrsystem, AgControl™ för 
styrning av variabel spridning och TaskDoc™ 
samt video och ISOBUS-kompatibilitet – se 
information på sidan 34

• Panoramahytt med fönster av polykarbonat på 
höger sida

Essentials standardfunktioner omfattar:

• Reglagekonsol med T-format växelreglage

• Dyna-4 eller Dyna-6 – 40 km/h Eco 
med Autodrive

• Frikoppling med bromspedalen lägger 
transmissionen i friläge när du bromsar

• Mekaniskt reglerade hydraulventiler

• Luftkonditionering som standard

Essential-panoramahytt som tillval
Utmärkt sikt åt alla håll för underhållsåtgärder 

Panoramahytten till MF 5700 S-serien ger föraren obehindrad sikt åt 
höger för säker och effektiv användning av sidomonterad utrustning. 
Den breda polykarbonatrutan är mycket tålig och skyddar föraren mot 
föremål som kan kastas mot rutan från roterande redskap.
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Efficient 
Avancerad utrustning som lyfter noggrannheten vid arbete 

Reglagen i Efficient-hytten 
Efficient-paketet ger ökad produktivitet, snabbare, bättre och noggrannare körning 
tack vare det goda urvalet av utrustning och komponenter. Efficient-specifikationen är 
tillgänglig för alla traktorer i MF 5700 S-serien. Den levereras med antingen en Dyna-4 
eller Dyna-6-transmission och AutoDrive som standard.

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

Specifikationer av tillval för Efficient-hytten:

• Integrerad frontlyft och kraftuttag

• Multifunktionsjoystick till lastaren med transmissionsreglage

• Multipad-reglage

• Datatronic 4-konsol för hantering av alla traktorfunktioner

• Klar för AgCommand®-telemetrisystem

• Ny Fieldstar 5-terminal för ett fullständigt 
precisionsodlingspaket inklusive Auto-Guide™-styrsystem, 
AgControl™ för styrning av variabel spridning och TaskDoc™ 
hanterar alla traktorfunktioner med video- och ISOBUS-
kompatibilitet – se information på sidan 34

Standardfunktionerna i Efficient-hytten omfattar:

• Mekanisk hyttfjädring

• Multifunktionsarmstöd med T-reglage

• Dyna-4 eller Dyna-6-transmission med AutoDrive

• Luftkonditionering med manuell inställning

• Luftfjädrat säte

• Elektriska och mekaniska reglage för hydraulventiler

Upp till fyra hydraulventiler kan beställas som tillval

Transmissionsreglage

Växelreglage för enkel ändring av körriktning och växling
Styrning av bakre lyft

Djupreglering av trepunktslyften

Handgas

Brytare för främre och bakre 
kraftuttag och automatisk 

funktion för kraftuttag

Elektriskt manövrerat 
val av kraftuttagsvarvtal

Elektronisk justering  
av den bakre lyften

EFFICIENT
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Elektronisk 
multifunktionsjoystick

Växelreglage för fram/back Ändring av växel/ 
gruppväxel – minska

Den hydrauliska 
lastarens manövrering

Inkoppling av  
vändtegsautomatik

Styrspak till 
transmissionen

Motorvarvtalsminne A

C1-farthållare

Handgas

Datatronic control centre-display
Datatronic 4 som är ett tillvalsalternativ för Efficient-traktorer, har en perfekt 
placerad 7”-färgskärm som är monterad till höger om föraren. Datatronic 
4 visar viktig traktorinformation, registrerar och visar minnesfunktioner och 
uppgifter och bevakar automatiseringen av vändtegsmanövrering, hantering 
av släpets styraxel samt Dual Control. Skärmen kan anslutas till en kamera för 
förbättrad sikt över bakre redskap och släpvagnar.

Styrning av  
bakre lyft

Djupreglering
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Senaste tekniken och okomplicerad användning
• Hög komfortnivå och överlägsen manövrering
• Gör varje del av arbetsdagen enklare och mer effektiv
• Sektorns norm för motoreffekt och vridmoment samtidigt som kostnaden för bränsleförbrukning och underhåll minskar
• Utmärkt manövrerbarhet vid hårt arbete på gårdsplanen, på fältet eller på vägen – en fantastisk allroundmaskin
• Nytt Fieldstar 5-precisionsodlingspaket, inklusive Auto-Guide™-styrning ökar noggrannheten och eliminerar överlappning,  

vilket sparar bränsle och tid samt minimerar förarens trötthet
• Framaxelns och hyttens fjädring ökar komforten och minskar påfrestningarna på föraren under långa och tuffa arbetsdagar

Enastående sikt
• Brant sluttande motorhuv ger utmärkt sikt
• Oöverträffat alternativ för hytthöjd, så låg som 2,50 m
• Perfekt för arbete på en liten gårdsplan och lastararbeten

Fantastisk effekt för alla tillämpningar
• Kraftfulla motorer, enastående transmissionsalternativ och utmärkt stabilitet gör traktorerna fantastiska för växtodling
• Hög motoreffekt och höga vridmoment vid låga motorvarvtal för höga prestanda och ekonomi
• Hydraulik med högt flöde och stor smidighet gör den till den perfekta lastarpartnern
• Reaktionssnabba hydraulsystem ger snabb, exakt manövrering oavsett om traktorn används för arbete på fältet vid slåtter,  

balpressning, plöjning, jordbearbetning eller sådd
• Imponerande kraftuttagseffekt som uppfyller alla redskapskrav

Vi förstår dina behov. Oavsett om du är entreprenör eller lantbrukare som föder upp boskap eller producerar 
grödor eller grönsaker är MF 5700 S-serien oerhört mångsidig för att uppfylla alla dina behov.

Din mångsidiga och  
tillförlitliga arbetshäst  



MF 5700 S
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Den oöverträffade 
lastarspecialisten
Traktorerna i MF 5700 S-serien är särskilt 
konstruerade för maximal hantering med 
lastarna i MF FL-serien. Den perfekta 
kombinationen - båda är helintegrerade från 
fabriken för att kunna ge maximal prestanda.
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Lastare i MF FL-serien

utan parallellt länksystem
MF FL.3723 MF FL.4125 MF FL.3819 MF FL.3823 MF FL.4018 MF FL.4121 MF FL.4124 MF FL.4220

MF 5700 S - - l l l l l l
Maximal lyfthöjd – mätt vid armcentrum m 3,55 3,79 3,81 3,79 4,02 4,06 4,06 4,2
Maximal tippvinkel på maximal höjd grader 58 58 53 58 54 54 54 54
Maximal brytvinkel vid marken grader 48 48 50 48 50,5 48 48 49
Lyftkapacitet till 1,5 m höjd – vid armcentrum kg 2220 2310 1690 1930 1780 2090 2430 2000
Brytkraft – vid armcentrum kg 2570 2540 1970 2220 2040 2460 2850 2350
Brytkraft – 800 mm från armcentrum kg 1790 1850 1830 1990 1910 2290 2640 2160
Brytkraft på 1,5 m höjd kg 2430 3420 3430 3360 3400 3430 3980 3420
Grävdjup mm 160 160 167 167 189 189 189 250

MF 5700 S



Frisiktstaket finns som tillval för obehindrad 
sikt vid arbete med lastare

Lastarmodellerna har högre lyftkapacitet och uppgraderade 
brytvinklar som ger imponerande materialhantering, i 
synnerhet vid användning av ett skopredskap.

Massey Fergusons unika 
multifunktionsjoystick för lastare

En motorhuv som medger 
utmärkt sikt är kännetecknet 
för en bra lastartraktor. Den 

ger fantastisk sikt över lastare, 
redskap och arbetsmoment

Den genomtänkta konstruktionen innebär att 
det finns gott om utrymme mellan lastarens 
armar och motorhuven, vilket gör att motorn 

och luftfiltren är lätta att nå

Lastarens fundament sitter smidigt 
mot traktorns chassi. Dess integrerade 
form har noggrant konstruerats av våra 
tekniker, som förstår hur en lastare och 

traktor måste kunna arbeta

Enkel till- och frånkoppling 
av lastare och redskap gör 
monteringen snabb och 
mycket okomplicerad.

MF 5700 S-serien: Enastående lastaregenskaper

• Utmärkt sikt över den smala instrumentpanelen och den smala 
och brant sluttande motorhuven

• Stor manövrerbarhet och smidig konstruktion

• Två hyttpositioner samt standardtak, frisiktstak eller lågbyggt tak

• Tre olika hydraulsystem ger exceptionellt tryck, flöde och 
gensvar

• Manövrera Power Control-reglaget med vänster hand eller ändra 
körriktning, växla och välj neutralläge med höger hand och 
T-reglaget 

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

• ”Clutch-Effect” – bromssystemet frikopplar transmissionen när 
bromspedalerna trampas ned, vilket möjliggör manövrering av 
broms och koppling med en fot och gör lastaranvändningen 
säkrare, enklare och mycket bekvämare.

• ”Comfort-Control” – justerbar känslighet för körriktningsändring 
– från långsam och mjuk till snabb och dynamisk

• På traktorer som beställts för montering av lastare, behöver bara 
lastararmarna och redskapet monteras

MF FL-serien: Den perfekta lastaren

• Konstruerad för att passa till traktorerna i MF 5700 S-serien

• Den smidiga lastarmskonstruktionen ger oöverträffad sikt 
och säkerhet

• Inbyggda ledningar minskar risken för skador

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

• Snabbkoppling av alla slangar 

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

• Helintegrerad manövrering med ett urval joystickar till 
MF 5700 S-serien

• Enkel tillkoppling av ett stort sortiment med redskap

FRÅN M
ASSEY FERGUSON
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En mängd särskilda konstruktionsfunktioner gör 
MF 5700 S-serien till klassens bästa traktorlastare – 
utan motstycke. MF 5700 S-serien utrustad med en 
lastare i MF FL-serien erbjuder det allra främsta inom 
avancerade lastartillämpningar.

Makalösa lastarfunktioner

Allt under kontroll
På alla traktorer i MF 5700 S-serien finns 
tre olika typer av multifunktionsjoystickar 
att välja på med vars hjälp föraren kan 
manövrera lastaren, hydrauliken och 
transmissionen samtidigt utan att släppa 
ratten med mer än en hand för maximal 
exakthet och säkerhet under arbetet.

• Mekanisk multifunktionsjoystick 

• Elektronisk – Essential – monterad  
på armstödet

• Elektronisk – Efficient – integrerad  
i armstödet

Total kontroll – kopplingsfunktion
Frikoppling kan länkas till 
bromspedalen. Det betyder att 
föraren med bara en fot kan bromsa 
och frikoppla samtidigt, vilket 
ger total kontroll över maskinen. 
Lastaranvändningen blir totalt sett 
enklare, mer bekväm och säkrare.

Frisiktstak
Frisiktstaket (tillval) ger perfekt sikt 
vid stapling av balar eller lastning av 
släpvagnar. Glastaket med solgardin 
kan stängas eller skjutas in i taket. 
Glastaket har även en solskyddsnivå 
som ger föraren möjlighet att arbeta i 
alla förhållanden.

Joystickens viktigaste funktioner:
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 griparmen
A/D/F. Lyfta och öppna griparmen

Växling 
framåt/bakåt

Ändring av  
växel/gruppväxel

Lastarbete



Enastående lastaregenskaper

Traktorer som beställs klara för lastare levereras med  
ett oöverträffat antal fabriksmonterade funktioner och tack 
vare det behöver bara lastarmar och redskap monteras.

• Helintegrerad lastarram

• Förmonterade ledningar till hydraulventilerna monterade 
på lastarens fäste

• Välj mellan mekaniska eller elektroniska joysticks

Med mekanisk eller elektronisk reglering erhålls:

• Extrafunktioner som ställs in från SIS-skärmen 
på instrumentpanelen 

• System för automatisk skakning av skopan*

• Automatiskt val av motorvarv när joysticken flyttas*

• Hydraulisk funktion för låsning av redskap från hytten 

• Inställning av hydraulflöde*

• Lastarmsfjädring till/från

• Frikoppling med bromsen − kopplingsfunktion  

• Manövrering av en 3:e och 4:e lastarfunktion
* Finns med elektrohydraulisk lastarventil
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Framaxelfjädring 

Extra komfort och förbättrad dragkraft erhålls tack vare en innovativ 
framaxelfjädring, som utvecklats av Massey Ferguson uteslutande till 
traktorerna i MF 5700 S-serien. 

Enkel manövrerbarhet  
och precisionskontroll

Fyrhjulsdrift och differentialspärr

• Automatiserad styrning – transmissionsstyrningen automatiserar  
funktioner som används ofta, t.ex. differentialspärr, kraftuttag och 
Speedmatching till transmissionen

• Hydralock ger äkta fyrhjulsdrift med snabb och koordinerad aktivering  
av differentialspärrarna fram och bak

• Centrummonterad drivaxel (inkapslad) ger ökad markfrigång

• Snäv styrvinkel för optimal manövrerbarhet vid lastarbeten och snabba 
vändtegsvändningar på fältet

De kompakta och manövrerbara MF 5700 S-traktorerna är lätta och bekväma att hantera på fältet, 
på vägen samt på gården och i byggnaderna med alla varvtalsintervall.



FRÅN M
ASSEY FERGUSON

27

Snäv vändradie 

Förbättrad manövrerbarhet för lastaranvändning på gården och vid vändning på vändtegen. Chassits och 
motorhuvens svängda design garanterar en av marknadens bästa vändradier, vilket ger föraren större 
frihet vid förflyttning i trånga områden, t.ex. på gårdsplaner.

Fade-free bromsning
Säker och effektiv bromskraft från stora skivbromsar med konstant trycksmörjning. En pneumatisk 
släpvagnsbroms med dubbla ledningar finns nu som standard. För ökad säkerhet vid transport kan den 
nu kompletteras med en extra enkel hydraulledning eller ett ABS-uttag. 

Trepunktslyftar bak för alla tillämpningar 
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-kopplingen är kompatibel 
med ett stort antal olika alternativ för gaffeldrag och dragstänger beroende på marknaden.

SpeedSteer för exakta vändningar
SpeedSteer minskar förarens ansträngning och ger snabbare 
vändningar på vändtegen. Den här nya tillvalsfunktionen gör 
att föraren kan justera styrningsförhållandet och ställa in det 
optimala rattutslag som krävs för att uppnå en viss styrvinkel. 
Systemet kan slås till och från. Över 18 km/h slås det 
automatiskt från för säker användning med hög hastighet på 
fältet och vägen. Speedsteer förenklar vändtegsmanövreringen 
och ökar produktiviteten på fältet och sådana arbeten som 
t.ex. arbete med lastare.
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Moderna redskap ställer allt högre krav på de traktorer 
som används för att driva dem, där det krävs att traktorer 
arbetar snabbare och smartare. MF 5700 S har en oerhörd 
kapacitet för att lätt hantera de tyngsta arbetsuppgifterna 
med enastående lyft- och dragförmåga för de allra 
senaste redskapen.

Hydraulik för att utföra den  
mest krävande uppgiften

Kraftiga bakre trepunktslyftar 
Den bakre lyften har optimerats särskilt för 
att passa den här traktorstorleken. Den har 
en imponerande lyftkapacitet på upp till 
5 200 kg, vilket gör att tung utrustning kan 
lyftas med lätthet. Helt justerbara lyftarmar 
och kraftiga stabilisatorer justerar för korrekt 
anslutning och inställning av ett brett urval 
monterade och delmonterade redskap. Totalt 
upp till fyra hydraulventiler är tillgänglig för 
mer komplex utrustning. 

• Bakre lyftkapacitet upp till 5 200 kg

• Integrerad frontlyft med 2 500 kg 
lyftkapacitet som tillval

• Ett brett kommandourval för precision 
och komfort vid användning av redskap.

• Justerbara hydraulflöden på 
elektrohydrauliska hydraulventiler.

• Mekaniska reglage: Enkelhet och 
precision

• Elektrohydrauliska hydraulventiler: 
Överlägsen komfort vid användning  
och exakt flödesjustering. 

Extra hydraulventiler

• Flera typer av hydraulventiler och alternativ för manövrering hjälper dig få ut mesta möjliga av dina 
moderna redskap, samtidigt som de blir lättare att manövrera

• Upp till 4 hydraulventiler för att uppfylla alla dina krav

• Essential: Enkel mekanisk reglering av hydraulventilerna

• Tillval på Essential: Bekväm och exakt elektronisk joystick för styrning av lastaren

• Efficient: Armstödsmonterat fingertoppsreglage (första och andra hydraulventilen) som är kopplat till 
mekaniska reglage (tredje och fjärde hydraulventilen)

• Tillval på Efficient: Armstödsmonterad elektronisk joystick som ger mer komfort och precision 
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• Open Centre-standardenhet, 
58 l/min. 58 liter olja/minut är 
tillgänglig för lyft och externa 
hydraulfunktioner.  
Högt flöde och tryck i syfte att 
möjliggöra lyft av tung utrustning 
eller drivning av extra tillbehör.

• Open Center och kombinerat 
flöde som tillval  
100 l/min uppnås mycket enkelt 
tack vare ett Open Center-system 
med dubbla pumpar som drar nytta 
av helt automatiserad aktivering. 
Resultatet är överlägsen effektivitet 
och effekt för lastaranvändning. 

• Closed-centre-system (tillval) 
med högt flöde, 110 l/min, för 
snabbare hydrauliskt gensvar. 
Här används en LS-pump med 
variabel slagvolym förutom 
det lastavkännande systemet. 
Högt flöde vid låga motorvarvtal 
bibehåller hög kapacitet och 
ekonomi, eftersom pumpen med 
variabelt flöde endast matar olja 
vid behov, medan den fullständiga 
kapaciteten hos pumpen med 
hög kapacitet endast sätts i 
funktion vid behov för snabbare 
hydrauliskt gensvar.

Open centre-system Closed centre-system
Modell Transmission 58 l/min 100 l/min 110 l/min

MF 5700 S Essential Dyna-4 och Dyna-6 l m m

MF 5700 S Efficient Dyna-4 och Dyna-6 - l m

 -   Inte tillgänglig     l  Standardspecifikation    m  Tillval  

Kraftigt integrerat frontlyftsystem (IFLS) −
Den här kompakta, integrerade främre trepunktslyften som är ett tillvalsalternativ och har konstruerats 
för att matcha framaxelfjädringen, gör det möjligt att dra full nytta av effekten hos MF 5700 S-serien 
i syfte att höja produktiviteten med kombinationer av främre och bakre redskap. Eftersom frontlyften 
är helt integrerad i konstruktionen bevaras traktorns kompakta mått, vilket ökar stabiliteten 
och manövrerbarheten.

Branschledande elektroniska 
lyftreglage (ELC) som standard 
Det senaste systemet med 
elektroniska lyftreglage (ELC) 
har exakt och reaktionssnabb 
reglering av lyftfunktioner, vilket 
garanterar noggrann reglering av 
arbetsdjupet för redskap i marken 
och arbetshöjden för redskap 
ovanför marken.

Reglagen omfattar en ELC-”mus” 
och en enkel panel som ger bekväm 
och enkel styrning av lyften. Aktiv 
transportkontroll är också en mycket 
användbar standardfunktion. 
Externa reglage för lyftning/
sänkning är placerade på höger och 
vänster skärm.

ELC-”musen” är placerad alldeles 
till höger om föraren i syfte att ge 
snabb och enkel åtkomst samt exakt 
styrning av redskapsdjupet och 
lyftning/sänkning av trepunktslyften.

Panelen för elektronisk lyftkontroll 
möjliggör okomplicerad justering av 
den bakre lyftens övriga funktioner 
för förbättrad produktivitet. 

• Eluttag

• En uppsättning hydraulkopplingar (standard)

• Kraftuttag fram som tillval

• Förbättrad markfrigång gör att traktorn kan 
användas i krävande och tuff terräng

Funktionerna omfattar:

Positions-/intermix-/
dragkraftsreglering − för exakt 
användning med alla typer av redskap

Reglering av sänkhastighet − för 
optimala prestanda och säkerhet, 
inklusive spärr

Reglering av maximal lyfthöjd − 
justerar lyfthöjden exakt, skyddar 
kraftuttagsaxlarna, traktorn och 
redskapen, samt minskar cykeltiderna  
vid vändning på vändtegen

Lyft-/sänk-/höjd-/djupreglering − 
möjliggör exakt justering och garanterar 
noggrann reglering 

Aktiv transportdämpning (ATC) –  
ger stötdämpning för den bakre 
trepunktslyften och skyddar traktorn  
under transport av tunga redskap,  
vilket förbättrar komforten för föraren.



MF 5700 S

Oavsett om du är entreprenör, har mjölkproduktion, 
blandjordbruk eller ett familjejordbruk, är 
MF 5700 S-serien konstruerad för dina dagliga 
behov. MF 5700 S-serien är konstruerad för att 
klara de krav en modern maskinpark ställer i den 
arbetstakt som krävs och erbjuder därför ett stort 
antal olika alternativ för att klara alla uppgifter 
med glans. 

Ett urval kraftuttags- och utrustningsalternativ ger 
snabb, exakt manövrering oavsett om traktorn 
används för hanteringsarbete eller på fältet för 
slåtter, balpressning, plöjning, jordbearbetning, 
besprutning eller sådd.

Högeffektivt kraftuttag
Kraftuttaget baseras på en enkel drivlina och ger maximal 
kraftöverföring. Växlingen av kraftuttagsvarvtal manövreras 
elektrohydrauliskt. Vippströmbrytarna för inkoppling sitter  
bekvämt placerade på konsolen. 

Enastående drift och prestanda − 
Kraftuttag
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Inkoppling av kraftuttag
Inkopplingen av kraftuttaget förblir elektrohydraulisk med samma säkerhetsbrytare med 
3 positioner (på, av och lås/bromsa).  Externa standardreglage som är monterade på skärmarna  
är tillgängliga för inkoppling och frånkoppling av kraftuttag.

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

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

• Elektrohydrauliska väljarreglage ger föraren optimal bekvämlighet
• Med reglaget PTO STOP/START på bakre skärmen kan föraren säkert använda tillkopplade 

maskiner från utsidan av traktorns hytt
• Det automatiska kraftuttaget kopplas in och från när den bakre trepunktslyften lyfts och sänks
• Ett främre kraftuttag är tillgängligt som tillval

Anpassningen av tillgängliga kraftuttagsvarvtal till motorvarvtal 
har utvecklats för att garantera optimalt utnyttjande av 
AGCO POWER-motorns effekt- och vridmomentsegenskaper, 
samtidigt som bränsleförbrukningen minimeras för maximal 
produktivitet och effektivitet.

Förarkontroll sker med ett reglage på den 
högra konsolen

Elektrohydrauliskt manövrerad växling  
av kraftuttagsvarvtal

A. 540 Eco-kraftuttag med 1 560 varv/min
B. 540/1000-kraftuttag med 1 960 varv/min
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Håll dig uppkopplad vart du än beger dig

AGCOs övergripande nya teknikstrategi som kallas FUSE® Technologies 
kommer att ge professionella lantbruksproducenter runt om i världen 
smidig integrering och anslutning för alla gårdens maskiner. Den förvandlar 
lantbruksverksamheten genom lösningar för precisionsodling som leder till 
minskade insatskostnader, högre effektivitet och lönsamhet.

De inbyggda tekniklösningar som har införlivats 

i MF 5700 S-serien är en tydlig indikation 

på den framstegs- och innovationstakt som 

Massey Ferguson har upprättat. Information 

betyder styrka när det gäller att få jobbet gjort 

på ett mer effektivt och produktivt sätt. Det 

är skälet till varför Massey Ferguson levererar 

okomplicerade och pålitliga tekniklösningar. 

De resulterar i oslagbart enkel användning, 

förbättrad produktivitet och lönsamhet tack 

vare högre avkastning, lägre insatskostnader 

och högre vinster.

Mer information om 
FUSE® Technologies finns på: 
http://www.agcotechnologies.com/MFEAME
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SKÖTSEL AV 
GRÖDOR OCH 
TILLFÖRSEL AV 
NÄRINGSÄMNEN

MOBIL

TORKNING, ÖVERVAKNING OCH 
REGLERING AV SPANNMÅL

GÅRDSKONTOR

SKÖRD

JORDBEARBETNING OCH 
FÄLTFÖRBEREDELSER

SÅDD

BESLUTSSUPPORT:  
ÅTERFÖRSÄLJARE OCH 
SERVICELEVERANTÖRER



Auto-Guide™ är Massey Fergusons kompletta 
automatiska styrsystem som finns på nya traktorer eller 
som eftermontering. Auto-Guide™ har noggrannhet ned 
till under meter, decimeter och centimeter, vilket ökar 
effektiviteten i din lantbruksverksamhet samt sparar tid 
och pengar.

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.

AgControl™ är den nya lösningen för precisionsodling 
från Massey Ferguson. Den omfattar den mest 
avancerade och effektiva funktionen för sektionskontroll.

En ny touch inom precisionsodling

Den nya Fieldstar 5-terminalen har konstruerats för att skapa en mer 
intuitiv upplevelse för precisionsodling genom ett system som ger en 
okomplicerad och lättanvänd upplevelse, vilket förbättrar effektiviteten, 
produktiviteten och lönsamheten.

Drivs av Fuse™ Technologies

Fieldstar 5
1

3

2
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Med TaskDoc™ kan uppgifter om alla jobb registreras med 
minsta möjliga ansträngning, dokumenteras i fältregistret 
och sedan analyseras, allt med minimal tidsåtgång.

ISOBUS MultiPad-omkopplingstilldelning.
ISOBUS-redskap kan styras direkt med hjälp av MultiPad-
reglaget. Det är mycket mer praktiskt att ha alla 
styrfunktioner (traktor och redskap) på samma reglage än 
att använda extra displayer och reglage. Det här verkligt 
mångsidiga systemet möjliggör att flera redskap lagras för 
att användas via MultiPad, vilket betyder att det kan fungera 
med alla befintliga ISOBUS-redskap i gårdens maskinpark.

ISOBUS för total redskapsstyrning – ISOBUS möjliggör 
att ett styrsystem från redskapens tillverkare visas på 
terminalskärmen, vilket sparar tid och pengar för ägare och 
förare som inte behöver installera fler monitorer i hytten. 
Anslut bara redskapets kabel till traktorns ISOBUS-uttag, 
så laddar systemet automatiskt upp arbetsmenyerna och 
visar dem på skärmen. MF 5700 S ISOBUS uppfyller AEF-
certifieringen (Agricultural Industry Electronic Foundation).

Den nya Fieldstar 5 har en större 9-tums pekskärm samt 
ett lättanvänt och intuitivt gränssnitt som liknar de senaste 
generationernas smartphones och handdatorer.

Den nya Fieldstar 5 och Massey Fergusons teknikpaket är en 
huvudtillgång för förbättrad precisionsodling. Lantbrukssektorn blir 
mer lönsam och hållbar för den nya generationens lantbrukare.

6

5

4
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36 Styrfunktioner som håller dig på spåret mot lönsamhet
Auto-Guide™ är Massey Fergusons kompletta automatiska styrsystem som finns på 
nya traktorer eller som eftermontering.
Auto-Guide™ har en noggrannhet ned till under meter, decimeter och centimeter, 
vilket ökar effektiviteten i din lantbruksverksamhet.

Styrsystem har visat sig 
spara upp till 12 % bränsle 
vid fältarbete

Eliminerar i stort sett 
överlappningar, vilket ökar 
den bearbetade arealen 
per timme

Mer effektivt arbete innebär 
mindre uttråkning, stress  

och trötthet för föraren  
och mer tid att optimera 

maskinens prestanda

Enkel, snabb inställning med funktionen Go Mode
Startar inom fem minuter, till och med för förstagångsanvändare − den här smarta 
funktionen möjliggör att föraren redan efter fem minuter kan börja använda styrhjälpen, 
vilket gör det enkelt att arbeta med systemet och vinna fördelar snabbare.

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

Redskap Körspår Sätt 
igång!

Maskinhantering
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Du väljer noggrannhetsnivå enligt egna önskemål 

Om signalen skulle 
brytas till följd av 
terrängen fortsätter 
Auto-Guide™ att 
fungera på ett tillförlitligt 
sätt i upp till 20 minuter 
utan korrigeringssignal 
tack vare Trimble®-
xFill™-teknik.

Med Massey Fergusons nya Auto-Guide™ finns det nu två olika mottagarsystem, 
NovAtel® och Trimble®. Det går även i fortsättningen att använda befintlig Trimble® 
RTK-infrastruktur på gården, till exempel NTRIP. Beroende på mottagare finns det stöd 
för ett antal korrigeringssignaler, till exempel EGNOS/WAAS eller RangePoint RTX™, 
CenterPoint RTX™ och NTRIP. Kontakta en lokal Massey Ferguson-återförsäljare eller 
-distributör för att ta reda på mer.

xFill™-teknik RTK-korrigeringar

RTK-korrigeringar

NovAtel® Trimble®

Du väljer mottagare utifrån önskad noggrannhet

Noggrannhet under en meter

TERRASTAR L, EGNOS, WAAS, Autonomous, RangePoint RTX.

Decimeternoggrannhet

TERRASTAR C, CenterPoint RTX Standard.

Centimeternoggrannhet

NTRIP (3G), Satel UHF 400 Mhz (tillval), CenterPoint RTX FAST US and EU (satellit), Hiper AG med lokal lösning.
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Maskinhantering Maskinstyrning

AgControl™ är den nya lösningen för precisionsodling från 
Massey Ferguson. Den omfattar den mest avancerade och 
effektiva funktionen för sektionskontroll. Med den helautomatiska 
sektionskontrollen för ISOBUS-redskap kan förare så utsäde, sprida 
gödning eller bekämpningsmedel utan överlappning. Det förhindrar 
dubbelbehandling och bearbetning av områden utanför fältkanterna. 
Med hjälp av den okomplicerade och lättanvända assistenten för 
sektionskontroll kan förare ställa in korrigeringsvärden för varje 
redskap, snabbt och enkelt. Systemet använder traktorns GPS-system 
för att automatiskt aktivera och inaktivera enskilda sektioner inom 
områden som redan har behandlats, vilket med automatik leder till 
ekonomisk spridning och förbättrad avkastning.

Variabel spridning med VariableRateControl (VRC)
Dataöverföring med TaskDoc™ Pro ger nu möjlighet till spridning av 
variabel mängd, baserat på jordens eller växternas behov och sparar 
därmed material. De individuella kraven för utsäde, gödning och 
bekämpningsmedel visas på spridningskartor. De tas sedan upp under 
drift och utförs automatiskt. Den stora fördelen: material kan definieras 
och planeras med hjälp av fältdatabasen och sedan spridas med högsta 
precision. Du kan till exempel skräddarsy spridning av kemikalier eller 
gödning i områden enligt önskemål, vilket sänker insatskostnaderna och 
förbättrar avkastningen.
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Information är nyckeln och med exakta mätdata och registreringar 
kan du fatta mer exakta beslut. Den framstegs- och innovationstakt 
som MF 5700 S-serien har upprättat är uppenbar hos de inbyggda 
tekniklösningar som ingår.
Det nya TaskDoc™-systemet har en given plats i framtidens lantbruk.  
Det bidrar till bättre produktivitet för lantbrukaren genom den 
kunskap som blir följden av att sätta precisionsdata i händerna 
på verksamhetsägaren.

Med TaskDoc™ kan uppgifter om alla jobb registreras med minsta 
möjliga ansträngning, dokumenteras i fältregistret och sedan analyseras, 
allt med minimal tidsåtgång. Data överförs trådlöst från Fieldstar 
5-terminalen till fältdatabasen med hjälp av ISOBUS-standarden 
TC-BAS. Uppgifter om utsädesmängd och gödning som spritts eller 
bränsleförbrukning är tillgängliga direkt efter att arbetet har slutförts.

Med TaskDoc™ Pro-versionen är även registrering av GPS-
positionsdata och dataöverföring i realtid möjlig. Det möjliggör 
automatiskt, smidigt utbyte med ISOXML-kompatibel programvara för 
fälthantering samt kartering. Uppgifter om material som har använts 
överförs och kan även övervakas via Fieldstar 5-terminalen under arbetet.



Hantering av fullständiga traktorfunktioner och 
optimeringsfunktioner, t.ex. transmission, motor 
och hydraulik. Dessutom finns det utomordentliga 
Dual Control-systemet som ger utmärkt 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.

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 terminalen: En verkligt unik 
funktion hos Datatronic 4 är möjligheten att spara de 
memorerade traktorinställningarna på ett USB-minne och 
hantera inställningarna innan arbetet påbörjas. Alla de här 
inställningarna kan överföras mellan alla dina maskiner 
som är utrustade med Datatronic 4.

Inställningar för vändtegsmanövrering – Datatronic 4 
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 mycket tid på vändtegar, vilket ger 
dig möjlighet att koncentrera dig på arbetsuppgiften så att 
det är lätt att maximera kapaciteten.

Datatronic 4. 
Håller dig informerad och vid rodret

CCD-konsolen som är tillgänglig som tillval för Efficient-modeller, gör informationen lättillgänglig så  
att du snabbt kan fatta de bästa besluten och bedriva din verksamhet på ett effektivt sätt.

Maskinhantering
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Optimerat 
underhåll 

Optimerade 
prestanda

Övervakning och 
lokalisering av 
maskinpark 

Kritiska maskinmeddelanden, t.ex. 
gällande hög kylvätsketemperatur 
eller motoroljetryck möjliggör 
förebyggande underhåll, 
vilket gör att ett potentiellt 
haveri och stilleståndstid 
undviks. Realtidsövervakning 
av maskinparametrar och 
GPS-placering bidrar till planering 
av underhåll

På instrumentpanelen får du 
en fullständig rapport gällande 
maskineffektivitet i syfte att 
garantera att du får bästa 
avkastning på investeringen.
Information om bränsleförbrukning 
och övervakning av tomgångstid 
är exempel på vad som kan hjälpa 
dig att få ned kostnaderna.

Med MF anslutna tjänster kan du 
enkelt övervaka maskinparken, 
veta var dina maskiner är samt 
direkt se prestanda på fälten. 
Tack vare geofence-funktionen 
kan du även få meddelanden om 
maskinen lämnar ett fördefinierat 
område. Den kan även sända ett 
meddelande för att t.ex. tala om 
när en förare är på väg tillbaka 
till gården eller om han behöver 
tanka ute på fältet.

Ansluten teknik som erbjuds av den nya AgCommand®-telemetrilösningen gör det möjligt för din Massey Ferguson-återförsäljare att hjälpa dig med hantering  
av utrustningen i syfte att maximera driftstid och produktivitet, samtidigt som driftskostnaderna minskar. Det ger dig total frihet att fokusera på förbättringar av 
din lantbruksverksamhet.

MF anslutna tjänster är en samling intuitiva teknikfunktioner och förstklassig återförsäljarsupport som gör ditt liv som MF-kund enklare, mer lönsamt och 
effektivt: från att komma ihåg att boka service med rätt intervall till att planera förebyggande underhåll som undviker driftstopp när du behöver jobba, till att 
övervaka din maskin och maskinparkens prestanda.

Med Massey Ferguson anslutna tjänster, AgCommand® och din MF-återförsäljare kan du vara förvissad om att du är i goda händer.

Genom on-board-sensorer och GPS-placering överförs upp till 40 parametrar, beroende på din prenumeration, från din MF 5700 S till en central och säkrad 
MF-server. Du får tillgång till parametrarna via Internet från en webbläsare på gårdens dator, din handdator eller smartphone. Om du tillåter det här kan din 
lokala MF-återförsäljare komma åt och utvärdera dessa data och på ett effektivt sätt tillhandahålla support för:

Längre driftstid, optimerat underhåll och  
smartare tjänster med Massey Ferguson  
anslutna tjänster och AgCommand®

Längre  
driftstid 

Med tillvalet MF anslutna tjänster från AgCommand® kan du välja:

Meddelanden om maskinservice 
och underhåll så att du och 
återförsäljaren effektivt kan 
förbereda för traktorbesöket på 
verkstaden innan du kontaktas för 
att boka in besöket. Komma ihåg 
när det är dags för MF-service 
tillhör det förgångna.

1. Den informationsnivå 
som du vill övervaka, från en 
grundläggande till en mer 
avancerad lösning

2. Antal arbetstimmar och år som 
du vill att din AgCommand™-
prenumeration ska omfatta

3. Dataåtkomst för din lokala MF-
återförsäljare i syfte att dra nytta 
av deras fullständiga support så 
att du bara behöver fokusera på 
lantbruksverksamheten

Besök din lokala MF-återförsäljaren 
om du vill ha mer information.

Maskinparkshantering
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Förenklad service

Hyttens luftfilter kan lätt tas bort 
för rengöring.

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

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

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

Servicen är okomplicerad och enkel, vilket minskar stressen vid underhåll av 
traktorn och ger dig mer tid på fältet. Med ett serviceintervall som har ökat 
med 25 % till 500 timmar har kostnaderna för underhåll minskat avsevärt.
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 Branschledande reservdelar från AGCO Parts.

Kombinerade tjänster i syfte att förbättra våra kunders lönsamhet och effektivitet

Välkommen till MF Services − allt du behöver som stöd vid användning av din Massey Ferguson-
maskin. 

MF Services som är lättillgängligt och anpassningsbart hjälper dig att kontrollera driftskostnaderna, 
budgetering och verksamhetsplanering − vilket ser till att varje driftstimme för maskinen är en 
framgång och ger dig frihet att helt fokusera på kärnverksamheten inom lantbruk.

Den omfattande raden servicerelaterade produkter gör det enklare än någonsin att äga och 
använda MF-lantbruksutrustning.  

MF Services som omfattar finansiering, förlängda garantier och service, telematik, teknik för 
precisionsodling samt originalreservdelar, har allt du behöver när det handlar om befintliga och 
framtida tjänster för att hålla din verksamhet på spåret och hålla utrustningen igång. 

Vårt mål är att säkerställa att dina maskiner från Massey Ferguson är driftseffektiva på högsta nivå 
under hela arbetslivslängden.

MFCare ger total trygghet
MFCare är ett omfattande branschledande paket som tillhandahåller total skötsel av din 
MF 5700 S-traktor genom rutinunderhåll, reparationer och en fullständig garanti som backas  
upp av AGCO och som omfattar:

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

Regelbunden service i MFCare-planen ger förebyggande underhåll – där alla fel åtgärdas innan 
de blir till problem, vilket minskar stilleståndstiden. En fullständig servicehistorik hos återförsäljare 
med originaldelar från AGCO Parts ökar även maskinens andrahandsvärde.

AGCO Finance* tillhandahåller perfekta finansieringsmodeller för din 
verksamhet
AGCO Finance är de integrerade finansieringstjänsterna från Massey Ferguson som erbjuder 
skräddarsydda lösningar för just din gård, vilka omfattar:

• Leasing  • Lånemöjligheter
• Avbetalning  • Paket för fullständig service
• Hyra

* Kontakta en lokal Massey Ferguson-återförsäljare för att kontrollera tillgänglighet i närheten av dig. Gällande villkor kan 
variera beroende på marknad och land.
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Standard- och tillvalsutrustning efter hyttyp

Essential Efficient
Motor

Motorhuv med utmärkt sikt l l

Motorblocksvärmare m m

Lågt tomgångsvarvtal l l

Motorvarvtalsminne (1 eller 2) l l

Transmission
Power Control-växling l l

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

MultiPad-reglage på Command Control-armstödet - m

Dyna-4 − 40 km/h Speedmatching l -
Dyna-4 − 40 km/h Speedmatching och Autodrive m l

Dyna-6 − 40 km/h Speedmatching och Autodrive m m

Superkryp-funktion m m

Farthållarminnen - l

Frikoppling med bromsen − kopplingsfunktion l l

Förarmiljö
Standardhytt l l

Hytt med låg position m m

Panoramahytt (5 stolpar och höger fönster av polykarbonat) m -
Luftkonditionering med manuell inställning som standard l l

Automatisk luftkonditionering/klimatanläggning - m

Standardtak l l

Frisiktstak m m

Lågbyggt tak m -
Taklucka m m

Luftfjädrat och vridbart säte m l

Automatiskt luftfjädrat säte - m

Kylförvaring l l

Instruktörssäte med säkerhetsbälte l l

Mekanisk hyttfjädring m m

Comfort light delay l l

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

FM- eller DAB+-radio (digital), CD, MP3, Bluetooth-anslutning,  
USB och främre Aux-uttag m m

Teleskopiska dubbelvinklade speglar l l

Teleskopiska dubbelvinklade speglar med elektrisk inställning och uppvärmning
Radar och slirkontroll m m

Speedsteer m m

Fieldstar 5 − 9-tums pekskärm m m

Datatronic 4 med videofunktion - m



MF 5700 S uppfyller i standardutförandet redan alla dina önskemål när det handlar om användbarhet och effektivitet. Roa dig med att skapa något personligt genom att välja de mest lämpliga 
specifikationsnivåerna från Massey Ferguson i syfte att göra din MF 5700 S-traktor till den perfekta lantbrukspartnern. 45
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Essential Efficient
Förarmiljö

System för vändtegsmanövrering - m

Teknik
ISOBUS-funktion och anslutning m m

Auto-Guide™-förberedd m m

Auto-Guide™ Novatel − under en meter m m

Auto-Guide™ Novatel − centimeter m m

Auto-Guide™ Trimble − under en meter m m

Auto-Guide™ Trimble − centimeter m m

AgControl™ 24-sektionskontroll m m

AgCommand® (telemetri) m m

Chassi och hydraulik
Mekaniskt reglerade hydraulventiler l -

Elektriskt och mekaniskt reglerade hydraulventiler m l

Power Beyond - m

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

Elektrisk redskapslyft med aktiv transportdämpning (ATC) l l

Automatisk funktion för kraftuttag (aktivering av trepunktslyft) m l

Fyrhjulsdrift l l

Differentialspärr l l

Funktioner för automatisk fyrhjulsdrift och automatisk differentialspärr m m

Teleskopiska stabilisatorer l l

Integrerad främre trepunktslyft m m

Integrerat främre kraftuttag m m

Elektrisk utrustning
Automatisk huvudströmbrytare l l

ISO 11786-signalkontakt m l

Externa lyftreglage på skärmarna l l

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

Arbetsbelysning l l

Extra arbetsbelysning på ledstänger och skärmarna bak m m

Extra LED-arbetsbelysning på ledstänger och bakre skärmar m m

Övrig utrustning (specifikationer kan variera beroende på marknad)
Fjädrande framaxel m m

Tvåhjulsdrift m -
Vridbara främre stötfångare m m

Extra värmare i hytten m m

Pneumatisk släpvagnsbroms* l l

Hydraulisk och pneumatisk släpvagnsbroms* m m

 -   Inte tillgänglig     l  Standardspecifikation    m  Tillval  *   Beroende på marknadens lagstiftning



Motor MF 5709 S MF 5710 S MF 5711 S MF 5712 S MF 5713 S

Motortyp AGCO POWER

antal cylindrar/antal ventiler/kapacitet Antal/Antal/cm3 04/04/4 400

Cylinderdiameter/slagvolym mm/mm 108/120

Insug  Turbokompressor och laddluftkylare

Insprutningstyp  Common rail

Fläkttyp  Elektronisk

Max. hk  ISO ✪ hk (kW) 95 (70) 100 (74) 110 (81) 120 (88) 130 (96)

Motorvarvtal vid maximala hk varv/min 2000

Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min  Nm 405 420 468 502 545

Bränsletankens volym Liter 180

Adblue® -tankens volym Liter 25

Transmission

Transmission Dyna-4 − växellåda med semi-powershift och vänsterhandsreglage

Antal växlar Framåt x bakåt 16 x 16

Lägsta hastighet vid 1 400 varv/min** km/h 1,3

Antal växlar med superkrypfunktion Framåt x bakåt 32 x 32

Lägsta hastighet vid 1400 varv/min* med superkrypfunktion km/h 0,1

Transmission Dyna-6 − växellåda med semi-powershift och vänsterhandsreglage

Lägsta hastighet vid 1 400 varv/min** km/h 1,1

Antal växlar med superkrypfunktion 48 x 48

Lägsta hastighet vid 1400 varv/min* med superkrypfunktion km/h 0,09

Eco Minskat maximalt motorvarvtal vid maximal hastighet

Bakre lyft och hydraulik

Reglage  Höjd/djup, MF-djupkontroll, intermix, max. höjd, sänkningshastighet, stötdämpare

Dragstångstyp Kat. Kat. 3 Kat. 3 Kat. 3 Kat. 3 Kat. 3

Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt kg 5 200

Maximalt oljeflöde − Open Center-pump liter/minut 32 l/min till styrning, bromsar, differentialspärr, kraftuttag, 4WD

Maximalt oljeflöde − Open Center som standard liter/minut 58 l/min till hydraulventil och lyft

Maximalt oljeflöde − Open Center som tillval liter/minut 58 l/min till bakre lyft + 42 l/min till hydraulventil

De två pumparna kan kombineras för att ge 100 l/min till hydraulventilerna (t.ex.: lastare)

Styrning av kombinerat flöde Helautomatisk

Maximalt oljeflöde − Closed Center som tillval liter/minut Lastavkännande system 110 l/min

Maximalt tryck Bar 200

Hydraulventiler som standard 2

Maximalt antal bakre hydraulventiler 4

Kraftuttag (bakre)

Drift/styrning Oberoende/elektrohydraulisk

Standardvarvtal, kraftuttag 540/540 Eco

Tillvalsvarvtal, kraftuttag 540/540 Eco/1 000

Motorvarvtal vid

540/1000 varv/min 1920/1960

540 Eco varv/min 1560

Kraftuttagsaxel

Standard 6 splines

Tillval 6- och 21-splines

Frontlyft

Maximal lyftkapacitet kg 2 500

Främre kraftuttag

Typ Oberoende/elektrohydraulisk/6 splines

Kraftuttagsvarvtal varv/min 1 000

Standardspecifikationer
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 -   Inte tillgänglig     l  Standardspecifikation    m  Tillval   * Tillverkarens testning   ✪ ISO 14396
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MF 5709 S MF 5710 S MF 5711 S MF 5712 S MF 5713 S
Bromsar

Typ Elektrohydrauliska/oljekylda
Differentialspärr

Typ Hydralock-axel fram och bak
Bakdäck

Standard 420/85 R 34 420/85 R 34 420/85 R 34 420/85 R 38 420/85 R 38

Tillval 420/85 R 38 420/85 R 38 420/85 R 38 420/85 R 34 420/85 R 34

Tillval 460/85 R 38

Vikter och mått
(Kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din återförsäljare)

Vikt kg  4 800
Totalvikt kg 8 500

Höjd
(med standarddäck, ungefärlig siffra beroende på däckmärke, ringtryck och last)

Hytt − standardposition med standardtak mm 2 779 2 779 2 779 2 822 2 822
Hytt − lågprofilposition och lågbyggt tak mm 2 617 2 617 2 617 2 660 2 660

Hytt - lågprofilposition och frisiktstak mm 2 719 2 719 2 719 2 762 2 762
Hjulbas mm 2 550

Vändradie − diameter m 8,5
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Dimensioner
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Fyrhjulsdrift
A – Axelavstånd – mm 2550
B – Total längd från frontviktens ram till den bakre lyftens lyftarmar – mm 4358
B – Total längd från frontvikterna till den bakre lyftens lyftarmar – mm 4771
B − Total längd från frontlyften (transportläge) till den bakre lyftens lyftarmar − mm 4488
C – Höjd från bakaxeln till överkanten av hytten med standardtak
Standardhytt med plant golv − mm
Lågprofilhytt som tillval − mm

2026
1947

C – Höjd från bakaxeln till överkanten av hytten med frisiktstak
Standardhytt med plant golv − mm
Lågprofilhytt som tillval − mm

2078
1999

C – Höjd från bakaxeln till överkanten av hytten med lågbyggt tak
Standardhytt med plant golv − mm
Lågprofilhytt som tillval − mm

1953
1874

D- Bredd, med (min/max) – mm 2020 / 2360
E – Markfrigång (med 420/85 R 38 -däck) – mm 405
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