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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 6700 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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75-400 hk

30+ hektar
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Välkommen till ”S Effect”  
från Massey Ferguson!

MF 6700 S är här och allt har förändrats! 

Framsidan av den nya MF 6700 S fångar och håller kvar din uppmärksamhet. I mitten 
finns den ikoniska MF-logotypen med tre trianglar, runt vilken den kraftfulla formen hos 
MF-ljuslisterna 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 6700 S. 
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MF 6700 S
Ett stort antal förbättringar och uppgraderingar 
jämfört med MF 6600-serien

Välkommen till ”S Effect”  
från Massey Ferguson!

+20 %

+11 %
200 hk

600 tim

Upp till

Upp till

Upp till

jämfört med 110 l/min

jämfört med 4

jämfört med 185 hk

jämfört med 500 tim
serviceintervall

190 l/min

8

+72,72 %

+100 %

hydraulflöde

Hydraulventiler

Upp till

jämfört med 8 600 kg

komfort

lyftkapacitet

Ny

Ny

Mer dragkraft, mindre bränsleförbrukning,
minskad packning

9 600 kg +11,62 %

+25 % till 35 %
aktiv mekanisk

Trelleborg
Progressive Traction™

fjädring
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Den superkompakta och 
manövrerbara traktorn

Vändradie*

Ett ökande antal lantbrukare som efterfrågar traktorer inom intervallet 120 till 
200 hk upptäcker fördelen med en fyrcylindrig traktor. Möjlighet till lättare 
marktryck, bättre manövrerbarhet och extra nyttolast är bara några av 
de sätt på vilka en fyrcylindrig maskin för vissa förare kan vara lämpligare än en 
sexcylindrig traktor inom det här intervallet.

MF 6700 S förenar alla fördelar med en fyrcylindrig maskin – kompakta 
mått, låg totalvikt, bra manövrerbarhet – med drag-, driv- och lyftkraft 
som matchar en jämförbar sexcylindrig traktor.

Resultatet är en traktor som förenar koncentrerad energi och effekttäthet, vilket 
lämpar sig perfekt för behoven hos dem som letar efter en maskin med kompakta 
mått men med den last- och effektkapacitet i varje ände som krävs för att lyfta 
och driva de allra senaste redskapen.

4,75 m

* med 1 886 mm spårviddsinställning

M
F 

67
00

 S
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Den superdrivna traktorn med  
koncentrerad effekt och energi
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Ba
sf

ak
ta • Den snävaste vändradien för en lantbrukstraktor med 200 hk 

− manövrerbarhet och smidighet 

• Tungt fält- eller lastararbete – i en ny, helt egen klass

• Finns med olika transmissionsalternativ för en mängd 
tillämpningar: Dyna-4, Dyna-6 och Dyna-VT

• MF 6700 S kan beställas med specifikationsnivåerna 
Essential, Efficient eller Exclusive för att passa perfekt för 
dina behov

• Utmärkt effekt/vikt-förhållande innebär utmärkta prestanda, 
ekonomi och stor mångsidighet: Perfekt för enheter med 
mjölkproduktion, blandjordbruk, grönsaks- och växtföretag 
samt entreprenörsverksamhet

• 200 hk − världens mest kraftfulla fyrcylindriga lantbrukstraktor. 

• Finns nu med det nya fullständiga MF-precisionsodlingspaketet 
där en Fieldstar 5-terminal med en 9-tums pekskärm används.

• Ökad totalvikt − upp till 12 500 kg för högsta nyttolast

*Dyna-4-modeller: Motoreffektstyrningen 
aktiveras över 8 km/h och även vid 
kraftuttagsanvändning. *Dyna-6-modeller: 
Motoreffektstyrningen aktiveras över 
6 km/h och även vid kraftuttagsanvändning, 
*Dyna-VT-modeller: Motoreffektstyrningen 
aktiveras över 15 km/h och även vid 
kraftuttagsanvändning, vilket ger maximal 
extra effekt om det finns krav på både 
hastighet vid körning framåt och kraftuttag.

Med den NYA MF 6700 S-serien lanserar Massey Ferguson det 
allra senaste inom fyrcylindrig motorteknik från AGCO Power med 
ett effektområde som tidigare var sexcylindriga traktorers domän. 

Enkelt uttryckt är MF 6700 S ett koncentrat av Massey Fergusons 
välkända traktorserie: erbjuder smidigheten och manövrerbarheten 
hos MF 5700 S längs toppfunktionerna och prestandan 
hos MF 7700 S.

MF 6700 S är dock mycket mer än det – den har superkrafter!

Med en maximal effekt på 200 hk (med motoreffektstyrning) 
hos MF 6718 S erbjuder den NYA MF 6700 S-serien högsta 
prestanda hos en fyrcylindrig traktor på dagens marknad. Alla 
modeller har perfekt effekt/vikt-förhållande för allroundmaskinens 
utmärkta kapacitet och smidighet i alla tillämpningar. 

Inbyggd effekt och energi

Den NYA MF 6700 S-modellserien
MF 6712 S MF 6713 S MF 6714 S MF 6715 S MF 6716 S MF 6718 S

Motortyp AGCO POWER 4,9 l/4 cylindrar SCR T4 Final

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

Dyna-6
Dyna-VT

ISO max. hk 120 130 140 150 160 175

ISO max. hk EPM* 140 150 160 175 185 200

Max. vridmoment vid 1 500 varv/min med EPM 614 648 691 745 790 840

Versioner Essential Essential, Efficient, Exclusive

Med sex modeller från 120 till 175 hk (200 hk med EPM), tre transmissioner och tre specifikationspaket att välja  
mellan med 29 olika kombinationer, är det här ett av de bästa val du kan göra för att matcha verksamhetens behov.

Den har även en lyftkapacitet på upp till 9 600 kg och ett 
maximalt hydraulflöde på 190 liter/min i syfte att kunna 
hantera det bredaste redskapsurvalet för total mångsidighet.

Massey Fergusons DNA som genomsyrar alla MF-traktorer är 
uppenbart vid en första titt på MF 6700 S-modellerna. 

Våra tekniker är medvetna om att det, inom effektsegmentet 
120 hk till 200 hk, är avgörande för en traktor att vara 
mångsidig, flexibel och lämpa sig för hela uppgiftsspektrumet 
över lantbruksverksamheter med spannmålsproduktion, 
grönsaksodling, blandlantbruk och mjölkproduktion. 



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

10

Tack vare MF 6700 S-serien tillgängliggör Massey Ferguson 
inom effektsegmentet 120 till 200 hk prestanda, funktioner 
och utrustning som du vanligen förväntar dig att hitta 
på modeller med verkligt höga hästkrafter, allt detta i ett 
kompakt format.

MF 6700 S –  under skalet på ditt 
nya vinstcentrum

Däckalternativet Trelleborg Progressive Traction™

• Mindre bränsleförbrukning

• Mer dragkraft

• Mindre jordpackning

Effektiva drivlinor ger högre produktivitet

• Dyna-4 och Dyna-6 powershift-transmissioner

• Dyna-VT-transmission med motoreffektstyrning som ger mer effekt 
när den behövs som mest. 

• Perfekta kombinationer av motor/transmission ger maximal uteffekt.

Bästa möjliga komfort för en med produktiv arbetsdag 

• Ny aktiv mekanisk hytt och framaxelfjädring förbättrar körkomforten

• Ergonomiska och lättanvända reglage

• Tre specifikationsnivåer för att uppfylla dina behov.

Förmåga att arbeta snabbare med de mest 
krävande redskapen

• Upp till 9 600 kg lyftkapacitet

• Upp till 5 hydraulventiler baktill och 2 framtill

• Power beyond-installation för mer komplexa redskap

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

MF 6700 S
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Smidigheten hos en liten traktor  
med prestanda som hos en större

Låg driftskostnad 

• Massey Fergusons ”högeffektiva” SCR -teknik ger 
låg bränsleförbrukning

• Underhållsfria komponenter

• Enkel åtkomst för dagligt underhåll

• Förlängda underhållsintervall (600 timmar för motorn)

• MFCare Avtalsplaner för reparation och underhåll

Med en ny Fieldstar 5-terminal (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.
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Smart alstring av kostnadseffektiv kraft  
och banbrytande fyrcylindriga motorer − 
Den mest kraftfulla, kompakta fyrcylindriga motorn 
på dagens marknad − som sparar pengar 

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 dock inte 
allt. Våra tekniker nöjer sig inte med att bara blicka framåt. De har alltid haft en önskan 
om att påverka framtiden i syfte att erbjuda mycket effektiva och kraftfulla motorer och 
samtidigt minimera bränsleförbrukningen, eftersom det kan ha en betydande effekt på  
en verksamhets resultat.  Ytterligare ett mål för de här banbrytande motorerna är att 
hjälpa lantbrukare 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 traktorer 
med den här tekniken globalt! 

Den enda inverkan på din verksamhet är positiv – lägre bränslekostnader

MF 6700 S-serien är ett förstklassigt exempel på våra gemensamma insatser för att 
finslipa effektiviteten hos common rail-bränsleteknik och uppfylla de särskilda behoven 
hos traktorägare i den här effektklassen. Vår utveckling har frambringat en fyrcylindrig 
traktor med den högsta effekt som är tillgänglig på marknaden. Upp till 200 hk (med 
motoreffektstyrning), tack vare ett bränslesystem som beräknar exakt den bränslemängd 
som motorn kräver vid varje tidpunkt och svarar på den belastning som den utsätts för 
vid transport, på fältet, av kraftuttags- eller hydrauliska tillämpningar. Resultatet: optimal 
förbränning och en renare, mer kraftfull, mer ekonomisk och mer tillförlitlig motor som 
ger höga vridmomentsnivåer vid låga varvtal. En kombination utan kompromisser.

Selective Catalytic Reduction (SCR) 
arbetar tillsammans med Diesel 
Oxidation Catalyser (DOC)
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• AGCO POWERs fyrcylindriga 4,9-litersmotorer ger en effekt från 120 hk till 200 hk

• Underhållsfri, tredje generations SCR-teknik

• Turboaggregat med elektronisk wastegate-styrning för ökad kapacitet och bästa 
motorrespons genom hela varvtalsregistret

• 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

• Osynlig teknik: Alla efterbehandlingskomponenter är prydligt placerade under motorhuven 
och i avgasrörets ovala form för att inte påverka underhåll, sikt, markfrigång, bränsletankens 
kapacitet, åtkomst eller konstruktion

• Ett automatiskt system för låg tomgång minskar motorvarvet för att spara bränsle vid 
tomgångskörning samtidigt som ljudnivån i hytten förbättras för bättre förarkomfort

• Förbättrad motorbromseffektivitet vid transport för maximal förarsäkerhet, tack vare 
Vistronic-fläkthantering

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

3
4CY
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MOTORVARVTAL (varv/min) MOTORVARVTAL (varv/min)

MF 6700 S, EFFEKTKURVOR MF 6700 S, VRIDMOMENTSKURVOR
EPM VRIDMOMENT MED EPMMAXIMAL EFFEKT STANDARDVRIDMOMENT

• EPM är tillgänglig för hela området (inte bara vid max. effekt)

• Konstant effekt mellan varvtal vid max. effekt och varvtal vid 
max. vridmoment

• Extra vridmoment är tillgängliga för hela området

• Höga vridmoment även vid låga varvtal

+ 25 hk
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Dynamisk motoreffektstyrning −  
mer muskler när så krävs

Föreställ dig en traktor som automatiskt svarar på den 
belastning den utsätts för och ställer in bränsleinsprutningen 
därefter, vilket ger extra effekt när den behövs som bäst. 

Motoreffektstyrningen som nu finns för alla modeller med alla 
transmissions alternativ, ger ett effektlyft i syfte att tackla tufft  
transport- och kraftuttagsarbete. Avancerad elektronisk motor-  
och transmissionsstyrning gör mer effekt automatiskt tillgänglig  
under belastning eller vid körning.

Använd mer krävande, effekthungriga redskap för att uppnå högre 
kapacitet, mer effektiv transport av artiklar och vid transport mellan  
olika arbetsuppgifter. Var förvissad om att extra effekt alltid finns när  
den behövs – upp till 200 hk för MF 6718 S. EPM tar fyrcylindriga 
traktorer till den värld av tillämpningar som förut krävde en sexcylindrig 
traktor. När dessutom manövrerbarhet och lätt vikt också krävs träder 
MF 6700 S fram som en klar vinnare.

EPM fungerar med hjälp av transmissionselektronik som övervakar 
belastnings- och driftförhållanden i transmissionen och kraftuttaget 
enligt körhastighet, transmissionsbelastning och kraftuttagsanvändning. 
Informationen överförs sedan till den elektroniska motorövervakningen 
som använder uppgifterna till att reglera enligt exakt den mängd bränsle 
som krävs.
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MF 6700 S − VÄXLA TILL DET RÄTTA VALET
Det här är det bästa transmissionsvalet någonsin.  
Enkel användning, smart manövrering, effektiv och bekväm

Dyna-transmissioner
När det gäller dragkraft, har vi lagt i en högre växel 

Transmission Dyna-4 Dyna-6 Dyna-VT
MF 6712 S l

MF 6713 S l l l

MF 6714 S l l l

MF 6715 S l l l

MF 6716 S l l

MF 6718 S l l
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Oavsett om arbetet kräver en halvautomatisk eller en kontinuerligt variabel 
transmission, kan MF 6700 S-traktorer utrustas med den låda som passar just din 
gård. Alternativen Dyna-4 och Dyna-6 har fyra respektive sex kopplingsfria växlar i 
var och en av de fyra grupperna. Alla kan växlas med joysticken eller växelreglaget 
på armstödet (beroende på modell). Dyna-VT ger steglös växling för det allra 
främsta inom bekvämlighet och kontroll i alla förhållanden. 

Det unika MF Power Control-reglaget till vänster om ratten har en PowerShuttle-
funktion, samt en alternativ metod för byte av utväxlingsförhållande och en 
frikopplingsfunktion. Växelresponsen kan ställas in enligt förarens önskemål.

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 lämnas högerhanden ledig för manövrering av lastaren 
eller redskapshydrauliken.

T-reglage eller Multipad-joystick 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 6700 S med den avancerade Multipad-joysticken 
som tillval.

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

• 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 starthastighet för körning framåt 
och bakåt

Friläge

Frikoppling

Körning framåt

Körning bakåt

Uppväxlingsförhållande

Nedväxlingsförhållande
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Dyna-4-transmissionen som finns på Essential-
versionerna av MF 6712 S, MF 6713 S, MF 6714 S 
och MF 6715 S, har fyra växlar i var och en 
av fyra grupper. All växling sker utan behov av 
kopplingspedalen. Superkrypväxlar finns som tillval. 

Dyna-4 har fyra Dynashift-växlar i varje växelgrupp 
med utmärkt överlappning i gruppen för fältarbete så 
att du alltid kan välja rätt hastighet för alla uppgifter 
och förhållanden. 

Den maximala topphastigheten på 40 km/h förbättrar 
effektiviteten vid transport och finns nu i en NY 40 k/h 
Eco-version som minskar bränsleförbrukning och 
ljudnivå vid transport. AutoDrive-pedalläget har nu en 
inställning för automatisk drift som växlar automatiskt 
beroende på last och hastighet för enkel användning. 
Du har alltid rätt inställningar för optimala prestanda 
och bränsleekonomi.

             – flexibilitet med fyra växlar
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Dyna-4 har fyra Dynashift-växlar i varje 
växelgrupp med utmärkt överlappning av 
gruppen fältarbete så att du alltid kan välja rätt 
hastighet för alla uppgifter och förhållanden. 
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Basfakta för Dyna-4:

• Utomordentliga prestanda på gårdsplanen, fältet eller vägen – 
16 växlar framåt och 16 bakåt. All växling sker utan användning 
av kopplingen

• 40 km/h Eco-transmission med minskat motorvarvtal vid 
40 km/h för minsta möjliga bränsleförbrukning och mindre buller 
vid transporttillämpningar

• Pedalläget AutoDrive med inställning för automatisk drift

• Oerhört enkel användning med Power Control-reglage för 
vänster hand, T-reglage eller joystickmanövrering

• Bekväm manövrering av lastarfunktionen med Comfort Control 
(riktningsväljarens reaktionsförmåga) för inställning av mjuk eller 
snabb växling av färdriktningen

• Välj pedal- eller reglageläge för optimal komfort och produktivitet

• Frikoppling med bromspedalen

• Justering av progressivitet för Dynashift-steg (kopplingsfria)
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             – förbättrade prestanda
Dyna-6, den allra främsta halvautomatiska transmissionen, har sex powershift-steg 
i var och en av de fyra grupperna för enkel användning på fältet och på vägen. Totalt 
24 växlar i båda riktningarna innebär att det finns en som stämmer för praktiskt 
taget varje uppgift, medan högsta körhastighet är 40 eller 50 km/h*, båda vid lågt 
motorvarvtal. Dyna-6 kan beställas för Essential-, Efficient- och Exclusive-versioner  
av MF 6713 S, MF 6714 S, MF 6715 S, MF 6716 S och MF 6718 S.

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.

Pedalläget AutoDrive har en inställning för automatisk drift som växlar automatiskt 
beroende på last och hastighet för enkel användning. Du har alltid rätt inställningar  
för optimala prestanda och bränsleekonomi.
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Dyna-6 har sex Dynashift-steg i varje växelgrupp, 
vilket totalt ger 24 växlar framåt och 24 växlar bakåt, 
med utmärkt överlappning och totalt nio växlar i 
gruppen Fältarbete.
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Basfakta för Dyna-6:

• 0,08 till 40 km/h eller 50 km/h* med superkrypfunktion

• Maximal produktivitet med 24 växlar framåt och 24 bakåt.  
All växling sker utan användning av kopplingen

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

• Nio växlar i gruppen Fältarbete

• Pedalläget AutoDrive med inställning för automatisk drift

• Frikoppling med bromspedalen

• Superkrypväxlar som tillval (48x48)

• ECO som standard

• Comfort Control (riktningsväljarens reaktionsförmåga)

• Justering av progressivitet för Dynashift-steg (kopplingsfria)

* Beroende på marknad/lagstiftning.
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Basfakta för Dyna-VT:
• 0,03 till 40 km/h eller 50 km/h*

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

• Val av två hastighetsområden optimerar vridmomentet 
för olika tillämpningar

• Reglageläge, pedalläge eller automatiskt läge

• Inställningar av farthållaren (C1/C2)

• Motoreffektstyrning är tillgänglig i syfte att ge extra effekt 
vid behov

• Med ”övervakaren” maximeras prestandan vid 
varierande belastningar

• Med dynamisk traktorstyrning (DTM) behålls den 
inställda körhastigheten genom automatisk inställning  
av effekten (motorns varvtal) efter belastningen

• Aktivt stopp

• Justering av fram-/backväxelns progressivitet

• Justering av pedalens progressivitet

• Frikoppling med bromspedalen

*Beroende på marknadens lagstiftning

 
− traktortransmissionen 
utan begränsningar
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Dynamiska prestanda oavsett tillämpning. 
Massey Fergusons Dyna-VT-transmission ger förbättrad produktivitet 
med steglös precision.

Motoreffektstyrning (EPM) är tillgänglig med Dyna-VT-transmissionen. Med EPM får 
du en traktor som automatiskt svarar på den belastning den utsätts för och ställer in 
bränsleinsprutningen därefter och därigenom får du extra kraft när den behövs som bäst. 
Konstruerad i syfte att tackla tufft transport- och kraftuttagsarbete, gör den avancerade 
elektroniska motor- och transmissionsstyrningen att mer effekt automatiskt finns tillgänglig 
under belastning eller vid körning.
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Motorbelastning

Motorvarvtal (varv/min)

Konstant hastighet framåt

km/h

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

Den ursprungliga Dyna-VT-transmissionen är ett 
verkligt testamente när det gäller precisionsteknik: 
alltid garanterad produktivitet, fullständig 
förarkomfort och optimal bränsleeffektivitet. 
Dessutom gör ständiga förbättringar, t.ex. dynamisk 
traktorstyrning (Dyna-TM), transmissionen till den 
mest intuitiva på marknaden.

Steglös precision
Dyna-VT är förvånansvärd enkel att använda 
och fungerar extremt bra i olika förhållanden. 
Det förekommer ingen växling, inga skakningar 
och inga avbrott vad gäller dragkraft eller 
effekt. Det unika Power Control-reglaget gör 
körriktningsändring framåt/bakåt och växling 
bekväm och krångelfri.

”Övervakaren”
”Övervakaren” är i kontinuerligt standby-läge 
och aktiveras när motorns varvtal minskar vid 
belastning. Fördelen med ”övervakaren” är att 
även om motorbelastningen ökar och motorns 
varvtal minskar, minskar transmissionen 
automatiskt hastigheten för körning framåt i syfte 
att bibehålla total effekt, oavsett om det gäller 
kraftuttagstillämpningar, fältarbete eller transport. 

När den används tillsammans med C1 och C2 
(farthållning), som ställer in en angiven hastighet 
för körning framåt, arbetar traktorn med maximal 
effekt när belastningen varierar för att sedan 
automatiskt ställa in det varvtal som krävs. 

Dynamisk traktorstyrning, DTM): I takt med att belastningen (röd linje) varierar enligt förhållandena justerar Dyna-VT automatiskt 
motorns varvtal (grå linje) för att bibehålla hastigheten framåt och samtidigt minimera bränsleförbrukningen och ljudnivåer.

*km/h
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Den rymliga hytten – kompakt utsida, men rymlig insida − 
välkommen till din tredimensionella lantbruksupplevelse  

Ergonomi – allt du behöver på en plats för att göra arbetsdagen smidig. Enkelt tillträde till hytten, 
viktig driftsinformation där du behöver den med den nya instrumentpanelen och alla de viktigaste 
reglagen bekvämt till hands på den högra armstödet. Den här traktorn har konstruerats med tanke 
på föraren.

Effektivitet på arbetet – ökar produktiviteten, sparar tid och gör skillnad. Arbeta smartare med 
redskap och kör säkert på vägen med 360° sikt från hytten. Var mer produktiv under en lång dag 
med den fjädrande framaxeln MF ”Quadlink”, NYTT alternativ för aktiv mekanisk hyttfjädring och 
olika typer av säten.

Din tredimensionella lantbruksupplevelse Essential, Efficient och Exclusive  – är tre 
varianter 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 6700 S-traktor 
med ditt val av transmission, hytt och utrustning.

Från och med ursprunget för modern traktorkonstruktion har Massey Fergusons hytt varit välkänd för 
överlägsenhet och MF 6700 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 aldrig verkar ta slut, i en mycket produktiv miljö som 
kombinerar komfort tysthet, enkel användning och kvalitet. Vi vet nämligen att en mer produktiv 
förare är en förare som 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 slutföras. 
Det här är ett annat område där MF 6700 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 6700 S lika individuell som din gård 

Ny instrumentpanel med SIS – Set Up 
And Information Screen (Inställnings- och 
informationsskärm)
Den här slimmade konstruktionen av instrumentpanelen 
som kommer från 400 hk MF 8700 S-traktorserien, 
ger snabb, tydlig och enkel analys av driftsdata som 
presenteras på en 70 mm x 52 mm SIS-färgskärm. 
Skärmen är inte bara större än tidigare, utan har även 
bättre upplösning, vilket gör det lättare att avläsa t.ex. 
lättläst information om traktorns prestanda, bearbetad 
areal, körd sträcka, bränsle- och ureaförbrukning eller 
motorns och växellådans temperatur. Dess integrerade 
klocka hjälper dig att hålla tiden.

Paketet med lysdiodslampor (upp till 16) 
förvandlar natten till dag, vilket förbättrar 
sikten och säkerheten tack vare den 
enastående ljusstyrkan
MF 6700 S-hytten är dock även tillgänglig med en 
mängd funktioner för komfort och bekvämlighet, t.ex. 
automatisk aktivering av det roterande varningsljuset vid 
körning på väg, Comfort light delay vid arbetsdagens 
slut med automatisk släckning av arbetsbelysningen och 
belysta fotsteg.

Nya dubbelvinklade backspeglar med vidvinkel  
ger utmärkta vyer bakåt, såväl som förbättrad sikt  
och produktivitet

Standardtak med lucka Frisiktstak med FOPS

Skräddarsy takets passning 
Olika taktyper ger dig möjlighet att 
skräddarsy MF 6700 S-seriens traktor för 
förbättrad sikt vid lastararbeten eller ökad 
naturlig ventilation.

Hållare för 
mobiltelefon 
och handdator 
är tillgängliga 
som tillbehör
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Hyttfjädring ger extra komfort
Två typer av hyttfjädring är tillgängliga − mekanisk och NY aktiv 
mekanisk.

Båda ger oöverträffad hyttkomfort. 

Den NYA aktiva mekaniska systemet har bussningar av silent-block-
typ och fjäderassisterade stötdämpare för att ge det automatiska 
läget maximal dämpningskraft för alla körsituationer och minska 
svängnings- och rullningsrörelserna. 

Den aktiva mekaniska hyttfjädringen är justerbar, vilket gör att 
föraren kan ställa in fjädringen. Justeringen gör att föraren kan 
anpassa fjädringsnivån enligt olika markförhållanden och hastigheter.

Hyttkomfort** - aktiv mekanisk hyttfjädring

MF 6600
Optiride+ Fält Väg

35 %

25 %

** Interna fälttestresultat från Massey Ferguson Engineering
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Essential 
Den nya standarden för enkel manövrering

Essential är grundmodellen i MF 6700 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. 

Den högra hyttkonsolen på Essential-modeller är utrustad med ett 
T-reglage för transmissionen, handgasreglage och lyftreglage. 

Traktorer med Essential-hytt finns även med en multifunktionsjoystick 
för lastare som fungerar smidigt tillsammans med Massey Fergusons 
helt kompatibla lastarsortiment. 

Konsolen och B-stolpen på höger sida innehåller traktorns alla 
viktigaste driftsreglage. På stolpen finns brytare som inte används 
så ofta, reglage för arbetsbelysning och tändningsnyckeln, medan 
konsolen omfattar reglage för hydraulventiler och kraftuttag. På 
konsolen finns även transmissionsreglaget, handgasreglaget och 
elektroniska lyftreglage.

Massey Fergusons unika, mekaniskt styrda multifunktionsjoystick som 
är inbyggd i den högra konsolen kan monteras på Essential-traktorer. 
Den är särskilt utvecklad för användning tillsammans med MF-lastare. 
Designen garanterar smidig användning och ger möjlighet till användning 
av transmissionsfunktioner, t.ex. körriktningsväljare.  

Reglage i Essential-hytten  
med joystick för lastarbeten

ESSENTIAL

Upp till fyra låsbara hydraulventiler kan 
beställas som tillval

Växelreglage för enkel ändring  
av körriktning och växling

Handgas

Djupreglering av trepunktslyften

Elektroniskt lyftreglage

Elektronisk justering 
av den bakre lyften

Kontrollpaneler för 
arbetsbelysning 
och roterande 
varningsljus

Essentials standardfunktioner omfattar:
• Control Centre med T-format transmissionsreglage
• Dyna-4 eller Dyna-6 – 40 km/h Eco med Autodrive
• Frikoppling med bromspedalen
• Luftkonditionering med manuell inställning
• Mekaniskt reglerade hydraulventiler
• Motorvarvtalsminne A

Specifikationer av tillval för Essential-hytten:
• Integrerad främre trepunktslyft
• 1000 Eco-kraftuttag bak
• Dyna-6 50 km/h Eco-transmission*
• Quadlink fjädrande framaxel
• Mekanisk hyttfjädring
•  Förberedd för lastare från fabrik med mekanisk multifunktions joystick
• Lastavkännande hydraulik med Closed Centre
• AgCommand® -förberedd
•  Ny Fieldstar 5-terminal för ett fullständigt precisionsodlings paket 

inklusive Auto-Guide™-styrsystem, AgControl™ för styrning av variabel 
spridning och TaskDoc™ samt video och ISOBUS-kompatibilitet – se 
information på sidan 42

• Panoramahytt med fönster av polykarbonat på höger sida

* Beroende på marknad/lagstiftning    
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Autodrive-funktion

Mekaniskt styrd 
multifunktions joystick

Motor- och  
transmissions styrning 

Brytare för främre och bakre kraftuttag  
och automatisk funktion för kraftuttag

Essential-panoramahytt 
som tillval
Panoramahytten till MF 6700 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.

En särskild beläggning som skyddar mot repor och ett särskilt 
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 det här hyttalternativet kan lantbrukaren/entreprenören 
bredda sin verksamhet till att även omfatta intensiv kantskärning, 
vägarbeten och/eller entreprenader för lokala myndigheter.Djupreglering av trepunktslyften
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Efficient är mellanmodellen i MF 6700 S-serien. Du kan välja Dyna-6- eller Dyna-VT-transmission, 
ett nytt Command Control-armstöd och både mekaniskt och elektroniskt manövrerade 
hydraulventiler.

Avsedd för ökad produktivitet tack vare nyckelfunktioner. Efficient-specifikationen gör det möjligt 
för föraren att arbeta snabbare med bättre resultat och mer precision tillsammans med höga 
nivåer av komfort, ergonomi och tillförlitlighet.

Efficient 
Avancerad utrustning som lyfter noggrannheten vid arbete

Standardfunktionerna i Efficient-hytten omfattar:
 • Dyna-6 Autodrive eller Dyna-VT-transmission
 • Command Control-armstöd med T-reglage
 • Farthållarreglage och frikoppling med bromspedalen
 • QuadLink-framaxel
 • Closed Centre-hydraulik med 110 l/min
 • Elektriskt och mekaniskt reglerade hydraulventiler
 • Luftkonditionering med manuell inställning
 • Mekanisk hyttfjädring

Specifikationer av tillval för Efficient-hytten:
 • 50 km/h* Eco Dyna-6 och Dyna-VT
 • Aktiv mekanisk hyttfjädring
 • Multipad-reglage
 • Integrerad frontlyft och kraftuttag
 • Automatisk luftkonditionering
 • Datatronic 4 för hantering av alla traktorfunktioner
 •  Ny Fieldstar 5-terminal för ett fullständigt precisionsodlings paket 

inklusive Auto-Guide™-styrsystem, AgControl™ för styrning  
av variabel spridning och TaskDoc™ samt video och ISOBUS-
kompatibilitet – se information på sidan 42

 • SpeedSteer
 • Radio, CD, MP3, Bluetooth, USB, främre Aux samt DAB +
 •  Dubbelvinklade backspeglar med elektrisk uppvärmning  

och inställning 
 •  Förberedd för lastare från fabrik med elektrisk multifunktionsjoystick
 • AgCommand®  

* beroende på marknad/lagstiftning

Upp till fyra bakre hydraulventiler

Växelreglage för enkel ändring 
av körriktning och växling

Handgas

Djupreglering av trepunktslyften

Elektroniskt 
lyftreglage

Elektronisk justering  
av den bakre lyften

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

Reglage i Efficient-hytten med joystick  
och MultiPad-reglage som tillval

Modeller med Efficient-specifikation är även tillgängliga med multifunktionsjoystick 
och/eller MultiPad-reglage.

Multifunktionsjoysticken ger möjlighet till manövrering av frontlyften eller hydraulventilen för 
ännu större produktivitet vid manövrering av redskap monterade fram och bak.

Den unika multifunktionsjoysticken som är särskilt konstruerad för att användas tillsammans 
med IFLS, garanterar smidig manövrering med funktioner som t.ex. fram/back för packning 
av ensilage och snöröjning.

Dessutom kan H3/H4-brytarna ställas in för reglering av ytterligare funktioner, t.ex. bakre 
trepunktslyft och farthållare.

Multifunktionsjoysticken som fungerar smidigt med Massey Fergusons lastarutbud, möjliggör 
effektiv materialhantering, oavsett om det är på gården eller fältet.

Växelreglage för 
fram/back

Växling 
framåt/bakåt

Inställningsbara funktionsstyrningsreglage eller 
lastarmanövreringens 3:e och 4:e lastarfunktion

Multifunktionsjoystickens 
viktigaste funktioner:
A.   Lyft, frontlyft eller manövrering, 

bakre ventil +

B.   Sänkning, frontlyft eller 
manövrering, bakre ventil -

C.   Manövrering, främre eller 
bakre ventil +

D.   Manövrering, främre eller 
bakre ventil -
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Exclusive-paket  
Det optimala uttrycket för  
produktivitet och innovation

Hydraulventilreglage med 
fingertoppsstyrning

Mulltipad-joystick

Djupreglering av 
trepunktslyften

Handgas

Exclusive är en kombination av avancerad mångsidighet och förfining för kunder som vill 
ha en traktor med avancerade egenskaper och funktioner när det gäller ergonomi, komfort 
och automation.

Det här paketet riktar sig till förare inom intensiva, storskaliga verksamheter som behöver 
mer avancerade funktioner och kostnadseffektiva lösningar för sin verksamhet.

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

Exclusives standardfunktioner omfattar:
•  Command Control-armstöd med Multipad-reglage
•  Dyna-6 Autodrive eller Dyna-VT 40 km/h Eco-transmission
• Farthållarreglage och frikoppling med bromspedalen
• QuadLink-framaxel
• Closed Centre-hydraulik med 110 l/min
•  Fyra elektroniska hydraulventiler med fingertoppsreglering
• Aktiv mekanisk hyttfjädring
• Automatisk luftkonditionering
•  Datatronic 4 för hantering av alla traktorfunktioner med videofunktion
•  Dual Control och automatisk vändtegsmanövrering
•  AgCommand® 

Tillval för Exclusive-modellen:
 •  5 elektroniska hydraulventiler
•  Radio, CD, MP3, Bluetooth-anslutning,  
 USB och främre Aux
• SpeedSteer
•  Integrerat frontlyftsystem med oberoende ventilstyrning
•   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 42

•  Förberedd för lastare från fabrik med elektrisk multifunktionsjoystick

* beroende på marknad/lagstiftning

Brytare för främre och bakre 
kraftuttag och automatisk 

funktion för kraftuttag

Autodrive-
funktion
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Exclusive-hyttreglage  
med joystick 

Reglage för  
farthållare C1/C2

Reglage för bakre lyft
Reglage för körhastighet
Växelreglage för fram/back

Inställningsbara funktionsstyrningsreglage 
eller lastarmanövreringens 3:e och 4:e 
lastarfunktion

Valbart 
hydraulventilreglage

Inkoppling av kraftuttag

Motorvarvtalsminne A

Inkoppling av 
vändtegsautomatik

Växelreglage för 
fram/back



C

B

D

A

E
F

Växling framåt/bakåt 

Ändring av  
växel/gruppväxel

Brytaren för aktivt stopp (Dyna-VT)  
eller friläge (Dyna-4 och 6) sitter på  
baksidan av multifunktionsjoysticken
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Det nya sättet att arbeta med din lastartraktor
Den perfekta traktor/lastarkombinationen 

När du köper en Massey Ferguson-lastare tillsammans med din nya MF 6700 S-traktor, oavsett om du har 
beställt den som Essential-, Efficient- eller Exclusive-specifikation, kan den beställas helt lastarförberedd. Din 
traktor levereras komplett med lastarfäste från fabriken, konstruerat för maximal manövrerbarhet och åtkomst vid 
underhåll, redan påbyggt så att det utgör en integrerad del av maskinen. 

Total kontroll – den mekaniska multifunktionsjoysticken (tillval) har extrafunktioner för transmissionen, t.ex. 
körriktningsändring framåt/bakåt och växling för extra mångsidighet under arbetet. Ett smart nytt tillägg till 
lastarens hydrauliska styrning är 3rd Live-funktionen som ger föraren möjlighet att öppna/stänga en griparm 
och samtidigt tippa eller tilta ett redskap. Den här funktionen har tagits emot mycket väl på Massey Fergusons 
teleskoplastare och är nu tillgänglig för MF FL-lastarserien.

Du får utmärkt sikt tack vare slimmade profiler för motorhuv och instrumentpanel. Frisiktstaket (tillval) förbättrar 
sikten över upplyft last och är särskilt användbart vid exempelvis balstapling.

Den nya kopplingsfunktionen som är inbyggd i Massey Fergusons senaste bromssystem frikopplar transmissionen 
när bromspedalerna trampas ned, vilket möjliggör manövrering av broms och koppling med en fot och gör 
lastaranvändningen säkrare, enklare och mycket bekvämare. 

 

• Flexibelt sortiment av lastare passar en mängd olika arbeten 
• Multifunktionsjoystick för lastaren som tillval med körriktningsändring  

framåt/bakåt och växling för extra mångsidighet under arbetet
• 3rd live – ett smart tillägg till lastarens hydrauliska styrning som ger föraren 

möjlighet att öppna/stänga ett greppverktyg och samtidigt tippa eller tilta 
ett redskap.

• Bästa möjliga sikt tack vare motorhuvens och instrumentpanelens smarta 
profilerade design

• Fabriksmonterade lastarfästen för maximala prestanda hos din allroundtraktor
• Maximal manövrerbarhet och åtkomst vid underhåll
• Massey Fergusons frisiktstak (Visio) med skydd mot fallande föremål 

(Falling Object Protection, FOPS) som tillval
• Utmärkt manöverbarhet med snäva vändradier, SpeedSteer och snabbt 

gensvar från motorn och hydrauliken

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 

Lastarbete

Ba
sf
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ta

Frisiktstak med FOPS

Basfakta om kombinationen traktor/lastare:

Kombinerade funktioner med 3rd live:
C/E. Fylla och stänga griparm
D/F. Tippa och öppna griparm
A/C/E. Lyfta, fylla och stänga griparmen
A/D/F. Lyfta, tippa och öppna griparmen
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Det fina med den här joysticken är att  
du kan växla körriktning framåt/bakåt  
och samtidigt hantera lastaren utan att  
ta handen från ratten.

“

Lastare i MF FL-serien

utan parallellt länksystem med parallellt länksystem
MF FL.4125 MF FL.4227 MF FL.4121 MF FL.4124 MF FL.4220 MF FL.4323 MF FL.4327 MF FL.4621

MF 6700 S l l l l l l l l

Maximal lyfthöjd – mätt vid armcentrum m 4,06 4,25 4,06 4,06 4,2 4,25 4,25 4,55
Maximal tippvinkel på maximal höjd grader 54 56,5 54 54 54 56,5 56,5 53
Maximal brytvinkel vid marken grader 48 48 48 48 49 48 48 51
Lyftkapacitet till 1,5 m höjd – vid armcentrum kg 2470 2730 2090 2430 2000 2310 2680 2070
Brytkraft – vid armcentrum kg 2890 3090 2460 2850 2350 2640 3040 2350
Brytkraft – 800 mm från armcentrum kg 2070 2270 2290 2640 2160 2470 2840 2330
Brytkraft på 1,5 m höjd kg 3380 3940 3430 3980 3420 3430 3430 3430
Grävdjup mm 154 154 154 154 162 154 154 194

MF 6700 S
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Den snävaste vändradien för en traktor med 200 hk!

Oavsett om det är på fältet eller på gården är den korta hjulbasen 
och den svängda framramskonstruktionen som MF-teknikerna 
har införlivat i MF 6700 S till fördel för vändradien, vilket snabbt 
visar sig. Vändradien försämras inte ens på traktorer med frontlyft. 
MF 6700 S-traktorer har en vändradie med en diameter på bara 
9,5 m. Det innebär snabbare vändningar på vändtegen, snabbare 
lastararbete och bättre produktivitet för förare och maskin.

Förstklassig manövrerbarhet  
och dragkraft
Det svängda chassit och motorhuvens smarta design hos MF 6700 S ger traktorerna en minst lika snäv vändradie 
som allt annat på marknaden. Chassits konstruktion gör att det är lätt att hantera traktorn på vägen och den har en 
perfekt viktfördelning för utmärkt dragkraft men ändå minimal påverkan på marken på fältet i alla tillämpningar. 

Quadlink-framaxelfjädring ger komfort  

Quadlink-systemet som kan slås till och från använder 
hydrauliska ackumulatorer som verkar på framaxeln i syfte att 
dämpa körning på ojämna vägar och fält samt förbättra komfort 
och säkerhet inom transporttillämpningar. Det har ett unikt 
parallellogramformat länksystem som ger 90 mm fjädringsslag 
och styrs av en enda, välskyddad hydraulcylinder som är 
monterad i axelhuset. Ett automatiskt styrsystem garanterar 
samma dämpningsrörelse både vid kompression och expansion. 

Vändradie*

4,75 m

* med 1886 mm spårviddsinställning
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SpeedSteer: snabbare, enklare vändningar 
på vändtegen

Massey Fergusons SpeedSteer-system (tillval) 
minskar den förarinsats som krävs för styrning 
och ger snabbare vändningar på vändtegen. 
Det sker genom att föraren kan justera 
styrningsförhållandet och ställa in det rattutslag 
som krävs för att uppnå en viss styrvinkel. 
Systemet kan slås till och från – över 18 km/h 
stängs det av automatiskt i säkerhetssyfte. 
SpeedSteer-funktionen som är praktisk på fältet 
är även idealisk vid lastararbeten.

Axelavstånd − dragkraft och mindre jordkompaktering

Massey Fergusons konstruktörer har strävat efter att förse MF 6700 S- 
traktorer med perfekt chassistorlek för den mängd av uppgifter som 
de har kapacitet för. Det innebär bättre hantering i terräng och på väg, 
under fältuppgifter och transport. Med 400 kg mindre jämfört med 
dess sexcylindriga motsvarighet betyder det också minsta marktryck 
och markskador vid arbete på fältet, medan ett optimalt axelavstånd 
och perfekt effekt/viktförhållande ger utmärkt manövrerbarhet vid 
vändningar på vändtegen. Det är en del i vårt engagemang för att 
skydda marken och bevara fälten för framtida generationer.

Fyrhjulsdrift och differentialspärr

Massey Ferguson har länge varit kända för att underlätta livet för 
traktorförare och maximera dragkraft, säkerhet och produktivitet 
genom automatisering och MF 6700-serien tar nu detta ett steg 
längre. Automatiserade funktioner i systemen för differentialspärren 
och fyrhjulsdriften omfattar:

•  Automatisk frånkoppling av fyrhjulsdriften och differentialspärren  
över 14 km/h

•  Automatisk frånkoppling av differentialspärren när ett bakre 
trepunktsmonterat redskap lyfts (och återinkoppling när det sänks)

•  Automatisk frånkoppling av differentialspärren när en eller båda 
bromspedalerna trampas ned (och återinkoppling när den/de 
släpps upp)

•  Automatisk inkoppling av fyrhjulsdriften när båda bromspedalerna 
trampas ned, när differentialspärren kopplas in eller parkerings-
bromsen läggs i

•  Automatisk inkoppling av differentialspärren som länkas till hjulens 
styrvinkel, beroende på version
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Den nya dimensionen för dragkraft 

Den nya dimensionen för dragkraft
Traktoreffekt betyder ingenting om den inte kan 
överföras till marken. Vi har forskat en hel del för 
att garantera att effekten är användbar.

MF 6700 S har perfekt effekt/viktförhållande 
(45 % fram och 55 % bak) och kan enkelt 
tackla många tillämpningar som är förknippade 
med sexcylindriga traktorer, men med bättre 
manövrerbarhet och mindre marktryck.

Ett brett urval tillgängliga däckdimensioner och 
ballastvikter till MF 6700 S ger förbättrad dragkraft 
och låg jordkompaktering för bättre driftskostnader 
och högre avkastning.
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Däcktypen Trelleborg Progressive Traction
Tack vare möjligheten att använda däcktypen Trelleborg Progressive Traction™, vilket inkluderar 
TM 700 såväl som TM 800 (650/65R38), har en exklusiv dimension tillförts till Massey Ferguson.  
Då kan du dra nytta av enastående prestanda hos de däck som användes på den MF 5610 som 
nådde Sydpolen under expeditionen Antarctica2.

Rätt balans mellan ballast och däckval ger:
• Mer kraftöverföring till marken

• Optimal dragkapacitet

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

• Förbättrad bränsleekonomi

Chassikonstruktionen garanterar bättre hantering under 
transport plus mindre jordkompaktering och minskat marktryck 
vid jordbearbetning, radsådd och sådd. Optimalt axelavstånd 
och perfekt effekt/viktförhållande säkerställer maximal stabilitet 
för förbättrad säkerhet och mindre jordpackning i syfte att 
optimera kapaciteten samt främja och bevara jordmånen till 
nästa generation.

Den smarta nya monoblockviktens kompakta konstruktion 
har minimal effekt på traktorns totallängd och förbättrar 
manövrerbarheten vid transport eller på gården. Markfrigång 
och vägbelysning äventyras inte. Monoblockvikten kan monteras 
på frontlyften eller den bakre lyften eller direkt på traktorramen 
om det inte finns en lyft.

På vägen* − bränsleförbrukning och livslängd

TM 700
Progressive Traction™

Premium- 
däck

Genomsnitt på 
marknaden

Li
vs

lä
ng

d 
(in

de
x)

39,4

41,5

42,0

min/ha

min/ha

min/ha

Plöjning* − dags att plöja (min/ha)

TM 700
Progressive Traction™

Premium-däck

Genomsnitt på 
marknaden
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Hydraulik för att utföra den mest krävande uppgiften
Nyckeln till tillförlitliga, hårt arbetande maskiner är att välja en traktor som uppfyller kraven hos dagens och 
morgondagens moderna redskap och utnyttjar deras fullständiga potential inom en lång rad tillämpningar. 
MF 6700 S-serien har en kraftfull lyft- och lastarfunktion med enastående hydraulkraft för alla redskap som 
kräver hydraulisk drivning. 

Sedan 1936 har vi alltid varit branschledande när det gäller lyftkraft och hydraulkapacitet. Massey Fergusons 
trepunktsluft är det finaste exemplet på produktivitet, kraft och respons för föraren på fältet. Vi har dock aldrig 
vilat på våra lagrar när det handlar om att se till att våra system uppfyller och överträffar kraven hos de allra 
senaste redskapen.

MF 6700 S har konstruerats för att ge strålande (och uppgraderade) funktioner som tidigare bara 
fanns inom sexcylindriga traktorers domän, i syfte att enkelt hantera krävande tillämpningar med 
enastående funktioner för lyft och drivning av de allra senaste redskapen.

MF 6700 S har verkligen superkraft! Det är en traktor som både har lätt vikt och är kraftfull, beväpnad med rejäla 
vridmoment men ändå smidig. Det här är ren koncentrerad energi och effekttäthet. Perfekt om du ser dig om efter en 
maskin med kompakta mått plus oslagbart kraftuttag och lyftutrustning för enastående drift och prestanda tillsammans 
med de mest krävande och komplexa redskapen.

Enastående drift och prestanda  
för att tackla alla uppgifter

Avancerad trepunktslyft med elektroniska 
lyftreglage 

Den bakre lyften har en kapacitet som kan uppgå 
till 9 600 kg. Alla kopplingar bak är utrustade 
med ett system för hydraulisk dekompression för 
enkel frånkoppling av redskap. Upp till totalt fem 
hydraulventiler är tillgängliga.

De automatiska stabiliseringsstagen har också 
förbättrats med en kortare kedja för enklare 
installation. En envägsstabilisator på varje sida ger 
extra tillförlitlighet.



FRÅN M
ASSEY FERGUSON

37

Elektroniskt lyftreglage (ELC)
MF 6700 S levereras med branschledande elektroniska lyftreglage 
(ELC) som standard. Systemet har exakt och reaktionssnabb reglering 
av lyftfunktioner, vilket säkerställer noggrann reglering av arbetsdjupet 
för redskap i marken och arbetshöjden för redskap ovanför marken. 
Det ger bättre respons och noggrannhet eftersom elsystemet reagerar 
omedelbart – vilket innebär att djupkontrollen reagerar korrekt 
för att alltid garantera maximal dragkraft och minimera slirning 
samt bränsleförbrukning. 

ELS-hantering sker via konsolen eller armstödsmonterade ELC-reglage. 
Medan de styr direkta lyftfunktioner, t.ex. omkopplaren för lyft/sänkning 
och ratten för arbetsdjup/-höjd möjliggör reglagen på den högra 
konsolen precisionsinställning av position/intermix/djupkontroll, snabbt 
markingrepp, sänkhastighet, styrning av arbetsdjup/-höjd, styrning av 
lyft/sänkning och aktiv transportdämpning.

Den separata panelen för lyftinställningar möjliggör inställning av styrning 
av position/intermix/djup samt sänkhastigheten

Exakt dragkraftsreglering 
Massey Fergusons digitala ELC-system ger högsta 
standard när det gäller reglering av dragkraften med 
exakta djupinställningar och bättre följsamhet av 
markkonturen. Resultatet är större viktöverföring och 
bättre dragkraft, mindre hjulslirning, minskat däckslitage, 
sänkt bränsleförbrukning och högre effektutnyttjande

Kraftigt, integrerat frontlyftsystem (IFLS)  
En robust integrerad frontlyft (IFLS) finns som tillval och är 
utvecklad för att passa till framaxelfjädringen. IFLS har upp 
till 3 200 kg lyftkapacitet och är utrustad med egen främre 
ventilmanövrering, upp till två hydraulventiler och fri retur.

Styrningen av lyften och hydraulledningarna är helt 
oberoende, vilket förbättrar produktiviteten och komforten.
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Våra tekniker har tagit fram fem alternativ för hydraulflöde för MF 6700 S-traktorer:

På MF 6712 S- till MF 6715 S-traktorer med Dyna-4-transmission ger Open Centre-standardhydrauliken 
57 eller 100 liter/min, med ett alternativ för ett lastavkännande system med 110 liter/min.

De här alternativen är även tillgänglig för MF 6713 S- till MF 6718 S-modeller med Dyna-6-transmissioner. 

För snabbare hydraulisk respons är MF 6713 S- till MF 6718 S-modeller med Dyna-VT utrustade med ett 
lastavkännande Closed Centre-system som ger 110 liter/min eller som tillval ett lastavkännande system för 
190 liter/min som kan hantera de mest krävande redskapen.

Här används en LS-pump med variabel slagvolym förutom det lastavkännande systemet ovan. 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.

De bakre hydraulventilerna är alla utrustade med reglage för dekompression i komfortsyfte vid in- och 
frånkoppling av ett redskap (lastavkännande system).

Alternativ för hydraulflöde

Extra hydraulventiler 
Mellan två och fyra elektrohydrauliska ventiler är monterade som 
standard och upp till fem hydraulventiler finns som tillval.

Det fingertoppsstyrda hydraulventilsystemet möjliggör hantering av 
tekniskt avancerad utrustning med lätthet och precision samt exakt 
hantering av flöden.
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• Bakre lyftkapacitet upp till 9 600 kg
• Integrerad frontlyft med 3 200 kg lyftkapacitet som tillval
• Upp till 8 hydraulventiler:
• Upp till 5 bak med hydraulreglage för dekompression
• 1 oberoende frontlyft
• 2 oberoende främre hydraulventiler 
• 1 ledning för fri retur
• Enkel mekanisk manövrering av bekväma och exakta 

elektroniska fingertoppsreglage.
• Power Beyond-funktion som uppfyller redskapskraven

Ba
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Kompatibilitet för hydraulflöde
OC
58 

L/min

OC
100 

L/min

LS
110 

L/min

LS
190 

L/min
MF 6700 S Dyna-4 och Dyna-6 l m m -
MF 6718 S Dyna-6 och Dyna-VT - - l -
MF 6700 S Dyna-VT - - l m

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

FRÅN M
ASSEY FERGUSON
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Kraftuttag −
kraftuttagsalternativ för varje tillämpning

Omkopplare och knapp för 
automatisk aktivering på 
Command Centre.

Elektriskt reglage för 
val av kraftuttagsvarvtal 
som är monterat på 
stolpen förbättrar 
förarens komfort.

MF 6700 S är en traktor som är kraftfull, 
beväpnad med rejäla vridmoment och med 
smidiga funktioner. Perfekt om du ser dig om 
efter en maskin med oslagbart kraftuttag för 
enastående drift och prestanda vid arbete med 
de mest avancerade redskapen.

MF 6700 S Varvtalsreglering
Kraftuttagsvarvtal

Grundmodell Tillval
Essential Reglering med mekaniskt reglage 540/1000 540/540 ECO/1 000/1 000 ECO

Efficient och 
Exclusive

Reglering med elektrisk omkopplare 540/540 ECO/1 000/1 000 ECO -

Helt oberoende kraftuttag, 540/1 000 varv/min eller 
540/540E och 1 000/NYTT 1 000 Eco varv/min 
(fyra hastigheter) kan beställas.

En extra start/stopp-knapp på skärmen för inkoppling av 
kraftuttaget kopplad till en minneslagrad aktivering av 
motorvarvtalet finns som tillval och gör att kraftuttaget kan 
hanteras utanför hytten. Ett bekvämt och säkert sätt att 
hantera arbeten där föraren måste vara utanför hytten, som 
t.ex. för att fylla en gödselvagn.

Effekt med ekonomi 
För lättare arbeten får du kraftuttagsvarvtalen ”540 Eco” eller 
”1 000 Eco” vid ett motorvarvtal på cirka 1 550 varv/ minut. 
Det förbättrar bränsleekonomin och bidrar till att sänka 
ljudnivån i hytten.

Automatiserad kraftuttagsreglering 
I Auto-läget kopplas kraftuttaget automatiskt från när lyften 
höjs (eller vid körhastigheter över 25 km/h). Det kopplas in 
igen när lyften sänks.

Kraftuttagsalternativ för varje tillämpning
Det finns ett brett utbud av kraftuttagsalternativ för 
MF 6700 S där maximal effekt uppnås vid 2 000 varv/min 
som standard. Med hjälp av ett konstant effektområde på upp 
till 600 varv/ min och möjligheten med Dyna-VT att välja exakt 
körhastighet vid det valda motorvarvtalet kan du alltid uppnå 
en perfekt kombination av kraftuttagsvarvtal, körhastighet och 
effekt – med optimal ekonomi.

Transmissionsstyrningen övervakar och reglerar 
kraftuttagets inkoppling beroende på last, vilket ytterligare 
minskar behovet av föraråtgärder. Det ger en mjukare 
lyftning för förbättrad förarkomfort samtidigt som både 
redskap och traktor skyddas mot skador som orsakas av 
felaktig inkoppling.

Främre kraftuttag (tillval) 
Ett främre kraftuttag med sex splines och 1 000 varv/ min 
finns tillgängligt till traktorerna i MF 6700 S-serien 
och i kombination med en frontlyft kan ett stort antal 
olika redskap kopplas in. Därigenom minskas antalet 
passeringar över fältet och effektiviteten ökar. Dra nytta av 
verkliga tidsbesparingar − t.ex. mer än dubbel kapacitet 
vid grässlåtter.



FRÅN M
ASSEY FERGUSON

41

 
Det fjärranslutna lantbruket från Massey Ferguson

AGCOs övergripande teknikstrategi kallas FUSE™ Technologies. Den ger professionella odlare runt 
om i världen smidig integrering och anslutning för alla gårdens tillgångar. Den kommer att förvandla 
lantbruksverksamheten genom lösningar för precisionsodling som leder till minskade insatskostnader, 
högre effektivitet och lönsamhet.

De inbyggda tekniklösningar som har 

integrerats i MF 6700 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 därför 

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.

SÅDD

JORDBEARBETNING OCH 
FÄLTFÖRBEREDELSER

MOBIL

GÅRDSKONTOR

TORKNING, ÖVERVAKNING OCH  
REGLERING AV SPANNMÅL

SKÖTSEL AV GRÖDOR 
OCH TILLFÖRSEL AV 
NÄRINGSÄMNEN

SKÖRD

BESLUTSSUPPORT: ÅTERFÖRSÄLJARE 
OCH SERVICELEVERANTÖRER

Mer information om Fuse™ Technologies finns på: 
http://www.agcotechnologies.com/MFEAME
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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 förare 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 6700 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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44 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-Guide™ inom fem minuter. Det 
medför att även oerfarna förare enkelt kan börja arbeta med systemet efter bara några 
redskaps- och körspårsinställningar.

Maskin-
hantering

Maskin-
styrning

Redskap Körspår Sätt 
igång!
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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.

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.

xFill™-teknik RTK-korrigeringar

RTK-korrigeringar

NovAtel® Trimble®

Du väljer mottagare utifrån önskad noggrannhet
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Maskin-
hantering

Maskin-
styrning

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 6700 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.
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Fullständig kontroll av traktorfunktioner och 
optimeringsfunktioner som t.ex. transmission, motor 
och hydraulik. Dessutom ger det fantastiska systemet 
Dual Control oöverträffad styrning av påhängda 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 förare 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-konsolen 
levereras som standard med det mest intuitiva, okomplicerade 
och lättanvända automatiska systemet för vändtegsmanövrering 
som finns på marknaden idag och som har utvecklats exklusivt 
av Massey Ferguson. Det har utformats för att spara 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

Datatronic 4-terminalen som är monterad som standard på MF 6700 S Exclusive-modeller och är tillgänglig som tillval för Efficient-modeller, 
gör traktorfunktionerna lättillgängliga så att du snabbt kan fatta de bästa besluten och bedriva din verksamhet på ett effektivt sätt.

Maskin-
hantering

1

4

3

2
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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 6700 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.

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

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

Maskinparks-
hantering
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50 Förenklad service

Enkel åtkomst vid borttagning av 
hyttens luftfilter för rengöring.

Det välproportionerade kylarpaketet 
är lätt att komma åt, rengöra och 
underhålla. 90 % av dammet 
avlägsnas på naturlig väg tack vare 
kylfläktens sugfunktion. Motorns 
luftfilter är också mycket lätt att 
komma åt och rengöra.

Motorhuvskonstruktionen 
med midja och framaxelns 
konstruktion ger enkel åtkomst till 
motoroljefiltren och oljestickan.

Gott om utrymme för att komma åt 
och rengöra kylarna.

Total trygghet för kunden

Ända sedan den första ritningen har MF 6700 S konstruerats för att möjliggöra snabbt, 
okomplicerat, enkelt och kostnadseffektivt rutinunderhåll.

Servicen är okomplicerad och enkel, vilket minskar stressen vid underhåll av traktorn 
och ger dig mer tid på fältet/i arbetet. Underhållskostnaderna har minskat betydligt tack 
vare 600 timmars serviceintervall. 

Med en Massey Ferguson-traktor i MF 6700 S-serien tillbringar du minsta möjliga 
tid med att förbereda den kommande dagen innan du kommer ut på fältet. Vi har 
kombinerat praktisk användning och stil för att det dagliga underhållet ska gå snabbt, 
vara enkelt och okomplicerat och därigenom minska stressen med att underhålla din 
traktor så att du kommer ut på fältet tidigare för ökad produktivitet.
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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 6700 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.  Branschledande reservdelar från AGCO Parts.
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 -   Inte tillgänglig     l  Standardspecifikation    m  Tillval  

Standard- och tillvalsutrustning efter hyttyp
Essential Efficient Exclusive

Motor
4-cylindrig AGCO POWER Tier 4 Final l l l

SCR-teknik l l l

Motorvarvtalsminne (1 eller 2) l l l

Lågt tomgångsvarvtal l l l

Motorblocksvärmare m m m

Transmission
Power Control-reglage l l l

Riktningsväljare för höger hand m m l

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

MultiPad-reglage på Command Control-armstödet - m l

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

Dyna-6 − 50 km/h* Eco Speedmatching och Autodrive m m m

Dyna-VT 40 km/h Super Eco med dynamisk traktorstyrning (DTM) - l l

Dyna-VT 50 km/h* Eco med dynamisk traktorstyrning (DTM) - m m

Superkryp-funktion m m m

Farthållarminnen - l l

Frikoppling med bromsen − kopplingsfunktion l l l

Förarmiljö
2 dörrar l l l

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

Automatisk luftkonditionering/klimatanläggning - m l

Frisiktstak m m m

Taklucka m m m

Luftfjädrat och vridbart säte l - -
Automatiskt luftfjädrat och vridbart säte m l -

Super Deluxe luftfjädrat säte med uppvärmning och pneumatisk svankstödsjustering - m l

Instruktörssäte med säkerhetsbälte l l l

Mekanisk hyttfjädring m l -
Aktiv mekanisk hyttfjädring - m l

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

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

Comfort light delay l l l

Teleskopiska dubbelvinklade speglar med elektrisk inställning och uppvärmning - m l

Radar och slirkontroll m m l

Speedsteer m m m

Fieldstar 5 − 9-tums pekskärm m m m

Datatronic 4 med videofunktion - m l

Hantering av släpets styraxel - m l

Dubbelkommando - m l

Snabb vändtegsmanövrering l l l
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Essential Efficient Exclusive
Förarmiljö

System för vändtegsmanövrering - m l

Teknik
ISOBUS-funktion och anslutning m m m

MultiPad med omkoppling för tilldelning av ISOBUS-redskap - m m

Auto-Guide™-förberedd m m m

Auto-Guide™ Novatel − under en meter m m m

Auto-Guide™ Novatel − centimeter m m m

Auto-Guide™ Trimble − under en meter m m m

Auto-Guide™ Trimble − centimeter m m m

AgControl™ 24-sektionskontroll m m m

Agcommand™ m m l

Chassi och hydraulik
Mekaniska reglage för hydraulventiler l - -

Elektriska och mekaniska reglage för hydraulventiler - l -
Elektriska reglage för hydraulventiler - m l

Multifunktionsjoystick - m m

Lastarförberedd traktor med multifunktionsjoystick (mekanisk reglering) m - -
Lastarförberedd traktor med multifunktionsjoystick (elektrisk reglering) - m m

Lastarens live 3rd-reglage med multifunktionsjoystick (elektrisk reglering) - m m

Power beyond med kopplingar m m l

Elektroniska reglage för redskapslyft med aktiv transportdämpning (ATC) l l l

Automatisk funktion för kraftuttag l l l

Elektriskt manövrerad växling av kraftuttagsvarvtal - l l

Funktioner för automatisk fyrhjulsdrift och automatisk differentialspärr l l l

Teleskopiska stabilisatorer l l l

Automatiska stabilisatorer m m m

Hydraulisk tredje trepunktslyft - m m

Integrerat främre trepunktslyftssystem m m m

Integrerat främre kraftuttag m m m

Elektrisk utrustning  
Automatisk huvudströmbrytare l l l

ISO 11786-signalkontakt m l l

Externa lyftreglage på skärmarna l l l

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

Extern fjärrmanövrering av hydraulventiler på bakskärmen - l l

16 LED-arbetslampor (12 LED-lampor med frisiktstak)² − LED som är synlig på dagen m m m

Övrig utrustning (specifikationer kan variera beroende på marknad) 
Quadlink − fjädrande framaxel m l l

Vridbara främre stötfångare m m l

Extra värme i hytten m m m

Pneumatisk släpvagnsbroms* l l l

Hydraulisk och pneumatisk släpvagnsbroms* m m m

ABS-uttag för släpvagnsbromsar m m m

Oavsett vilken sektor du är i, gör traktorn till din egen ...

* Beroende på marknadens lagstiftning
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54 Standardspecifikationer
MF 6712 S MF 6713 S MF 6714 S MF 6715 S MF 6716 S MF 6718 S

Motor

Motortyp  AGCO POWER

Antal cylindrar/antal ventiler/kapacitet Antal/antal/cm3 4/4/4 900

Cylinderdiameter/slagvolym mm/mm 108/134

Insug  Turbokompressor med elektrisk wastegate och laddluftkylare

Insprutningstyp Common rail

Fläkttyp − transmission Dyna-4 Viscostatic Viscostatic Viscostatic Viscostatic - -

Fläkttyp − transmission Dyna-6 och Dyna-VT - Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic

Maximala hk J ISO hk (kW) 120 (88) 130 (96) 140 (103) 150 (110) 160 (118) 175 (129)

Motorvarvtal vid maximala hk varv/min 2000

Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min J Nm 580 614 645 677 725 744

Maximal effekt med EPM (motoreffektstyrning) hk (kW) 140 (103) 150 (110) 160 (118) 175 (129) 185 (136) 200 (147)

Maximalt vridmoment med EPM vid 1 500 varv/min Nm 614 648 691 745 790 840

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

hk (kW) 105 (77) 110 (81) 120 (88) 130 (96) 140 (103) 155 (114)

Bränsletankens volym Liter 250

Adblue®-tankens volym Liter 30

Serviceintervall Timmar 600

Transmission Dyna-4  
Antal växlar Framåt x bakåt 16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16 - -

Lägsta hastighet vid 1 400 varv/min km/h 1,4 1,5 1,5 1,3 - -

Antal växlar med superkrypfunktion Framåt x bakåt 32 x 32 32 x 32 32 x 32 32 x 32 - -

Lägsta hastighet vid 1 400 varv/min med superkrypfunktion km/h 0,10 0,10 0,10 0,09 - -

40 km/h vid motorvarvtal varv/min 1 900 med 460/85R38-däck 1 850 med 520/85R38-däck 1 850 med 520/85R38-däck 1 900 med 520/85R38-däck - -

Dyna-6-transmission

Antal växlar Framåt x bakåt - 24x24

Lägsta hastighet vid 1 400 varv/min km/h - 1,1 1,0

Antal växlar med superkrypfunktion Framåt x bakåt - 48x48

Lägsta hastighet med superkrypfunktion km/h - 0,08 0,07

40 km/h Eco vid motorvarvtal varv/min - 1 800 med 520/85R38-däck

50 km/h* Eco vid motorvarvtal varv/min - 1 950 med 520/85R38-däck

Dyna-VT-transmission

Typ - Steglös, kontinuerlig variabel transmission

Fälthastighetsområde km/h - Framåt: 0,03 till 28 km/h − Bakåt: 0,03 till 16 km/h

Väghastighetsområde km/h -
framåt: 0,03 till 50 km/h − bakåt: 0,03 till 38 km/h* − Bakåt: 0,03 - 38 km/h

40 km/h SuperEco vid 1 450 varv/min − 50 km/h* Eco vid 1 600 varv/min

J  ISO14396
-  Inte tillgänglig
*  Beroende på marknadens lagstiftning 

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt.  
Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan 

föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-handlare eller återförsäljare före inköp.
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MF 6712 S MF 6713 S MF 6714 S MF 6715 S MF 6716 S MF 6718 S

Bakre lyft och hydraulik

Dragstångstyp KAT. Kat. 3

Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt
kg − Dyna-4/
Dyna-6/
Dyna-VT

7 100/-/- 7 100/8 100/9 600 7 100/8 100/9 600 7 100/8 100/9 600 7 100/8 100/9 600 -/8 110/9 600

Hydrauliktyp och max. flöde l/min Open Centre 58 (Essential) -

Hydrauliktyp och max. flöde − alternativ 1 l/min Dubbel Open Centre-pump 100 (Essential) -

Hydrauliktyp och max. flöde − alternativ 2 l/min Closed Centre, lastavkännande system 110

Hydrauliktyp och max. flöde − alternativ 3 l/min - Closed Centre, lastavkännande system 190 (Dyna-VT)

Maximalt tryck Bar 200

Maximalt antal bakre hydraulventiler  4 4/5 (Dyna-VT)

Kraftuttag (bakre)

Motorvarvtal vid

540/1000 varv/min 1 980/2 030

540/540 Eco/1 000/1 000 Eco varv/min 1 980/1 530/2 030/1 570

540/540 Eco/1 000/1 000 Eco Dyna-VT varv/min - 1 870/1 500/1 900/1 530

Axeldiameter tum 1 3/8” 6 och 21 splines

Frontlyft och främre kraftuttag

Dragstångstyp KAT. Kat. 3

Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt kg 3200

Maximalt antal främre hydraulventiler 2

Motorvarvtal vid främre kraftuttagsvarvtal 1000 1920

Hjul och däck (Fullständigt utbud finns. Kontakta din återförsäljare)

Fram  420/70R28 420/85R28 420/85R28 420/85R28 480/70R28 540/65R28

Bak   520/70R38 520/85R38 520/85R38 520/85R38 580/70R38 650/65R38

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

Genomsnittlig minsta vikt utan ballastvikter, utan tillbehör  kg 5550 5700 5700 5750 5750 6000

Maximal totalvikt  kg 11000 12500 12500 12500 12500 12500

A
B

C D

Dimensioner
MF 6700 S

Dyna-4
Dyna-6 Dyna-VT

A – Axelavstånd – mm 2670
B – Total längd från frontviktens ram till den bakre lyftens lyftarmar – mm 4715
B – Total längd från frontlyften till den bakre lyftens lyftarmar – mm 5400
C – Höjd från bakaxelns centrum* till överkanten av hytten - mm 2110 2144
D – Total höjd - mm 2985 3019
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