
85-95 HK MF 5708 och MF 5709
Med Dyna-4-transmission

FRÅN MASSEY FERGUSON



Upprättar nya standarder. Överträffar förväntningarna

Drivlinan är en underskattad och ändå troligen den absolut viktigaste 
delen för en Massey Ferguson-traktor. Varje chassikomponent har 
konstruerats för att ge enorm styrka, en betydande faktor hos en 
lantbrukstraktors övergripande prestanda. Den moderna designen 
ger de nya MF 5700-modellerna mångsidighet, effekt, hållbarhet och 
enastående kapacitet.

De två nya trecylindriga traktorerna i Massey Ferguson MF 5700-serien 
finslipar Global-seriens moderna, okomplicerade konstruktion genom 
tillägg av den välkända halvautomatiska transmissionen Dyna-4 samt 
ett tillval för förbättrad hyttfjädringskomfort. 

Massey Fergusons konstruktion 
och tillverkning

MF-familjens eleganta utseende. 
Konstruerade från grunden, tillverkade 

enligt toppmoderna standarder. 
Byggda i de senaste högteknologiska 

anläggningarna.
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MF 5708 och MF 5709 Dyna-4
Definitionen av utmärkt design

De senaste 85 hk- och 95 hk-modellerna som byggs i 
Massey Fergusons prisbelönta fabrik i Beauvais, Frankrike, 
ansluter sig till de befintliga 100 hk- och 110 hk-traktorerna 
och utvidgar dragningskraften hos MF 5700-serien.

De här kostnadseffektiva traktorerna som har utvecklats och 
byggts på det starka MF 5700-chassit med 2,32 m axelavstånd 
och har en lyftkapacitet på 4,3 t lämpar sig perfekt för många 
olika typer av fältarbeten samt transport. De levereras utrustade 
med en mängd moderna funktioner, t.ex. hydraulreglage, som 
underlättar driften och gör dem idealiska för lastararbeten.

MF 5708 MF 5709

Max. hk-effekt (kW) vid 2 000 varv/min 85 (62,5) 95 (70,8)

Max. vridmoment vid 1500 varv/min 347 405

Motortyp AGCO POWER 3,3 l/3 cylindrar, kompatibel med underhållsfri DOC och allt-i-ett-SCR-teknik

Transmissionstyp Dyna-4 16/16, halvautomatisk

Hyttfjädring Tillval

Bakre trepunktslyftens kapacitet 4 300 kg



AGCO Power-motorer
Bränsleeffektiva och kraftfulla 
3-cylindriga motorer som uppfyller  

de senaste utsläppsstandarderna

En äkta kombination av traktor  
och lastare

Traktorn kan beställas som helt 
förberedd för MF-lastare från fabrik

Fyrhjulsdriftens framaxlar
Kan beställas med elektrohydraulisk 

inkoppling och bakre differentialspärr
Dyna-4-transmission

Den välkända Dyna-4-transmissionen med fyra växlar och 
växling under gång tillför klassledande styrning till de här 

robusta och kostnadseffektiva arbetshästarna. Funktion för 
frikoppling och AutoDrive-transmission som tillval

Enkel åtkomst till förarmiljön 
Du kan stiga in i förarmiljön från antingen vänster 

eller höger sida med enkel in- och urstigning på 
breda fotsteg med bra mellanrum

Kraftuttag
Alternativ för kraftuttagsvarvtal på 540, 540E 

och 1 000 för drivning av alla moderna redskap

Hydraulik
Högeffektivt system med två pumpar som 

standard garanterar optimal effektivitet vid 
användning av ett antal funktioner samtidigt.

Enkel användning
Tack vare nya, intuitiva och ergonomiska reglage 

reagerar din traktor på minsta kommando. Om 
du känner igen körkänslan liknar den troligen 

känslan när du kör din bil.

Ny standard inom hyttkomfort
Fullspäckad med alla nya funktioner för traktorsegmentet 

med 360° sikt. Omfattar det nya alternativet för 
frisiktstak. Konstruerad för din arbetskomfort. Nu 

tillgänglig med alternativet för mekanisk hyttfjädring
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MF 5708 och MF 5709 Dyna-4
Definitionen av utmärkt design



Helt NYA MF 5708 och MF 5709 med 
Dyna-4-transmission − 85 hk till 95 hk

Den här transmissionen från Massey Ferguson är välkänd för sin 
enastående robusta tillförlitlighet med mjuk och bekväm växling 
helt utan koppling, dels via Power Control-reglaget till vänster 
eller T-reglaget på den högra konsolen. 

En ny transmissionsfunktion för frikoppling med bromspedalen 
är ett tillval med AutoDrive. När föraren trampar på bromsen 
manövreras kopplingen samtidigt. Det underlättar för föraren 
samtidigt som det ökar effektiviteten och bekvämligheten och  
är särskilt användbart vid lastararbeten.

I syfte att säkerställa en smidig växling finns Speedmatching som 
standard för att garantera att det lämpligaste Dynashift-steget 
väljs automatiskt när växelgruppen ändras. Det finns också ett 
krypväxeltillval beroende på modellspecifikation, medan Comfort 
Control finns som standard.
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alltid rätt alternativ

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 4 Dynashift-stegen. 
Gruppväxling utförs genom att trycka på gruppväljarknappen  
när du flyttar reglaget.

AutoDrive
Automatisk växling med AutoDrive (tillval) i två lägen: 
• AutoDrive Power-läge: Power-shift-växling vid 2 100 varv/min
• AutoDrive Eco-läge: Power-shift-växling vid 1 500 varv/min

Krypväxeltillval
Total kontroll vid specialarbeten i låga hastigheter garanteras  
med de extra krypväxlarna, vilka möjliggör så låga hastigheter 
som ned till 100 m/tim. 

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.

Frikoppling med bromspedalen
Brytaren för frikoppling med bromspedalen (tillval) manövrerar 
kopplingen när bromspedalen trampas ned. Det underlättar för 
föraren samtidigt som det ökar effektiviteten och bekvämligheten 
och är särskilt användbart vid lastararbeten. 

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.

Fördelarna med Dyna-4 är:

• Utomordentlig prestanda på gårdsplanen, fältet eller vägen − 
16 växlar framåt och 16 bakåt och alla manövreras med ett 
reglage utan att använda kopplingen. Med Speedmatching väljs 
det bästa Dynashift-steget vid byte av växelgrupp

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

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

• När du trampar på bromspedalen läggs transmissionen i friläge

Dyna-4 ger klassledande, enkel och bekväm 
kontroll som manövreras med antingen 
Power Control-reglaget för vänster hand eller 
T-reglaget till höger. 
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Allt på sin rätta plats
På den högra stolpen sitter reglage som inte används så ofta, 

men som ändå är en integrerad del av arbetsdagen. Här hittar du 
arbetsbelysning, bakrutetorkaren, ELC-panelen och startnyckeln.

Stor vindruta för 360° sikt
För optimal effektivitet och säkerhet 
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Bästa möjliga arbetsförhållanden
Dyna-4 transmission på MF 5708 och MF 5709
Okomplicerad, praktisk konstruktion gör hanteringen enkel

Hydraulventiler 
Två ventiler som omfattar de flesta tillämpningar

Handgas

Reglage för differentialspärr och fyrhjulsdrift

Motorvarvsminne

Reglage för aktivering av kraftuttag

Djupreglering av trepunktslyften

Elektroniskt lyftreglage

T-reglage till höger 
För bara reglaget framåt eller bakåt för att växla upp 
eller ned genom de 4 Dynashift-stegen. Gruppväxling 
utförs genom att trycka på gruppväljarknappen när du 
flyttar reglaget.

Joystick för lastare 
Integrerad mekanisk joystick för lastare.

Enkel växling 
Power Control-reglaget möjliggör lättillgänglig koppling 
och växling med Comfort Control.

Vi vet att du troligen tillbringar många timmar under arbetsdagen i hytten på din MF 5700-traktor. Därför har vi ägnat 
särskilt uppmärksamhet åt att utforma en interiör som både är praktisk och bekväm.

Från den ergonomiskt utformade konsolen och reglagen på höger sida till det smart placerade T-reglaget och den 
funktionella instrumentpanelen, saknas inget för att göra din långa och arbetsamma dag mycket produktiv med 
mindre trötthet och bättre resultat.

Instrumentpanelen − allt du behöver se för att 
fokusera på jobbet
Tydliga, ljusa instrument som sitter på en smal instrumentpanel 
och som visar viktig driftinformation.

Oslagbar 360° sikt
Det kompakta ”allt-i-ett” SCR-systemet ger föraren 360° sikt för optimal komfort 
och säkerhet under arbetet. Hyttfjädringstillvalet förbättrar förarens komfort.

Den avancerade instrumentpanelen visar varvtal för motor 
och kraftuttag, serviceintervall, bränsleförbrukning, körd 
sträcka, bearbetad area, oljetemperatur och traktortimmar, 
memorerat motorvarvtal och serviceinformation.
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Nyckeln till tillförlitliga, kraftiga maskiner är att välja en traktor som uppfyller kraven hos dagens 
moderna redskap och utnyttjar deras fullständiga potential inom en lång rad tillämpningar. Det finns 
ingen begränsning för utbudet av kraftkrävande utrustning som kan användas bakom MF 5708- och 
MF 5709-traktorer.

Sedan 1936 har vi alltid varit branschledande när det gäller lyftkraft och hydraulkapacitet. Massey Fergusons trepunktslyft 
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.

Enkelt och effektivt hydraulsystem
Ett enkelt hydraulsystem med Open centre som drivs av två kugghjulspumpar. Pumpen som ger 32 liter/min försörjer alla 
interna funktioner medan den som ger 58 liter/min möjliggör att den elektroniskt styrda bakre lyften kan lyfta 4 300 kg.

Nytt alternativ för 100-liters ”kombinerat” flöde
På MF 5708 och MF 5709 aktiveras ett oljeflöde på 100 liter/min med en knapptryckning. Det högre flödet ger extra fart 
och kraft till lastaren.

2 hydraulventiler som standard och en tredje som tillval.

Dessutom är det här oljeflödet också tillgängligt via två standardmonterade hydraulventiler för att driva redskapens 
hydraulfunktioner med samtidig drivning av styrningen. Ett måste vid vändning på vändtegar.

En tredje hydraulventil är tillgänglig som tillval för drivning av mer krävande redskap.

Hydraulik och kraftuttag −
driv alla redskap för alla tillämpningar

Hydraulsystem

Intern funktion Extra bas Extra alternativ Hydraulventiler Lyftkapacitet

MF 5708
32 l/min 58 l/min

58 l/min till bakre lyft + 42 l/min 
till hydraulventiler

De två pumparna kan kombineras för 
att ge 100 l/min till hydraulventilerna 

(t.ex.: lastare)

2 som standard
1 som tillval 4 300 kg

MF 5709

Nytt tillval för ”kombinerat” flöde med 
100 liter/min efter en knapptryckning
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Standard- och tillvalsutrustning

l Standardspecifikation   
m Tillval  

Oavsett vilken sektor du är i, gör traktorn till din egen
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MF 5708 Dyna 4 och MF 5709 Dyna 4 

MF 5708/9 Dyna 4

Hyttversion

Motor

AGCO POWER 3 cylindrar, turbokompressor, Common rail  l

 Motorvarvsminne  m

Transmission  

Semi Powershift 16 x 16  l

Comfort Control  l

Power Control l

Autodrive och frikoppling med bromspedalen  m

Krypfunktion  m

Hytt/plattform  

Stort, plant hyttgolv (2 dörrar med enkelt tillträde)   l

Upphängt, plant hyttgolv (2 dörrar med enkelt tillträde)  m

Skärmförlängningar m

Luftkonditionering  m

Tak med god sikt för lastararbete  m

Tiltningsbar rattstång  l

Rattstång med dubbel justering (tiltning och teleskopisk funktion) m

Mekaniskt säte  l

Pneumatiskt säte  m

Passagerarsäte  m

Radio/CD/MP3/främre Aux-in  m

Arbetsbelysning på tak (främre och bakre)  l

Extra arbetsbelysning på ledstänger  m

2 backspeglar  l

2 teleskopiska backspeglar  m

Avancerad prestandaövervakning  l

Verktygslåda  l

Hydraulik  
Oberoende hjälppump  l

2 mekaniska hydraulventiler l

3 mekaniska hydraulventiler m

Avancerad lyftstyrning (intermix/max. höjd/ 
snabbt markingrepp/stötdämpare) l

Lyftstyrning på skärmar, båda sidorna m

MF 5708/9 Dyna 4

Hyttversion
Kraftuttag

Oberoende kraftuttag l

Elektrohydraulisk kraftuttagskoppling l

Växling av kraftuttagsvarvtal i hytten l

540/540 E l

540/1 000 m

540/540 E/1 000 m

Framaxel

4WD l

Främre skärmar m

Vridbara främre stötfångare m

Extra utrustning

Huvudströmbrytare l

MF 5708/MF 5709
Fyrhjulsdrift
A – Total längd från frontviktens ram till den bakre lyftens lyftarmar – mm 4197
B – Axelavstånd – mm 2323
Vändradie – yttre diameter, utan bromsar – m 7,7
C – Höjd till standardtakets övre del med 16,9 R 34-däck 

C – Höjd till frisiktstakets övre del med 16,9 R 34-däck

2685/2765 

2685/2765
D – Bredd (min/max) – mm 1821 till 2110
E – Maximal markfrigång - mm 515



Specifikationer
MF 5708 MF 5709

Motorprestanda
Max. hk-effekt (kW) vid 2 000 varv/min ✪ ISO hk (kW) 85 (62,5) 95 (70,8)

Max. vridmoment vid 1 500 varv/min Nm 347 405
Motor

Typ/kapacitet/antal cylindrar AGCO POWER 3,3 liter, 3 cylindrar
Teknik Elektronisk insprutning, Common rail, 4 ventiler per cylinder, DOC + SCR

Transmission
Typ/antal växlar Semi Powershift 16 x 16
Växlar/områden 4 x 4
Riktningsväljare Power Control-växling och Comfort Control

 Transmissionsalternativ Autodrive och frikoppling med bromspedalen (tillval)
Minsta hastighet (km/h) vid 1 400 varv/min* km/h 1,32

Krypväxlar som tillval 32 x 32
Minsta hastighet vid 1 400 varv/min* med krypfunktion km/h 0,10

Kraftuttag 
Funktion och manövrering Oberoende / Elektrohydraulisk styrning
Standardvarvtal, kraftuttag 540/540Eco

Tillvalsvarvtal, kraftuttag 540/1 000   //   540/540 Eco/1 000
Kraftuttagsvarvtal vid motorns varv/min 540 och 1 000 2000
Kraftuttagsvarvtal vid motorns varv/min 540 Eco 1550

Kraftuttagsaxel
Standard 6 splines

Tillval 6- och 21 splines
Hydraulik

Maximalt oljeflöde - Steg 1 liter/min 32 l/min till styrning, bromsar, differentialspärr, kraftuttag, fyrhjulsdrift
Maximalt standardoljeflöde − steg 2 liter/min 58 l/min till hydraulventil och lyft

Maximalt oljeflöde som tillval − steg 2 liter/min 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 tryck Bar 200

Standardhydraulventiler/tillvalshydraulventiler 2 / 3
Bakre lyft

Maximal lyftkapacitet kg 4 300
Dragstänger Krokändar (kat. 2)

Bromsar
Typ Elektrohydrauliska/oljekylda

Bakdäck
Standard 420/85 R 34

Tillval 340/85 R 38 − 420/85 R 38 480/70 R 38 − 540/65 R 38
Kapaciteter

Bränsletankens volym liter 160
AdBlue®-tankens volym liter 18

Vikt
Fyrhjulsdrift** kg 4070

* Tillverkarens testning     ** Standardkonfiguration med fulla bränsletankar, en förare − 75 kg och de minsta däcken
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