
FRÅN MASSEY FERGUSON

270-400 HK MF 8700 S



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

02

Innehåll
03 Kompetenscenter för teknik och tillverkning
05  Ny MF 8700 S − en ny touch inom höga hästkrafter och precision
07  Den nya dimensionen för jordbrukskraft
08  MF 8700 S – under skalet på en ny effektivitetstouch
11  MF 8700 S − en ny touch inom hög effekt och effektivitet
12 Motoreffektstyrning
15  Dyna-VT – smidigast effektöverföring och produktivitet
16  Dyna-VT − traktortransmissionen utan begränsningar
18  En ny touch inom komfort, säkerhet och manövrering
20  ”Panorama”-hytten − det lilla extra gör stor skillnad
22  Efficient − avancerad utrustning för enastående exakthet
24  Exclusive-paket − för personer som kräver mer
26  En ny touch inom precisionsodling
28  Styrfunktioner som håller dig på spåret mot lönsamhet
30  AgControl™
31  Taskdoc™
32  AgCommand® sätter ditt finger ständigt på pulsen
34 Ny touch inom dragkraft och dragkapacitet
36  Stor kontaktyta för maximal dragkraft med det nya däckalternativet  

Michelin AXIOBIB2 High Traction
38 Bäst i klassen med 400 hk manövrerbarhet
40 Starka hydraulmuskler
43 Utför de mest krävande arbetena med precision
44 En ny touch inom kvalitet och kundtrygghet
46  Förenklad service
47  MF Services − i syfte att förbättra våra kunders lönsamhet och effektivitet
48 Inga dolda kostnader: Heltäckande service från Massey Ferguson
50  Standard- och tillvalsutrustning
52  Specifikationer

Sidan 05
Ny MF 8700 S − en ny touch inom 
höga hästkrafter och precision

Sidan 08
MF 8700 S – under skalet på en 
ny effektivitetstouch

Sidan 15
Den mjukaste effektöverföringen, 
det optimala för produktivitet

Sidan 20
”Panorama”-hytten − det lilla extra 
gör stor skillnad

Sidan 38
Förstklassig manövrerbarhet  
med 400 hk

Sidan 40
Starka hydraulmuskler

Sidan 43
Utför de mest krävande arbetena 
med precision



FRÅN M
ASSEY FERGUSON

03

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 8700 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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Den nya MF 8700 S-serien riktar sig till kunder som efterfrågar en ny touch inom höga hästkrafter 
samt en traktor för precisionsodling med inspirerad konstruktion och optimerad effektivitet.

MF 8700 S
En ny touch inom höga 
hästkrafter och precisionsodling
MF 8700 S var under många år fältets mästare och 
representerade höjden av Massey Fergusons ingenjörskonst 
inom kvalitet, tillförlitlighet, prestanda och bränsleeffektivitet 
inom segmentet för höga hästkrafter. Det var inte en lätt 
uppgift att konstruera efterföljaren, men det är exakt därför 
som det är så spännande. 

Med den nya MF 8700 S sätter vi ribban ett snäpp högre. 
Bland de utmärkta innovationerna finns fortfarande 
”högeffektiva” SCR AGCO Power-motorer som ger upp 
till 400 hk för imponerande dragkraftskapacitet men 
ändå branschledande effekt/viktförhållande och lättare 
marktryck, mer säkerhet och komfort utan kompromisser 
för föraren. Dessutom ett omfattande utbud av redskap 
för precisionsodling som manövreras via en 9” kapacitiv 
pekskärm hos den helt nya Datatronic 5 i syfte att 
ytterligare förbättra lantbrukarens produktivitet.

Framsidan på den nya MF 8700 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 distinkt stil.

Den nya MF 8700 S med sin kraftfulla nya design har 
konstruerats för att fängsla dig redan från början. Den 
NYA MF-ljuslisten och den ikoniska MF-logotypen med 
tre trianglar står i centrum för S Effects distinkta design, 
den konkreta formen av MF:s kraft, konstruktion och 
tekniska kvalitet.
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Vi vet vilka höga krav det moderna lantbruket ställer på maskiner, maskiner som inte nödvändigtvis bara 
används inom lantbruket utan även inom entreprenadsektorn. I takt med att världens befolkning växer, 
ökar också kraven på dagens lantbruk för att kunna framställa och tillmötesgå efterfrågan på livsmedel. 
Dessa högt ställda krav på effektivitet kräver pålitliga maskiner som fungerar i vått och torrt.

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

• Den nya generationens motorer från AGCO POWER ger de nivåer av vridmoment och hästkrafter som är oöverträffade inom 
konventionell traktorkonstruktion samt minimal bränsleförbrukning. Tillsammans med den optimala transmissionsteknologin är det 
kombinationen av effektivitet, ekonomi och enkel användning som utmärker Dyna-VT som den bästa CVT i branschen – det här är 
traktorer som är byggda att hantera de tyngsta lasterna och de svåraste arbetsuppgifterna.

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

• Massey Ferguson har länge varit ledande när det gäller att erbjuda lösningar som hjälper jordbrukare hålla kostnaderna nere 
och med MF 8700 S-traktorerna fortsätter den traditionen genom att den senast Datatronic 5 samt precisionsodlingspaketet införs för att 
garantera att förare och ägare hålls informerade och deras maskiner arbetar på topp.

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

Vi har redan upprättat normen för traktorsektorn med höga hästkrafter och MF 8700 S-modellerna har nyckelkomponenter som har optimerats och förbättrats jämfört med 
föregångarna för att tillföra en ny prestandanivå till branschen.

MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Motor AGCO Power steg IV (T4 Final) 8,4 liter, sex cylindrar

Transmission Dyna-VT

Max. effekt vid 1 900 varv/min (hk) 270 295 320 350 370 400

Genomsnittlig minsta vikt utan ballast (kg) 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800

Minsta effekt/viktförhållande (hk/kg) 40 35 33 30 29 27
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Vi har infört ett nytt tänkesätt när det gäller 
konstruktion och funktioner för MF 8700 S i syfte 
att förbättra effekten, komforten, användbarheten 
effektiviteten och tillförlitligheten.

Alla nya funktioner på den 
nya MF 8700 S

MF 8700 S –  under skalet på en  
ny effektivitetstouch

Mer effekt ger mer dragkraft 

• Upp till 400 hk − de mest kraftfulla traktorer som 
någonsin tillverkats av Massey Ferguson, konstruerade  
för den allra främsta effekten, med låga driftskostnader.

• CYCLAIR-system som har konstruerats för att matcha 
den enorma uteffekten från de branschledande 8,4-liters 
AGCO Power-motorerna.

• 400 hk för den högsta dragkraftskapaciteten med det 
lättaste marktrycket − MF 8740 S, standardhjultraktorn 
med lägsta effekt/viktförhållande: 26,7 kg/hk.

Bästa möjliga komfort och säkerhet för en mer produktiv arbetsdag 

• Panorama-hytt med gott om utrymme, tysthet och 360° sikt.

• Ergonomiska och lättanvända reglage.

• Tillgänglig med 2 specifikationspaket för att uppfylla dina behov. 

• Ny arbetsbelysning med 18 LED-lampor utökar arbetsdagen till kväll och natt. 

• Nytt luftbromssystem för traktor och släpvagnar som standard.

Förmåga att arbeta snabbare med de mest krävande redskapen

• Enastående bakre trepunktslyft med hela 12 000 kg lyftkapacitet.

• Upp till 6 hydraulventiler baktill och 2 framtill.

• Power beyond-installation för mer komplexa redskap.
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Perfekt däckval med högre maximal 
dragkraft och minskad markpackning

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

Däckalternativet Michelin AxioBib 2 har fler 
klackar i kontakt med marken och skapar 
”minispår” som förlänger markkontakten 
med 26 %, fördelar vikten mer effektivt och 
förbättrar dragkraften med upp till 28 %.

Effektiva drivlinor ger högre produktivitet

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

• Perfekta kombinationer av motor/transmission 
ger maximal uteffekt.

Med en ny Datatronic 5-terminal 
får du det senaste användarvänliga 
precisionsodlingspaketet

• Datatronic 5, en 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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Selective Catalytic Reduction (SCR) arbetar tillsammans med 
Diesel Oxidation Catalyser (DOC)

01 Avgaserna lämnar turboaggregatet och kommer till DOC-cylindern.

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

03 Noggrant kontrollerad insprutning av AdBlue® inträffar.

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

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

06 Ren luft och vattenånga lämnar avgasröret.

SCR-teknik  
för avgasrening • AGCO POWERs 6-cylindriga 8,4-litersmotorer ger en effekt från 270 hk 

till 405 hk.

• Underhållsfri tredje generationens SCR-teknik och komponenter som 
alla har konstruerats för maximal livslängd och minimal tidsåtgång vid 
service eller underhåll sparar pengar och maximerar traktorns driftstid. 

• Underhållsfritt ventilspel tack vare en hydraulisk ventillyftare som 
självjusterar ventilspelet. Det minskar traktorns underhållskostnader 
betydligt.

• Extern EGR för bättre bränsleekonomi och AdBlue®-förbrukning.

• Dubbla turboaggregat med elektronisk wastegate-styrning för ökad 
kapacitet och bästa motorrespons genom hela varvtalsregistret.
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MF 8700 S
en ny touch inom hög 
effekt och effektivitet

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, vilket kan ha en betydande effekt på en verksamhets 
resultat samt bidra till att uppfylla branschens miljöåtaganden.

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

MF 8700 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 
det här segmentet för höga hästkrafter. Vår utveckling har frambringat en sexcylindrig traktor med 
de högsta hästkrafterna i Massey Fergusons utbud. Upp till 405 hk, 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.

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

• 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. All effekt är alltid tillgänglig så att traktorn hålls i 
arbete, vilket upprätthåller din verksamhet samt förarens trygghet och komfort 
eftersom det inte förekommer ökat motorbuller vid tvångsregenerering i 
stillastående läge.

• Osynlig teknik: Alla efterbehandlingskomponenter är prydligt placerade under 
motorhuven för att inte påverka underhåll/sikt/markfrigång/bränsletankens 
kapacitet, åtkomst /konstruktion.

• Effektivt och smart konstruerat kylarpaket med Cyclair-system och ny 
luftfilterinstallation innebär att traktormotorn endast suger in ren friskluft,  
vilket garanterar längre hållbarhet.

Den enda inverkan på din 
verksamhet är positiv – 
lägre bränslekostnader.
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MF 8700 S, EFFEKTKURVOR MF 8700 S, VRIDMOMENTSKURVOR
EPM VRIDMOMENT  

MED EPM
MAXIMAL EFFEKT STANDARD-

VRIDMOMENT

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

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

   * en ökning på + 5 hk för MF 8740

• Extra vridmoment är tillgängligt för hela serien

• Höga vridmoment även vid låga varvtal

+ 30 hk*

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. MF 8700 S-traktorer 
drar nytta av motoreffektstyrning som ger ett effektlyft i syfte att 
tackla tufft transport- och kraftuttagsarbete. Avancerad elektronisk 
motor- och transmissionsstyrning gör mer effekt automatiskt 
tillgänglig under belastning eller vid körning.

EPM (motoreffektstyrning) fungerar med hjälp av transmissions-
elektronik som övervakar belastnings- och driftförhållanden i 
transmissionen, kraftuttaget och hydrauliken enligt körhastighet, 
transmissionsbelastning och aktivering av kraftuttaget. 

Informationen överförs sedan till det elektroniska systemet för 
motorstyrning som använder uppgifterna till att reglera enligt exakt 
den mängd bränsle som krävs och vid vilken tidpunkt det behövs.

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

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

Motoreffektstyrning 

Mer muskler när så krävs
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EPM är tillgänglig för hela 
effektområdet, inte bara vid 
max. effekt.

Hög nivå av konstant effekt 
mellan varvtal för max. effekt 
och max. vridmoment.

Vridmomentsökning med 
aktiv motoreffektstyrning för 
hela området.

Stabilt låg bränsleförbrukning 
mellan max. effekt och 
max. vridmoment.
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Med den kontinuerligt variabla Dyna-VT-

transmissionen har vi utvecklat ett system för 

kraftöverföring som överträffar alla andra när 

det gäller enkel användning och effektivitet. 

Vi har utgått från en beprövad och förfinad 

transmission och gjort den ännu bättre för att 

garantera att den ger steglös styrka timme 

efter timme. Den är enkel att förstå och att 

använda på bästa sätt även för nya förare.  

Det tar inte många minuter innan man känner 

sig hemma med traktorn.
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Den mjukaste effektöverföringen, 
det optimala för produktivitet
Dynamiska prestanda oavsett tillämpning. Massey Fergusons Dyna-VT-transmission 
ger förbättrad produktivitet med steglös precision.

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

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

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

Farthållare och övervakare

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

Enkelt Power Control-reglage med multifunktion

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

Multipad-joystick

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

*beroende på marknadens lagstiftning.
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Traktortransmissionen 
utan begränsningar

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.

• Reglagemanövrering, pedalmanövrering eller 
automatisk manövrering.

• C1/C2 farthållarhastigheter.

• 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.

• Turbokopplingsfunktion till/från.

• Justering av fram-/backväxelns progressivitet.

• Justering av pedalens progressivitet.

• Växla mellan farthållarhastigheter 
(C1 och C2).

• Frikoppling med bromspedalen.

*Beroende på marknadens lagstiftning.Hö
jd

pu
nk
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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. Dynamic Tractor Management 
(DTM), transmissionen till den bästa 
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.

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

Motorbelastning

Motorvarvtal (varv/min)

Konstant hastighet framåt

Dynamic Tractor Management (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

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

*km/h



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

18

En ny touch inom 
komfort, säkerhet 
och manövrering
Från och med ursprunget för modern traktorkonstruktion har 
Massey Fergusons hytt varit välkänd för överlägsenhet och 
MF 8700 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 utföras. Det här är ett annat område 
där MF 8700 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 8700 S lika individuell som din gård.

Efficient eller Exclusive – friheten att välja din egen arbetsmiljö
Modellprogrammet MF 8700 S finns med två utrustningsnivåer: Efficient och Exclusive, 
välj mellan premium- eller super-premiummiljö och egenskaper. Båda har konstruerats 
med logiska och omsorgsfullt placerade reglage. Allt finns inom räckhåll, de viktigaste 
reglagen till höger om föraren och de som används oftast är grupperade på armstödet. 
Inget behov av kompromisser – vårt mål är helt enkelt att hjälpa dig att göra ett 
personligt val som matchar din verksamhets krav och målsättning.

Förstklassig konstruktion
Hyttkonstruktionen med fyra stolpar ger en utmärkt 360° runtomsikt med överblick 
ända ut till de breda redskapens yttersta del, medan hyttfjädringen ser till att föraren 
alltid sitter rakt. Dämpningsnivån ställs in från hytten efter förarens önskemål. Utöver 
detta ger ett luftfjädrat säte av högsta klass en av de bekvämaste hytterna som finns 
på marknaden.

Hyttfjädring ger extra komfort
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.

Intuitiv ergonomi
Från breda fotsteg och en bred dörr helt i glas, finns det gott om utrymme för föraren, 
en passagerare och allt som kan behövas för en lång dags arbete. När du stängt dörren 
och startat motorn, då upptäcker du hur tyst det är i hytten. Nästan allt du behöver 
för att styra traktorns viktigaste funktioner är grupperat på det högra armstödet och 
uppställt så att manövreringen blir enkel och logisk.
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Ny instrumentpanel med SIS – Setup and Information 
Screen (Inställnings- och informationsskärm) 
Med en helt ny, smal instrumentpanel kan föraren snabbt 
och tydligt analysera driftdata på den stora (70 mm x 52 mm) 
SIS-färgskärmen. Skärmen är inte bara 50 % större än 
tidigare, utan den har tio gånger bättre upplösning med större 
grafik, som underlättar avläsningen under alla ljusförhållanden.

Nya dubbelvinklade backspeglar med vidvinkel ger 
utmärkt sikt bakåt samt fyller i ”döda vinkeln” längre ned mot 
sidorna för förbättrad säkerhet.

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

”Panorama”-hytten
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Förbättrad säkerhet på vägen. Alla traktorer i MF 8700 S-serien är 
utrustade med luftbromssystem för släpvagnar som standard, inklusive 
ABS-signal för att uppfylla kraven för släpvagnar och få den allra bästa 
säkerheten. För bättre säkerhet finns en ny länkad pedalsensor som 
uppfyller nya krav vid körning i över 40 km/h.

Paketet med lysdiodslampor förvandlar natten till dag, vilket 
förbättrar sikten och säkerheten tack vare den enastående 
ljusstyrkan.
MF 8700 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.

Förstklassiga funktioner i ”Panorama”-hytten gör den till den bästa 
arbetsplatsen någonsin från Massey Ferguson tack vare de högsta 
komfortnivåerna, tystheten, sikten, utrymmet, åtkomsten och tekniken. 
Den här rymliga hytten med fyra stolpar garanterar att förare arbetar i 
utmärkt komfort med överlägsen sikt och manövrering.

Med generation 3 håller MF 8700 S inte igen, utan ger mer säkerhet 
och bekvämlighet utan kompromisser för föraren. Massey Ferguson tar 
förarsäkerhet på fullständigt allvar och har lanserat en ny serie bestående 
av standardutrustning i syfte att drastiskt minska olycksrisken.

Det lilla extra gör stor skillnad”Panorama”-hytten

Hållare för mobiltelefon och handdator är tillgängliga som 
tillbehör. Det finns extra uttag för mobiltelefon eller bärbar dator.

Massey Ferguson har tillfört nya detaljer i 
syfte att förbättra förarsäkerhet och komfort, 
t.ex. Integrerade fällbara fotsteg på höger 
sida och nya ledstänger på olika ställen 
för att ge säkrare och enklare åtkomst till 
traktorns exteriör.
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22 Efficient-paket:
avancerad utrustning för exakt  
och perfekt manövrering

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

Standardfunktionerna i Efficient-hytten omfattar:

• Command Control-armstöd med « T »-handtag.

• Datatronic 5, 9-tums pekskärmsterminal.

• Power Control-växling.

• Automatiskt luftfjädrat och vridbart säte.

• Fjädrande ”Quadlink”-framaxel.

• Luftkonditionering som standard.

• Fyra elektroniska hydraulventiler med joystick-  
och fingertoppsstyrning.

• Radar och slirkontroll.

Specifikationer av tillval för Efficient-hytten:

• OptiRide Plus halvaktiv hyttfjädring.

• Super Deluxe-säte med luftfjädring.

• Automatisk luftkonditionering.

• Integrerad frontlyft och kraftuttag.

• SpeedSteer.

• Auto-Guide™ med Go Mode.

• AgCommand®-telemetrisystem.

• Elektriskt inställbara ytterspeglar med uppvärmning.

• Kraftuttagsvarvtal 1 000 Eco.

• Command Control-armstöd med Multipad-reglage.

Kontrollpanel för 
arbetsstrålkastare 

och varningsljus

Elektronisk justering 
av den bakre lyften

EFFICIENT
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Hydraulventilreglage  
med fingertoppsstyrning

Motorvarvtalsminne A & B

Styrspak till transmissionen

Transmissionsläge väg/fält

Reglage för bakre lyft
Handgas

Reglering av hydraulventilerna via 
joystick med omkopplingsfunktion 
för tilldelning

Datatronic 5, 9-tums  
pekskärmsterminal

Främre hydraulreglage med tilldelning

Aktivering av hydrauliken

Djupreglering av trepunktslyften

Hydraulventilreglage  
med fingertoppsstyrning

Inkoppling av kraftuttag

Alternativ för reglage- 
eller pedalläge

Knappar för farthållare C1/C2

Aktivering av Dynamic 
Tractor Management

Knappar för farthållare C1/C2
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EXCLUSIVE

Exclusive-paket:
för de som kräver mera

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

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

Standardfunktionerna i Exclusive-hytten omfattar:

• Command Control-armstöd med Multipad-reglage.

• Power Control-växling.

• Fjädrande ”Quadlink”-framaxel.

• Automatisk luftkonditionering.

• OptiRide Plus halvaktiv hyttfjädring.

• Super Deluxe-säte med luftfjädring.

• Elektriskt inställbara ytterspeglar med uppvärmning.

• Datatronic 5, 9-tums pekskärmsterminal.

• Radar och slirkontroll.

• Integrerad främre trepunktslyft.

• SpeedSteer.

• Auto-Guide™ med Go Mode.

• AgCommand®-telemetrisystem.

• Fyra elektroniska hydraulventiler med joystick-  
och fingertoppsstyrning.

Tillval för Exclusive-modellen:

• 2 extra fjärrstyrda hydraulventiler bak.

• Integrerat främre kraftuttag.

• Två satser främre hydraulkopplingar fram med  
fri hydraulisk retur.

• Kraftuttagsvarvtal 1 000 Eco.

Kontrollpanel för 
arbetsstrålkastare 

och varningsljus

Elektronisk justering 
av den bakre lyften
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Datatronic 5
9-tums Datatronic-pekskärmsterminalen sitter 

inom bekvämt syn- och räckhåll för föraren och 
kan ställas in helt efter förarens önskemål för 

optimal visning av alla traktorfunktioner.

Valbart hydraulventilreglage
Knappar för farthållare C1/C2

Multipad-joystick

Inkoppling av kraftuttag

Motorvarvtalsminne A
Växelreglage för fram/back

Inkoppling av vändtegsautomatik

Transmissionsläge väg/fält

Joystickens ISOBUS-inkoppling

Reglage för bakre lyft

Handgas

Inkoppling av 
vändtegsautomatik

Motorvarvtalsminne  
A & B

Reglering av hydraulventilerna via 
joystick med omkopplingsfunktion 
för tilldelning

Djupreglering av trepunktslyften

Hydraulventilreglage  
med fingertoppsstyrning

Inkoppling av kraftuttag

Alternativ för reglage- 
eller pedalläge

Knappar för farthållare 
C1/C2

Aktivering av Dynamic 
Transmission Management

Främre hydraulreglage med tilldelning

Hydraulisk
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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.

Inställningar för vändtegsmanövrering – Datatronic, 
femte generationens 9-tums pekskärmsterminal, 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.

En ny touch inom precisionsodling

Datatronic som lanserades för första gången år 1986 är nu inne på 
femte generationen. Den har konstruerats om 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

Datatronic 5
1

3

2
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Spara data och inställningar – ett obegränsat antal 
konfigurationer med användarinställningar 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 Datatronic-terminalen. 
Säkerhetskopiering av de här traktorinställningarna: en verkligt 
unik funktion hos Datatronic-terminalen är förmågan att spara de 
memorerade traktorinställningarna. Alla inställningarna kan lagras 
och återkallas i syfte att hitta föregående inställning som användes 
för en traktor. Föraren kan återkalla alla inställningar och vara helt 
driftsklar. Alla de här inställningarna kan överföras mellan alla dina 
maskiner som är utrustade med Datatronic-terminaler.

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 8700 S 
ISOBUS uppfyller AEF-certifieringen (Agricultural Industry 
Electronic Foundation).

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

Den nya Datatronic 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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28 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.

Maskinhantering Maskinstyrning
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Du väljer noggrannhetsnivå enligt egna önskemål

Du väljer mottagare utifrån önskad noggrannhet

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®
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Maskinhantering Maskinstyrning

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

Variabel spridning med VRC (styrning av variabel spridning)
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 8700 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 
Datatronic 5-terminalen till kontoret 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 Datatronic 5-terminalen 
under arbetet.
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Ansluten teknik som erbjuds av den nya AgCommand®-webbplatsen 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-läge kan upp till 25 parametrar samlas in 
via AM-53-modulen, beroende på din prenumeration, av din MF 8700 S och 
överföras 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® Övervakning av 

maskinpark
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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.

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
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Ny touch inom dragkraft och dragkapacitet
med lågt marktryck ...

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

Med en minsta vikt på bara 10,8 t är traktorerna i MF 8700 S-serien 
upp till 4  t lättare än andra i den här klassen. Det ger minimalt 
marktryck för förstklassigt arbete och transport, medan den 
kraftiga konstruktionen även gör det möjligt att klara tung last eller 
ballastvikter för dragarbete.

Ett stort urval av ballastvikter och däck, inklusive en stor 
bakhjulsdiameter på 2,15  m, garanterar att traktorerna i 
MF  8700  S-serien kan anpassas exakt till de uppgifter som de 
förväntas utföra med maximal dragkraft och minimal markförstöring, 
samtidigt som de förbrukar så lite bränsle som möjligt. Det är en 
del i vårt engagemang för att skydda marken och bevara fälten för 
framtida generationer.
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Det finns ett brett urval ballastvikter
Ibland krävs extra vikt för att hantera arbeten där det krävs extra dragkraft. 
MF 8700 S kan utrustas från fabrik eller av AGCO Parts med extra vikter 
fram, bak och till hjulen så att det passar dina behov exakt. Här finns 
även en ny konstruktion med ballast-vikter på 1 500 kg och 2 300 kg, 
hjulmonterade vikter från 250 till 750 kg på var sida och integrerad 
bottenvikt från fabriken.

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

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

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

Den rätta balansen mellan ballaster och 
däckval ger:

• Mer kraftöverföring till marken.

• Optimal dragkapacitet.

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

• Förbättrad bränsleekonomi.

Hö
jd

pu
nk

te
r
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Stor kontaktyta för maximal dragkraft med 
däckalternativet Michelin AXIOBIB2 High Traction
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Ingen maskin arbetar isolerat på en gård och därför är det klokt att ha ett nära samarbete med tillverkare 
av däck och lantbruksutrustning, vilket hjälper alla att utveckla tekniken. Resultaten av våra gemensamma 
tester visar hur varje element förbättrar arbetskvalitet, produktivitet och prestanda samt skyddar marken.  
De belyser också hur ett noggrant val av rätt traktor, utrustad med de bästa däcken för jobbet och matchad 
med de bästa redskapen gör stor skillnad.

Massey Ferguson erbjuder en mängd olika däckalternativ för att matcha transport- eller fälttillämpningar. 
Med den senaste däcktypen kan traktorerna i MF 8700-serien arbeta med mycket lågt lufttryck i däcken, 
även vid arbeten som kräver mycket dragkraft, till exempel dubbelmontage med bakdäck på upp till 900 mm 
och 2,15 m diameter för bättre effektöverföring till marken.

Testresultat med en MF 8730 S som är utrustad med Michelin AXIOBIB2 High Traction-däck, jämfört med 
första generationens Michelin AXIOBIB, med en Gregoire Besson-plog. 

650/85R38
2 par klackar
Mindre kontaktpunkt, vikten fördelas ojämnt, 
vilket resulterar i större kompaktering.

VF650/85R42
Fler klackar med markkontakt − 3 par klackar 
En större kontaktyta bidrar till att sprida vikten 
jämnare, vilket minimerar jordkompaktering 
och maximerar dragkraft. 

Låg trycknivå för att bevara marken och minskad kompaktering − 
VF MICHELIN Ultraflex-teknik för upp till +4 % avkastning

Produktivitet − enastående dragkraftsnivå så att lantbrukaren 
kan arbeta snabbare på fältet

Mindre bränsleförbrukning − minskar lantbrukares driftskost-
nad genom bränslebesparingar på upp till -10 %

Mer dragkraftskapacitet, upp till +28 %

Markkontaktslängd för minsta kompaktering

+4 %

+11 %

-10 %

+28 %

+26 %

97 cm
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Kompakt, manövrerbar, med branschledande effekt/viktförhållande. MF 8700 S-traktorerna är lätta att hantera och bekväma på 
vägen och på fältet, både vid krypkörning och på högsta hastigheten. Dess unika konstruktion med lätt vikt och höga hästkrafter ger 
MF 8700 S den högsta nyttolasten inom det här traktorsegmentet på marknaden. Utmärkt manövrerbarhet och stabilitet vid vändning 
på vändteg eller vid arbete i kuperad terräng, plus minimalt marktryck och maximal dragförmåga, är delar av vårt engagemang för att 
skydda marken och bevara fälten för framtida generationer.

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

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

Förstklassig manövrerbarhet med 400 hk ...
med hög nyttolast!
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Fyrhjulsdrift och differentialspärr

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

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

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

• Automatisk frånkoppling av differentialspärren när en eller båda bromspedalerna trampas ner  
(och återinkoppling när den släpps upp).

• Automatisk inkoppling av fyrhjulsdriften när båda bromspedalerna trampas ner, när differentialspärren 
är inkopplad eller parkeringsbromsen ilagd.

• Automatisk frånkoppling av differentialspärren och fyrhjulsdriften som länkas till hjulens styrvinkel.

SpeedSteer – för precision och 
mindre ansträngning

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

Fjädrande Quadlink-framaxel

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

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

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

Trepunktslyft bak 

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

Massey Ferguson, innovatören av trepunktslyftkraft och hydraulkapacitet, har aldrig vilat på sina lagrar när 
det gäller att säkerställa att deras system uppfyller och överträffar de krav som ställs på moderna maskiner. 
Massey Fergusons trepunktslyft, som är en del av vårt DNA, är det finaste exemplet på produktivitet, kraft och 
respons för föraren på fältet sedan över 75 år.

Starka hydraulmuskler:
ger din produktivitet ett lyft

Djupkontroll med optimal precision

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

Kraftigt bromssystem

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

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

ATC och Quadlink

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

Power Beyond

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

Extra hydraulventiler

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

Högt hydraulikflöde

Alla traktorer i MF 8700 S-serien är utrustade med ett 
hydraulsystem för lastavkänning med Closed Centre 
(CCLS), som ger ett oljeflöde på 205 l/min till både lyft och 
externa funktioner, för snabb respons oavsett belastning. 
Resultat: optimalt utnyttjande av både bränsle och effekt. 
Tillkopplingen av redskap är enkel med hydrauluttag med 
dekompression som gör att utrustningen kan anslutas och 
kopplas ur under tryck.

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

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

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

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

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

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

Väljarreglage för kraftuttagets 
Command Centre och knapp för 
automatisk aktivering.

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

Reglage för kraftuttag, varvtalsreglering 
och lyft monterade på stolpen.
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En ny touch inom kvalitet och kundtrygghet 

Massey Ferguson står inför den utmaning som det innebär att omvandla kvalitet till 
ett fundamentalt varumärkesvärde.

Efter åratals investeringar i människor samt ekonomiska investeringar och en ständig drivkraft i syfte att 
implementera robusta processer och rigorösa kontroller har Massey Ferguson nått sitt mål. Idag får kvaliteten  
hos Massey Fergusons maskiner fler och fler erkännanden.

I syfte att garantera tillförlitligheten och kvaliteten hos din traktor i MF 8700 S-serien och maximera avkastningen 
på investeringar implementerar hela arbetsstyrkan hos Massey Ferguson kraftfulla, rigorösa processer som 
sträcker sig över konstruktion, inköp, tillverkning till kundleverans och service hos en lokal återförsäljare 
eller distributör.
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46 Förenklad service

Motorhuven är konstruerad i ett 
stycke och går att lyfta helt för 
enkel åtkomst vid servicearbeten.

Ända sedan den första ritningen har MF 8700 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. Tack vare motorns självjusterande 
ventilspel minskar underhållskostnaderna avsevärt. 

Med en Massey Ferguson-traktor i MF 8700 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.

Gott om utrymme för att komma åt och 
rengöra kylarna.

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.

Hyttens luftfilter kan lätt tas bort 
för rengöring.

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

Motorhuvskonstruktionen med midja 
och framaxelns konstruktion ger 
praktisk åtkomst till motoroljefiltren 
och oljestickan.
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 Branschledande reservdelar från AGCO Parts.

Kombinerade tjänster i syfte att förbättra våra kunders lönsamhet och effektivitet

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

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

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

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

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

MFCare ger total trygghet
MFCare är ett omfattande branschledande paket som tillhandahåller total skötsel av din 
MF 8700 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 och de omfattar:

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

* Kontakta en lokal Massey Ferguson-återförsäljare för att kontrollera tillgänglighet i närheten av dig. Gällande villkor kan variera 
beroende på marknad och land.
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Massey Ferguson är det enda varumärket som kan erbjuda dig ett komplett servicepaket för 
din nya MF 8700 S-traktor som omfattar:

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

För en specialoffert, kontakta din lokala MF-återförsäljare!

Här får du reda på din totala ägarkostnad utan dolda tillägg och inga 
extra utgifter under upp till 5 år eller 6,000 timmar i Storbritannien 
och Irland.

När kontraktet gått ut, är valet ditt:

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

2. Återlämna traktorn till din lokala MF-återförsäljare!

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

I korthet får du följande fördelar:

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

• Utnyttja fördelarna med den allra senaste tekniken på din traktor.

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

* gäller bara för MF 8700 S-serien och i Storbritannien och Irland, Frankrike 
och Tyskland. Kontakta din AGCO Finance-specialist och din Massey Ferguson-
återförsäljare för att kontrollera möjligheterna på din ort. Gällande villkor kan 
variera beroende på marknad.

DIN TRAKTOR+

DIN EKONOMI+

DITT KONTRAKT FÖR UNDERHÅLL  
OCH REPARATION
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50 Standard- och tillvalsutrustning – 
anpassa din traktor efter dig själv

Efficient Exclusive

Motor

6-cylindrig AGCO POWER Steg 4 l l

SCR-teknik l l

EEM-motor med motorvarvsminne l l

Motorblocksvärmare m m

Transmission

Power Control-växling l l

T-reglage på Command Control-armstödet l –

MultiPad-reglage på Command Control-armstödet m l

Dyna-VT 50 km/h* Eco med dynamisk traktorstyrning (DTM) vid en totalvikt på 15 t l l

Dyna-VT 40 km/h Super Eco med dynamisk traktorstyrning (DTM) vid en totalvikt på 18 t m m

Reglage för farthållare l l

ParkLock l l

Förarmiljö

Luftkonditionering som standard l –

Automatisk luftkonditionering m l

Super Deluxe luftfjädrat säte med dynamiskt dämpningssystem m –

Super Deluxe luftfjädrat Maximo Evolution-säte l l

Super Deluxe luftfjädrat Maximo Evolution-säte i läder, instruktörssäte i läder och läderklädd ratt m m

Instruktörssäte med säkerhetsbälte l l

Radio − MP3 − SD-kortplats − USB l –

Radio, CD, MP3, Bluetooth, USB och främre Aux m l

Teleskopisk dubbelvinklad spegel l –

Teleskopisk dubbelvinklad spegel med elektrisk inställning och uppvärmning m l

Aktiv mekanisk hyttfjädring m l

Teknik

9-tums/23 cm Datatronic 5-pekskärm l l

Förberedd för hantering av släpets styraxel l l

Dubbelkommando l l

Radar och slirkontroll l l

System för vändtegsmanövrering l l

ISO 11786-signalkontakt l l

ISOBUS-funktion och anslutning l l

MultiPad med omkoppling för tilldelning av ISOBUS-redskap m l
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Efficient Exclusive

AgControl™ 24-sektionskontroll m m

AgControl™ 24-sektionskontroll med 2 VRC m m

SpeedSteer m l

Auto-Guide™-förberedd m m

Auto-Guide™ Novatel − under en meter m l

Auto-Guide™ TRIMBLE − under en meter m m

Auto-Guide™ Novatel − centimeter m m

Auto-Guide™ Trimble − centimeter m m

AgCommand® m l

Chassi och hydraulik

Elektriskt reglerade hydraulventiler l l

Elektronisk joystick l l

Power beyond med kopplingar m l

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

Automatisk funktion för kraftuttag l l

Funktioner för automatisk fyrhjulsdrift och automatisk differentialspärr l l

Teleskopiska stabilisatorer l –

Automatiska stabilisatorer m l

Övre hydrauluttag m m

Integrerat främre trepunktslyftssystem m l

Integrerat främre kraftuttag m m

Elektrisk utrustning

Automatisk huvudströmbrytare l l

Externa lyftreglage på skärmarna l l

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

Extern fjärrmanövrering av hydraulventiler på bakskärmen l l

LED-arbetsbelysning m m

Övrig utrustning (specifikationer kan variera beroende på marknad)

Quadlink − fjädrande framaxel l l

Vridbara främre stötfångare l l

Extra värme i hytten m m

Pneumatisk släpvagnsbroms l l

Pneumatisk och hydraulisk släpvagnsbroms m m

  NYCKEL

 – Ej tillämplig/tillgänglig
	l Standardspecifikation
	m Tillval
 *  Beroende på marknadens 

lagstiftning
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Motor MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Motortyp AGCO POWER

Antal cylindrar/antal ventiler/kapacitet Antal/antal/l 6/4/8,4

Cylinderdiameter/slagvolym mm 111 / 145

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

Insprutningstyp Common rail

Fläkttyp Vistronic – variabel fläkthastighet

Maximala hk vid 1 950 varv/min ✪ ISO hk 270 295 320 350 370 400

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

Maximal effekt med EPM (motoreffektstyrning) ✪ ISO hk 300 325 350 380 400 405

Maximalt vridmoment med EPM (motoreffektstyrning) ✪ Nm 1 300 1 390 1 500 1 590 1 600 1 600

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

hk 225 250 275 300 320 355

Bränsletankens volym (liter) liter 630

AdBlue® -tankens volym liter 60

Serviceintervall timmar 500

Dyna-VT-transmission

Typ Steglös, kontinuerligt variabel transmission med dynamisk traktorstyrning (DTM)

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

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

40 km/h Eco vid 1400 varv/min - 50 km/h* Eco vid 1 550 varv/min

Bakre lyft och hydraulik

Dragstångstyp Kategori 3 eller 4

Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt kg 12 000

Hydraultyp Lastavkännande med Closed Centre

Maximalt flöde liter/minut 205

Maximalt tryck Bar 200

Maximalt antal bakre hydraulventiler 6

Frontlyft och främre kraftuttag

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

Dragstångstyp Kategori 3

Standardspecifikationer
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Frontlyft och främre kraftuttag (forts.) MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt kg 5 000

Maximalt antal främre hydraulventiler 2

Motorvarvtal vid främre kraftuttagsvarvtal 1000 varv/min 2 036

Kraftuttag (bakre)

Funktion och manövrering Elektrohydraulisk inkoppling. Start/stopp-reglage på armstödet och på bakre skärmen, med automatisk vändtegsmanövrering

Varvtalsreglering Elektrohydrauliskt reglage i hytten

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

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

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

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

Fram 620/75R30     620/75R30     600/65R34     650/60R34

Bak 650/85R42     710/85R38     710/75R42     900/60R42

Vikter

Genomsnittlig minsta vikt utan ballast kg 10 800

Maximal totalvikt kg 18 000

  NYCKEL

 ✪ ISO TR14396
 – Ej tillämplig/tillgänglig
 * Beroende på marknadens lagstiftning

MF 8700 S
A – Axelavstånd – m 3,1
B – Total längd från frontviktens ram till den bakre lyftens lyftarmar – mm 5 552
B – Total längd från frontlyften till den bakre lyftens lyftarmar – mm 6 200
C – Höjd från bakaxelns centrum till överkanten av hytten – mm 2 353
D – Maximal höjd – mm 3 515
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