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EN NY ERA FÖR OKOMPLICERADE 
OCH DRIFTSÄKRA TRAKTORER
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Vi började MF 8S-projektet från ett 
blankt papper. Som grund låg den 
globala kundundersökningen ”Voice of 
the Customer”; en djupgående intervju, 
ansikte-mot-ansikte, med kunder och 
förare i flera länder runt om i hela världen.

Viktig feedback från dig, som kund, 
understrykte behovet av god komfort, 
användarvänlighet, valuta för pengarna, 
utmärkt tillförlitlighet, intuitiva och 
bekväma reglage, maximal dragkraft, 
fullständig uppkoppling och potential att 
arbeta med de mest krävande redskapen.

Det var ett spännande och inspirerande 
projekt för alla inblandade och 
en möjlighet att bygga vidare på 
Massey Ferguson’s starka arv av 
okomplicerade och driftsäkra maskiner. 

Resultatet: en Massey Ferguson-traktor 
för en ny era. MF 8S.

MF 8S
En ny era av okomplicerade 
och driftsäkra traktorer 
från Massey Ferguson



3Okomplicerad, smart, hållbar teknik 
för lantbruk. De nya terminalerna 
Datatronic 5 och tillvalet Fieldstar 5 
har det senaste användarvänliga 
precisionsodlingspaketet

 A En 9-tums pekskärmsterminal har 
tagits fram för att ge en mer intuitiv 
och precis användning.

 A Nya MF Guide autostyrning 
förbättrar lönsamheten genom att 
reducera överlappning.

 A MF sektionskontroll och variabel giva 
ger dig möjlighet att justera mängden 
insatsvara under körning samtidigt med 
automatisk minimering av överlappningen, 
mistor och förbrukad insatsvara.

 A MF TaskDoc registrerar och skickar 
på ett tryggt sätt detaljerad jobbdata 
till gårdskontoret och godkända 
affärspartners via den säkra 
molntjänsten Agrirouter cloud.

 A Telemetrisystemet MF Connect möjliggör 
fjärrövervakning och beslutsfattande på 
distans och i nära realtid, vilket förbättrar 
effektiviteten och maximerar driftstiden.

Effektiva drivlinor ger högre 
produktivitet och effektivitet
Nya transmissioner; Dyna-7 powershift och Dyna E-Power 
med dubbelkoppling möjliggör växling under belastning 
utan momentförlust. Båda transmissionerna kommer 
med funktionen ”Engine Power Management” (EPM) 
för att leverera mer effekt när det som mest behövs.
Perfekt kombination mellan motor och transmission 
ger maximal kapacitet och effektutnyttjande vilket 
reducerar effektförlusten med upp till 26 %.

Kraft och styrka att arbeta snabbare 
med de mest krävande redskapen
Upp till fem hydrauluttag bak och tre fram, 
inklusive frontlyft, och Power Beyond, plus en 
hitch med hög lyftkapacitet. Hydraulsystemet 
ger möjlighet att snabbare manövrera de 
bredaste redskapen samt öka mångsidigheten.

Nästa nivå av rymd, komfort, 
ergonomi och uppkoppling
Marknadens tystaste hytt med en ljudnivå 
på endast 68 dB och 360° runtomsikt. 
Hytt- och framaxelfjädring förbättrar 
körkomforten och den nya informations- 
och inställningsskärmen MF vDisplay ger all 
nödvändig information med ett ögonkast. 
Det nya armstödet ger klassledande 
kontroll av alla traktorfunktioner.

Låg driftskostnad

 A Motoreffektivitet – maxeffekt och 
max moment vid låga motorvarv 
sänker bränsleförbrukningen med 
10% och minskar ljudnivån.

 A Underhållsfria komponenter.

 A Enkel åtkomst för dagligt underhåll.

 A MFCare* servicekontrakt.

*Kontrollera med din återförsäljare vad som gäller i Sverige.
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Efficient Exclusive

Motor
6-cylindrig AGCO POWER Steg 5  l l

  Motor med varvtalsminne  l l

HLA (hydraulisk lyftarjustering)  l l

Extra lågt tomgångsvarv (700 v/min)  l l

Motorvärmare  m m

Transmission
 Power Control-spak  l l

Växling med höger hand  l l

 A  Multipad i armstöd  l l

Dyna-7 40 km/tim Super Eco – Speedmatching & Autodrive  l l

Dyna-7 50 km/tim Super Eco – Speedmatching & Autodrive  m m

Dyna E-Power 40 km/tim Eco – Speedmatching & Autodrive  l l

Dyna E-Power 50 km/tim Eco – Speedmatching & Autodrive  m m

Krypväxel (Dyna-7)  m m

Farthållare – 4 hastigheter  l l

Dynamiskt bromssystem  l l

ParkLock  l l

Förarmiljö
Luftkonditionering med manuell inställning som standard  l -

Klimatanläggning med luftflöde i flera zoner  m l

Taklucka  l l

Automatiskt luftdämpat & vridbart förarsäte med värme och plandämpning  l m

  B  Automatiskt luftdämpat & vridbart förarsäte i halvläder 
med värme, ventilering och plandämpning

 m l

Instruktörssäte med säkerhetsbälte  l l

Mekanisk hyttfjädring  l m

Aktiv mekanisk hyttfjädring  m l

Radio/främre Aux-in/Bluetooth/USB-anslutning - med integrerad mikrofon - reglage i armstödet  l l

Radio/främre Aux-in/Bluetooth/USB-anslutning/DAB+ - med integrerad mikrofon - reglage i armstödet  m m

Teleskopiska sidospeglar med vidvinkel, el-uppvärmning och el-manövrering  m l

Vindrutetorkare på höger sidoruta  m m

Defroster på bakruta  m m

Justerbar rattpelare med minne för tilt l m

Justerbar rattpelare med minne för tilt & Speedsteer m l

Radar och slirkontroll m l

  C  MF vDisplay informations- och inställningsskärm l l

  D  Datatronic 5-terminal med 9 tums pekskärm (hantering av traktorinställningar, 
ISOBUS, kameraförberedd och kompatibel med MF Guide autostyrning)

m l

  Fieldstar 5-terminal med 9 tums pekskärm (ISOBUS, kameraförberedd 
och kompatibel med MF Guide autostyrning) m m

Inställning av släpets styraxel m l

Dual Control m l

Vändtegsautomatik m l

 - Inte tillgänglig
l Standardspecifikation
m Tillval
* Beroende på nationell trafikförordning

Standard- och tillvalsutrustning efter version
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Efficient Exclusive

Teknik
ISOBUS-kompatibel och bakre anslutning m l

Främre ISOBUS-uttag m m

Förberedd för MF Guide m l

MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM radio & NTRIP med GO Mode m m

MF Guide Trimble SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP med GO Mode m m

Sektionskontroll för upp till 36 sektioner och variabel giva för upp till 5 produkter m m

Avancerade körlinjer m m

 E  Integrerad takkamera m l

TaskDoc Pro m m

Connectivity Module (ACM) för överföring av CAN Data - inklusive 3 års fritt abonnemang l l

Chassi och hydraulik
Mekanisk manövrering av hydraulventilerna m -

El och mekanisk manövrering av hydraulventilerna l -
El-manövrering av hydraulventilerna med spak för tryckavlastning - l

Multifunktionsjoystick m -
Joystick - m

Micro-joystick på Multipad l l

Lastarram, el-ventil och joystick m m

Lastarram & hydraulsats SMS 3:e Live m m

Fri retur m l

Power Beyond med kopplingar P/T/LS/D m l

150 l/min CCLS l l

205 l/min CCLS m m

 F  205 l/min CCLS ECO m m

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

Automatisk funktion för kraftuttag l l

Elektriskt manövrerad växling av kraftuttagsvarvtal l l

Funktioner för automatisk fyrhjulsdrift och automatisk differentialspärr l l

Teleskopiska stabilisatorer l l

Automatiska stabilisatorer m m

Hydraulisk toppstång m m

Integrerad frontlyft m m

Integrerat främre kraftuttag m m

Elektrisk utrustning
Batterifrånskiljare & anslutning för hjälpstart l l

Externa reglage för trepunktslyft på båda bakskärmarna l l

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

Extern fjärrmanövrering av hydraulventiler på bakskärm l l

 G  16 LED arbetsljus med signaturbelysning m l

Automatiskt backljus - l

Övrig utrustning (specifikationer kan variera beroende på marknad)
Framaxelfjädring med låsning l l

Svängbara framskärmar m l

Tryckluftsbromsar l l

Tryckluftbromsar och enkrets hydraulbromsar med ABS-anslutning m m
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Motor MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Motorfabrikat AGCO POWER

Antal cylindrar / antal ventiler / volym ant. / ant. / cm3 6 / 4 / 7 400

Cylinderdiameter / slagvolym mm / mm 108 / 134

Insug Turbokompressor med elektrisk wastegate och laddluftkylare

Typ av insprutning Common rail

Typ av fläkt Viscotronic 

Maxeffekt J ISO hk (kW) 205 (151) 225 (165) 245 (180) 265 (195)

Motorvarvtal vid maxeffekt varv/min 1 850

Max. vridmoment 1 000–1 500 v/min J Nm 950 1 000 1 100 1 200

Maxeffekt med EPM (motoreffektstyrning) hk (kW) 225 (165) 245 (180) 265 (195) 285 (210)

Max. vridmoment med EPM 1 000–1 500 v/min Nm 982 1 080 1 178 1 257

Max. tillgänglig effekt vid kraftuttagsaxel (OECD, noggrannhet +/- 3 %) hk (kW) 186 (137) 199 (146) 216 (159) 231 (170)

Bränsletankens volym liter 460

AdBlue®-tankens volym liter 43

Serviceintervall timmar 600

Transmission Dyna-7

Antal växlar  fram/back 28/28

Lägsta hastighet vid 1 500 v/min km/tim 1,8

Antal växlar med krypväxel fram/back 56/56

Lägsta hastighet med krypväxel 190 m/tim vid 1 500 v/min

43 km/tim Super Eco vid motorvarv varv/min 1 350

53 km/tim* Eco vid motorvarv varv/min 1 650

Transmission Dyna E-Power

Antal växlar (fram/back) fram/back 28/28 med Autodrive

Lägsta hastighet vid 1 500 v/min km/tim 1,9

43 km/tim Super Eco vid motorvarv varv/min 1 300

53 km/tim* Eco vid motorvarv varv/min 1 600

Specifikationer
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MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Trepunktslyft och hydraulik

Dragarmar Kat. Kat. 3

Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt kg 10 000

Typ av hydraulik och max. flöde l/min Load Sensing med Closed Centre 150 l/min

Alternativ 1 – typ av hydraulik och max. flöde l/min Load Sensing med Closed Centre 205 l/min

Alternativ 2 – typ av hydraulik och max. flöde l/min Load Sensing med Closed Centre 205 Eco 205 l/min @ 1 650 v/min

Maximalt tryck Bar 200

Maximalt antal bakre hydraulventiler 5

Kraftuttag (bakre)

Motorvarvtal

540 / 540 Eco / 1 000 / 1 000 Eco varv/min 1 867 / 1 499 / 1 903 / 1 528

Axeldiameter tum 1 3/8” 6 och 21 splines

Frontlyft och främre kraftuttag

Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt kg 4 800

Maximalt antal främre hydraulventiler 2

Motorvarvtal vid främre kraftuttagsvarvtal 1 000 varv/min 1 920

Hjul och däck 
(För fullständigt utbud, kontakta din återförsäljare)

Fram VF 600/70 R30

Bak  VF 650/75 R42

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

Genomsnittlig minsta vikt utan ballastvikter, utan tillbehör kg 8 700

Högsta totalvikt* kg 16 000

J ISO 14396      - Inte tillgänglig      * Beroende på nationell trafikförordning

Dimensioner
MF 8S (alla modeller)

A Hjulbas m 3,05

B Total längd från frontlyften till den bakre lyftens lyftarmar mm 5 375

C Höjd från hjulaxelns centrum till toppen på MF Connect-antennen mm 2 390

D Totalhöjd mm 3 390

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-återförsäljare eller distributör före inköp.
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www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
Twitter.com/MF_EAME
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