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Centre of Excellence for teknik og produktion
Investeringer på €300 mio, der er foretaget over de seneste fem år
på traktorfabrikken i Beauvais, hjemsted for Massey Fergusons serier
af store traktorer, er foretaget med et eneste mål for øje: At sikre, at
Massey Ferguson traktorer bygges efter de standarder for kvalitet,
driftssikkerhed og produktivitet, der giver de ejere og førere, der er
afhængige af dem, ro i sindet. Siden fabrikken blev åbnet i 1960, er der
bygget mere end 900.000 traktorer i Beauvais, og landmænd i mere
end 140 lande er afhængige af fabrikkens produkter.
De 2500 ansatte på fabrikken i Beauvais, herunder 350 kvalificerede
ingeniører, lægger særlig stolthed i de produkter, de udvikler og
producerer, og hver enkelt af de op mod 90 traktorer, der hver dag
forlader produktionslinjen, er fremstillet med den største omhu og
opmærksomhed. Denne fokus på kvalitet er kombineret med Massey
Fergusons ry som førende inden for udvikling og levering af nyskabende
og banebrydende løsninger - i mere end 55 år - med klare, målbare
fordele, såsom brændstofbesparende SCR-teknologi, som vi var de
første på markedet med. Resultatet er traktorer, der hjælper dig med at
drive din bedrift mere effektivt og rentabelt.
Fortsat forskning og udvikling i at konstruere maskiner, der gør mere for
dem, der ejer og kører dem, er én af grundene til, at Massey Ferguson
har vundet flere uafhængige innovationspriser end nogen anden
producent. I takt med at landmændenes behov er i stadig udvikling,
forbliver dette engagement i forskning, udvikling og produktion så
stærkt som nogensinde. Denne politik er almindeligt anerkendt
i branchen, hvilket har givet os flere innovationspriser end nogen
anden producent.

FRA MASSEY FERGUSON

Beauvais,
Frankrig
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Alt hvad du behøver...
... for at udføre
enhver opgave
Med udgangspunkt i arven fra MF 5600 serien, den første standardtraktor
monteret med dæk, som er nået frem til Sydpolen på d. 9. dec. 2014
(Antarctica2 ekspedition), tager MF 5700 SL et skridt fremad, som sektorens
benchmark for motorkraft, udsyn, alsidighed og ekstrem pålidelighed under
alle forhold.
MF 5700 SL tilbyder fremragende manøvredygtighed og alsidighed i arbejdet
på gården, i marken eller på vejen – en fantastisk all-rounder!
Med sit opgraderede design, fremdriftssystem med høj ydelse, imponerende
komfortniveau og brede udvalg af tilbehør og ekstraudstyr, er MF 5700 SL
designet til at tackle enhver udfordring og opgave på gården, hurtigt og
effektivt – det er virkeligt den ultimative traktor, der tager dig overalt, og
lader dig udføre enhver opgave!

Uanset dagens opgaver, kan MF 5700 SL løse den!
Massey Fergusons DNA ses tydeligt i MF 5700 SL seriens fortsættelse af den
multi-prisbelønnede arv fra sine forgængere i dette 100-130 hk-segment. Vi
har nu udvidet den fantastiske kombination af kraft og alsidighed til endnu
flere landbrug med en ny 100 hk model, MF 5710 SL.
Med sit stilfulde og smarte design har MF 5700 SL serien markedets bedste
udsyn takket være den skrå motorhjelm. Med effektive fremdriftssystemer,
de nyeste indbyggede teknologier, det nye intelligente instrumentbræt og
høje komfortniveau, hjælper MF 5700 SL dig til at fokusere på at få arbejdet
gjort hurtigt og effektivt.
MF 5700 SL tilbyder et udvalg af transmissioner og førermiljø muligheder for
præcist at matche behovene i din landbrugsbedrift.

Vi kender ikke to ens gårde, hver dag bringer
sine egne udfordringer, og hver opgave skal
udføres hurtigt og effektivt. Det er derfor, vi
har udviklet MF 5700 SL serien –

den ultimative arbejdshest, der
tager dig overalt, og løser enhver
opgave.

MF 5700

CYLINDER

Ren kraft og ydelse til din gård

MF 5700 SL

MF 5710 SL

MF 5711 SL

MF 5712 SL

MF 5713 SL

Maks. kraft @ 2000 o/m (hk)

100

110

120

130

Maks. drejningsmoment @ 1600 o/m

420

468

502

545

Transmissionstype
Motortype

SL

Højdepunkter

Førerhustype

Dyna-4/Dyna-6
AGCO POWER 4.4l/4 cylinder Høj effektivitet SCR “alt i en”-teknologi
Essential/Efficient/Panoramic førerhus

Den berømte AGCO Power motor har fremragende pålidelighed, vha. banebrydende SCR
teknologi - med 25.000 solgte SCR traktorer globalt. Perfekt kombineret med det ultimative valg af
Dyna-4 og Dyna-6 transmissioner for enestående robust pålidelighed med jævn og ubesværet betjening.
Ultimativ komfort for en mere produktiv arbejdsdag fra et førerhus, der kombinerer komfort,
stilhed, brugervenlighed og kvalitet med let førerhusadgang vha. store døråbninger. Førerhusaffjedring
og forakselaffjedring til optimal kørsel under de mest vanskelige forhold suppleres af betjeningsgreb,
der giver optimal ergonomi og let betjening, med funktionalitet designet til maksimal effektivitet, uanset
opgaven.
Kan arbejde mere effektivt med de mest krævende redskaber med imponerende løftekapacitet
og et bredt udvalg af PTO og hydraulik specifikationer. Den seneste teknologi fra ISOBUS og AutoGuide™ 3000 Guidance løsninger hjælper med at holde din fortjeneste på sporet og til at få det bedste
ud af avanceret udstyr, og samtidig forbedre brugervenligheden for føreren.
Lave driftomkostninger fra AGCO Power motorer med det laveste forbrug af brændstof og
AdBlue® plus et vedligeholdelsesfrit udstødningssystem. Transmissionen beskærer yderligere
brændstofomkostninger ved vejkørsel, mens Auto-Guide™ 3000 styresystemet reducerer overlap. Nem
og bekvem daglig vedligeholdelse reducerer værkstedsregninger, og ejere/brugere kan overvåge og
optimere maskinydelse med® telemetrisystem.
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MF 5700 SL –
Gennemgå traktoren, der tager dig
overalt, og løser enhver opgave
Ultimativ komfort for en mere produktiv arbejdsdag – Stort førerhus med
mulighed for førerhusaffjedring og forakselaffjedring. Nem adgang til førerhus
og markedets bedste udsyn med stort vinduesareal og skrånende motorhjelm.
Væsentlige oplysninger altid ved hånden med det nye instrumentbræt med SIS
(Set up and Information Screen) og Datatronic CCD konsol. Perfekt ergonomi
med alle betjeningsgreb, der er placeret til nem betjening.

Prisbelønnet med god grund
MF 5700 seriens traktorer triumferede ved at vinde
Tractor of the Year 2016 i “Best of Utility” kategorien en anerkendelse for Massey Fergusons teknik og
produktion i det meget vigtige 75-130 hk segment.
Hvorfor ? Fordi vi kun fremstiller traktorer, der sikrer års
pålidelighed, fremragende ejeromkostninger og profitabel
vækst for din virksomhed. Juryen som består af 23 europæiske
journalister fremhævede især “All in One” enheden, som
inkorporerer SCR-systemet og DOC (Diesel Oxidation Catalyst)
i en kompakt enhed, der er gemt pænt væk under højre side af
førerhuset.
De prisbelønnede fordele omfatter effektiv
emissionsbegrænsning, brændstoføkonomi og evnen til
at lave en af de mest slanke og skrå motorhjelme i dette
segment. Det giver fremragende udsyn og manøvredygtighed
specielt til frontlæsserarbejde.

Lave driftomkostninger – AGCO Power, høj effektivitet SCR “alt i en”, fire
cylindrede 4.4 liter Tier 4 Final motorer giver øget effekt og moment samt lavere
forbrug af brændstof og AdBlue®. Elektronisk wastegate ventil på turboladeren til
forbedret ydelse og emissionsbegrænsning. Super Eco transmission til arbejde på
vej og Eco PTO. Automatisk lav tomgangshastighed reducerer brændstofforbrug.

Lave reparations- og vedligeholdelsesomkostninger – MF 5700 SL har
en række vedligeholdelsesfrie komponenter, herunder Tier 4 Final motorens
efterbehandlingssystem. Nem adgang ved daglig vedligeholdelse. managerkontrakter for reparation og vedligeholdelse er tilgængelig for at hjælpe
landbrugsbedrifter med at fungere konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt,
mens et omfattende forhandlernet betyder, at supporten altid kun er et
telefonopkald væk.

Effektive fremdriftssystemer giver højere produktivitet – Fuld motorkraft
er altid til rådighed. Dokumenterede Dyna-4 og Dyna-6 transmissioner med
AutoDrive som ekstraudstyr til automatisk gearskift; perfekte partnerskaber for
motor og transmission til maksimal ydelse.

* Afhænger af versioner. Se specifikationerne og spørg din lokale MF forhandler
om flere oplysninger.

CYLINDER

Fuse Technologies – NYHED Auto-Guide™ 3000 Guidance
løsninger giver forbedret økonomi ved at reducere overlap
og tilbyde en enkel GO-Mode-funktion. AgCommand®
telemetrisystem lader maskinejere overvåge deres maskinydelse
og udnytte forhandler supporten mere effektivt. ISOBUS kapacitet
til ‘plug and play’ brug af en lang række redskaber.

Evne til at arbejde hurtigere med de bredeste redskaber –
Alsidighed – Tid er penge. Vælg mellem tre hydrauliksystemer
med højt flow. Frontlift med positionsstying. Nye bagerste
trækmuligheder for lettere, hurtigere tilkobling. NYHED
SpeedSteer for jævnere, hurtigere foragervendinger.

Den ultimative læssertraktor – Fremragende udsyn over det
slanke instrumentbræt og smalle skrå motorhjelm og et yderst
manøvredygtigt, adræt design. Venstre Power Control håndtag
til at ændre retning, skifte hastigheder og vælge neutral, mens
et udvalg af joystick betjener læsseren, samt ændrer retning og
skifter hastigheder. Traktorer bestilt ‘forberedt til frontlæsser’
kræver bare montering af læsserrammer og redskab.

MF 5700 SL
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Smart udvikling af omkostningseffektiv styrke
Nyskabende fire cylindrede motorer
Vi tænker altid fremad

Nogle folk siger, at det er nytteløst kigge ind i fremtiden. For Massey Ferguson
og vores ingeniørafdeling har det altid været en spændende udfordring. Men det
er ikke alt – vores ingeniører er ikke tilfreds med blot at se fremad. De har altid
ønsket at påvirke fremtiden for at tilbyde meget effektive og kraftfulde motorer,
mens brændstofforbruget minimeres, hvilket kan have en betydelig effekt på en
virksomheds bundlinje samt bidrage til at opfylde branchens miljøforpligtelser.
Tilbage i 2008 skabte Massey Ferguson, sammen med AGCO Power den
banebrydende SCR teknologi som den mest enkle vedligeholdelsesfrie løsning
til at overholde den hårdeste lovgivning for emissioner uden at gå på kompromis
ned kraft og produktivitet. Dette er nu branchestandarden, men vi går stadig
foran med 25.000 udstyrede traktorer globalt! – Den eneste virkning på din
virksomhed er positiv – på dine brændstofregninger

Takket være brede kølergitre og
god plads mellem komponenterne,
har alle kølere fuld adgang til
frisk luft, hvilket giver maksimal,
effektivt køling.

Alt i samme koncept, usynlig
teknologi
Alle efterbehandlingskomponenter
er placeret på højre side under
førerhuset, så de påvirker
ikke udsyn eller adgang til
førerhus. Frihøjde er bevaret
og brændstoftankkapacitet og
serviceadgang kompromitteres
ikke.

CYLINDER
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B
C

Effekt (hk)

A

02

06

1400

1600

1800

2000

2200

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

Motoromdrejninger (o/m)

Drejningsmoment (Nm)

Konstant effekt
Denne kurve viser tydeligt høj effekt, med ‘konstant
effekt’ opretholdt ned til 1570 o/m.

2200

SCR (Selective Catalytic Reduction) proces med DOC (Diesel Oxidation Catalyser)

C

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

Motoromdrejninger (o/m)

Denne kurve viser klart, hvor
højt drejningsmomentniveauet
opretholdes mellem 1300 og
1900 o/m for større
drejningsmomentevne og
konstant PTO-hastighed.
A. Nominel effekt
B. Maksimal effekt
C. Maksimal drejningsmoment

01. Udstødningsgasserne forlader turboladeren
og kommer ind i den kompakte enhed “alt
i en” cylinder.

05. Gasserne, der er blandet med AdBlue®
forlader DOC for at passere gennem
katalysatoren.

02. Udstødningsgasserne går gennem diesel
oxidationskatalysatoren (Diesel Oxidation
Catalyst – DOC) (gul) Carbonmonoxid (CO),
gasformige kulbrinter (HC) og partikler (PM)
neutraliseres her. Nitrogenoxider er forberedt
til at reagere med AdBlue®.

06. Mens gasserne passerer gennem
katalysatoren, konverteres NOX til harmløst
nitrogen og vand.

03. Omhyggeligt styret indsprøjtning af AdBlue®
sker her.

08. Den komplette efterbehandling er monteret
i en enkel “alt i en” kompakt enhed udenfor
motorhjelmen.

04. Med tilføjelsen af en skvulpeplade, kan
udstødningsgas blandes med AdBlue® i et
kompakt rum.

• AGCO POWER fire cylindere,
4,4 liter motor yder maksimal
effekt fra 100 hk til 130 hk

Patenter og patentansøgninger

03

1200

Fordele ved 4 cylindrede
motorer er:

08

04
05

1100

Højdepunkter

Selective Catalytic Reduction High
Efficiency SCR “alt i en” teknologi

07. Ren luft og vanddamp forlader
udstødningsrøret.

• Vedligeholdelsesfri, 3.
generation Selective Catalytic
Reduction High Efficiency SCR
teknologi
• Optimeret common rail
højtryksbrændstofindsprøjtning
begrænser emissionen af partikler
(Particulate Matter – PM), og
betyder, at der ikke er behov for at
montere et dieselpartikelfilter for
at opfylde de seneste krav fra T4
final lovgivning
• Automatisk lav tomgang system
reducerer motoromdrejninger for
at spare brændstof i tomgang
• Effekt er altid til rådighed,
da der ikke er behov for DPF
regenerering
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MF 5700 SL

Vi har udviklet nye versioner af
vores berømte Dyna-4 og Dyna-6
transmissioner specielt optimeret til
brug i MF 5700 SL serien.

11
Eksklusiv Power Control håndtag giver nem tre-i-en, ligetil
betjening. Førerne kan skifte mellem frem/bak, skifte Dynashift
hastigheder og intervaller og vælge neutral, holde højre hånd fri til
at betjene læsseren eller redskabshydraulik.

T-håndtag til højre hånd
Før blot det T-formede transmissionsbetjeningsgreb frem eller
tilbage for at skifte op eller ned gennem de 4 eller 6 Dynashift
område. For at ændre interval, skal du blot trykke på knappen for
områdeskift, mens du bevæger håndtaget.

FRA MASSEY FERGUSON

Ukompliceret, multifunktions betjeningsgreb til venstre hånd

Eller
altid det rigtige valg
Alle MF 5700 SL modeller kan specifiseres med enten Dyna-4 eller Dyna-6.
Disse Massey Ferguson transmissioner er kendt for deres enestående robuste pålidelighed med jævn
og ubesværet betjening, som tilbyder helt koblingsfri styring via det venstre Power Control håndtag eller
betjening på højre konsol eller armlæn, samt det praktiske læsser joystick betjeningsgreb.
En ny bremseaktiveret transmission til neutralfunktion er standard på begge transmissioner.
Så snart der trykkes på bremsen aktiveres koblingen simultant. Dette letter førerens arbejde, og øger
samtidigt effektivitet og bekvemmelighed og er særligt anvendelig til læsserarbejde.

AutoDrive
AutoDrive giver automatisk drift og fungerer i to tilstande.
Indstillingen ‘Skildpadde’ skifter Dynashift hastigheder inden for
områderne, mens der i ‘Hare’ skifter Dynashift hastigheder og
område (i Pedaltilstand).

For at sikre en jævn fremdrift, er Speedmatching angivet som standard på Essential versioner for at sikre,
at den mest hensigtsmæssige Dynashift område automatisk vælges, når der foretages intervalændringer.
Avanceret AutoDrive er standard med Efficient specifikation og ekstraudstyr på alle Essential versioner.
Supercreep hastigheder og Comfort Control er også tilgængelige – afhængigt af modelspecifikationer.

Supercreep
Præcis kontrol i specialiserede opgaver ved lav hastighed
er sikret med ekstra supercreep-gear, så der kan opnås
kørehastigheder helt ned på 100 m/t.

Comfort Control
Bløde eller hurtige skift – du vælger ved blot at justere
komfortstyingen, så den passer til opgaven – langsom og jævn
eller hurtig og effektiv.

Dyna-4

Transmission
Førerhus indvendigt
MF 5710 SL
MF 5711 SL
MF 5712 SL
MF 5713 SL

Essential
l
l
l
l

Dyna-6
Efficient
l
l
l
l

Essential
l
l
l
l

Efficient
l
l
l
l

CYLINDER
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– Effektivitet lige ved hånden
Den imponerende ydelse og det effektive design af Dyna-4
transmissionen giver uovertruffen produktivitet, kontrol og
bekvemmelighed, med helt koblingsfrit skift af 16 frem- og
16 bakgear.
Alle MF 5700 SL seriens modeller kan udstyres med en Dyna-4
transmission - som er udviklet specielt til at håndtere kraften
i dine traktorer i MF 5700 SL serien. Disse transmissioner er
pakket med avancerede egenskaber og automatiske funktioner,
men er utroligt lette at betjene.

MARKARBEJDE
INTERVAL

4

TRANSPORT

3

PLØJNING • KULTIVERING • SPRØJTNING •
GRÆSSLÅNING • SÅNING

2

Dyna-4 har fire Dynashift gearskift i
hvert område med enestående overlap
og markarbejde, så du altid kan vælge
den hastighed, der passer til opgaven
og forholdene. Den maksimale 40 km/t
tophastighed forbedrer effektiviteten på vejen.

FRONTLÆSSERARBEJDE • SÅNING • PLØJNING
DYNASHIFT INTERVAL

1

D

FØDNING • MOTORHARVER

A

1400

0

km/t

5

10

15

FREM-/BAKGEAR

20

30

40

B

C

2100
MOTORHASTIGHED

Højdepunkter

Dyna-4 giver klassens bedste, enkle og praktiske styring vha.
enten det venstre Power Control eller højre T-håndtag. Der er
også et udvalg af frontlæsser joystick, der også ændrer retning og
hastighed.

Hovedområde

www.masseyferguson.com
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Dyna-4 fordele er:
• Enestående ydelse på gården, marken eller på
vejen – 16 frem- og 16 bakgear på det ene
håndtag, alle skiftes uden brug af koblingen.
Speedmatching vælger det bedste Dynashift
forhold, når der skiftes område.
• Ultimativ brugervenlighed med venstre Power
Control håndtag, T-håndtag eller valgfri
Joystick-betjeningsgreb.
• Praktisk frontlæsserbetjening med Comfort
Control for indstilling af blødt eller hurtigt
vendegear.
• Bremsepedalen kan indstilles til at sætte
transmissionen i neutral, for betjening med en
enkelt pedal under frontlæsserarbejde.

13

Udviklet specielt til disse 100 hk til 130 hk modeller er Dyna-6
transmission velegnet til at matche den længere akselafstand
og de fire cylinder drevne traktorers enestående alsidighed.
Udover at levere fremragende kontrolfunktioner til effektiv
frontlæsserbetjening, tilbydes også fremragende funktioner til
markarbejde.
Dyna-6 tilbyder ni hastigheder i området markarbejde, plus en
fremragende overlap for højeste fleksibilitet i alle funktioner.
De 6 powershift-trin skiftes med koblingen under belastning,
med AutoDrive tilbydes automatiseret gearskift. Tophastigheden
på 40 km/t giver hurtig, effektiv transport.

MARKARBEJDE
INTERVAL

4

HOVEDINTERVAL

TRANSPORT

3

PLØJNING • KULTIVERING • SPRØJTNING •
GRÆSSLÅNING • SÅNING

2

Dyna-6 har seks Dynashift gearskift
i hvert område, hvilket giver 24
hastigheder frem og 24 hastigheder
bak, med enestående overlap og i alt ni
hastigheder til markarbejde.

FRONTLÆSSERARBEJDE • SÅNING • PLØJNING
DYNASHIFT INTERVAL

1

FØDNING • MOTORHARVER
0
km/t

5

10

15

FREM-/BAKGEAR

20

30

40

A

1400

B

D

C

2100

E

MOTORHASTIGHED

F

Højdepunkter

eco-tilstand

ECO Transmission
I ECO tilstand vil traktoren nå tophastighed, men
med lavere motoromdrejninger, hvilket især er nyttigt
ved transportopgaver. Faldet i omdrejniniger sikrer
mindre brændstofforbrug og et betydeligt fald
i støjniveauet, samt en endnu bedre køreoplevelse.

Dyna-6 fordele er:
• Maksimal produktivitet med 24 frem- og
24 bakgear, uden brug af koblingen
• Power Control håndtaget har tre funktioner i én –
frem/bak vendegear, udkobling og hastighedsskift
• Ni hastigheder i området markarbejde
• Bremsepedal sætter transmission i neutral
• Superkrybegear
• Eco funktion som standard

FRA MASSEY FERGUSON

– Raffineret præstation
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Velkommen til din ‘Arbejdsplads’
Helt fra begyndelsen af moderne traktordesign er Massey Ferguson førerhuset
kendt for høj kvalitet, og MF 5700 SL fører arven et skridt fremad. Vi arbejder
hårdt for, at du kan sidde og høste fordelene, når dagene er lange, i et
meget produktivt miljø, der forener komfort og stilhed, med brugervenlighed
og kvalitet. Fordi vi ved, at en mere produktiv fører skaber bedre
indtjening for sin virksomhed.

Og der er mere i det for dig!
Jo bedre rustet en traktor er til opgaven, jo lettere og mere effektivt kan
opgaven udføres. Der er også et andet område, hvor MF 5700 SL virkeligt
skiller sig ud fra mængden: udover den omfattende standardudstyrspakke fås
MF 5700 SL med et udvalg af forskellige førerhusmiljøer, der tilbyder en bred
vifte af udstyr, der giver dig alle de muligheder, som du har brug for.
Du kan gøre din nye MF 5700 SL ligeså unik som din landbrugsdrift.

En arbejdsplads du ikke vil forlade
Ergonomi – Alt hvad du behøver på et sted. MF 5700 SL tilbyder nem
adgang til førerhuset via store døre og brede godt fordelte trin. Alle
driftsoplysninger er, hvor du har brug for dem på det omfattende NYE
instrumentbræt og brugervenlighed er garanteret med kontakter på alle de
rigtige steder og alle betjeningsgreb bekvemt ved hånden.
Effektivitet under arbejdet – Øger produktivitet, sparer tid og gør
forskellen med 360° førerhus udsyn, let adgang til førerhuset, plus
førerhusaffjedring og sædevalg.
Essential eller Efficient – Dit valg! Vi tilbyder dig frihed til at vælge
komfortniveau og udstyr til at matche netop dine behov. Tilpas din egen
MF 5700 SL traktor med dine valg af motor, transmission, førerhusversion og udstyr.

Holdere til mobiltelefon og tablet fås som ekstraudstyr

Lidt ekstra gør en stor forskel

Hop nemt ind og ud og nyd komfort i topklasse

Nogle gange er det de små detaljer, der kan gøre en
stor forskel. MF 5700 SL førerhuset fås med en høj
grad af komfort og praktiske funktioner. Disse omfatter
automatisk aktivering af rotorblink på landevej, komfortlys
forsinkelse ved arbejdsdagens afslutning med automatisk
arbejdslysdæmpning, ekstra stik til mobiltelefoner eller bærbar
computer, radio og MP3-afspiller (USB, Aux og CD), Bluetoothforbindelse, luftaffjedret drejesæde, teleskopiske sidespejle og
elektrisk afisning, samt automatisk klimaanlæg.

Som vi alle ved, vil meget af din dag gå med at komme ind og
ud af traktoren; en bred dør og store trin giver dig let adgang.
Komfort i topklasse med et udvalg af sæder, der passer til de
forskellige arbejdsbyrder og opgaver. Mekanisk affjedring er
perfekt til kørsel på vej, mens et automatisk luftaffjedret sæde
giver ekstra komfort til lange arbejdsdage.

Standardtag med valgfri taglem

Visio-tag med førerværn mod
nedstyrtende materialer

Slimline-tag
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Dette slanke instrumentbræt som stammer fra MF 8700 serien giver hurtig,
klar og let analyse af driftsdata, der præsenteres på en 70 mm x 52 mm
farveskærm. Ikke alene er skærmen større end før, men den har en bedre
opløsning, der gør oplysninger om traktorens ydelse, arbejdsområde,
kørt arbejdsdistance, brændstof- og ureaforbrug eller motorens og
transmissionens temperatur, osv, let at læse.

Tilpas taget efter behov - så lavt som 2,50 m
Et valg af førerhushøjder og tagtyper giver dig mulighed for at tilpasse din
MF 5700 SL serie traktor for at give fremragende adgang til bygninger og
passe til netop dine behov. Standard førerhuset har et helt fladt gulv og
kombineret med standardtaget og førerhusaffjedringsmulighed, giver det
optimal komfort.
Den lavt placerede førerhus struktur er den samme, men rammen er monteret
længere nede, hvilket reducerer den samlede højde og giver fremragende
adgang til bygninger.

MF 5700 SL

FRA MASSEY FERGUSON

Nyt instrumentbræt med SIS – Setup and Information Screen
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Essential
Den nye standard for enkel betjening
Arbejdslygter og
rotorblink kontrolpanel
Essential er den basale specifikation for MF 5700 SL-serien, men den er alt andet end basal.
Den har alle de centrale elementer, du forventer fra Massey Ferguson, med en blanding
af enkelhed, brugervenlighed og alsidighed, der passer til behov, der kræver styrke og
præstation uden unødvendig luksus.

Elektronisk justering
af bagerste lift

Essential førerhuset
Fås til alle MF 5700 SL seriens traktorer og intuitivt placeret for at sikre ultimativ produktivitet på
alle tidspunkter, Essential konsollen indeholder alle de hyppigst anvendte kontrolfunktioner. Hvert
instrument er klart defineret og placeret med hurtig og nem adgang. Stolpen indeholder de mindre
anvendte kontakter samt arbejdslys og tændingsnøglen.

ESSENTIAL

Op til fire aflåselige spoleventiler kan
specificeres som ekstraudstyr
Transmissionens styrehåndtag
til ubesværede hastigheds- og
områdeskift

Gashåndtag
Elektronisk liftkontrol
Liftens dybdekontrol

CYLINDER

Essential specifikationsvalg:
• Integreret frontlift og PTO
• Mekanisk førerhusaffjedring
• Klimaanlæg med manuel justering
• Mekanisk multifunktionsljoystick
• Forberedt til AgCommand® Telemetry System
•	Panoramic førerhus med højre sidevindue
i polycarbonat

17
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Betjeningsgreb til 3. og
4. hydraulikfunktion

Elektronisk
multifunktionsjoystick

Essential førerhus med læsserjoystick
Et unikt Massey Ferguson mekanisk joystick, til traktorer, der er udstyret med
åbent‑ center hydraulik, der ikke kun styrer læsserfunktioner men også skifter
retning samt indeholder knapper til at øge eller mindske udvekslingsforhold,
udkoble og skifte mellem frem/tilbage.

Mekanisk styret
multifunktionsljoystick

Essential førerhus med elektronisk
læsserjoystick
Et armlæn monteret med elektronisk
joystick fås til Essential traktorer
specificeret med 100 l/min kombineret
flowsystem og specificeret fra fabrikken
som klar til læsser. Dette giver ikke
kun jævn og præcis læsserbetjening,
men har også knapper til at styre
transmissionen, læsseren, de bageste
hydraulikventiler, eller frontliften.

FRA MASSEY FERGUSON

Essential standardfunktioner omfatter:
• Control Center med T-håndtag transmissionshåndtag
• Dyna-4 16x16 semi-powershift transmission
• Eller Dyna-6 24x24 Eco med AutoDrive
•	“Brems til neutral” sætter transmissionen i neutral,
når du bremser
• Mekanisk styring af spoleventiler

3
4

Efficient
produktivitet lige ved hånden
Efficient specifikationsvalg:
• Mekanisk førerhusaffjedring
• Integreret frontlift og PTO
•	Læsserjoysticks med betjeningsgreb til transmissionen
• Datatronic 4 CCD Console
• Klar til AgCommand® Telemetry System

Arbejdslygter og
rotorblink kontrolpanel
Elektronisk justering
af bagerste lift

EFFICIENT

Efficient førerhuset
Med fokus på at levere øget produktivitet takket være de vigtigste funktioner, gør Efficient
pakken det muligt for føreren at arbejde hurtigere, efter en højere standard og med større
nøjagtighed. Efficient specifikationen fås til alle MF 5700 SL seriens traktorer. Den leveres som
standard med enten en Dyna-4 eller Dyna-6 transmission og AutoDrive.
Traktorer, der er leveret klar til læsser, kan specificeres med en elektronisk multifunktionsjoystick
som ekstraudstyr, som er integreret i armlænskonsollen. Samt betjening af læsser og
transmissionsfunktioner, som kan også bruges til at styre frontliften, der leveres som
ekstraudstyr.

AutoDrive betjening
Op til fire aflåselige spoleventiler kan specificeres som ekstraudstyr
Transmissionens styrehåndtag til ubesværede hastigheds- og områdeskift
Elektronisk liftkontrol
Gashåndtag
Lift dybdekontrol

Kontakter til front- og
bag-PTO og funktion
til automatisk PTO

3
4
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Efficient standardfunktioner omfatter:
• Dyna-4 eller Dyna-6 transmission med AutoDrive
• Klimaanlæg med manuel justering
• Luftaffjedret sæde
• Spoleventilers elektriske og mekaniske betjeningsgreb

CYLINDER
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CYLINDER

Betjeningsgreb
til hydrauliske
læsserfunktioner
Gear/områdeskift –
forøg

Betjening af frem/
bak-gearskift

Gear/områdeskift –
formindsk

Elektronisk
liftkontrol
Elektronisk
multifunktionsjoystick

Dybdekontrol
Transmissionens
styrehåndtag

Sekvensaktivering ved
foragerstyring
Motoromdrejninger memo A
C1 fartpilot
Gashåndtag

Ekstraudstyret Datatronic 4 CCD (Control Center Display) har en perfekt placeret
7" farveskærm. Den kan justeres fuldt ud til førerens øjenhøjde. CCD'en
viser vigtige traktoroplysninger, hukommelser og opgaver og tilbyder større
automatisering af foragerstyring. CCD'en har automatiske vejlednings- og
ISOBUS-kapaciteter og kan udstyres med et kamera.

19
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Essential Panoramic førerhus (ekstraudstyr)
Optimalt udsyn hele vejen rundt til vedligeholdelsesarbejde

MF 5700 SL seriens Panoramic førerhus giver uhindret udsyn til højre for sikker og
effektiv betjening af sidemonteret udstyr. Den brede, polycarbonat skærm i ét stykke er
ekstremt hård og beskytter føreren mod faldende genstande.
En særlig anti-ridse coating og et dedikeret vasker/visker-system sikrer perfekt udsyn under alle forhold.
Til kommunale opgaver og vejvedligeholdelse kan førerhuset udstyres med monteringsbeslag og ledninger til
advarselslys og skilte.
Hvis du vil have flere oplysninger om Massey Ferguson traktorer med Panoramic førerhus og deres
fremragende funktioner, skal du blot kontakte din lokale MF forhandler eller distributør.

21
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Din alsidige, pålidelige arbejdshest

Vi forstår dine behov. Uanset om du er entreprenør eller landmand, opdrætter kvæg eller dyrker afgrøder eller
grøntsager, vil den utroligt alsidige MF 5700 SL serie kunne dække alle dine behov.
Den nyeste teknologi og enkel betjening
•
•
•
•
•
•

Højt komfortniveau og fremragende kontrol
Gør hele din arbejdsdag lettere og mere effektiv
Sektorens førende indenfor motorydelse og drejningsmoment, med reducering af brændstofforbruget og vedligeholdelsesomkostninger
Fremragende manøvredygtighed til hårdt arbejde på gården, i marken eller på vejen – en fantastisk all-rounder
Auto-GuideTM 3000 styresystemet øger præcisionen og fjerner overlap, sparer brændstof og tid og minimerer samtidigt førerens træthed
Foraksel- og førerhusaffjedringssystem forbedrer komforten og letter presset på føreren på lange hårde dage

Fremragende udsyn
• Ubegrænset udsyn med den skrå motorhjelm
• Enestående valgmuligheder af førerhusets højde, så lavt som 2,50 m
• Den perfekte traktor til landbruget og til læsseropgaver

Fantastisk styrke til alle opgaver
• Kraftige motorer, suverænt transmissionsvalg og fremragende stabilitet gør dem til ekstraordinære planteavlstraktorer
• Høj motoreffekt og drejningsmoment leveret ved lave motoromdrejningstal for stor ydelse og økonomi
• Hydraulik med højt flow og stor adræthed gør den til det den perfekte læsserpartner
•	Responsive hydrauliske systemer tilbyder hurtig, præcis kontrol, uanset om traktoren håndterer materialer eller slår græs, bruges til
ballepresning, pløjer, bruger kultivator eller sår i marken
• Imponerende PTO effekt opfylder kravene fra ethvert redskab

23
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MF 5700 SL

Den uovertrufne
læsserspecialist
MF 5700 SL serie traktorer er designet specifikt til
at give optimal håndteringsevne med MF 900 serie
læssere. Den perfekte kombination – begge er fuldt
integreret på fabrikken til at levere ultimativ ydelse.

3
4
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MF 900 seriens læssere
uden parallelstyring
MF 941
MF 951

MF 5700 SL

MF 900 seriens læssere med parallelstyring
MF 946

MF 948

MF 949

MF 956

MF 5710 SL

l

l

l

l

l

l

MF 5711 SL

l

l

l

l

l

l

MF 5712 SL

l

l

l

l

l

l

MF 5713 SL

l

l

l

l

l

l

Løftehøjde til drejetap

m

3,75

4,0

3,75

3,75

3,90

4,0

Løftekapacitet ved maks. højde ved drejetap

Kg

2150

2310

1900

2210

1890

2060

Løftekapacitet jordhøjde ved drejetap

Kg

2810

2920

2400

2770

2220

2520

Min tilbagetipvinkel

Grader

43

46

43

43

44

44,8

Maks. tømningsvinkel

Grader

59,7

55,5

60

60

54

55
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• Fremragende udsyn over slankt instrumentbræt og skrå
motorhjelm
• Meget manøvredygtig, adræt design

Mulighed for Visioline-tag med fuldt udsyn
under arbejde med læsseren

• To førerhuspositioner og et udvalg af Standard, Visioline eller
Slimline tage
• Et udvalg af tre hydrauliske systemer giver ekstraordinært
tryk, flow og respons
• Venstre Power Control håndtag eller højre T-håndtag til at
ændre retning, skifte hastigheder og vælge neutral
• Et udvalg af joystick til betjening af læsser samt skift af
retning og hastighed
• ‘Brems til neutral’ – Bremseaktiveret transmission til
neutralfunktion
• ‘Comfort Control’ – Justerbar følsomhed for vendegear – fra
langsom og blød til hurtig og dynamisk

Unikt Massey Ferguson
multifunktionsljoystick

• Traktorer bestilt ‘forberedt til frontlæsser’ kræver bare
montering af læsserrammer og redskab

En high-visibility motorhjelm er
varemærket for en god læssertraktor,
hvilket giver fremragende udsyn over
læsseren, redskab og betjening

MF 900 serien: Den ultimative læsser
• Designet til MF 5700 SL seriens traktorer
• Rammens rene design giver uovertruffent udsyn og
sikkerhed
• Lukket rørsystem reducerer risikoen for beskadigelse
• ‘Lock & Go’, halvautomatisk tilslutning og fjernelse af
systemet forenkler montering

Det gennemtænkte design giver rigeligt
med plads mellem frontlæsserens arme
og motorhjelmen, der giver fremragende
adgang til motoren og luftfilteret.

Nem til- og frakobling af læsser
og redskab gør hele opgaven
hurtigt og meget ligetil.
Læsserens traktorbeslag sidder tæt ind mod traktorens
chassis. Den integrerede struktur er omhyggeligt
designet af vores ingeniører, som ved, hvordan en
traktor og en læsser skal fungere.

• Hurtig tilkobling af alle slanger
• Soft Drive absorberer stød og beskytter førere og maskinen
mod stødpåvirkninger
• Fuldt integreret betjening gennem udvalg af MF 5700 SL
seriens joysticks
• Enkel montering af et bredt udvalg af redskaber

FRA MASSEY FERGUSON

MF 5700 SL serien: Ultimative læsserfunktioner
Modeller med læsser har større løftekapacitet
og nye fyldningsvinkler, der giver imponerende
materialehåndtering, især når der bruges skovlredskab.

3
4

Enestående læsserfunktioner
Et væld af dedikerede designfunktioner gør MF 5700 SL
serien til klassens bedste læssertraktorer – uden undtagelse.
Udstyret med eksklusivt designet MF 900 læssersortiment,
tilbyder MF 5700 SL serien det ultimative inden for raffineret
læsseranvendelse.

Alt under kontrol
Alle MF 5700 SL seriens traktorer
kommer med et udvalg af tre
forskellige multifunktionsjoysticks,
der giver førerne mulighed for at styre
læsser, hydraulik og transmission
på samme tid, uden at tage hånden
fra rattet for optimal nøjagtighed og
sikkerhed på arbejdspladsen.

B

Læsserbetjening
Frem/bak skift

D
C
Gear/områdeskift

A

• Mekanisk multifunktionsjoystick
•	Elektronisk – Essential - monteret
på armlænet
•	Elektronisk – Efficient - Integreret
i armlæn

MF 5700 SL

CYLINDER
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Total kontrol – Brems til neutral
Det at sætte transmissionen i neutral kan nu forbindes
til bremsepedalen. Det betyder, at med kun en fod, kan
føreren bremse og koble fra på samme tid, hvilket giver fuld
kontrol over maskinen. Det gør læsserbetjening lettere, mere
komfortabel og sikker hele vejen rundt.

‘Multifunktionsjoystick’
hovedfunktioner:
A. Hæv
B. Sænk
C. Fyld
D. Tøm
Kombinerede funktioner:
A/C. Hæv og fyld
A/D. Hæv og tøm
B/C. Sænk og fyld
B/D. Sænk og tøm –
skovl indstillet til
vandret position

Visio tag
Visio tag som ekstraudstyr
giver perfekt udsyn ved stabling
af baller eller lastning af
trailere. Glaspanelet indeholder
solpersienner og kan lukkes
eller skubbes åbent ind i taget.
Glaspanelet giver også en vis
solbeskyttelse så føreren kan
arbejde under alle forhold.
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Højdepunkter

FRA MASSEY FERGUSON

Ultimative
læsserspecifikationer
Traktorer bestilt som ‘forberedt til frontlæsser’
er udstyret med uovertruffent udvalg af
fabriksmonterede funktioner og kræver blot
montering af læsserramme og redskaber.
• Fuldt integreret traktorbeslag til frontlæsser
•	Slanger til spoleventiler monteret på
frontlæsserkonsollen
• Udvalg af mekaniske eller elektroniske joysticks

Mekanisk eller elektronisk styring giver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yderligere funktionsindstillinger på instrumentbrættets SIS-skærm
Skovlryster-system*
Automatisk valg af motoromdrejninger, når joysticket bevæges*
Lås/lås op monteringsbolte
Indstilling af hydraulisk flowhastighed*
Læsseraffjedring til/fra
Transmission til neutral med bremseindstilling
Betjening af 3. og 4. læsserfunktioner

* Fås med elektrohydraulisk læsserventil

www.masseyferguson.com
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Ubesværet manøvredygtighed
og præcisionsstyring
Kompakte og manøvredygtige: MF 5700 SL traktorer betjenes nemt og komfortabelt i marken,
på vejen, på gårdspladsen og i bygninger.
Firehjulstræk og differentialespærre
• Automatiseret styring – Transmissionens styreenhed automatiserer
de hyppigst anvendte funktioner, herunder differentialespærre, PTO og
transmissionens Speedmatching
• Hydralock giver ægte firehjulstræk med hurtig og fuld simultan aktivering af
forreste og bagerste differentialespærrer
• Centermonteret (lukket) drivaksel giver fremragende frihøjde
• Smalt styreudslag for optimal manøvredygtighed til læsserarbejde og hurtige
foragervendinger i marken

Forakselaffjedring
Ekstra komfort og forbedret trækkraft tilbydes i form af ny og innovativ
forakselaffjedring, som er udviklet af Massey Ferguson udelukkende til
MF 5700 SL traktorerne.

MF 5700 SL
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SpeedSteer til nøjagtige vendinger
SpeedSteer reducerer førerens arbejde og giver hurtigere
foragervendinger. Denne nye, valgfrie funktion gør det muligt
for føreren at justere styreudvekslingsforholdet og vælge
det optimale antal omdrejninger af rattet, der kræves for en
given grad af styrevinkeldrejning. Systemet kan slås til og
fra. Over 18 km/t, slår det automatisk fra for sikker betjening
ved høj hastighed i marken og på vejen. Speedsteer forenkler
foragervendinger og maksimerer produktiviteten i marken og
ved opgaver såsom læsserbetjening.

Lille venderadius
Forbedret manøvredygtighed til læsserarbejde, på gårdspladsen og ved vending på forageren. Det buede design
af chassis og motorhjelmen sikrer markedets bedste venderadius, der giver føreren større frihed til at bevæge sig
i trange områder såsom gårdspladser.

Trinløs bremsning
Sikker og effektiv bremsning fra store skivebremser kølet med konstant tryk smøring.

Træk til enhver opgave
Bagerste træk tilbyder et udvalg af drejetappe, pickupkrog, gaffel, K80 kugletræk eller trækstang og er komplet
nydesignet for at gøre tilkoblingen hurtigere, lettere og sikrere. ISO-krogen er kompatibel med en bred vifte af
alternative gafler og trækstænger i forhold til pågældende marked.

Kraftfuldt hydrauliksystem til
selv de mest krævende opgaver
Moderne redskaber stiller flere og flere krav til traktorerne,
der anvendes til at drive dem, som konstant skal
præstere mere og skarpere. MF 5700 SL kommer med
enorme kapaciteter, let håndtering af tunge opgaver med
enestående løfte- og drevkapacitet til de nyeste redskaber.

Effektiv lift
Bagerste lift er optimeret specifikt til denne
traktorstørrelse. Det kan prale med en
imponerende løftekapacitet på op til 5200 kg,
hvilket betyder, at tungt monteret udstyr kan
løftes med lethed. Fuldt justerbare liftarme
og tunge stabilisatorer giver justering for
den korrekte fastgørelse og indstilling af en
bred vifte af monterede og semi-bugserede
redskaber. Bageste koblinger er udstyret
med et hydraulisk trykudligningssystem
til hurtig og sikker frakobling. I alt op til
fire spoleventiler er tilgængelige til mere
komplekst udstyr.

Ekstra spoleventiler
• Et stort udvalg af hydraulikventiler og kontrolfunktioner hjælper dig med at få mest muligt ud af
moderne redskaber, med let betjening
• Fås med to til fire spoleventiler
• Mekanisk håndtag og joystickstyring på Essential versioner med Åben Center og kombinerede
flowsystemer
• Mulighed for elektronisk joystick til ‘forberedt til frontlæsser’ Essential traktorer med kombineret flow
• Elektrohydraulisk fingerspidstyring af Efficient traktorer med Lukket Center load-sensing og
110 l/min traktorer, med mulighed for elektronisk joystick til læsserklare modeller
• Elektronisk joystick kan også styre frontlift og bageste spoleventiler, når læsseren ikke er i brug

Højdepunkter
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• Baglift kapacitet op til 5200 kg
• Integreret frontlift med 2500 kg
liftkapacitet som ekstraudstyr
• Nu elektrisk joystick der kan betjene
frontlæsser, frontlift eller bagerste
spoleventiler

31
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Model
MF 5700 SL Essential
MF 5700 SL Efficient

• Standard Åben Centre
58 liter/min system 58 liter/min
af olie er tilgængelig for lift og
eksterne hydraulikfunktioner.
Masser af flow og tryk til løft af
tungt udstyr eller at drive tilbehør.

Lukket centersystem
110 l/min
m
m

l Standardsspecifikation m Ekstraudstyr

Brancheførende Elektronisk
liftkontrol (Electronic Linkage
Control – ELC) er standard
Det nyeste system til elektronisk
liftkontrol (Electronic Linkage
Control – ELC) giver en præcis
og hurtigt reagerende kontrol af
liftens funktioner, hvilket sikrer
præcis styring af arbejdsdybden og
arbejdshøjden på redskabet.

Stærkt integreret frontliftsystem (Integrated Front Linkage System – IFLS) –
Tilgængelig som en ekstraudstyr, og designet til at matche forakselaffjedringen, giver den kompakte
integrerede frontlift fuld udnyttelse af MF 5700 SL seriens styrke for øget produktivitet med
kombinationen af front- og bagmonterede redskaber. Den tætkoblede frontlift er en integreret del
af designet, der bevarer traktorens kompakte dimensioner, som hjælper med at give stabilitet og
manøvredygtighed.
• El-stik
• Et sæt hydrauliske koblinger (standard)
• Front PTO mulighed
•	Forbedret frihøjde muliggør at traktoren kan
anvendes i vanskeligt og hårdt terræn

Betjeningsgreb omfatter en ELC
‘mus’ og et enkelt panel, der
giver en nem og enkel linkstyring.
Redskabs støddæmpere er også
en yderst nyttig standardfunktion.
Ekstern styring af løft/sænk er
placeret på højre og venstre
skærme.
ELC ‘musen’ er placeret specifikt
til højre for føreren for at give
nem og hurtig adgang, der giver
præcis styring af redskabsdybde og
hævning og sænkning af liften.
Det elektroniske liftpanel giver let
justering af andre liftfunktioner for
øget produktivitet.

• 100 liter ‘Kombineret’ flow
system (ekstraudstyr)
100 liter/min olieflow opnås ved
tryk på en knap, et højere flow er
til rådighed for ekstra hastighed af
flow under læsserbetjening.

Funktioner omfatter:
Position/Intermix/Dybdekontrol –
Til præcisionsbetjening med alle
redskabstyper
Styring af liftens hastighed ved
sænkning – Til optimal ydelse og
sikkerhed, herunder lås
Styring af maksimal løftehøjde –
Juster løftehøjden præcist og beskyt
PTO-drivaksler, beskyt både traktor og
redskab og reducer cyklustider under
foragervendinger
Styring af Løft/Sænk/Højde/Dybde –
Giver mulighed for præcis justering og
sikrer nøjagtig styring
Redskabsstøddæmpere (Active
Transport Control – ATC) – Sikrer
støddæmpning til liften og beskytter
traktoren under transport af tunge
redskaber, hvilket resulterer i forbedret
førerkomfort

Højdepunkter

- Ikke tilgængelig

Transmission
Dyna-4 og Dyna-6
Dyna-4 og Dyna-6

Åben centersystem
58 l/min
100 l/min
l
m
l

• Lukket Center (ekstraudstyr),
Belastningsfølende højt flow
110 lukket center, load-sensing
højt flow 110 liter/min til
hurtigere hydraulisk respons.
Dette bruger en pumpe med
variabel oliemængde i tillæg
til load-sensing systemet, der
findes ovenfor. Højt flow ved lave
motoromdrejningstal opretholder
høj ydelse med økonomi, da
denne pumpe kun leverer olie
efter behov, mens den fulde
effekt af pumpen med den store
kapacitet kun sættes ind, når det
kræves.

Fremragende betjening og ydelse –
Kraftudtag
Uanset om du er en entreprenør, har
mælkeproduktion, blandet bedrift eller
familielandbrug, er MF 5700 SL serien designet
til at opfylde dine daglige behov. Fremstillet til at
håndtere kravene til moderne landbrugsmaskiner
og til at levere arbejdshastighederne, du har brug
for, tilbyder MF 5700 SL serien en bred vifte af
specifikationer til optimal løsning af enhver opgave.
En række PTO muligheder og udstyr tilbyder hurtig,
præcis styring, uanset om traktoren håndterer
materialer eller slår græs, presser baller, pløjer,
bruges til jordbearbejdning, sprøjtning eller såning
i marken.
Højeffektiv PTO
Denne PTO er baseret på en ukompliceret drivlinje, som
sikrer maksimal effektoverførsel. Valg af PTO hastighed er
elektrohydraulisk. Vippekontakter er bekvemt placeret på konsollen.

Avanceret hydraulik

www.masseyferguson.com
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A. 540 Eco PTO-hastighed @ 1560 o/m
B. 540/1000 PTO-hastighed @ 2000 o/m
B

Effekt (hk)

A

1100

PTO-aktivering
PTO-aktivering forbliver elektrohydraulisk med samme 3-trins sikkerhedskontakt (Til, Fra, og
Lås/Brems). Standard ekstern skærmmonterde kontakter er til rådighed for PTO-aktivering og
frakobling.

1200

1400

1600

1800

2000

2200

•
•

Motoromdrejninger (o/m)
Tilpasningen af de tilgængelige PTO-omdrejninger til
motoromdrejningerne er designet til at sikre en optimal
udnyttelse af AGCO POWER motorens ydelses- og
drejningsmomentegenskaber, mens brændstofforbruget
minimeres for maksimal produktivitet og effektivitet.

•
•
•
•

Uafhængig 540/540 Economy o/m som standard
540/540 Economy/1000 o/m ‘economy’ tilbyder standard og ECO PTO
omdrejninger ved 1560 motoromdrejninger for at spare brændstof og sænke
produktionsomkostninger
Elektrohydrauliske valgkontakter giver føreren optimal komfort
Knap til PTO STOP/START på bagskærmen giver føreren mulighed for at tilkoble
maskiner trygt og sikkert udenfor traktorens førerhus
Automatisk PTO vil til- og frakoble, når den bageste lift sænkes og hæves
Front PTO tilgængelig som ekstraudstyr

Førerkontrol med kontakten monteret i højre
konsol

Elektrohydrauliske PTO-hastighedsvalg

www.masseyferguson.com
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AGCO FUSE® Technologies:
Bevar forbindelsen, uanset hvor du er
De integrerede og ikke-integrerede
teknologiske løsninger MF 5700 SL serien
indeholder, viser klart den høje standard for
udvikling og innovation, som Massey Ferguson
repræsenterer. Information er magt, når det
gælder om at få arbejdet gjort mere effektivt
og mere produktivt. Dette er grunden til, at
Massey Ferguson leverer enkle og driftsikre
teknologiløsninger, der resulterer i uovertruffen
brugervenlighed, forbedret produktivitet og
lønsomhed gennem højere udbytter og lavere
produktionsomkostninger og større overskud.

Du kan finde flere oplysninger om FUSE® Technologies
på: http://www.agcotechnologies.com/MFEAME

AGCO’s overordnede teknologistrategi hedder Fuse™ Technologies, og den giver professionelle
landmænd i hele verden problemfri integration og tilkobling på tværs af alle deres landbrugsaktiver.
Det vil betyde en stor forandring for landbruget i kraft af præcisionslandbrugsløsninger, der fører til
lavere omkostninger, større effektivitet og rentabilitet.
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LANDBRUGSKONTOR
KORNTØRRING, OVERVÅGNING
OG STYRING

AFGRØDEPLEJE OG
ANVENDELSE AF
NÆRINGSSTOFFER

MOBIL

JORDBEARBEJDNING OG
MARKFORBEREDELSE

SÅNING

STØTTE TIL BESLUTNINGSTAGNING:
FORHANDLERE OG
SERVICEUDBYDERE
HØSTNING
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36

CCD-konsollen

Holder dig informeret og i kontrol

Maskine
Styring

Maskine
Styring

ISOBUS

1
Fuld styring af traktorfunktioner og optimering af funktioner såsom
transmission, motor og hydraulik.
Samtidig justerer systemet plovens dybdehjul i forhold til liften.
Det samme system bruges også til at styre redskaber på frontlift,
automatisere dybdeindstillinger og hele betjeningen, synkroniseret med
bagerste lift.

2
Videotilstand – Billeder fra et indbygget kamera kan vises på
konsolskærmen, så føreren kan overvåge komplekse redskaber eller
blot forbedre sikkerheden og effektiviteten ved bakning.

3
Indstillinger til foragerstyring – CCD konsollen leveres som
standard med det mest intuitive, ligetil og brugervenlige automatiske
foragerstyringssystem på markedet i dag og udviklet eksklusivt
af Massey Ferguson. Den er designet til at spare dig en betydelig
mængde tid på forageren, så du kan koncentrere dig om betjeningen,
så du kan med lethed kan maksimere ydelsen.

Fås som ekstraudstyr til MF 5700 SL Efficient modeller: CCDkonsollen giver dig oplysninger lige ved hånden, så du hurtigt kan
træffe de bedste beslutninger til at køre din forretning effektivt.

37

ISOBUS til total redskabsstyring – ISOBUS tillader
et redskabsproducents styresystem, at blive vist på
konsolskærmen, hvilket sparer ejere og fører tid og penge,
uden behov for at installere ekstra terminaler i førerhuset.
Sæt blot redskabets ledninger ind i traktorens ISOBUS-stik og
systemet uploader automatisk betjeningsmenuer og vises på
skærmen. MF 5700 SL ISOBUS anvendes til AEF (Agricultural
Industry Electronic Foundation) certificering.

5
Husk data og indstillinger – Op til otte forskellige
hukommelser sætter systemet i stand til at registrere
oplysninger under arbejdet på det bearbejdede område,
brændstofforbrug, antal arbejdstimer og meget mere.
Alle indstillinger og parametre kan gemmes af CCD, med sikker
back-up af disse traktorindstillinger: En virkelig unik funktion
i CCD er muligheden for at gemme de lagrede
traktorindstillinger i et USB-hukommelsesstik og styre disse
indstillinger, før arbejdet påbegyndes. Alle disse indstillinger kan
overføres mellem alle dine maskiner udstyret med CCD.

FRA MASSEY FERGUSON

4
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Maksimer din indtjening
med Auto-GuideTM 3000

Auto-Guide™ 3000 er et fuldt udstyret, håndfrit styresystem,
tilgængelig som ekstraudstyr på din nye MF 5700 SL.
Auto-Guide™ 3000 kan levere sub-meter, decimeter og
centimeter nøjagtighed, hvilket forøger driftens effektivitet.

• Nemt, hurtigt sat op med Go Mode-funktion – starter op inden for 5 minutter, selv for
førstegangsbrugere
• Eliminerer stort set overlap, hvilket forøger det dækkede areal per time
• Styresystemer har vist sig at spare op til 12 % brændstof i marken
• Mere effektiv arbejdstid betyder mindre stress og træthed for føreren og mere tid til at
optimere maskinens ydelse

Du skal blot vælge det niveau af nøjagtighed, som du har brug for,
uanset om det er til sprøjtning, såning eller jordbearbejdning samt
terminalen, der skal bruges til at køre Auto-GuideTM 3000 – Det
kan enten være integreret i din CCD-konsol eller aktiveret på den
avancerede Touch Screen C3000 terminal.

Maskine
Styring

Maskine
Styring
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Auto-Guide™ 3000 TopDock og antenne

Vælg det niveau af nøjagtighed, som du har brug for
Nøjagtighed

30 cm

20 cm - 5 cm

2 cm

Auto-Guide 3000 TopDock

Auto-Guide 3000
TopDock med IMU

Auto-Guide 3000 TopDock med
IMU og Radio snap-in

Omkostning

EGNOS*

Abonnement

Abonnement/licens/basestation

Programmer

Sprøjtning/spredning
Brug af kultivator
Kortlægning

Sprøjtning/spredning
Brug af kultivator
Kortlægning

Såning/plantning
Stribedyrkning
Lugning

Modtager

™

™

™

*Uden gebyr

RTK-basestation

Vælg din konsol
Allerede integreret med din
eksisterende Datatronic CCD
for hurtig, enkel brug

Vælg C3000-konsol til
avancerede funktioner,
der giver dig mulighed for
bevare konstant registrering
af jobs og opgaver
TopDock modtager med snap-in-modul

Du kan finde flere oplysninger på www.masseyferguson.com/autoguide3000

www.masseyferguson.com
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Flåde
Styring

AgCommand® giver dig konstant
fingeren på pulsen

AgCommand® er den perfekte flådestyring og det perfekte
overvågningsværktøj til store virksomheder, entreprenører eller enhver,
der har brug for at holde et vågent øje med udstyr der er i marken – på
alle tidspunkter. Det er en del af FUSE® Technologies, der kan monteres
med en lang række udstyr for at skabe et omfattende, universelt
system.
Driftsdata indsamles automatisk, overføres trådløst og vises i næsten
realtid på en sikker webside – der skal ikke installeres noget specielt
software.
Fleksibilitet på farten
Tag alle fordelene ved AgCommand® med i marken med den
nye AgCommand®-app, til iPads og iPhones, så du kan overvåge
maskinoplysninger, såsom aktuelt brændstofniveau, uanset hvor du er,
og når du vil. Du kan også bruge historik- og effektivitetsrapporter og
analysere udstyret i marken.
App'en giver alle de samme funktioner som desktopversionen,
herunder den samme næsten realtidsadgang til maskinens startside,
der leverer oplysninger hurtigt og giver et godt overblik over maskinens
data – position, adresse og vejr.
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Scan mig for at hente app'en!

Startside

Maskinoplysninger

Historikrapporter

Effektivitetsrapporter

AGCO’s overordnede teknologistrategi hedder Fuse™ Technologies, og den giver professionelle landmænd i hele verden
problemfri integration og tilkobling på tværs af alle deres landbrugsaktiver. Det vil betyde en stor forandring for landbruget
i kraft af præcisionslandbrugsløsninger, der fører til lavere omkostninger, større effektivitet og rentabilitet.

www.masseyferguson.com
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Service på den nemme måde
Service er enkel og ukompliceret, fjerner besværet med at vedligeholde
traktoren og giver dig mere tid i marken. Intervallerne er øget med 25 % til
500 timer, så vedligeholdelsesomkostningerne er reduceret betydeligt.

Kabineluftfilteret er nemt at
afmontere i forbindelse med service.

Den specialformede motorhjelm
og det gennemtænkte design
giver nem adgang til motorens
oliepind og filtre.

Den velproportionerede kølepakke
er let at få adgang til, rengøre og
vedligeholde. Det er også nemt at få
adgang til motorens luftfilter.

Den kompakte kølepakke indeholder
fremragende udsyn over den slanke,
smalle motorhjelm, mens der stadig er
masser af plads til frisk luftcirkulation,
rengøring og service.

Maskiner for livstid fra Massey Ferguson
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Alle, der sætter høje standarder for traktorer, vil også gøre det,
når det drejer sig om vedligeholdelse
Massey Fergusons forhandlernetværk sikrer, at hver eneste maskine leveres med den support og
service, du behøver for at blive ved med at arbejde – uanset hvornår og hvor du har brug for det.
Massey Ferguson er altid med dig, når du har brug for det, også i travle perioder. Vores mange salgssteder er
placeret sådan, at vi har et af Europas mest omfattende servicenetværk inden for landbrugsmaskiner. Men vi kan
tilbyde meget mere end det: Vores traktorservicepakker samt vores individuelle finansieringsløsninger kan hjælpe
dig med at drive din forretning på en konkurrencedygtig og omkostningseffektiv måde – både hvad angår køb af
din MF 5700 SL traktor og gennem hele dens levetid.
Du kan få information om vores store udvalg af services hos din lokale Massey Ferguson
forhandler, så du kan øge din MF 5700 SL traktors levetid og reducere de samlede
omkostninger. Din Massey Ferguson salgs- og servicerådgiver står til rådighed med
detaljeret vejledning i, hvad der passer bedst til dine behov.

manager* giver absolut driftssikkerhed
manager serviceordning med udvidet garanti* er en omfattende, brancheførende pakke,
der sørger for total pleje af din traktor gennem rutinemæssig vedligeholdelse, reparation og
en 100 % AGCO garanti, der omfatter:
• Motor og transmission
• Elektronik
• Hydraulik
• Førerhus og betjeningsfunktioner
• PTO
• Aksler
• Styretøj
Regelmæssig service i manager ordningen sørger for ‘forebyggende vedligeholdelse’ –
udbedring af fejl, inden de udvikler sig til problemer, hvilket er med til at reducere spildtid.
Fuld forhandlerservicehistorik, der bruger originale AGCO dele, øger også gensalgsværdien
for din maskine.

AGCO Finance* giver den perfekte finansiering af din forretning
AGCO Finance er en integreret finansieringsservice i Massey Fergusons skræddersyede
løsning til dit landbrug, der omfatter:
• Leasing
• Lånemuligheder
• Leje med forkøbsret
• Fuld servicepakke
• Driftsleasing
• Aksler
* Du bedes kontakte din lokale Massey Ferguson forhandler for at få information om mulighederne i dit område. De
gældende vilkår og betingelser kan variere afhængig af markedet eller landet.

Brancheførende dele leveres af AGCO Parts.

www.masseyferguson.com
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Standard- og ekstraudstyr efter førerhustype
MF 5700 SL opfylder allerede som standard alle dine ønsker til brugervenlighed og effektivitet. Nyd processen med at skabe noget personligt til dig, ved at vælge de bedst
egnede Massey Ferguson specifikationsniveauer til at gøre din MF 5700 SL traktor den perfekte landbrugspartner.
Essential

Efficient

MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL

MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL
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Modeller
Motor
High visibility motorhjelm
Motorvarmer
Automatisk lave motoromdr
Motor A Memo
Transmission
Power Control vendegear
T-håndtag på Control Center
T-håndtag på armlæn
Dyna-4 40 km/t Speedmatching
Dyna-4 40 km/t Autodrive
Dyna-6 40 km/t Autodrive
Supercreeper
Lagret hastighed
Bremsning til frigear
Førerhusmiljø
Standardførerhus
Mekanisk førerhusaffjedring
Low Profile førerhus
Panoramic førerhus (5 stolper og højre vindue i polycarbonat)
Standardtag
Visio-tag
Slimline-tag
Tagluge
Standard aircondition med manuel justering
Automatsk klimaanlæg/klimastyring
Køleboks
Luftaffjedret drejesæde
Automatisk luftaffjedret sæde med dynamisk dæmpningssystem
Ekstra sæde
Radio præforbundet
Radio – MP3 – SD-kortåbning – USB
Radio – CD -MP3 – forstærker, bluetooth, USB og front-aux
Standardsidespejle
`Store teleskopsidespejle
Stiore teleskopiske sidespejle med elektrisk justering og afisning
Radar og hjulslipkontrol
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Efficient

Førerhusmiljø
Speedsteer
CCD/Datatronic 4 med video og ISOBUS kapabilitet
Foragerstyringssystem
Auto-Guide™ forberedt
Auto-Guide™ 3000
AgCommand® (Telemetri)
Chassis og hydraulik
Mekanisk styring af spoleventiler
Elektrisk og mekanisk styring af spoleventiler
Power beyond
Forberedt til læsser med mekanisk multifunktionsjoystick
Forberedt til læsser med elektrisk multifunktionsjoystick
Elektronisk liftkontrol med aktiv transportstyring
Automatisk PTO-funktion (liftaktivering)
Firehjulstræk
Differentialespærre
Automatisk firehjulstræk og differentialespærrefunktioner
Teleskopstabilisatorer
Integreret frontlift
Integreret front PTO
Elektrisk udstyr
Automatisk afbryderkontakt
ISO-signalstik
Ekstern liftkontrol på skærme
Ekstern PTO start/stop betjeningsgreb på skærm
Arbejdslygter
Ekstra arbejdslygter på gelændere og bagskærme
Andet udstyr (Specifikationer kan afhænge af markedet)
Forakselophæng
Tohjulstræk
Drejbare forskærme
Ekstra varmeapparat i førerhus
Hydraulisk anhængerbremse
Pneumatisk anhængerbremse

MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL

MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL
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- Ikke tilgængelig

l Standardsspecifikation m Ekstraudstyr

FRA MASSEY FERGUSON

Essential
Modeller
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Standard specifikationer
Motor
Maks (ISO 14396) hk @ 2000 o/m
Maks. drejningsmoment (Nm) @ 1600 o/m
Motortype
Transmission
Type
Hastigheder (skift under belastning)
Områder (robotstyrede)
Min. hastighed (km/t) @ 1400 o/m*
Krybegear, ekstraudstyr
Min. hastighed (km/t) @ 1400 o/m* med krybegear
ECO tilstand
PTO (bag)
Funktion/kontrol
Standard PTO omdrejninger
Ekstraudstyr, PTO omdrejninger
PTO omdr. @ 540 & 1000 motoromdrejninger
540 Eco
PTO-aksel
Standard
Ekstraudstyr
Hydraulik
Maks. olieflow – Trin 1
Standard maks. olieflow – Trin 2
Maks. olieflow – Trin 2, ekstraudstyr
Kombineret flowstyring
Valgfri maks. olieflow
Maks. tryk (bar)
Standard spoleventiler
Spoleventiler, ekstraudstyr
Lift
Betjeningsgreb
Maksimal løftekapacitet (kg)
Liftarme
Frontlift
Maksimal løftekapacitet (kg)
Front PTO
Type
PTO omdrejninger (o/m)

MF 5710 SL
105
420

4/6
4
1,3/1,1
32 x 32/48 x 48
0,1/0,09

MF 5711 SL
MF 5712 SL
110
120
468
502
AGCO POWER elektronisk indsprøjtning/common rail – 4,4/4
Dyna-4/Dyna-6 – 24F/24R Semi-powershift gearkasse med venstrehåndshastighedsregulering
4/6
4/6
4
4
1,3/1,1
1,3/1,1
32 x 32/48 x 48
32 x 32/48 x 48
0,1/0,09
0,1/0,09
Maks. motor o/m reduceret @ maks. hastighed (kun Dyna-6 modeller)

MF 5713 SL
130
545

4/6
4
1,3/1,1
32 x 32/48 x 48
0,1/0,09

Uafhængig/Elektrohydraulisk styring
540/540 Eco
540/540 Eco/1000
2000
1560
6 spliner
6 & 21 spliner
32 l/min til styretøj, bremser, diff.spærre, PTO, 4WD
58 l/min til forsyning af spoleventer og lift
58 l/min til bagerste lift + 42 l/min til spoleventil
De to pumper kan kombineres for levering af 100 l/min til spoleventiler (f.eks. Læsser)
Fuldt automatisk
Load-sensing centersystem 110 l/mn

200
2
3/4
Elektronik (højde/dybde, MF dybdekontrol, intermix, maks højde, sænkehastighed, støddæmper)
5200
Krogender (kat. 3)
2500
Uafhængig/Elektrohydraulisk/6 spliner
1000
- Ikke tilgængelig l Standard specifikation m Valgfrit * Producentens testning
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MF 5713 SL

Elektrohydraulisk/Oliekølet
Hydralock bagaksel og foraksel
420/85 R 34
420/85 R 38

420/85 R 34
420/85 R 38

420/85 R 38
420/85 R 34

420/85 R 38
420/85 R 34

460/85 R 38
4300

4800

4800

4800

2779
2617
2719
2550
8,5
180

2779
2617
2719
2550
8,5
180

2822
2660
2762
2550
8,5
180

2822
2660
2762
2550
8,5
180

		
MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL
Firehjulstræk
A – Akselafstand – mm		
2550
B – Samlet længde fra frontvægtramme til bagerste liftarme – mm
4358
B – Samlet længde fra frontvægte til bagerste llinkarme – mm
4771
B – Samlet længde fra frontlift (transportposition) til bagerste liftarme – mm
4488
C – Højde fra bagaksel til førerhusets tag med standardtag		
Standard, førerhus med fladt gulv – mm		
2026
Valgfrit førerhus Low profile – mm		
1947
C – Højde fra bagaksel til førerhusets tag med Visioline tag		
Standard, førerhus med fladt gulv – mm		
2078
Ekstraudstyr, førerhus Low profile – mm		
1999
C – Højde fra bagaksel til førerhusets tag med Slimline tag		
Standard, førerhus med fladt gulv – mm		
1953
Ekstraudstyr, førerhus Low profile – mm		
1874
D – Bredde med (min/maks) – mm		
2020/2360
E – Frihøjde (med 420/85 R 38 dæk) – mm		
405

Dimensioner

C

E
D

E
A
B

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog
forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør
derfor bekræftes hos din Massey Ferguson-forhandler eller -distributør inden et eventuelt køb.

Bremser
Type
Differentialespærre
Type
Bagdæk
Standard
Ekstraudstyr
Ekstraudstyr
Vægt og dimensioner
Vægt (kg)
Højde
(med standarddæk, omtrentlige tal afhængig af dækmærke,
tryk og belastning)
Førerhus – Standardposition med standardtag (mm)
Førerhus – Low profile position og slimline tag (mm)
Førerhus – Low profile position og Visio tag (mm)
Akselafstand (mm)
Styreudslag – diameter (m)
Brændstoftank kapacitet (liter)
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