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MUTKATON JA LUOTETTAVA VILJELYKOKEMUS



MF 7S
Voittamaton traktori pelloillesi

”Uusi MF 7S on erittäin tehokas, sen 
käyttökustannukset ovat pienet ja se 
hyödyntää viimeisimpiä helppokäyttöisiä 
ja luotettavia tekniikoita.”

MF 7S jatkaa Massey Fergusonin lupausta toimittaa 
erittäin luotettavia, helppokäyttöisiä ja vähän huoltoa 
vaativia traktoreita, jotka tuovat tehokkuutta kaikkiin 
viljelytoimintoihin ja lisäävät maatilasi voittoja.

MF 7S on erityisesti suunniteltu täyttämään 
ammattiviljelijöiden toiveet liiketoiminnan 
luonteesta riippumatta soveltuen käytettäväksi 
monissa eri tehtävissä – monialaviljelystä 
vihannesviljelmille ja urakointiin. 

Saatavilla laaja valikoima moottoritehoja, vaihteistoja, 
ohjaamon teknisiä ominaisuuksia, hydrauliikkaratkaisuja 
ja voimanulosoton lisävarusteita, joiden ansioista voit 
räätälöidä MF 7S -traktorin juuri tarpeidesi mukaiseksi.

MF 7S:ssä moottori, vaihteisto, ohjaus, voimanulosotto 
ja hydrauliikka toimivat yhdessä täydellisen 
harmonisesti, jotta voit työskennellä tehokkaasti. 
Tämän kumppanuuden ansiosta voit ajaa helposti 
ja tarkasti sekä tieliikenteessä että pellolla.

Valittavana on useita malleja, mutta 
MF 7S on aina paras valinta.
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MF 7S 
Uusi MF 7S kiinnittää huomiosi ja herättää kiinnostuksen. 
Sen keskellä on MF:n ikoninen kolmoiskolmiologo, 
jonka ympärillä virtaa MF:n kapeiden valojen 
voimakas muoto ja MF:n uusi harmaa kylkiviiva. 
Massey Fergusonin perinteen innoittamana se jakaa 
tämän upean värin palkitun MF 8S:n kanssa.

Kuusisylinteriset AGCO Power -moottorit yhdessä Dyna-6- 
tai Dyna-VT-voimansiirtojen kanssa lisäävät tuottavuutta 
EPM-lisävoimalla silloin, kun sitä eniten tarvitaan, 
ja auttavat sinua tekemään työn tehokkaammin.

Uusin älykäs maatalousteknologia, mukaan lukien ISOBUS, 
MF Guide, MF Rate ja Osionhallinta, varmistaa, että saat 
kaiken irti tästä edistyksellisestä traktorista samalla kun 
kuljettajan mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä on parannettu.

UUDEN MF 7:N MUOTOILU JA UUDET 
OMINAISUUDET KIEHTOVAT ALUSTA 
ALKAEN JA TARJOAVAT VOITTAMATTOMAN 
SUORITTAJAN PELLOILLE.

TEHOKAS 
MUOTOILU  
LISÄÄ TUOTTAVUUTTA
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VALITTAVANA ON VIISI MALLIA, MUTTA MF 7S ON AINA PARAS VALINTA

MF 7S.155 MF 7S.165 MF 7S.180 MF 7S.190 MF 7S.210

Moottori AGCO Power ja ”All-in-One” Stage V -tekniikka

Moottoritilavuus 6 sylinteriä, 6,6 litraa

Voimansiirto Dyna-6 –

Dyna-VT

Suurin teho 155 165 180 190 210

Suurin teho EPM:llä (hv) 175 185 210 220 220

Suurin vääntö, 1 500 rpm (Nm) 700 725 750 850 860

Suurin vääntö, 1 500 rpm EPM:n kanssa (Nm) 750 800 860 925 925

MF 7S:N 
YLEISKATSAUS 
MF 7S on suunniteltu erittäin tehokkaaksi, se 
hyödyntää viimeisimpiä helppokäyttöisiä ja luotettavia 
tekniikoita ja tarjoaa alhaiset käyttökustannukset.

Tehokas voimansiirto täyttää Stage V -päästöt edistyneellä 
All-in-One-järjestelmällä, pieni polttoaineenkulutus, pitkät 
huoltovälit, vaikuttavat pito- ja nostoteho-ominaisuudet 
sekä pienet kunnossapitokulut – MF 7S yksinkertaisesti 
tekee maatalousyrityksestäsi kannattavamman.

Pienet käyttökustannukset

 A All-in-One Stage V SCR -järjestelmä 
pienentää käyttökustannuksia 

ja parantaa näkyvyyttä.

 A Helppokäyttöiset huoltokohteet.

 A 600 tunnin moottorinhuoltovälit – 
kustannusten ja seisokkien vähentämiseksi.

 A MF Care Repair -korjaus- 
ja huoltosopimukset.

Tehokkaat voimansiirrot parantavat tuottavuutta
Dyna-6 Super Eco semi-powershift -voimansiirto ja Dyna-VT-

voimansiirto sekä Engine Power Management tuottavat 
lisätehoa, kun sitä eniten tarvitaan. Täydelliset moottorin ja 

voimansiirron yhdistelmät tuottavat parhaan tehon.

VOIT ASTUA MF 7S:N OHJAA-
MOON ÄLYPUHELIMESI AVULLA

 VAIHE 1 

Käytä QR-koodinlukusovellusta. 
Lataa se ilmaiseksi App Store- tai 
Google Play -sovelluskaupasta.

 VAIHE 2 

Avaa sovellus ja lue tämä QR-koodi...

 VAIHE 4 

Voit kokea eXperience-3D-
kierroksen napsauttamalla sen 
kuvaketta ja käyttämällä VR-laseja.

 VAIHE 3 

…ja nouse Massey Ferguson 
-traktorisi ohjaamoon.

Voit kokea eXperience-2D-kierroksen 
liikuttamalla älypuhelintasi eri 
suuntiin tai käyttämällä sormiasi. 

VIRTUAALITO-
DELLISUUS

Ripeää työskentelyä 
vaativimmillakin työvälineillä
Jopa viisi hydrauliikkaventtiiliä takana ja 
kolme edessä mukaan lukien etunostolaite 
ja Power Beyond -asennus sekä erittäin 
tehokas takanostolaite. Hydrauliikkajärjestelmä 
mahdollistaa työskentelyn leveimmillä 
työvälineillä ja lisää monipuolisuutta.

Helppokäyttöisiä, älykkäitä ja kestäviä 
viljelytekniikoita. Uusi Datatronic 5 
-pääte ja lisävarusteena saatava 
Fieldstar 5 -pääte tarjoavat uusimman 
helppokäyttöisen tarkkuusviljelypaketin

 A 9 tuuman kosketusnäyttöpääte tekee maanviljelystä 
aiempaa intuitiivisempaa ja tarkempaa.

 A MF Guide -ominaisuudet parantavat 
taloudellisuutta vähentämällä päällekkäisyyksiä.

 A MF-lohko- ja paikkakohtainen määränsäätö 
mahdollistaa levitysmäärän säätämisen 
lennosta, minimoi päällekkäisyyksiä, estää 
käsittelemättömien kohtien syntymisen ja minimoi 
levitettävän tuotteen hävikin automaattisesti.

 A MF TaskDoc Pro laatii ja lähettää 
yksityiskohtaisia tietoja töistä turvallisesti 
konttoriin ja yhteistyökumppaneille 
Agrirouter-pilvipalvelimen kautta.

 A MF Connect -telemetria mahdollistaa lähes 
tosiaikaisen valvonnan ja päätöksenteon 
etänä, mikä tehostaa toimintaa ja 
maksimoi käytettävyysajan.

Mukavia ja tuottavia työpäiviä

 A Ohjaamon ja etuakselin jousitus 
parantavat ajomukavuutta, ja 
kojelaudan värinäyttö tarjoaa 

paremman näkyvyyden 
koko työpäivän ajan. 

 A Valittavana on neljä eri varustelutasoa, 
jotka täyttävät kaikki tarpeesi.

 A Uusi kädensija antaa 
markkinoiden parhaan 

ohjattavuuden ja ergonomian.

 A Jopa 16 LED-työvaloa.
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MUKAVUUTTA 
OHJAAMOON

OHJAAMO
TERVETULOA 
”MAATILAN 
TOIMISTOON!”
Alusta alkaen modernien traktoreiden 
suunnittelussa Massey Fergusonin ohjaamot 
on tiedetty erinomaisiksi ja MF 7S kantaa 
perintöä askeleen eteenpäin. Olemme 
nähneet paljon vaivaa sen eteen, että voit 
työskennellä päivästä toiseen tuottavassa 
työympäristössä, jossa yhdistyvät mukavuus, 
hiljaisuus, helppokäyttöisyys ja korkea laatu.

Ergonomia – kaikki, mitä tarvitset sujuvaan 
työpäivään. Helppo pääsy ohjaamoon, ja 
kaikki tärkeimmät hallintalaitteet sopivasti 
käden ulottuvilla oikeassa kädensijassa. 

Tehokkuus työssä – Parempaa tuottavuutta, 
ajan säästöä ja kilpailuetua. Kätevämpää 
työvälineiden käyttöä ja turvallisempaa 
ajoa liikenteessä ohjaamossa, josta 
on 360 asteen näkyvyys.

NÄKYVYYS
parantaa tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta

4 TASOA
Essential, Panoramic, Efficient, Exclusive – 

sopivat kaikkiin tarpeisiin ja laitteisiin

HELPPOKÄYTTÖISYYS 
looginen asettelu ja uusi kädensija 

tarjoavat kattavan ohjauksen
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”  Varusteet valintasi 
mukaan

”

TEHTY 
KULJETTAJILLE 
PAREMMIN VARUSTELLUSSA 
TRAKTORISSA TYÖSKENTELY ON 
HELPOMPAA JA TEHOKKAAMPAA.
Jälleen yksi osa-alue, jolla MF 7S todella erottuu edukseen: 
laajan vakiovarustelun lisäksi valittavana on erilaisia 
ohjaamoja, jotka voit varustella juuri työtehtäviisi sopiviksi.

EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI!

UUSI KOJELAUTA, JOSSA SIS – ASETUS- JA INFORMAATIONÄYTTÖ. 
Käyttäjiä miellyttää ohut 70 mm x 52 mm näyttö, joka näyttää 
selkeästi käyttötiedot värillisellä asetus- ja tietonäytöllä.

HELPPO JA TURVALLINEN PÄÄSY. 
Suuri leveä ovi, askelmat, kaiteet ja 
kallistettava ohjauspylväs takaavat teholuokan 
parhaan ohjaamon käytettävyyden.

OHJAAMOSSA ON VAKIONA BLUETOOTH RDS/MP3 RADIO, 
joka mahdollistaa hands free -puhelut. Lisävarusteena 
puhelin- ja dataradio-ohjaimet Datatronic 5:n kautta.

AINA YHTEYDESSÄ – AGCO Partsilta on saatavana kaksi 
USB-porttia ja säädettävä puhelimen- ja tabletinpidike.

MUKAVUUTTA 
OHJAAMOON
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VALITSE SOPIVA KATTO. 
Valittavana kolme kattotyyppiä, 

joten voit räätälöidä MF 7S:n joko 
paremman kuormaintyön näkyvyyden 
tai luonnollisen tuuletuksen mukaan: 

vaihtoehtoina Standard-katto, luukullinen 
Standard-katto ja Visio-katto.

SIVUPEILEISSÄ on säädettävä ylä- ja alaosa, 
mikä mahdollistaa mahdollisimman hyvän 

näkymän kuljetustöissä ja vähentää sokeita 
pisteitä. Lisävarusteina on saatavana sähköinen 
huurteenpoisto ja sähköisesti säädettävät peilit.

Lisävarusteena saatava 
16 LED-LAMPUN 
TYÖVALOSARJA muuttaa 
yön päiväksi uskomattomalla 
kirkkaudellaan. Paketti 
sisältää lisäksi LED-
huomiovalaisimet, jotka 
viimeistelevät jo muutenkin 
hyvin näyttävän traktorin.

OHJAAMON JOUSITUS lisää mukavuutta. 
Ohjaamon jousitusvaihtoehtoja on kaksi: mekaaninen ja aktiivinen mekaaninen.  
Kumpikin järjestelmä mahdollistaa ennennäkemättömän mukavuuden ohjaamossa. 

MUKAVUUTTA 
OHJAAMOON

ESSENTIAL-MALLI

Vakiona ilmajousitettu kääntöistuin, 
jossa on pääntuki, pitkittäinen 
iskunvaimennin ja mekaaninen 
alaselän tuen säätö.

EFFICIENT-VERSIO

Vakiona automaattinen ilmajousitettu 
kääntöistuin, jossa on pääntuki, 
pitkittäinen iskunvaimennin ja 
mekaaninen alaselän tuen säätö.

EXCLUSIVE-VERSIO

Vakiona automaattinen 
ilmajousitettu kääntöistuin, 
jossa on pääntuki, pitkittäinen 
iskunvaimennin ja lämmitetty 
alaselän tuki paineilmasäädöllä.

...ja hallintalaitteet on sijoiteltu kätevästi kädensijaan.EXCLUSIVE-VERSIOSSA PÄISTEENHALLINTA on käytettävissä Datatronic 5:n 
kautta (saatavana lisävarusteena Efficient-versioon)...

LISÄVARUSTEENA EFFICIENT- 
JA EXCLUSIVE-MALLEISSA*

Uusi automaattinen ilmajousitettu 
kääntöistuin, kaksi lämmitystasoa, 
paineilmasäätöinen alaselän 
tuki, pitkittäinen ja poikittainen 
iskunvaimennin, Dual Motion -seläntuki 
ja Dynamic Damping System (DDS).

KÄY ISTUMAAN JA NAUTI TYÖPÄIVÄSTÄSI 

Massey Ferguson tarjoaa teholuokan parhaan istuimen mallista 
riippuen ja mukavuutta lisääviä lisävarusteita.

 A  

*Ei yhteensopiva Visio-katon kanssa
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SUUNNITELTU 
MUKAVAKSI
Essential on MF 7S -sarjan peruspaketti, 
mutta siitä on perustaso kaukana.
Siinä on kaikki keskeiset elementit, joita odottaisit Massey Fergusonilta, 
sekä yksinkertaisuus, käyttömukavuus ja muunneltavuus 
tarpeisiin, jotka edellyttävät voimaa ja suorituskykyä.

ESSENTIAL-MALLI
HELPPOKÄYTTÖISYYDEN UUSI STANDARDI

MUKAVUUS JA TURVALLISUUS TEHOKKUUS LIITETTÄVYYS

STANDARD Vedon vapautus jarruttamalla
Ilmastointi manuaalisella säädöllä
Teleskooppivartiset 
laajakulmasivupeilit
2 USB-liitäntää
Ilmajousitettu vakioistuin

Ohjauskeskus ja voimansiirron 
T-ohjainvipu
Dyna-6 Super Eco - ja 
vakiona Automatic-tila
Moottorin käyntinopeuden muisti A
Dyna-6 Super Eco 40 km/h 
Eco-voimansiirto*
Suljettu kuormantunteva hydrauliikka
3 mekaanista hydrauliikkaventtiiliä

MF Connect Telemetry -valmius 
5 vuoden lisenssillä 

LISÄVA-
RUSTEET

Mekaaninen ohjaamon jousitus
Jousitettu etuakseli
Panoraamaohjaamo, 
jossa on oikealla puolella 
polykarbonaatti-ikkuna
Radio / CD / MP3 / Aux-tuloliitäntä 
/ Bluetooth-yhteys mikrofonilla
Automaattinen ilmajousitettu istuin

Integroitu etunostolaite 
ja voimanulosotto 
540 ja 1000, 540 Eco ja 1000 Eco 
voimanulosotto takana
Dyna-6 Eco 50 km/h voimansiirto*
Tehtaalta kuormain 
valmius mekaanisella 
monitoimiohjaussauvalla
4 mekaanista hydrauliikkaventtiiliä

Fieldstar 5 -pääte
ISOBUS
MF Guide -ohjausjärjestelmä 
ja tarkat ajolinjat
MF-osion- ja käyttöasteenhallinta
MF TaskDoc ja MF TaskDoc Pro 
tallentavat kaiken työdatan vaihdon
MF Next Management FMIS

ESSENTIAL-MALLISSA 
PANORAAMA-
OHJAAMO LISÄ-
VARUSTEENA
MF 7S -sarjan panoraamaohjaamo tarjoaa esteettömän 
näkyvyyden oikealle, jotta sivuun asennettujen 
laitteiden käyttö on turvallista ja tehokasta. 
Leveä yksiosainen polykarbonaatti-ikkuna on erittäin 
kestävä ja suojaa käyttäjää lentävältä ainekselta. Erityinen 
naarmujenehkäisypinnoite ja pesin-/pyyhinjärjestelmä 
varmistavat hyvän näkyvyyden kaikissa olosuhteissa. 
Kunnallis- ja tietöitä varten ohjaamoon voidaan asentaa 
kiinnikkeet ja johdotukset varoitusvaloja ja -kylttejä varten.

Tämän ohjaamon avulla viljelijä tai urakoitsija voi laajentaa 
teiden kunnossapitoon ja alihankintatöihin viranomaisille.

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä 

Voimanulosottonopeus

Valojen painikkeet

Varoitusvalo

Virta-avain
Tasauspyörästön lukko 
automaattinen/manuaalinen
4-veto automaattinen/manuaalinen
Sivuvalot/lähivalot
Jousitettu etuakseli
Vedon vapautus jarruttamalla

Taka- ja etuvoimanoton kytkimet

Mekaaninen hydrauliikkavipu

Vaihteenvalitsinvipu

Käsikaasu

Takanostolaitteen 
hallintalaitteet ja 
syvyydensäätö

Takanostolaitteen hallintalaitteet

3. ja 4. toiminto

MEKAANISEN 
MONITOIMILASTAUSOHJAUSSAUVAN 
PÄÄTOIMINNOT  

A  Nosto 
B  Lasku 
C  Täyttö
D  Kippaus

YHDISTELMÄTOIMINNOT
A/C  Nosto ja täyttö
A/D  Nosto ja kippaus
B/C  Lasku ja täyttö
B/D  Laskun ja kauhan säätö vaakatasoon

Suunnanvaihto 
eteen/taakse

Vaihteen tai alueen vaihto 
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SUUNNITELTU MUKAVAKSI
Efficient on MF 7S -sarjan keskitason paketti, joka on suunniteltu 
älykkäämpää työskentelyä ja entistä parempia tuloksia varten. 
Efficient-paketti parantaa tuottavuutta: voit työskennellä nopeammin ja tarkemmin ja erittäin 
mukavasti, ergonomisesti ja luotettavasti. Sen avulla parhaat ja vaativimmat työvälineet 
pysyvät hallussasi ja voit hyödyntää niiden tarjoamaa tuottavuuden lisäystä.

EFFICIENT-VERSIO
TEHOKASTA TYÖSKENTELYÄ TUKEVA VARUSTELU

MUKAVUUS JA TURVALLISUUS TEHOKKUUS LIITETTÄVYYS

STANDARD Jousitettu etuakseli
Mekaaninen ohjaamon jousitus
Ilmastointi manuaalisella säädöllä
Teleskooppivartiset laajakulmasivupeilit 
Kädensija uudella Multipad-vivulla
Radio/ CD / MP3 / Aux-tuloliitäntä / 
Bluetooth-yhteys, mikrofoni ja 
painikkeet kädensijassa 
2 USB-liitäntää
Automaattinen ilmajousitettu istuin 

Dyna-6 Automatic-tilalla tai Dyna-VT 
40 km/h Super Eco -voimansiirroilla 
Vakionopeudensäädin ja vedon 
vapautus jarruttamalla 
Saatavana suljetun keskuksen 
hydrauliikka 110 l/min 
Sähköiset ja mekaaniset 
hydrauliikkaventtiilit 
Moottorin käyntinopeuden 
muistipaikat A tai B
2 elektronista hydrauliikkaventtiiliä ohjat-
tavissa sähköisellä mikro-ohjaussauvalla 
ja 2 mekaanista hydrauliikkaventtiiliä

MF Connect Telemetry -valmius 
5 vuoden lisenssillä

LISÄVA-
RUSTEET

Mekaaninen aktiivinen ohjaamon jousitus
Automaattinen ilmastointi
16 LED-työvaloa
SpeedSteer
Lämmitetyt, sähkötoimiset peilit
Automaattinen ilmajousitettu kääntyvä 
istuin, jossa on sivuttaisvaimennus 
ja dynaaminen vaimennus

50 km/h* Dyna-6 Eco 
superryöminnällä tai Dyna-VT:llä  
Integroitu etunostolaite ja 
1 000 r/min etuvoimanotto
Tehtaan kuormainvalmius ja 
sähköinen monitoimiohjaussauva
Suljettu kuormantunteva 
hydrauliikka, 150 tai 190 l/min

Datatronic 5:n 9 tuuman kosketusnäyttö 
(traktorin asetusten hallinta ja ISOBUS 
integroituna, sekä lisävarusteena, radion 
ja puhelimen käyttöliittymä, MF E-Loader, 
kamera ja MF Guide -yhteensopiva)
Fieldstar 5 -pääte
ISOBUS
MF Guide -ohjausjärjestelmä 
ja tarkat ajolinjat
MF-osion- ja käyttöasteenhallinta
MF TaskDoc ja MF TaskDoc Pro 
tallentavat kaiken työdatan vaihdon
MF Next Management FMIS

Räätälöitävät toiminnot

Hallinta eteen

Proportionaalinen 
hydrauliikkaventtiilien 
ohjaus 

Neljäs 
hydrauliikkatoiminto

Nopeuden lisäys 
tai vähennys 

Peruutuksenhallinta

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä 

Sähköinen takanostolaitteen hallinta

Sähköinen voimanulosoton nopeuden valitsin

9 tuuman  
Datatronic 5 -pääte

Hydrauliikan 
monitoimiohjaussauva

Multipad-vivulla vaihteiden ja 
nopeusalueen vaihtaminen 

sujuu vaivattomasti

Voimanulosoton aktivointi

Neljä 
hydrauliikkaventtiiliä 
voidaan asentaa 
vakiona

Käsikaasu

ELEKTROHYDRAULINEN EFFICIENT-
MONITOIMIOHJAUSSAUVA

A   Etunostolaitteen nosto tai 
takahydrauliikkaventtiilin ohjaus +

B   Etunostolaitteen lasku tai 
takaventtiilin ohjaus -

C   Etu- tai takaventtiilin ohjaus +
D   Etu- tai takaventtiilin ohjaus -
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SUUNNITELTU MUKAVAKSI
Exclusive on yhdistelmä korkean tason muunneltavuutta ja viimeistelyä asiakkaille, 
jotka etsivät edistyneiden piirteiden ja toimintojen traktoria ergonomiaan, 
mukavuuteen, automaatioon, älyviljelyominaisuuksiin ja liitettävyyteen liittyen.
Versio on tarkoitettu kiireiselle, isolle toimijalle, joka kaipaa liiketoimintaansa kustannustehokkuutta parantavia huippuominaisuuksia. 
Useiden toistuvasti käytettyjen hallintalaitteiden käyttömukavuus on yksi Exclusive-kädensijan useista eduista.

Exclusive-paketti sisältää Datatronic 5 -ohjauspaneelin vakiona. 9-tuumaiselta kosketusnäyttöpäätteeltä voi hallita traktorin 
toimintoja, ja ISOBUS-yhteensopivuus helpottaa työvälineiden hallintaa ja MF-älyviljelyratkaisujen hyödyntämistä maatalous 4.0:ssa.

Exclusive-paketin avulla voit käyttää teknisesti kehittyneimpiä ja vaativimpia työvälineitä optimaalisella tehokkuudella  
niiden tarjoaman tuottavuudenlisäyksen hyödyntämiseksi.

EXCLUSIVE-VERSIO
TUOTTAVUUDEN JA KEKSELIÄISYYDEN ERINOMAINEN YHDISTÄMINEN

MUKAVUUS JA TURVALLISUUS TEHOKKUUS LIITETTÄVYYS

STANDARD Jousitettu etuakseli
Mekaaninen aktiivinen ohjaamon jousitus
Automaattinen ilmastointi
Lämmitetyt, sähkötoimiset peilit
Radio/ CD / MP3 / Aux-tuloliitäntä 
/ Bluetooth-yhteys, mikrofoni 
ja painikkeet kädensijassa 
Automaattinen ilmajousitettu kääntöistuin, 
jossa on pitkittäinen iskunvaimennin ja 
paineilmalla toimiva alaselän tuen säätö

Kaikki hallintalaitteet ergonomisen 
kädensijan Multipad-vivussa
4 elektronista hydrauliikkaventtiiliä 
ohjattavissa sähköisellä 
ohjaussauvalla tai sormenpäillä
Dyna-6 Super Eco automaattitilalla 
tai Dyna-VT-voimansiirto
Vakionopeudensäädin ja 
vedonvapautus jarruttamalla 
Saatavana suljetun keskuksen 
hydrauliikka 110 l/min

9 tuuman Datatronic 5 
-kosketusnäyttöpääte (traktorin asetusten 
hallinta ja ISOBUS integroituna, 
kamera- ja MF Guide -yhteensopivuus)
MF Connect Telemetry -valmius 
5 vuoden lisenssillä

LISÄVA-
RUSTEET

Automaattinen ilmajousitettu kääntyvä 
istuin, jossa on sivuttaisvaimennus 
ja dynaaminen vaimennus
16 LED-työvaloa

Integroitu etunostolaite ja 
1 000 r/min etuvoimanotto
Jopa 8 hydrauliikkaventtiiliä täysin 
määritettävissä ja räätälöitävissä 
Exclusive-kädensijasta 
SpeedSteer
Tehtaan kuormainvalmius ja 
sähköinen ohjaussauva

MF Guide -ohjausjärjestelmä 
ja tarkat ajolinjat
MF-osion- ja käyttöasteenhallinta
MF TaskDoc ja MF TaskDoc Pro 
tallentavat kaiken työdatan vaihdon
MF Next Management FMIS
Fieldstar 5 -pääte
Radion ja puhelimen käyttöliittymä, 
MF E-Loader-hallinta 9 tuuman 
Datatronic 5 -kosketusnäytöltä

AINUTLAATUINEN SÄHKÖHYDRAU-
LINEN MONITOIMIOHJAUSSAUVA

A   Etunostolaitteen nosto tai 
takahydrauliikkaventtiilin ohjaus +

B   Etunostolaitteen lasku tai 
takaventtiilin ohjaus -

C   Etu- tai takaventtiilin ohjaus +
D   Etu- tai takaventtiilin ohjaus -

Voimanulosottonopeus

Valojen painikkeet

Virta-avain

Sivuvalot/lähivalot
Jousitettu etuakseli / 
vedonvapautus jarruttamalla 
/ ISB / pikaohjaus

Hydrauliikan 
sormenpääohjaus

USB

Takanostolaitteen hallintalaitteet

Varoitusvalot

Räätälöitävät toiminnot

Hallinta eteen

Proportionaalinen 
hydrauliikkaventtiilien 
ohjaus 

Neljäs 
hydrauliikkatoiminto

Nopeuden lisäys 
tai vähennys 

Peruutuksenhallinta

9 tuuman  
Datatronic 5 -pääte

Fieldstar 5 -pääte
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ÄLYVILJELY JA 
LIITETTÄVYYS
Uuden MF 7S -sarjan älyviljelyominaisuudet 
ja liitettävyys ovat aivan uudella tasolla. 
MF 7S -sarjassa on vakiona liitettävyyspaketti, joka sisältää 
tosiaikaisen tieto- ja etäpalvelun. Lisäksi niissä on uusi ja 
intuitiivisempi Datatronic 5 -käyttöliittymä ja Fieldstar 5 -pääte, 
jolla voi hallita älyviljely- ja maanviljely 4.0 -ominaisuuksia, kuten: 
MF Guide, MF-osion- ja käyttöasteenhallinta sekä tiedonsiirto 
ja hallinta MF TaskDoc- ja TaskDoc Pro -ohjelmien kautta.

”   Käytämme toiminnassamme uusinta 
tekniikkaa ja haluamme säästää 
resursseja, silloin tarvitsemme myös 
erinomaista tiedonhallintaratkaisua.

”

DATATRONIC 5
Powered by Fuse® -älyviljelyratkaisut

Päisteenhallinta-asetukset – Massey Fergusonin kehittämä 
Datatronic 5 on traktoreissa vakiovarusteena, ja siinä on 
markkinoiden intuitiivisin ja helppokäyttöisin päisteautomatiikka. 
Se säästää päisteessä kuluvaa aikaa merkittävästi, jotta voit 
keskittyä käsillä olevaan työhön ja kasvattaa satoa helposti.

Muisti ja asetukset – Rajattomaan määrään 
käyttöasetusyhdistelmiä voidaan tallentaa tietoa työskentelyalueesta, 
polttoaineen kulutuksesta, työtunneista ja paljosta muusta.
Datatronic-päätteeseen voidaan tallentaa kaikki 
asetukset ja ne voidaan noutaa traktorissa aiemmin 
käytettyjen asetusten löytämiseksi.

Videotila* – Päätteen näytöllä voidaan esittää 
videokuvaa traktoriin asennetusta kamerasta, 
minkä avulla käyttäjä voi valvoa työvälineitä ja 
peruuttaa turvallisemmin ja tehokkaammin.

*kuva vain havainnollistamista varten

ISOBUS MultiPad -kytkimen määritys -
ISOBUS-työkoneita voidaan ohjata suoraan MultiPad-
vivulla. Kaikkien komentojen (traktorin ja työkoneen) 
käyttäminen samasta vivusta on huomattavasti kätevämpää 
kuin lisänäyttöjen ja -vipujen käyttäminen. 

Kaikkien traktorin toimintojen hallinta ja optimointi, 
kuten voimansiirto, moottori ja hydrauliikkajärjestelmä.
Lisäksi hämmästyttävä Dual Control -järjestelmä 
mahdollistaa puolihinattavien aurojen erinomaisen 
ohjauksen automatisoimalla kynnön aloituksen ja 
lopetuksen. Samaan aikaan järjestelmä säätää auran 
syvyyspyörää suhteessa nostolaitteeseen.

Täydellistä työvälineen hallintaa ISOBUS-liitännällä – ISOBUS 
mahdollistaa työvälineen ohjausjärjestelmän esittämisen päätteen 
näytöllä, mikä säästää aikaa ja rahaa, koska ohjaamoon ei tarvitse 
asentaa lisänäyttöä. Työvälineen pistoke liitetään traktorin ISOBUS-
pistorasiaan ja oikea sovellus ladataan päätteelle automaattisesti. 

Uusi MF E-Loader automaattinen hallintatoiminto  
auttaa lisäämään kuormauksen tarkkuutta, tuottavuutta 
ja turvallisuutta. Sen avulla käyttäjät voivat punnita 
yksittäisiä haarukan tai kauhan kuormia. Se myös tallentaa 
kunkin esineen, kuorman tai työn kokonaispainot, ja ne 
voidaan siirtää yksinkertaisena laskentataulukkona. 
Käyttäjät voivat asettaa ja tallentaa automaattisia 
sekvenssejä eri kuormaussykleille. MF E-Loader tarjoaa 
myös käytännöllisen kauhanravistusvalmiuden.

Radiotoimintojen käyttö Datatronic 5:n kautta: yhdistä 
laitteet Bluetoothin, USB:n tai Aux-liitännän kautta, mahdollisuus 
synkronoida useampi kuin yksi älypuhelin. Radiokanavien tallennus, 
puheluiden vastaanotto ja soittaminen, ja muita toimintoja.
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FUSE  SYNCHRON ISED

NovAtel®

Trimble®

HELPPO JA NOPEA 
KÄYTTÖÖNOTTO 

GO MODE  
-TOIMINNOLLA 

Käyttöönotto käy ensikertalaiseltakin 
5 minuutissa. Kuljettaja pääsee töihin 

automaattiohjauksen kanssa ensimmäistä 
kertaa kolmen helpon toimenpiteen kautta...

RTK-korjaukset

Massey Fergusonin uuden MF Guide 
-ohjauksen kanssa on saatavana kaksi 
erilaista vastaanotinjärjestelmää: NovAtel® 
ja Trimble®. Maatilalla jo käytössä 
olevaa Trimble® RTK -infrastruktuuria, 
kuten NTRIP, voidaan edelleen käyttää. 
Lisätietoa saat Massey Ferguson 
-jälleenmyyjiltä ja -maahantuojalta.

...TYÖVÄLINE... ...AJOLINJAT...

2 cm: NovAtel/Trimble RTK 

4–15 cm: NovAtel/Trimble 
lisävarusteena korjaussignaalit

15–30 cm: NovAtel/Trimble Standard

xFill™-TEKNOLOGIA 
Jos signaali katoaa alavassa 
maastossa, MF Guide toimii 
luotettavasti jopa 20 minuutin 
ajan ilman korjaussignaalia, 
kiitos Trimblen®-xFill™-
teknologian ansiosta.

VASTAANOTTIMIEN
JA KORJAUS-

SIGNAALIEN  
VALIKOIMA

KESKEISET HYÖDYT

...AJA!

PITÄÄ SINUT 
VALITSEMALLASI 
TIELLÄ
MF Guide on Massey Fergusonin automaattiohjausjärjestelmä. 
MF Guide kykenee ohjaamaan alle metrin, desimetrin ja 
senttimetrin tarkkuudella, mikä tehostaa viljelyäsi.

12 %:N POLTTO-
AINEENSÄÄSTÖ

Ohjausjärjestelmien on todettu säästävän 
jopa 12 % polttoainetta peltotöissä.

MUKAVA
MF Guiden tehokas ohjaus 

auttaa lieventämään väsymystä 
ja stressiä työpäivän aikana.

SÄÄSTÖ
MF Guide auttaa säästämään rahaa 

vähentämällä päällekkäisyyksiä, 
tarkalla toiminnalla ja 

tehokkuutta parantamalla.

EI PÄÄLLEK-
KÄISYYTTÄ

MF Guide poistaa päällekkäisyydet 
käytännössä kokonaan.
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MF-lohkojenhallinta on Massey Fergusonin uusi 
tarkkuusviljelyratkaisu, jossa on kaikkein kehittynein ja tehokkain 
lohkojen hallintaominaisuus jopa 36 lohkolle ja viidelle laitteelle. 
ISOBUS-työvälineiden kanssa yhteensopivan täysin automaattisen 
lohkojenhallinnan ansiosta siemeniä, lannoitteita ja torjunta-
aineita voidaan levittää ilman päällekkäisyyksiä. Näin vältetään 
lohkojen päällekkäinen käsittely ja pellon ulkopuolisten alueiden 
käsittely. Helppokäyttöisen lohkojen hallinnan avustajan avulla 
voidaan kullekin työvälineelle asettaa korjausarvot. Järjestelmä 
kytkee traktorin GPS-järjestelmän avulla käsiteltyjen alueiden 
yksittäisiä lohkoja päälle ja pois päältä automaattisesti, 
minkä ansiosta levitys on taloudellista ja sato paranee.

Säädettävä levitysnopeus – Variable Rate Control (VRC)
Tiedonsiirto TaskDoc™ Pron avulla mahdollistaa 
levitysnopeuden vaihtelun maaperän tai kasvien tarpeiden 
mukaan ja säästää levitettävää ainetta. Levityskartta 
esittää siementen, lannoitteen ja torjunta-aineen yksilölliset 
tarpeet. Ne otetaan käyttöön työn aikana ja niitä säädetään 
automaattisesti. Suurin hyöty: materiaalin määrä voidaan 
määrittää ja suunnitella peltotietokannan avulla ja levitys 
toteutetaan näin äärimmäisen tarkasti. Voit esimerkiksi 
säätää kemikaalin tai lannoitteen määrän aluekohtaisesti, 
mikä pienentää tuotantokustannuksia ja parantaa satoa.

Tieto on valtaa. Tarkka tietojen mittaus ja tallennus mahdollistavat paremmat 
päätökset. Uusi TaskDoc™ -järjestelmä on osa maanviljelyn tulevaisuutta ja 
auttaa viljelijöitä tuottavammiksi tarjoamalla tarkkaa tietoa yrityksen omistajille.

TaskDoc™ tallentaa, dokumentoi peltorekisteriin sekä analysoi 
tiedot kaikista töistä vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot siirretään USB-
tallennusvälineellä Datatronic 5 -päätteeltä toimistoon ISOBUS-väylän 
vakio-TC-BASin avulla. Tiedot käytetystä siementen ja lannoitteen määrästä 
tai polttoaineen kulutuksesta ovat käytettävissä heti työn jälkeen.

TaskDoc™ Pro  -version avulla GPS-sijaintitietoja voidaan myös tallentaa 
ja siirtää tosiaikaisesti älypuhelimella turvallisen AgriRouter-pilven 
kautta. Se mahdollistaa automaattisen ja saumattoman tietojen vaihdon 
ja kartoituksen ISOXML-yhteensopivan pellonhallintaohjelman kanssa 
mukaan lukien MF Next Management FMIS. Tiedot käytetystä materiaalista 
siirretään ja niitä voidaan valvoa Datatronic 5 -päätteellä työn aikana.

Tämän yleisen tiedonvaihtoalustan 
avulla voit yhdistää koneesi ja maatilan 
Farm Management Information System 

(FMIS) -tietojärjestelmän myyjästä tai 
valmistajasta riippumatta. Lisäksi voit 
päättää, kenen kanssa ja mitä tietoja 

vaihdetaan. Agrirouter mahdollistaa 
maanviljelyn digitalisaation, jossa 

sinä säilytät tietojesi hallinnan.

MF TASKDOC JA AGRIROUTER: 
SEURAAVAN 
KONEEN HALLINTA AGRIROUTER

100 l/ha

150 l/ha

MaanviljelijäKoneenvalmistaja

UrakoitsijaSovelluksen toimittaja

JälleenmyyjäJärjestelmätoimittajat

NeuvonantajaElintarviketeollisuus

Ulkoinen palveluntarjoajaUlkoiset tiedonvaihtoalustat

24 25



1000 1500 1850 1950 1000 1500 1950

1000 1500 1850 1950 1000 1500 1950

1000 1500 1850 1950 1000 1500 1950

SUORITUSKYKY
PUHTAASTI TALOUDELLISTA TEHOA

Uusi MF 7S hyödyntää nykyaikaista moottorin SCR-tekniikkaa ja tarjoaa 
luokkansa parhaan tehon, väännön ja omistuskustannukset.

TE
HO

MOOTTORIN KIERROSNOPEUS (r/min)

MF 7S:N TEHOKÄYRÄT +30 hv*

EPM

SUURIN TEHO

EPM käytettävissä kaikilla 
käyntinopeuksilla (ei vain 
enimmäisteholla)

Jatkuva teho suurimman 
käyntinopeuden ja suurimman 
väännön välillä

MF 7S:N VÄÄNTÖKÄYRÄT

VÄ
ÄN

TÖ

MOOTTORIN KIERROSNOPEUS (r/min)

VÄÄNTÖ EPM:LLÄ

VAKIOVÄÄNTÖ

•  Lisävääntö käytettävissä kaikilla käyntinopeuksilla
•  Suuri vääntö pienilläkin käyntinopeuksilla

-40 %
vähemmän hiukkasia verrattuna 

edelliseen vaiheeseen

600 H 
Pitkät huoltovälit alentavat 

käyttökustannuksia

Yhdistettynä 

ERITTÄIN TEHOKKAISIIN VOIMANSIIRTOIHIN  
tämä moottori säästää polttoainetta, lisää sadonkorjuun 

tehokkuutta ja alentaa kustannuksia

EFFICIENT KESTÄVYYS
6,6 litran 6-sylinterisissä AGCO Power -moottoreissa käytetään Massey Fergusonin 

ainutlaatuista, edistyneintä All-In-One-järjestelmää, joka täyttää tiukat 
päästörajoitukset. Tämä on tyylikkäin ja vähiten haittaava vaihtoehto, joka ei estä 

näkyvyyttä, vaatii vähäistä huoltoa ja auttaa parantamaan polttoainetaloutta.

EI KOMPROMISSEJA
Kompakti All-in-One-päästöjenrajoitusjärjestelmä on 

sijoitettu ohjaamon alle, missä se ei vaikuta näkyvyyteen

HILJAINEN

POLTTOAINEEN-
SÄÄSTÖ 

moottorin pienemmän 
käyntinopeuden ansiosta

EPM
EPM TUOTTAA JOPA 30 HV ENEMMÄN 
TEHOA TARVITTAESSA.

Sen avulla MF 7S vastaa kuormitukseen säätämällä 
polttoaineensyöttöä automaattisesti, jotta 
saat lisätehoa tiukan paikan tullen. Haastaviin 
kuljetus- ja voimanulosottotehtäviin suunniteltu 
edistyksellinen sähköinen moottorin ja voimansiirron 
hallinta tarjoaa lisätehoa automaattisesti 
kuormituksen tai nopeuden lisääntyessä.

Max. EPM

Suurin teho

TEHO

NOPEUS

Peltotyöt ja 
hydrauliikan käyttö

tai

Voimanulosotto

tai

yli 18 km/h

KULJETUS

0,1*–6 km/h > 18 km/h

EP
M

 a
st

ei
tta

in
 

6–
18

 k
m

/h

*EPM aktivoituu, kun traktori liikkuu

Vain peltopito

6–18 km/h
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HUIPPUTEHOKAS 
VOIMANSIIRTO 
VOIMANSIIRROSSA OLEMME VAIHTANEET 

AJATUKSENNOPEUDELLE

Edellyttääpä työn kuormittavuus powershift- tai portaatonta 
vaihteistoa, MF7S -traktoreihin on valittavissa juuri maatilallesi sopiva 
versio. Dyna-6-voimansiirrossa on kuusi vaihdetta jokaisella neljällä 
nopeusalueella, ja niitä voidaan käyttää käsinojan ohjaussauvalla, 
voimansiirron hallintavivulla tai Multipad-vivulla (mallista riippuen).

Ohjauspylvään vasemmalla puolella sijaitsevassa ainutlaatuisessa 
MF Power Control -vivussa on suunnanvaihtaja, valinnainen vaihteen 
valinta ja vedon vapautus/kytkintoiminto. Suunnanvaihtimen 
reagointia voidaan säätää käyttäjän mieltymysten mukaiseksi.

Massey Fergusonin portaaton Dyna-VT-voimansiirto on yksi 
suosituimmista voimansiirroista, se tarjoaa mahdollisimman 
hyvää tuottavuutta, tehokkuutta ja mukavuutta.

Helppo käyttää. Toimii älykkäästi. Tehokas ja mukava.

OHJATTAVUUS

Multipad-vipu käyttää voimansiirtoa, 
vakionopeudensäädintä, takanostolaitetta, 
voimanulosottoa, päisteenhallintaa ja 
hydrauliikkaventtiilejä integroidun mikro-ohjaussauvan 
avulla. Kaikki toiminnot on sijoiteltu kätevästi.

”   Komennot 
kämmenelläsi.

”

Mikro-joystick – 
2 takaluistiventtiilin ohjainta

Takanostolaitteen 
hallintalaitteet 

Ylös/vapaa/alas

C1-vakionopeudensäädin

Moottorin käyntinopeuden 
muisti A

C2-vakionopeudensäädin

Hallinta eteen

Peruutuksenhallinta

Voimansiirron tilan valinta I/II

Voimansiirron asetukset

Räätälöitävät toiminnot

MF Guiden aktivointi

POWER CONTROL 
-VIPU
Helppokäyttöinen Massey Fergusonin 
Power Control -vipu sisältää kolme toimintoa.

VOIT:
-  vaihtaa suuntaa eteen /taakse  
-  vaihtaa nopeuksia ja alueita: ylös  ja alas   
-  vapauttaa vedon  
-  valita vapaan

OIKEALLA KÄDELLÄSI VOIT 
KÄYTTÄÄ KUORMAINTA TAI 
TYÖVÄLINEEN HYDRAULIIKKAA.
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DYNA-6 
Puoli-powershift-
voimansiirto

Traktorin teholuokan paras dynaaminen suorituskyky 
ja luotettavuus ovat peräisin puoli-powershift-

voimansiirron kuudesta Dynashift-vaihteesta, joiden 
välitys neljällä nopeusalueella on optimaalinen ja 

joita voi vaihtaa kytkinpolkimeen koskematta.

Dyna-6 Super Eco tarjoaa kuusi powershift-
aluetta neljällä nopeusalueella, mikä 

helpottaa käyttöä pellolla ja tiellä. Yhteensä 
24 vaihdetta molempiin suuntiin tarkoittaa, 

että jokaiseen tehtävään löytyy varmasti 
sopiva vaihde. Suurin ajonopeus on 

joko 40 tai 50 km/h* ja se saavutetaan 
maltillisella moottorin käyntinopeudella.

JALOSTETTUA 
SUORITUSKYKYÄ.

KATSAUS DYNA-6:N HYÖTYIHIN
 A 0,08–40 tai 50 km/h* superryöminnällä

 A 24 vaihdetta eteen ja 24 taakse varmistavat 
maksimaalisen tuottavuuden kytkimeen koskematta

 A Power Control -vivulla voidaan hallita 
kolmea toimintoa – suunnanvaihtoa, 
vedon vapautusta ja nopeuden säätöä

 A Yhdeksän peltotyönopeuden aluetta

 A Poljintilan Automatic-tila automaattiasetuksella

 A Vedonvapautus jarruttamalla, suoralla aktivoinnilla, 
kytkee voimansiirron pois päältä jarruttamatta 

 A Superryömintävaihteet lisävarusteena (48x48)

 A Super Eco vakiona 

24x24
Vaihteet

Automatic-tila on vakiona kaikissa MF 7S -traktoreissa, 
joissa on Dyna-6-voimansiirto. Tämä edistynyt ohjaus 
valitsee automaattisesti oikean vaihteen, joka sopii 
moottorin kuormitukseen ja vallitseviin olosuhteisiin.

Automatic-tilan vakio-ominaisuus alentaa kustannuksia, kun 
maksiminopeus saavutetaan erittäin matalalla moottorin 
kierrosnopeudella, jolloin säästetään polttoainetta (40 km/h 
1 500 rpm:llä, 50 km/h* 1 800 rpm:llä, renkaista riippuen).

 Dyna-6 Super Eco tarjoaa kuusi Dynashift-vaihdetta 
kullakin nopeusalueella eli yhteensä 24 vaihdetta 
eteen ja yhtä monta taakse erinomaisella limityksellä, 
joista yhdeksän peltotyönopeusalueella. 

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä.

Dyna-6-VOIMANSIIRTO

Km/h

ALUE 1
(Vaihteet A–F)

ALUE 2
(Vaihteet A–F)

ALUE 3
(Vaihteet A–F)

ALUE 4
(Vaihteet A–F)

PELTOTYÖNOPEUSALUE
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ÄÄRIMMÄISTÄ 
MUKAVUUTTA. 

PORTAATON 
VOIMANSIIRTO.

0

10

20

t

kgkgKATSAUS DYNA-VT:N HYÖTYIHIN
 A Portaaton voimansiirto on erittäin mukava käyttää ja se optimoi  

polttoaineenkulutusta kaiken aikaa

 A Yksinkertainen portaaton nopeudensäätö 0,03–40 tai 50 km/h*, saatavana 
40 km/h:n Super Eco- tai 50 km/h:n* Eco-toiminnon kera

 A Valittavissa kaksi nopeusaluetta väännön optimoimiseksi eri tehtävissä

 A Valittavissa vipu- ja poljinohjaus tarpeen mukaan

 A Supervisor-järjestelmä maksimoi tehon kuormituksen mukaan

 A Uuden Automatic-tilan ansiosta käyttäjät voivat säätää eteenpäinajonopeutta, moottorin 
kierrosnopeutta säädetään automaattisesti kuorman ja nopeuden mukaan

 A Suunnanvaihdon- ja polkimen viiveensäätö ja vedon vapautus jarruttamalla

PORTAATTOMASTI
säädettävät nopeudet 0,03–

40 km/h tai 50 km/h*

* Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä.

ERITTÄIN 
MUKAVA

Portaaton voimansiirto

Alkuperäinen Dyna-VT-voimansiirto 
on insinöörityön taidonnäyte, 
joka takaa tuottavuuden, 
käyttömukavuuden ja optimaalisen 
polttoainetehokkuuden kaikissa 
tilanteissa. Lisäominaisuudet, kuten 
Automatic-tila, tekevät siitä markkinoiden 
intuitiivisimman CVT-voimansiirron.

Supervisor on jatkuvasti valmiustilassa ja 
aktivoituu, jos moottorin käyntinopeus laskee, 

kun moottoria kuormitetaan. ”Supervisorin” 
ansiosta moottorin kuormituksen kasvaessa 

ja moottorin käyntinopeuden laskiessa 
voimansiirto vähentää eteenpäin suuntautuvaa 

nopeutta automaattisesti kokonaistehon 
säilyttämiseksi niin voimanulosottotehtävissä, 

peltotöissä kuin kuljetustehtävissä. 
Määriteltyjen C1- ja C2-nopeuden kanssa 
käytettynä traktori toimii mahdollisimman 
tehokkaasti kuormituksen vaihdellessa ja 

palauttaa vaaditun traktorin nopeuden.

PORTAATON VOIMANSIIRTO
Dyna-VT on hämmästyttävän helppokäyttöinen 
ja toimii äärimmäisen hyvin vaihtelevissa 
olosuhteissa. Ei vaihteiden vaihtoa, ei 
nykimistä eikä vedon tai tehon katkoksia.

Arvostetussa Dyna-VT:n jatkuvasti 
muuttuvassa voimansiirrossa on nyt uusi 
Automatic-tila. Sen ansiosta käyttäjät voivat 
vaihtaa eteenpäinajovaihdetta Multipad-vivulla 
tai polkimella, näin moottorin optimaalinen 
kierrosnopeus asetetaan automaattisesti 
kuorman ja nopeuden mukaan. Käyttö on 
sujuvampaa ja polttoainetehokkuus paranee.

Kun kuorma (punainen viiva) muuttuu 
olosuhteiden vaihdellessa, Dyna-VT vastaa 
muutokseen automaattisesti säätämällä 
moottorin kierrosnopeutta (harmaa viiva), 
jotta asetettu ajonopeus säilyy. Näin 
optimoidaan suorituskyky, säästetään 
polttoainetta ja vähennetään melua.

DYNA-VT- 
VOIMANSIIRTO
SUJUVIN TEHONTUOTTO JA HYVÄ TUOTTAVUUS.

Dyna-VT:n jatkuvasti muuttuvassa voimansiirrossa on nyt 
uusi Automatic-tila. Automatic-tila aktivoidaan helposti 
kädensijan katkaisimella, sen avulla käyttäjä voi säätää 
eteenpäinajovaihdetta Multipad-vivulla tai polkimella, 
ja moottorin kierrosnopeutta säädellään automaattisesti 
kuorman ja nopeuden mukaan. Käsikaasu asettaa 
nyt myös moottorin kierrosnopeuden alarajan, jolloin 
kierrokset eivät koskaan laske tämän rajan alle. 

Dyna-VT:n uusi Super Eco -versio vähentää 
polttoaineen kulutusta saavuttamalla 40 km/h 
nopeuden vain 1 450 rpm:llä. 

km/h

Yksinkertainen, portaaton 
nopeudensäätö ryömintänopeuksista 
nopeuteen 50 km/h:n*. 

* Riippuu markkina-alueen 
lainsäädännöstä

*km/h

ÄÄRIMMÄISTÄ MUKAVUUTTA. 

PORTAATON 
VOIMANSIIRTO.

AUTOMATIC-TILA

Moottorin kuormitus

Moottorin kierrosnopeus (r/min)

JATKUVA AJONOPEUS ETEENPÄIN 
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”  Maamme on raskasta 
savea, joten maanpinnan 
tiivistymisen ehkäiseminen 
on erittäin tärkeää.

”

Akselivälin pituus on 2,88 m, mikä vakauttaa 
traktoria raskaan työvälineen kanssa tai 
ilman, tämä auttaa säilyttämään pidon 
pellolla ja lisää kuljetusmukavuutta.

Akseliväli yhdistettynä MF 7S:n rungon 
rakenteeseen tarkoittaa, että lisäpainoa tarvitaan 
vähemmän, mikä auttaa suojelemaan maanpintaa 
ja vähentämään maahan kohdistuvaa painetta 
muokkauksen, istutuksen ja kylvön aikana. 

TÄYDELLINEN AKSELIVÄLI 
TUOTTAA TÄYDELLISEN 

TEHON JA SÄILYTTÄÄ 
MAAPERÄN KUOHKEANA. 

4,93 m
kääntösäde*

LISÄPAINOILLA JOUSTAVUUTTA 
Raskaaseen vetotyöhön tai painolastien 
käsittelyyn (etu- tai taka) tarvitaan 
toisinaan lisäpainoja, joten niitä on 
laaja valikoima saatavana. MF 7S on 
saatavana tehtaalta juuri sinulle 
sopivilla etu- ja takapainoilla. 

ETUAKSELIN JOUSITUS 
Uusi ja innovatiivinen etuakselin jousitus 
tarjoaa mukavampaa ja turvallisempaa 
kyytiä kuljetustehtävissä ja parempaa 
pitoa. Yksinkertainen rakenne takaa 
ylivoimaisen mukavan ajon, kääntökulman 
ja täyden joustokulman sekä maksimoi 
maavaran. Pitkä 140 mm:n jousto tarjoaa 
markkinoiden parhaan mukavuuden.

  SPEEDSTEER nopeuttaa kuljettajan työskentelyä päisteessä 
tai kuormauksen aikana etukuormainta käytettäessä.

Sen avulla käyttäjä voi säätää ohjauksen välityssuhdetta ja 
valita, kuinka monta kierrosta ohjauspyörää on käännettävä 
tietyn laajuisen käännöksen aikaansaamiseksi.

AJETTAVUUS
Suuri ohjattavuus auttaa parantamaan 
tuottavuutta päisteessä käännyttäessä 
samoin kuin kuormatessa ja kapeilla teillä 
ajettaessa. Muotoiltu runkorakenne ja 
sulavalinjainen konepelti tarjoavat yhden 
markkinoiden parhaista kääntösäteistä 
ja erinomaisen näkyvyyden.

SOPIVIEN LISÄPAINOJEN JA RENKAIDEN 
VALITSEMINEN:  YLEISKATSAUS HYÖTYIHIN
 A Lisätehoa maahan

 A Erinomainen pito

 A Vähäisempi maanpinnan tiivistyminen parantaa satoa 
ja viljelysmaan terveyttä seuraaville sukupolville

 A Parempi polttoainetalous

MONIPUOLISUUTTA  
JA VETOKYKYÄ
Traktorin teho ei merkitse mitään, 
ellei sitä saada välitettyä maahan.
MF 7S -sarjaan on saatavana runsaasti erikokoisia renkaita 
ja lisäpainoja pidon parantamiseksi ja maan tiivistymisen 
minimoimiseksi, mikä edesauttaa myös käyttökustannuksien 
kurissa pitämistä ja sadon parantamista.

Se on osa sitoutumistamme maan 
suojelemiseen ja säilyttämiseen 
tuleville sukupolville.

* Raideleveys 1,9 m

2,88 m
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KOVAAN TYÖHÖN
ERINOMAISTA 
KÄYTETTÄVYYTTÄ 
JA SUORITUSKYKYÄ 
TEHTÄVÄSTÄ RIIPPUMATTA

Nykyaikaiset työvälineet asettavat yhä enemmän vaatimuksia niitä käyttäville 
traktoreille, joiden odotetaan toimivan nopeammin ja tehokkaammin. 
MF 7S -sarjan traktorit käsittelevät erinomaisesti raskaitakin työvälineitä, 
ja niiden nosto- ja ajokapasiteetti on vaikuttava. MF 7S -traktori on 
tehokas, täynnä vääntöä ja ketterä. Valinta on täydellinen, jos etsit 
konetta ja lyömätöntä voimanulosottoa, joka toimii erinomaisesti ja 
suorituskykyisesti vaativimpien ja monimutkaisimpien työkoneiden kanssa.

”  Hydrauliikan tehosta voimaa 
vaativimpiinkin tehtäviin

”
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KOVAAN TYÖHÖN
JOPA 190 L/MIN
MF 7S -traktoreissa, joissa on Dyna-6 Super Eco -voimansiirto, tarjoaa vakiona 110 l/min 
suljetulla hydrauliikalla ja kuormantuntevalla järjestelmällä tai vaihtoehtoisesti 150 l/min.

Dynaamista hydraulista vastetta varten MF 7S Dyna-VT -malleissa on vakiona 
110 l/ min suljettu kuormantunnistusjärjestelmä. Hydraulitehoa ja -virtausta tuottaa 
190 l/min kuormantunnistusjärjestelmä, joka toimii myös vaativimmillakin työvälineillä. 
Tässä käytetään säädettävää aksiaalimäntäpumppua, joka tuottaa öljyä tarpeen mukaan 
– säästää energiaa tuottamalla vain sen, mitä tarvitaan. Tämän avulla järjestelmä pystyy 
kehittämään suuria virtausnopeuksia alhaisilla moottorin kierrosluvuilla ja ylläpitämään 
suurta tehoa taloudellisesti. 

HYDRAULIIKAN TUOTON 
YHTEENSOPIVUUS (l/min)

LS: 
110

LS: 
150

LS: 
190

MF 7S Dyna-6 (Essential) l - -

MF 7S Dyna‑6 (Efficient ja Exclusive) l m -

MF 7S Dyna-VT l - m

l Vakiovaruste     m Lisävaruste     - Ei saatavana
LS = kuorman tunteva

Jopa 

4 PTO-NOPEUTTA 
Saatavana on laaja valikoima voimanulosoton vaihtoehtoja 

vakionopeudella 2 000 r/min, jolla saavutetaan enimmäisteho. 
Sopivan voimanulosottonopeuden, ajonopeuden ja tehon yhdistelmä 

on aina saavutettavissa taloudellisesti laajalla 1 500 r/ min 
vakiotehon kierrosnopeusalueella optimaalisen ajonopeuden ja 

moottorin käyntinopeuden ansiosta. MF 7S Efficient- ja Exclusive 
-versioissa on sähköinen voimanulosottonopeuden valinta.

Jopa  

9 600 kg:n  
nostokyky kestävällä takanostolaitteella Ultimate Draft 
Controlin avulla. MF:n digitaalisen ELC-järjestelmän 
vetovastussäätö takaa tarkemman syvyydensäädön 

ja paremman maan vetovastuksen seurannan. 
Tuloksena on parempi painonsiirto ja pito, vähemmän 

luistoa, renkaankulumista ja polttoaineenkulutusta 
sekä samalla parempi tuottavuus.

SAATAVANA 
1 000 R/M:N 

etuvoimanulosotto. 
Yhdessä etunostolaitteen kanssa se 

mahdollistaa työn tehostamisen eri kohteissa, 
vähentäen toistoja ja parantaen hyötysuhdetta.

Konkreettisia ajan säästöjä – esimerkiksi 
kaksinkertainen teho niitossa.

ISOBUS  
-istukka yhdistää 

yhteensopivat työvälineet.

Enintään  

2 
etuhydrauliikkaventtiiliä 

ja vapaa paluulinja.

Jopa  

5  
takahydrauliikkaventtiiliä 

ja vapaa palautus paineen 
vapautusvivulla

Nostokyky jopa 

4 000 kg 
Lisävarusteena on saatavana järeä, 

integroituetunostolaite (IFLS), 
joka sopii etuvoimanulosottoon ja 
kuormaimen sovitteisiin sulavasti.

POWER BEYOND
CCLS-HYDRAULIIKKALOHKOON RAKENNETTU 
POWER BEYOND -TOIMINTO tuottaa öljynvirtausta 
suoraan pumpulta lisävirtauksen ja paluuputkien avulla, mikä 
mahdollistaa lisähydrauliikkaventtiilien yhdistämisen.
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KUORMAAJATRAKTORIN HYÖDYT
 A Täysin integroitu MF FL -kuormain on nyt saatavilla 

tehdasasennettuna tuottamaan äärimmäistä suorituskykyä

 A Lisävarusteena saatava monitoimi-joystick muuttaa myös 
suuntaa ja nopeutta ja antaa siten täydellisen hallinnan 

 A Kolmannen luistiventtiilin portaattoman ohjauksen 
ansiosta käyttäjä voi avata ja sulkea kouran otteen 
ja kallistaa tai täyttää kauhan samaan aikaan 

 A Konepellin ja kojelaudan muotoilu tarjoavat 
erittäin hyvän näkyvyyden 

 A Rajoittamaton ajettavuus ja helppo pääsy huoltoa varten 

 A Lisävarusteena Visio-katto ja Falling Object Protection (FOPS) 

 A Erinomainen ajettavuus mukaan luettuna 
pienet kääntökulmat, SpeedSteer 

 A Uusi kauhanravistustoiminto monitoimi-joystickissa 

 A Uusi pikaliitosjärjestelmä vähentää painehäviötä suurvirtauksella, 
entistä nopeampi kuormaimen liike ja polttoaineen säästö 

 A Hydraulisen työvälineen lukitus voidaan aktivoida SIS:n kautta 

 A Vakiona uusi moottorin kierrosnopeuden automatiikka 
SIS-valikossa sallii käyttäjän nostaa moottorin 
kierrosnopeutta joystickin toiminnan avulla 

 A Kuormaussuorituskyvyn parantamiseksi on tarjolla lukuisia 
tuottoa ja mukavuutta parantavia ominaisuuksia, kuten 
suurvirtaushydrauliikka ja vedonvapautus jarruttamalla 
-toiminto, joka myös jarrutettaessa vapauttaa vedon 

 A Uusi MF E-Loader on saatavana lisävarusteena 
optimoimaan kuormaimen käyttöä ja mittaamaan 
kuormaustehtäviä Datatronic 5 -kosketusnäytöltä

Ainutlaatuinen monitoimijoystick-vaihtoehto helpottaa kuormaimen hallintaa. 
Siinä on myös suunnanvaihtotoiminto sekä mahdollisuus säätää traktorin 
nopeutta. Kouria ja muita työvälineitä on helppo ohjata kolmannen 
luistiventtiilin portaattoman ohjauksen ansiosta ja kallistaa tai täyttää 
kauhan samaan aikaan. 

Ei auto-
maattista 
vakainta

Automaattinen vakain

MF FL.4227 MF FL.4323 MF FL.4327 MF FL.4621 MF FL.4624 MF FL.4628 MF FL.4722

Mallien yhteensopivuus
MF 7S.155 - MF 7S.180* l l l l l – –
MF 7S.190 - MF 7S.210* – l l l l l l

Enimmäisnostokorkeus – kauhan 
kääntöpisteestä mitattuna

m 4,25 4,25 4,25 4,55 4,60 4,60 4,75

Suurin kippauskulma maksimi korkeudessa 57 57 57 53 54 54 51

Suurin ylöskääntökulma maan tasalla astetta. 48 48 48 52 49 49 57

Nostoteho enimmäiskorkeuteen – 800 mm 
kauhan kääntöpisteestä mitattuna

1 590 2 140 2 470 1 980 2 170 2 490 2 000

Nostoteho 1,5 m:n korkeuteen – 800 mm 
kauhan kääntöpisteestä mitattuna

2 110 2 350 2 700 2 110 2 460 2 810 2 280

Murtovoima – 800 mm työvälineen kääntöpisteestä kg 2 270 2 470 2 840 2 230 2 620 2 990 2 430
Suurin ylöskääntövoima – 800 mm 
kauhan kääntöpisteestä

kg 4 030 3 400 4 540 4 000 3 970 4 600 4 580

Kaivuusyvyys mm 160 160 160 200 160 160 160

* MF FL 4227 / MF FL 4323 / MF FL 4327 – asennettava laajennetut laakerikotelot

”  Ohjaussauva mahdollistaa suunnan vaihtamisen eteenpäin 
ajosta peruutukseen ja kuormaimen käyttämisen 
samanaikaisesti irrottamatta käsiä ratista.

”KÄYTÄ 
KUORMAINTASI 
MASSEY FERGUSONIN 
TYYLIIN
Jos ostat MF 7S -traktorin kanssa Massey Ferguson -kuormaimen, 
se voidaan valmistella täysin MF-kuormainvalmiiksi. Traktoriin on 
valmiiksi asennettu kiinteänä osana kuormaimen sovitteet, jotka 
on suunniteltu maksimoimaan ohjattavuus ja huollettavuus.

KUORMAIMEN KÄYTTÖ
Ohjaussauvan päätoiminnot:

A. Nosto

B. Lasku

C. Täyttö

D. Kippaus

E. Sulje

F. Avaa

YHDISTELMÄTOIMINNOT:
A/C. Nosto ja täyttö

A/D. Nosto ja kippaus

B/C. Lasku ja täyttö

B/D. Lasku ja kippaus

A/E. Nosto ja otteen sulkeminen

A/D/F. Nosto ja otteen avaaminen
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connect
FUSE  SYNCHRON ISED

MAKSIMAALINEN 
KÄYTTÖAIKA

HUOLETON TRAKTORIN OMISTAJA MF CONNECT TARJOAA PIDEMPÄÄ 
KÄYTETTÄVYYSAIKAA, OPTIMOITUJA 
HUOLTOJA JA ÄLYKKÄITÄ PALVELUITA.

OMISTAJA, JÄLLEENMYYJÄ JA TRAKTORI 
OVAT SAUMATTOMASTI YHTEYDESSÄ. 
MF Connect on konekannanvalvontajärjestelmä, jonka avulla 
asiakkaat voivat seurata Massey Ferguson -koneitaan tarkasti. 

Koneen käytön ja laitteiden toimintaparametrien lähes 
tosiaikainen tarkastelu älypuhelimella, tabletilla tai 
tietokoneella ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. 

Sen etädiagnostiikan ansiosta omistajat ja esimiehet voivat 
johtaa toimintaa tuottavammin, mikä auttaa parantamaan 
kannattavuutta ja takaamaan käytettävyysajan riit tävyyden.

YHTEYDESSÄ MISSÄ TAHANSA. 
MILLOIN TAHANSA. 

5 VUODEN LISENSSI VAKIONA.

SILVER GOLD

KUVAUS

SÄÄNNÖLLISEN HUOLLON 
SOPIMUKSET
Palvelupakettiin kuuluvat 
kaikki kiinteisiin 
hintoihin perustuvat 
määräaikaishuoltotyöt.

KORJAUSSOPIMUKSET 
Laajennetun takuun 
sopimukset, jotka tarjoavat 
turvaa korjauskustannuksien 
varalta (ei kulumisen). 
Valittavissa hinnat 
omavastuulla tai ilman.

KONEEN TYYPPI Kaikki Kaikki

SÄÄNNÖLLINEN 
HUOLTO*  KYLLÄ KYLLÄ

KORJAUSKUS-
TANNUS EI KYLLÄ

OMAVASTUU EI Vaihtoehdot: 0, 190 tai 490 €

*AGCOn ilmoittama listahinta viittaa ainoastaan laajennettuun takuuseen eikä sisällä huoltoa. 

MF Caren avulla pidät kulut ruodussa ja 
takaat MF 7S:n optimaalisen suorituskyvyn.
MF Care -huoltosopimukset ja laajennetut takuut mukautuvat 
maksukykyysi ja työaikoihisi. Määräaikaishuoltosopimus 
tarjoaa ehkäisevää huoltoa, jossa vikoihin tartutaan, 
ennen kuin niistä tulee ongelmia. Tämä lyhentää seisonta-
aikaa. Täydellinen huoltokirja ja alkuperäisten AGCO Parts 
-varaosien käyttäminen lisäävät koneen jälleenmyyntiarvoa.

 A Parantaa koneen jälleenmyyntiarvoa

 A Joustavat ehdot ja pitkäaikaiset hinnat

 A Saatavana 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä

 A Kokeneiden MF-asentajien huollot 
paikan päällä tai liikkeessä

6 000 h
5 vuotta

3000 h
5 vuotta

50 000 paalia
5 vuotta

6 000 h
5 vuotta

2 000 h
Vähintään 
3 vuotta
Vain ISOBUS-

yhteensopivat koneet

25 000 paalia
Vähintään 
3 vuotta

MASSEY FERGUSON TARJOAA KATTAVAT JA TEHOKKAAT PALVELUT
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VARAOSAT 
JA HUOLTO
TUKEA  

KONEELLESI, KOKO SEN TOIMINTA-AJAKSI
Maatalouskoneen hankinta, omistaminen ja huolto voi 
olla monimutkaista, joten mahdollisimman hyvä tuki 
on erit täin tärkeää. Massey Ferguson -asiakkaana 
saat aina henkilökohtaista, ripeää ja ystävällistä 
tukea asiantuntevalta myyjäverkostoltamme, joka 
ymmärtää liiketoimintaasi perinpohjaisesti.

Varaosien ja huollon saatavuus ei lakkaa sen vuoksi, 
että konetta ei enää valmistettaisi. Tuemme sinua, 
niin kauan kuin omistat Massey Ferguson -koneen.

Olemme ylpeitä jokaisesta myymästämme 
koneesta ja otamme niistä vastuun. Tehtävämme 
on varmistaa, että koneesi toimii luotettavasti 
joka kerta, kun käännät virta-avaimesta.

MF 7S:N HUOLTO ON 
SUUNNITELTU NOPEAKSI, 
HELPOKSI, YKSINKERTAISEKSI JA 
KUSTANNUSTEHOKKAAKSI. 
Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden 
tyylikkäästi, jotta päivittäinen kunnossapito on 
nopeaa, yksinkertaista ja helppoa, mikä vähentää 
kunnossapitostressiä ja päästää sinut pellolle 
aiemmin, mikä parantaa tuottavuutta ja lisää 
vapaa-aikaasi. Massey Ferguson MF 7S -sarjan 
traktori minimoi työhönvalmistautumisajan.

Moottorin ilmansuodattimen vaihtaminen 
on erit täin helppoa. 

Etuakseli ja kapea konepelti helpottavat öljyn 
määrän tarkistamista ja suodattimen vaihtamista.

Jäähdyttimien puhdistamiseen on runsaasti tilaa.

Polttoaine- ja AdBlue®-säiliöiden täyttäminen 
ei ole koskaan ollut helpompaa.

LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET

Nykyajan maanviljelyssä tarvitaan koneita, jotka 
on optimoitu liiketoimintaasi. Laajan lisävaruste- 
ja tarvikevalikoimamme avulla voit räätälöidä 
Massey Ferguson -koneesi tarpeisiisi. 
Valikoima sisältää kaikkea kuormaimista, 
painoista, lisähydrauliikkaventtiileistä ja 
nopeammin virtaavista hydrauliikkajärjestelmistä 
aina automaattisiin ohjausjärjestelmiin. 
Työskentelymukavuudestasi huolehtivat erikoisistuimet, 
äänentoistojärjestelmät, kylmälokerot yms.

MF:n insinöörit ovat läpikäyneet koko tarjontamme 
kaikista näkökulmista: yhteensopivuudesta ja 
turvallisuudesta kestävyyteen ja suorituskykyyn. 
Asiantuntevaa huoltoa tarjoavat Massey Ferguson 
-huoltopisteet, joilla on käytettävissä kaikki 
tarvittavat asennustyökalut ja osaaminen.

Ohjaamon ilmansuodatin on helposti 
irrotettavissa puhdistusta varten.

”  Haluan päivittäisen 
huollon olevan nopeaa 
ja helppoa, jotta voin 
viettää enemmän aikaa 
perheen parissa.

”
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AINA RINNALLASI 
EDISTÄMÄSSÄ 
KANNATTAVUUTTASI
MF SERVICES TARJOAA KAIKEN, MITÄ TARVITSET 
MF 7S -TRAKTORISI TOIMINNAN TUKEMISEEN.

Kätevä ja mukautettava MF Services auttaa pitämään 
käyttökustannukset kurissa ja budjetoimaan ja suunnittelemaan 
liiketoimintaa paremmin – sen ansiosta jokainen koneen käyttötunti 
on tehokas ja voit keskittyä maanviljelyn ydinliiketoimintaan.

Kattava palvelupaketti tekee Massey Ferguson -maatalouskoneiden 
omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.

Edellä esiteltyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on 
noudatettava. Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä 
ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. 

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.

MASSEY FERGUSON  
-JÄLLEENMYY-
JÄVERKOSTO
MF-jälleenmyyjällä on seudun paras 
asiantuntemus maatalouskoneista. Voit aina 
kääntyä jälleenmyyjän puoleen ja saat parhaat 
palvelut myynnistä, huollosta ja korjauksista 
aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

YLI 4 700 HUOLTO- JA 
KORJAUSPISTETTÄ 
YMPÄRI MAAILMAN

AGCO FINANCE
JÄRJESTÄÄ YRITYKSELLESI 
SOPIVAN RAHOITUKSEN.

AGCO Finance on Massey Fergusonin 
rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa 
yrityksellesi räätälöityä liisausta, lainaa, 
vuokrausostojärjestelyitä, täyden palvelun 
huoltosopimuksia ja vuokrausta mukaan lukien 
laajennettujen MF Care -takuiden rahoitusta.

MASSEY FERGUSON 
-OHEISTUOTTEET
NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ 
TYYLIKKÄÄLTÄ KUIN 
MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF 7S:ään? 
Tarvitsetko tyylikkään ja kestävän haalarin töihin? 
Laadukas valikoimamme tarjoaa viljely toimintaasi, 
perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme, 
niin voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson. com

MASSEY FERGUSONIN 
AIDOT VARAOSAT
OVAT PARAS TAE UUDEN MF 7S:N 
ARVON SÄILYMISELLE JA SUOJA 
YLLÄTTÄVIÄ KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää 
muun muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta, 
huoltopaketteja ja ohjaamon lisävarusteita. 
Lisävarusteet ovat saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go 
-mobiilisovelluksella 
voit etsiä MF-varaosia 
nopeasti ja helposti 
ja tilata ne suoraan. 
Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google 
Play -sovelluskaupasta. 
Henkilökohtaiset 
käyttäjätunnukset 
ovat saatavana 
MF-jälleenmyyjältä.
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NYT VOIT TEHDÄ MF 7S:STÄ ITSESI JA MAATILASI NÄKÖISEN

ESSENTIAL EFFICIENT EXCLUSIVE
MOOTTORI

AGCO POWER – 6,6 litraa – Stage V l l l

All-in-One Stage V -tekniikka l l l

VOIMANSIIRTO
Tehonsäädin – monitoimisuunnanvaihdinvipu l l l

Oikean puolen suunnanvaihdin - l l

T-vipu konsolissa l - -
 A  Multipad-vipu ohjauskeskuksen käsinojassa - l l

Dyna-6 Super Eco 40 km/h (40 km/h 1 500 rpm:llä)   l l l

Dyna-6 Eco 50 km/h* (50 km/h @ 1 800 rpm:llä)  m m m

Dyna-VT Super Eco 40 km/h tai Eco 50 km/h automaattitilassa - m m

C1- ja C2-vakionopeusmuistit - l l

Vedonvapautus jarrupolkimella – kytkintoiminto l l l

KULJETTAJAN YMPÄRISTÖ
Ilmastointi manuaalisella säädöllä l l m

Automaattisesti ohjattu ilmastointi - m l

Ilmajousitettu kääntyvä istuin l l -

Ilmajousitettu istuin ja lämmitys ja alaselän tuen paineilmatoiminen säätö - m l

 B  Automaattinen ilmajousitettu kääntöistuin, kaksi lämmitystasoa, paineilmatoiminen 
alaselän tuki, pitkittäinen ja poikittainen iskunvaimennin, Dual Motion -seläntuki ja DDS. 

- m m

Mekaaninen ohjaamon jousitus m l m

Aktiivinen mekaaninen ohjaamon jousitus - m l

FM-radio tai digitaalinen DAB+-radio, CD, MP3, Bluetooth-yhteys, USB & AUX edessä m l l

Radio – ohjaimet käsinojassa - l l

 C  Radion ja puhelimen käyttöliittymä Datatronic 5:n 9 tuuman kosketusnäytöltä - m m

Teleskooppiset kaksoiskulmapeilit, joissa sähköinen säätö ja huurteenpoisto  - m l

SpeedSteer m m m

Tutka ja luistonesto m m l

 D  16 työvalon paketti – huomioledit m m m

-  Ei saatavana
l  Vakiovaruste
m  Lisävaruste  
*  Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

ESSENTIAL EFFICIENT EXCLUSIVE
KULJETTAJAN YMPÄRISTÖ

MF TECHNOLOGIES 
MultiPad ja ISOBUS-työvälineen ohjauksen määritys kytkimestä - m l

MF Guide m m m

 E  NovAtel-vastaanotin – alle metrin tarkkuudesta senttimetrin tarkkuuteen    m m m

 F  Trimble-vastaanotin – alle metrin tarkkuudesta senttimetrin tarkkuuteen   m m m

MF-osionhallinta – 36 osion hallinta m m m

MF TaskDoc Pro – langaton tiedonsiirto m m m

RUNKO JA HYDRAULIIKKA
Etuakselin jousitus m l l

Hydrauliikkaventtiilien mekaaninen ohjaus l l -

Hydrauliikkaventtiilien sähköinen ohjaus - l l

Elektrohydraulinen monitoimiohjaussauva - m m

 G  Kuormainvalmis traktori monitoimiohjaussauvalla (mekaaninen ohjaus) m - -

Power Beyond liittimillä m m l

Takanostolaite ja aktiivinen kuljetuksenohjaus l l l

Automaattinen voimanulosotto l l l

Mekaaninen voimanulosoton nopeuden valitsin l - -

Automaattinen pidonhallinta (neliveto ja tasauspyörästön lukko) l l l

Hydraulinen takanostolaitteen työntövarsi   m m m

Integroitu etunostolaite (kapasiteetti 3 200 kg tai 4 000 kg mallista riippuen)  m m m

Integroitu etuvoimanulosotto m m m

MUKAVUUDET 
Automaattinen päävirtakatkaisija l l l

Vakiotyökalupakki  l l l

Ulkoiset nostolaitteen kytkimet lokasuojissa l l l

Ulkoiset voimanulosoton kytkimet lokasuojassa l l l

Ulkoinen etäventtiilin ohjaus lokasuojassa - l l

MUUT VARUSTEET 
(VARUSTEET VOIVAT VAIHDELLA MARKKINOITTAIN)

Kääntyvät etulokasuojat m m l

Perävaunun paineilmajarrut* l l l

Hydrauliset ja paineilmakäyttöiset perävaunujarrut* m m m

Perävaunun jarrujen ABS-pistorasia m m m
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TEKNISET TIEDOT

MF 7S  
Dyna-6

MF 7S  
Dyna-VT

A Akseliväli m 2,88

B Kokonaispituus etunostolaitteesta takanostolaitteen vetovarsiin mm 5 604

B Kokonaispituus etupainotelineestä takanostolaitteen vetovarsiin mm 4 928

C Korkeus taka-akselin keskeltä ohjaamon yläreunaan mm 2 110 2 144

D Kokonaiskorkeus mm 2 985 3 019

MITAT

MOOTTORI MF 7S.155 MF 7S.165 MF 7S.180 MF 7S.190 MF 7S.210
Moottorin tyyppi AGCO POWER ja ”All-in-One” Stage V -tekniikka

Sylintereitä/venttiileitä/tilavuus kpl/kpl/cm3 6 / 4 / 6 600

Imuilma Elektroninen hukkaporttiturbo ja intercooler

Ruiskutustyyppi Yhteispaine

Tuulettimen tyyppi – Dyna-6-voimansiirto ja Dyna-VT Vistronic 

Suurin teho J ISO hv (kW) 155 (114) 165 (121) 180 (132) 190 (140) 210 (154)

Moottorin kierrosnopeus suurimmalla teholla r/min 1 950

Suurin vääntö 1 500 rpm:llä J Nm 700 725 750 850 860

Suurin teho EPM:llä hv 175 (129) 185 (136) 210 (154) 220 (162) 220 (162)

Suurin vääntö EPM:llä 1 500 rpm Nm 750 800 860 925 925

Polttoainesäiliön tilavuus l 305

AdBlue®-säiliön tilavuus l 30

DYNA-6-VOIMANSIIRTO
Vaihteita (eteen x taakse) eteen x taakse 24 x 24 -

Pienin nopeus 1 400 rpm:llä km/h 1,09 -
40 km/h Eco / SuperEco moottorin käyntinopeudella 

ja mahd. suurilla renkailla
r/min 1 500 (renkaat 650/65 R42) -

50 km/h* Eco moottorin käyntinopeudella ja mahd. suurilla renkailla r/min 1 800 (renkaat 650/65 R42) -

DYNA-VT-VOIMANSIIRTO
Tyyppi Portaaton voimansiirto

Peltotyönopeusalue km/h Eteen: 0,03–28 km/h – taakse: 0,03–16 km/h

Tienopeusalue km/h Eteen: 0,03–40 km/h – taakse: 0,03–28 km/h / Eteen: 0,03–50 km/h – taakse: 0,03–28 km/h*

TAKANOSTOLAITE JA HYDRAULIIKKA
Vetovarsien tyyppi KAT KAT 3

Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä kg 7 100/8 100/9 600 8 100/9 600 9 600

Vakio hydrauliikkajärjestelmä l/min Kuorman tunteva 110 l/min

Valinnainen hydrauliikkajärjestelmä  l/min Suljettu kuorman tunteva järjestelmä 150 l/min tai 190 l/min

Takahydrauliikkaventtiilien enimmäismäärä 4/5 (Dyna-VT)

J  ISO 14396
-  Ei saatavana
*  Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset 
ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita; ja ominaisuuksia 
voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa 
ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

MF 7S.155 MF 7S.165 MF 7S.180 MF 7S.190 MF 7S.210
TAKAVOIMANULOSOTTO 

Moottorin kierrosnopeus

540/1000 r/min 1 980/2 030 -

540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6 r/min 1 980/1 530/2 030/1 570 -

540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT r/min 1 870/1 500/1 900/1 530

Akselin halkaisija tuumaa 1 3/8" 6 & 21 uraa

ITSENÄINEN ETUNOSTOLAITE JA -VOIMANULOSOTTO
Vetovarsien tyyppi KAT KAT 3

Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä kg 3 200 3 200/4 000

Etuhydrauliikkaventtiilien enimmäismäärä 2

Moottorin käyntinopeus etuvoimanulosoton nopeudella 1 000 1 920
VANTEET JA RENKAAT 

(KOKO VALIKOIMA SAATAVANA) LISÄTIETOA 
SAAT JÄLLEENMYYJÄLTÄ)

Edessä 380/85 R28 420/85 R28 480/70 R28

Takana  460/85 R38 520/85 R38 580/70 R38

Valinnaiset takarenkaat  710/70 R38 710/60 R42 – Laaja valikoima. Lisätietoa saat lähimmältä Massey Ferguson -jälleenmyyjältä
PAINOT  

(VOI VAIHDELLA VARUSTELUSTA RIIPPUEN. 
LISÄTIETOA SAAT JÄLLEENMYYJÄLTÄ)

Minimipaino / keskipaino / maksimipaino kg 5 800 / 7 000 / 8 150 6 300 / 7 500 / 8 400 

Ajoneuvon enimmäisbruttopaino jopa* kg 12 500 14 000

* Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä
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www. MasseyFerguson. co. uk

www. facebook. com/masseyfergusonUK
Twitter. com/MF_EAME
Instagram. com/MasseyFergusonGlobal
www. YouTube. com/MasseyFergusonGlobal
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