
205–265 HV

HELPPOKÄYTTÖISTEN JA LUOTETTAVIEN 
TRAKTOREIDEN UUSI AIKAKAUSI
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Aloitimme MF 8S -projektin puhtaalta 
pöydältä. Sen keskiössä oli maailman-
laajuinen Voice of the Customer 
-tutkimus, jossa syvähaastateltiin
asiakkaita ja tuotteiden käyttäjiä useissa
maissa eri puolilla maailmaa.

Tärkeimmässä palautteessa sinulta, 
asiakkaalta, korostui vaatimus 
mukavuudesta, helppokäyttöisyydestä, 
kustannustehokkuudesta, erinomaisesta 
luotettavuudesta, intuitiivisista 
hallintalaitteista, suorituskyvyn 
tehokkaasta välittymisestä maahan, 
100-prosenttisesta yhteenliitettävyydestä
ja kyvystä työskennellä vaativimpienkin
työkoneiden kanssa.

Se oli mielenkiintoinen ja inspiroiva 
projekti kaikille mukana oleille sekä 
mahdollisuus rakentaa Massey 
Fergusonin helppokäyttöisten, 
luotettavien koneiden vahvaa perintöä. 

Lopputuloksena syntyi uuden aikakauden 
Massey Ferguson -traktori. MF 8S.

MF 8S
Massey Fergusonin 
helppokäyttöisten ja 
luotettavien traktoreiden 
uusi aikakausi



3Helppokäyttöiset ja älykkäät, kestävän 
viljelyn teknologiat. Uusi Datatronic 5 
-pääte ja valinnainen Fieldstar 5 -pääte
tarjoavat tuoreimman käyttäjä-
ystävällisen tarkkuusviljelypaketin.
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9’’ kosketusnäyttöpääte mahdollistaa entistä 
intuitiivisemman tarkkuusviljelykokemuksen.

Uudet MF Guide -ratkaisut parantavat 
taloudellisuutta vähentämällä 
päällekkäisyyksiä.
MF Section ja Rate Controlin ansiosta 
levitysmäärää ja levitinlohkoja voidaan hallita 
automaattisesti, mikä minimoi 
päällekkäisyydet, käsittelemättä jääneet 
alueet ja tuotantopanoshävikkiä.
MF TaskDoc luo ja lähettää turvallisesti 
yksityiskohtaisia tallenteita töistä toimistoon 
ja halutuille kumppaneille suojatun 
Agrirouter-pilvipalvelun kautta.
MF Connect -telemetriajärjestelmä 
mahdollistaa etävalvonnan ja lähes 
reaaliaikaisen valvonnan ja päätöksenteon, 
mikä parantaa tehokkuutta ja maksimoi 
kaluston käyttöajan.

Hyvin suunnitellut ajolinjat lisäävät 
tuottavuutta ja tehokkuutta.
Uudet Dyna-7 Powershift -vaihteisto ja Dyna E-
Power -kaksoiskytkinvaihteisto mahdollistavat 
vaihteiden vaihtamisen ilman vääntömomentin 
keskeytymistä.
Kummassakin vaihteistossa on Engine Power 
Management -toiminto, joten tehoa tuotetaan 
lisää aina tarvittaessa.
Täydelliset moottorin ja vaihteiston yhdistelmät 
varmistavat maksimitehon ja entistä 
paremman suorituskyvyn, mikä vähentää 
tehohäviötä jopa 26 %.

Tilan, työskentelymukavuuden, 
ergonomian ja yhteenliitettävyyden 
uusi taso.
Markkinoiden hiljaisin ohjaamo, jonka melutaso 
on vain 68 dB, mahdollistaa 360°:n näkyvyyden. 
Ohjaamon ja etuakselin jousitus parantaa 
ajomukavuutta samalla, kun uusi digitaalinen 
MF vDisplay -näyttö esittää kaiken tarvittavan 
tiedon yhdellä silmäyksellä. Uuden käsinojan 
ansiosta kaikkien traktorin toimintojen 
ohjausominaisuus on luokkansa paras.

Kyky työskennellä entistä 
nopeammin vaativimpienkin 
työkoneiden kanssa. 
Traktorissa on jopa viisi hydrauliventtiiliä takana 
ja kolme edessä, etunostolaite, Power Beyond -
asennus sekä suuren nostokapasiteetin 
nostolaitteet. Hydraulijärjestelmä mahdollistaa 
kyvyn työskennellä entistä nopeammin hyvinkin 
suurten työkoneiden kanssa.

Matalat käyttökustannukset.
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Tehokas moottori – maksimiteho ja -vääntömomentti 
alhaisilla moottorin kierrosnopeuksilla vähentää 
polttoaineenkulutusta 10 % ja alentaa melutasoa. 
Huoltovapaat komponentit. 
Helppo päivittäinen kunnossapito.
MFCare Repair ja huoltosopimusjärjestelmät.
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Efficient Exclusive

Moottori
6-sylinterinen AGCO POWER Stage 5 l l

  Moottorin käyntinopeusmuisti l l

HLA (Hydraulic Lash Adjustment) l l

Moottorin joutokäyntikierrosnopeus (700 rpm) l l

Moottorin lohkolämmitin m m

Voimansiirto

 Power Control vipu l l

Oikean käden vipu l l

A Multipad-ohjain käsinojassa l l

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

Dyna-7 - 50 km/h Super Eco* - Speedmatching & Autodrive m m

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

Dyna E-Power - 50 km/h Eco* - Speedmatching & Autodrive m m

Ryömintä (Dyna-7) m m

4-vaihteinen vakionopeuden säädin l l

Dynaaminen jarrutusjärjestelmä l l

ParkLock-pysäköintilukko l l

Käyttäjän ympäristö

Vakioilmastointi ja manuaalinen säätö l -
Automaattinen ilmastointi ja ilmastoinnin ohjaus m l

Kattoluukku l l

Automaattinen ilmajousitettu, lämmitettävä, sivuttaisvaimennettu kääntyvä istuin l m

B Tekonahkainen automaattinen ilmajousitettu kääntyviä istuin - lämmitettävä, tuuletettu, sivuttaisvaimennettu m l

Apumiehen istuin ja turvavyö l l

Mekaaninen ohjaamon jousitus l m

Aktiivinen mekaaninen ohjaamon jousitus m l

Radio/Aux-in edessä/Bluetooth/USB-liitin - integroitu mikrofoni - hallintalaitteet käsinojassa l l

Radio/Aux-in edessä/Bluetooth/USB-liitin/DAB+ - integroitu mikrofoni - hallintalaitteet käsinojassa m m

Teleskooppiset laajakulmapeilit, joissa sähköinen huurteenpoisto ja säätö m l

Lasinpyyhin oikealla puolella m m

Huurteenpoistojärjestelmä takaikkunassa m m

Säädettävä ohjauspylväs, jossa kallistusmuisti l m

Säädettävä ohjauspylväs, jossa kallistusmuisti ja Speedsteer m l

Tutka ja luistonesto m l

C Digitaalinen MF vDisplay -näyttö l l

D Datatronic 5 -kosketusnäyttöpääte 9'' (traktorin asetusten hallinta, ISOBUS,
 kameravalmius ja AG-yhteensopiva)

m l

  Fieldstar 5 -kosketusnäyttöpääte 9'' (ISOBUS, kameravalmius ja AG-yhteensopiva) m m

Perävaunun ohjaavan akselin hallinta m l

Kaksoisohjaus m l

Päisteenhallintajärjestelmä m l

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

Versiokohtaiset vakio- ja lisävarusteet
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Efficient Exclusive
Teknologia

ISOBUS yhteensopiva ja liitäntä takana m l

 ISOBUS-pistoke edessä m m

MF Guide -valmius m l

MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP ja Go Mode m m

MF Guide Trimble SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP ja Go Mode m m

36 lohkon hallinta ja VRC (5 tuotetta) m m

Kehittynyt ajolinjan ohjaus m m

E Integroitu kattokamera m l

Taskdoc Pro m m

Yhteenliitettävyysmoduuli (ACM) CAN-tiedonsiirtoon - sisältää 3 vuoden ilmaisen tilauksen l l

Alusta ja hydrauliikka
Hydrauliventtiilien täysin mekaaninen ohjaus m -

Hydrauliventtiilien sähköinen ja mekaaninen ohjaus l -
Hydrauliventtiilien sähköinen ohjaus ja paineenalennusvipu - l

Monitoimijoystick m -
Joystick - m

Pieni joystick Multipad-ohjaimessa l l

Kuormaimen sovitteet, sähköinen venttiili ja joystick m m

Kuormaimen sovitteet ja hydraulisarja SMS 3rd  Live m m

Vapaa paluu m l

Power Beyond ja kytkimet P/T/LS/D m l

150 l/min CCLS l l

205 l/min CCLS m m

F  205 l/min CCLS ECO m m

Sähköinen nostolaite ja aktiivinen kuljetuksenohjaus l l

Automaattinen voimanulosotto l l

Sähköinen voimanulosotto, nopeuden valinta l l

Automaattinen nelipyöräveto ja automaattinen tasauspyörästön lukko l l

Teleskooppiset sivurajoittimet l l

Automaattiset sivurajoittimet m m

Hydraulinen työntövarsi m m

Integroitu etunostolaite m m

Integroitu etuvoimanulosotto m m

Sähkölaitteet
Erotuskytkin ja apukaapelikäynnistys l l

Ulkoiset nostokytkimet lokasuojissa l l

Ulkoiset voimanulosoton kytkimet lokasuojassa l l

Ulkoinen venttiilin etäohjaus lokasuojassa l l

G 16 LED-työvaloa ja kohdevalot m l

Automaattiset takavalot peruutettaessa - l

Muut varusteet  (ominaisuudet voivat vaihdella markkinoittain)
Jousitettu etuakseli lukituksella l l

Kääntyvät etulokasuojat m l

Perävaunun paineilmajarrut l l

Perävaunun paineilma- ja hydraulijarrut ja ABS-pistoke m m
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Moottori MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Moottorin tyyppi AGCO POWER
Sylintereitä/venttiilejä/tilavuus lkm/lkm/cm3 6 / 4 / 7,400

Sylinterin halkaisija / iskun pituus mm/mm 108/134

Imu Turbo ja sähköinen ohivirtausventtiili sekä välijäähdytin

Ruiskutustyyppi Yhteispaine

Tuulettimen tyyppi  Viscotronic 

Max. hv J ISO hp (kW) 205(151) 225(165) 245(180) 265(195)

Moottorin kierrosnopeus suurimmalla teholla rpm 1850

Maksimivääntömomentti 1000–1500 rpm J Nm 950 1,000 1,100 1,200

Max. teho EPM:llä hv (kW) 225(165) 245(180) 265(195) 285(210)

Maksimivääntömomentti EPM:llä 1000–1500 rpm Nm 982 1,080 1,178 1,257

Käytettävissä oleva maksimiteho @ PTO (OECD, tarkkuus +/- 3%) hv (kW) 186(137) 199(146) 216(159) 231(170)

Polttoainesäiliön tilavuus litraa 460

AdBlue® -säiliön tilavuus litraa 43

Huoltoväli tuntia 600

Vaihteisto Dyna-7

Vaihteiden määrä eteen/taakse 28/28

Vähimmäisnopeus@ 1500 rpm km/h 1.8

Vaihteiden määrä ryöminnällä eteen/taakse 56/56

Min. nopeus ryöminnällä 190 m/h @ 1,500 rpm

43 km/h SuperEco @ moottorin nopeus rpm 1350

53 km/h* Eco @ moottorin nopeus rpm 1650

Vaihteisto Dyna E-Power

Vaihteiden määrä (Fxd x Rev) eteen/taakse 28/28 Autodrivellä

Min. nopeus @ 1500 rpm km/h 1.9

43 km/h SuperEco @ moottorin nopeus rpm 1300

53 km/h* Eco @ moottorin nopeus rpm 1600

Tekniset tiedot
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MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265
Takanostolaite ja hydrauliikka

Vetovarsien tyyppi CAT Cat 3

Max. nostokapasiteetti vetovarsien päässä kg 10,000

Hydraulijärjestelmä ja maksimivirtaus l/min Suljettu kuormantunteva 205 l/min

Hydraulijärjestelmä ja maksimivirtaus - vaihtoehto 1 l/min Suljettu kuormantunteva 205 l/min

Hydraulijärjestelmä ja maksimivirtaus - vaihtoehto 2 l/min Suljettu kuormantunteva 205 Eco 205 l/min @ 1650 rpm

Max. paine bar 200

Hydrauliventtiilien max määrä takana 5

Voimanulosotto (takana)

Moottorin kierrosnopeus

540/540Eco/1000/1000Eco rpm 1867 / 1499 / 1903 / 1528

Akselin läpimitta tuumaa 1 3/8” 6 & 21 uraa

Etunostolaite ja voimanulosotto edessä

Max. nostokapasiteetti vetovarsien päässä Kg 4800

Hydrauliventtiilien max. määrä edessä 2

Moottorin kierrosnopeus @ 1000 etuvoimanulosotto rpm 1920

Pyörät ja renkaat (Saatavilla koko 
valikoima. Lisätietoja jälleenmyyjältä.)

Edessä VF 600/70 R30

Takana VF 650/75 R42
Painot  

(Voivat vaihdella kokoonpanosta riippuen. Lisätietoja jälleenmyyjältä.)

Keskimääräinen vähimmäispaino ilman kuormaa ja ilman lisävarusteita kg 7750

Ajoneuvon enimmäisbruttopaino* kg 16000

MF 8S (kaikki mallit)

A Akseliväli m 3,05

B Kokonaispituus etunostolaitteesta takanostolaitteen vetovarsiin mm 5375

C Korkeus taka-akselin keskeltä ohjaamon kattoon mm 2390

D Kokonaiskorkeus mm min 3390 - max 3665

Mitat

Tämän julkaisun sisältämien tietojen täsmällisyys ja ajanmukaisuus on pyritty 
varmistamaan kaikin tavoin mahdollisimman tarkkaan. Epätarkkuuksia, virheitä tai 
puutteita voi kuitenkin esiintyä, ja teknisiin tietoihin voi tulla muutoksia milloin tahansa 
ilman erillistä ilmoitusta.
Sen vuoksi kaikki tekniset tiedot on syytä varmistaa lähimmältä Massey Fergusonin 
jälleenmyyjältä tai maahantuojalta ennen tuotteiden hankkimista

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