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Sivu 04
MF 3700 -sarja 
tutustu tarkemmin

Sivu 08
V–Vineyard-versio

Sivu 09
S–Special-versio

Sivu 10
F–Fruit-versio

Sivu 11
GE–Ground	Effects	-versio

Sivu 12
WF–Wide Fruit -versio

Sivu 20
Tekniset tiedot

1,00–1,30 m*

1,80–2,20 m

Vineyard-versio (V)

Nyt saatavilla vaihteistoilla, 
huippunopeus	40 km/h

Lähtien 1,0 m leveydestä sopii 
perinteisille kapeille viinitarhoille, joissa 
on	1,8–2,2 m	ura	köynnösrivien	välissä.
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1,30–1,50 m* 1,50–1,80 m 1,60–2,20 m

1,30–1,60 m*

2,20–2,50 m 2,50–3,00 m 2,50–3,00 m2,20–2,50 m

*Tyypillinen	työskentelyleveys

Special-versio (S) Fruit-versio (F) Ground Effects -versio (GE) Wide Fruit -versio (WF)

MF 3600 -sarjan menestyksen pohjalta ja hyödyntäen palautetta 
erikoistuneilta maanviljelijöiltä ympäri maailmaa insinöörimme  
ovat suunnitelleet merkittävästi kehitetyn, monia parannettuja 
ominaisuuksia sisältävän MF-tallin valikoiman erikoistraktoreita –  
uuden	MF 3700 -sarjan.

Keskeiset ominaisuudet tekevät MF 3700 -sarjasta ihanteellisen 
liiketoimintakumppanin erikoistuneille tuottajille, jotka etsivät tehokasta 
mutta vähän polttoainetta kuluttavaa traktoria suorittamaan kaikki 
tarvittavat tehtävät tehokkaasti pienillä kustannuksilla.

Lisäksi olemme kehittäneet erityisesti ohjaamossa vietetyn ajan 
mukavuutta käyttäjälle tekemällä ohjaamosta tilavan, parantamalla 
ohjaimia, näkyvyyttä ja pääsyä ohjaamoon.

Lähtien 1,3 m leveydestä sopii leveämmille 
viinitarhoille, joissa on 2,2–2,5 m ura 
köynnösrivien välissä, hieman leveämpi 
runko ja tilavampi ohjaamo kuljettajalle.

Lähtien 1,5 m leveydestä sopii leveille viini- 
ja hedelmätarhoille, joiden rivien välissä on 
2,5–3,0 m ura. Tukevampi traktori, jossa on 
leveämpi etuakseli ja tilavampi ohjaamo.

Matalaprofiilinen	versio	sopii	erinomaisesti	
työskentelyyn puiden alla, kasvatustunneleissa 
ja katoksellisissa viinitarhoissa. 
Sopii 2,2–2,5	m	leveille	köynnösriveille.

1,5 m leveydestä lähtien sopii rinteillä 
kasvaville viinitarhoille ja vuoristomaatiloille. 
Matala painopiste ja suurempi vakaus kaltevilla 
pinnoilla sekä leveämpi etu- ja taka-akseli 
ja tilavampi ohjaamo. Voidaan käyttää myös 
kevyenä yleistraktorina. Sopii köynnösriveille, 
joiden leveys on vähintään 3 m. 

Massey Fergusonin 
erikoistraktoreiden 
uusi sukupolvi

MF 3700 -sarja MF 3700 -sarja kantaa Massey Fergusonin tuotemerkkiä. Se on luotettu 
ja vakiintunut globaali brändi, joka tunnetaan helppokäyttöisistä ja 
luotettavista tuotteista, innovatiivisesta ja käytännöllisestä teknologiasta 
ja hyväksyttyjen MF-jälleenmyyjien huoltopalveluista.

Massey Fergusonin MF 3700 -sarjaan kuuluu viisi korkealaatuista 
erikoistraktorimallia, joissa on tilava ohjaamo tai alusta lukuisilla 
leveyksillä	ja	profiileilla	sekä	75-105	hevosvoiman	moottorit	ja	valikoima	
määrittelytasoja, jotka sopivat erittäin erikoistuneisiin käyttötarkoituksiin.
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tutustu tarkemmin

Uusi suojustyyli noudattaa 
MF-sarjan ulkonäköä

Uusi polttoainetankin aukko konepellin päällä: 
entistä helpompi käyttää myös etukuormain tai 
työväline kiinnitettynä

Matalan konepellin ansiosta kuljettaja näkee paremmin

Uuden sukupolven yhteispaineruiskutus, Stage 3B 
neljän sylinterin moottori; enemmän tehoa ja vääntöä

Entistä suurempi 74 litran polttoainetankki ja 
valinnainen lisäpolttoainetankki antavat yhdessä 
jopa 104 litran maksimikapasiteetin ja vähentävät 
siten seisonta-aikaa 

Uudet tehdasasenteiset etukuormaimen 
sovitteet, integroitu etunostolaite ja etu-PTO; 
entistä helppokäyttöisempi ja monipuolisempi 
eteen asennettuja työvälineitä käyttäen

Uusi nelivedon ohjaustunnistin helpottaa 
käyttöä ja päisteellä kääntymistä

Uusi MF 3700 on suunniteltu äärimmäisen tehokkaaksi, 
ja sen käyttökustannukset ovat pienet uusimpien 
suoraviivaisten ja luotettavien teknologioiden ansiosta.

Traktori tekee yrityksellesi tulosta
MF 3700 antaa hyvän tuoton tehtävästä riippumatta ensimmäisestä 
päivästä alkaen.

Tehokas voimansiirto, yhteensopivuus Stage 3B -päästöstandardin 
kanssa, pieni polttoaineenkulutus, pitkät huoltovälit, vaikuttavat pito-  
ja	nostoteho-ominaisuudet	sekä	pienet	kunnossapitokulut	–	MF 3700	
yksinkertaisesti tekee maatalousyrityksestäsi kannattavamman. 
Kannattavuus jatkaa kasvuaan jokaisen työskennellyn hehtaarin myötä.

MF 3700 -sarja 
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Jopa 6 työvaloa valaisevat 
entistä paremmin pimeässä

Uusi ja ainutlaatuinen hydraulinen 
ohjaussauva tekee käytöstä helppoa 
ja mukavaa yhdistämällä kahden 
hydrauliventtiilin ja vaihteiston ohjaimet 

Entistä	tehokkaampi	120	l/min	
hydrauliikan tuottovaihtoehto 
parantaa tehokkuutta kuormaimia, 
leikkureita ja trimmereitä käytettäessä

Tilava, helppokulkuinen ohjaamo 
ja uusi moderni kojelauta 

Uusi	ohjaussauvalla	ohjattava*	
takanostolaitteen sivuliikkeen ja 
kaltevuuden säätö

M
ASSEY FERGUSON

*	Saatavilla	vain	Efficient-malleille
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MF 3700 -sarja toimii uusilla nelisylinterisillä 75 -105 hv:n Stage 3B -moottoreilla ja tuottaa 
enemmän tehoa ja vääntöä entistä vaativampaan käyttöön ja runsaasti tehoa vaativille työvälineille.

Näissä	yhteispainemoottoreissa	on	kaksi	moottorin	kierrosnopeusmuistia	(Efficient-versio)	tai	
yksi	moottorimuisti	(Essential-versio),	joiden	ansiosta	halutut	moottorin	nopeudet	voidaan	asettaa	
helpottamaan ajoa.

Entistä suurempi 74 litran polttoainesäiliö ja valinnainen 30 litran lisäpolttoainesäiliö minimoivat 
polttoaineen täytön seisonta-ajan. Polttoainesäiliön aukko sijaitsee nyt konepellin päällä, mikä 
myös nopeuttaa tankkausta ja helpottaa sitä, kun etukuormain on asennettuna.

MF 3707 MF 3708 MF 3709 MF 3710

V S F GE WF S F GE WF

Maksimiteho (ISO 14396) hv/kW 75 (55) 85 (64) 95 (71) 105 (77)

Enimmäisvääntö (Nm) 320 365 395 405

Moottorin tyyppi 3,4 l / 4 sylinteri Stage 3B

Jälkikäsittely-yksikkö All-In-One–konepellin ulkopuolella

Versio Ohjaamo/alusta Ohjaamo/alusta Ohjaamo/alusta Ohjaamo/alusta

Entistä suurempi teho ja tehokkuus
MF 3700 -sarja 

Uusien moottorien entisiä pidemmät 600 tunnin huoltovälit vähentävät 
huoltokustannuksia ja seisonta-aikoja.

Uudelleen suunnitellussa järjestelmän käyttöliittymässä polttoaineen 
ohjausjärjestelmä on konepellin ulkopuolella entistä alempana, mikä 
parantaa näkyvyyttä eteenpäin.
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Entistä tehokkaampi hydrauliikka 
vaativimmillakin työvälineille

MF 3700 -sarjan hydrauliikka on merkittävästi tehokkaampi kuin 
edeltäjiensä, ja se tehostaa suorituskykyä kuormainten, trimmerien ja 
leikkurien kaltaisten työvälineiden kanssa. Siinä on myös oma lisäpumppu.

Valitse oikea vaihde tarpeisiisi

Voimansiirto Vaihde 3 tehoaluetta
4 synchro-vaihdetta Halkaisija Suunnanvaihto

12/12	mekaaninen	suunnanvaihto 30 km/h l - Mekaaninen

24/24	mekaaninen	suunnanvaihto	ja	mekaaninen	Hi/Low 40 km/h l Mekaaninen Mekaaninen

24/24	mekaaninen	suunnanvaihto	ja	Speedshift 40 km/h l Sähköhydraulinen Mekaaninen

24/12	Powershuttle	&	Speedshift 40 km/h l Sähköhydraulinen Sähköhydraulinen

Valittavana neljä eri vaihdetta rivi- ja maanviljelyn tarpeisiisi. Määritä mekaanisen vaihteiston yksinkertaisuus 
tai hyödynnä nopeaa suunnanvaihtoa eteen- ja taaksepäin, esimerkiksi täytettäessä materiaaleja tai tuotteita.

Vaihteiston ohjaimet sijaitsevat myös vaihdevivussa, joten käyttäjä voi 
vapauttaa	vedon	sekä	vaihtaa	Speedshiftin	Hi-asetuksesta	Low-asetukselle.	
Käyttäjä voi siten käyttää ilman kytkintä 8:aa välityssuhdetta per tehoalue, 
mikä	parantaa	ajomukavuutta	ja	tehokkuutta	(24/24	Speedshift	ja	24/12	
Powershuttle	& Speedshift).

24/12	Powershuttle	&	Speedshift	-versiossa	on	ainutlaatuiset	
ohjaussauvaan asennetut vaihdepainikkeet sekä ryhmäkytkin, 
vaihde- ja työvälinetoiminnot 
yhdellä helppokäyttöisellä 
ohjaimella	(Efficient-versio).	
Käyttäjät voivat keskittyä 
työvälineisiinsä ja työvaiheisiinsa, 
kun kaikki ohjaimet ovat 
kätevästi käsillä.

Hydrauliikan tuottovaihtoehdot
• Kaksi	pumppua,	joiden	maksimituotto	on	93	l/min	
@	2300 rpm;	66	l/min	@	2300 rpm	tai	51	l	/min	
@ 1800	rpm	takanostolaitteelle	ja	hydrauliventtiileille

• Kolme	pumppua,	joiden	maksimituotto	on	120	l/min	
@	2300 rpm;	93	l/min	@	2300 rpm	tai	73	l	/min	
@ 1800	rpm	takanostolaitteelle	ja	hydrauliventtiileille	

Takanostolaitteissa on 2,5 ja 3 tonnin nostokapasiteetti, ja 
ostaja voi määrittää 2–6 hydrauliventtiiliä tarpeidensa mukaan. 
MF 3700	-sarjan	hydraulinen	perävaunun	jarrun	kaksoislinja	
tekee vetämisestä entistä turvallisempaa.
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Vineyard-versio

Arvokkaan sadon työstämiseen tarvitaan poikkeuksellisen kompakti mutta tehokas traktori. Tiiviiden rivien, herkkien 
lehvästön ja hedelmien vuoksi traktorin tulee olla riittävän kapea mahtuakseen kasvien välistä niitä vaurioittamatta. 
Käyttöympäristön tulee	kuitenkin	olla	mukava	ja	helppokäyttöinen	pitkien	työpäivien	aikana,	usein	äärimmäisissä	
sääolosuhteissa. Aikataulut ovat tiukkoja, joten näiden traktorien on oltava tehokkaita ja tuottavia.

MF 3700 -sarja on suunniteltu erityisesti näihin tarpeisiin.

V

Keskeiset ominaisuudet:
• Kapea runko; 930 mm laipasta laippaan etuakselissa ja 892 mm 

taka-akselissa.

• Kapea 1 m leveä ohjaamo ja ROPS-alustavaihtoehto

• UUSI	40	km/h	vaihdevaihtoehto;	nopeampi	siirtyminen	töiden	välillä

• Jopa 95 hv:n moottorit ja 395 Nm maksimivääntö tehoa vaativaan 
käyttöön, kuten ruiskutukseen ja maanmuokkaukseen

• Tehokas hydrauliikka vaativaan leikkuu- tai trimmauskäyttöön

• Tilava, helppokulkuinen ohjaamo ja uusi moderni kojelauta
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Special-versio

Uudenaikaiset viinitarhat tuottavat arvokkaita ja runsaita satoja, joten traktorin on oltava kompakti mutta todella tehokas. 
Leveämpiin viinitarhoihin mahtuu suurempi ja tehokkaampi traktori, mutta sen täytyy silti olla riittävän kapea mahtuakseen 
kasvien välistä niitä vaurioittamatta. Käyttöympäristön tulee olla mukava ja helppokäyttöinen pitkien työpäivien aikana, usein 
äärimmäisissä sääolosuhteissa.

MF 3700 -sarja on suunniteltu erityisesti näihin tarpeisiin.

S

Keskeiset ominaisuudet:
• Kapea runko lisää vakautta; 990 mm laipasta laippaan 

etuakselissa ja 972 mm taka-akselissa

• Sopii 2,2–2,5 m leveille riveille

• Entistä tilavampi 1200 m leveä ohjaamo ja ROPS-alustavaihtoehto

• 40	km/h	vaihdevaihtoehto;	nopeampi	siirtyminen	töiden	välillä

• Jopa 105 hv:n moottorit ja 405 Nm:n maksimivääntö tehoa 
vaativaan käyttöön, kuten ruiskutukseen ja maanmuokkaukseen

• Tehokas hydrauliikka vaativaan leikkuu- tai trimmauskäyttöön

• Tilava, helppokulkuinen ohjaamo ja uusi moderni kojelauta
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Fruit-versio

Arvokkaat sadot, joko hedelmätarhat tai viiniköynnökset laajemmilla viinitarhoilla.
Sato kasvatetaan suorissa riveissä, mutta suuret alueet edellyttävät suurempia tehoja sekä erinomaista 
ohjailtavuutta ja kompaktia moottoria, jotta vältetään herkän lehvästön ja hedelmien vaurioituminen. 
Käyttöympäristön tulee kuitenkin olla mukava ja helppokäyttöinen pitkinä työpäivinä pitkän kasvukauden aikana.

MF 3700 -sarja on suunniteltu erityisesti näihin tarpeisiin.

F

Keskeiset ominaisuudet:
• Tukevampi traktori, jossa on leveämpi etuakseli ja tilavampi ohjaamo.

• Etuakseli	1325	mm	ja	taka-akseli	laipasta	laippaan:	1242 mm

• Ohjaamon leveys 1200 mm ja ROPS-alustavaihtoehto

• 40	km/h	vaihdevaihtoehto;	nopeampi	siirtyminen	töiden	välillä

• Jopa 105 hv:n moottorit ja 405 Nm:n maksimivääntö tehoa 
vaativaan käyttöön, kuten ruiskutukseen ja maanmuokkaukseen

• Tehokas hydrauliikka kaikkein vaativimpiin tehtäviin

• Tilava, helppokulkuinen ohjaamo ja uusi moderni kojelauta
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Ground Effect -versio

Arvokkaan sadon työstämiseen tarvitaan poikkeuksellisen kompakti mutta tehokas traktori. Tiiviiden rivien, herkkien 
lehvästön ja hedelmien vuoksi traktorin tulee olla riittävän kapea mahtuakseen kasvien välistä niitä vaurioittamatta. 
Katokselliset viinitarhat,	työskentely	puiden	alla	ja	kasvatustunneleissa	rajoittavat	myös	koneiden	korkeutta.	
Käyttöympäristön tulee	kuitenkin	olla	mukava	ja	helppokäyttöinen	pitkien	työpäivien	aikana,	usein	äärimmäisissä	
sääolosuhteissa. Aikataulut ovat tiukkoja, joten näiden traktorien on oltava tehokkaita ja tuottavia.

MF 3700 -sarja on suunniteltu erityisesti näihin tarpeisiin.

GE

Keskeiset ominaisuudet:
• Hieman	leveämpi	runko	lisää	vakautta;	1155	mm	laipasta	

laippaan etuakselissa ja 972 mm taka-akselissa

• Sopii 2,2–2,5 m leveille riveille

• Kompakti ohjaamo ja ROPS-alustavaihtoehto

• Alustan	korkeus	(24’’	renkaat):	1070 mm

• 40	km/h	vaihdevaihtoehto;	nopeampi	siirtyminen	töiden	välillä

• Jopa 105 hv:n moottorit ja 405 Nm:n maksimivääntö tehoa 
vaativaan käyttöön, kuten ruiskutukseen ja maanmuokkaukseen

• Tehokas hydrauliikka vaativaan leikkuu- tai trimmauskäyttöön

• Tilava, helppokulkuinen ohjaamo ja uusi moderni kojelauta
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Wide Fruit -versio ja erinomainen 
joka paikan traktori

Viinitarhat rinteillä ja vuoristomaatilat ovat vaativia ympäristöjä, joissa traktorin tulee toimia turvallisesti kaltevilla pinnoilla. 
Seka- ja maitotilat tarvitsevat tehokkaan mutta kompaktin yleistraktorin, jolla voidaan työskennellä sekä perinteisissä 
rakennuksissa että monipuolisesti pelloilla. Käyttöympäristön tulee kuitenkin olla mukava ja helppokäyttöinen pitkien 
työpäivien aikana, usein äärimmäisissä sääolosuhteissa. Aikataulut ovat tiukkoja, joten näiden traktorien on oltava 
tehokkaita ja	tuottavia.

MF 3700 -sarja on suunniteltu erityisesti näihin tarpeisiin.

Keskeiset ominaisuudet:
• Leveämpi runko 1460 mm laipasta laippaan etuakselissa ja 
1540 mm	taka-akselissa;	entistä	matalampi	painopiste	ja	
suurempi vakaus kaltevilla pinnoilla

• Tilava ohjaamo ja ROPS-alustavaihtoehto

• 40	km/h	vaihdevaihtoehto;	nopeampi	siirtyminen	töiden	välillä

• Jopa 105 hv:n moottorit ja 405 Nm:n maksimivääntö tehoa 
vaativaan käyttöön, kuten heinäntekoon ja karjan ruokintaan

• Tehokas hydrauliikka vaativaan materiaalien käsittelyyn

• Tehdasasenteinen kuormainpakettivaihtoehto integroitua 
materiaalien käsittelyratkaisua varten

• Tilava, hyvin varusteltu helppokulkuinen ohjaamo ja uusi 
moderni kojelauta
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Kaksi määritelmää – valitse omasi

MF	3700	-sarjaa	on	saatavilla	kahdella	määritelmätasolla:	Essential	ja	UUSI	Efficient.

Essential on lähtötason paketti, joka on saatavilla sekä ROPS- että ohjaamotraktoreille. Se sopii pienen budjetin 
tarpeisiin ja perustraktoriksi, sillä siinä on mekaaninen vaihteisto ja liitännät.

Efficient	on	saatavilla	vain	ohjaamotraktoreille.	Se	on	erikoistraktori,	jossa	on	parempi	hydrauliikan	tuotto,	
ainutlaatuinen ohjaussauva ja elektroninen liitäntöjen ja hydrauliventtiilien hallinta.

Essential-	ja	Efficient-määritelmien	muiden	vaihde-	ja	hydrauliikkavaihtoehtojen	avulla	voit	räätälöidä	traktorisi	
maatilasi ja satosi erityisiin tarpeisiin.

Essential
Essential-vakiopaketti
sisältää:

93	l/min	hydrauliikan	tuotto

Mekaaninen takanostolaite

12/12	mekaaninen	vaihteisto

2 mekaanista hydrauliventtiiliä

Valittavat vaihtoehdot:

3 mekaanista hydrauliventtiiliä

2 keskiventtiiliä

Etunostolaite

Etunostolaite ja etuvoimanotto

Etukuormainpaketti

24/24	mekaaninen	vaihteisto

24/24	Speedshift-vaihteisto

24/12	Powershuttle	&	Speedshift	-vaihteisto

Takanostolaitteen sivuliikkeen ja 
kaltevuuden säätö

Efficient
Efficient-vakiopaketti
sisältää:

120	l/min	hydrauliikan	tuotto

Elektroninen takanostolaitteen hallinta

24/12	Powershuttle	&	Speedshift -vaihteisto

2 sähköistä hydrauliventtiiliä  
+ yksi keskiventtiili

Monitoimihydrauliikka-joystick  
(hydrauliventtiilit	+	vaihteisto)

Valittavat vaihtoehdot:

4 sähköistä hydrauliventtiiliä

2 keskiventtiiliä

Etunostolaite

Etunostolaite ja etuvoimanotto

Etukuormainpaketti

Uusi ohjaussauvalla ohjattava takanostolaitteen 
sivuliikkeen ja kaltevuuden säätö



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m
w

w
w.

m
as

se
yf

er
gu

so
n.

co
m

14

Pelto on työpaikkasi
Erikoissatojen pitkät ja vaativat kasvukaudet tekevät käyttäjän ympäristöstä tärkeän, joten 
MF 3700 -sarjan ohjaamon työskentelyolosuhteet pellolla ovat erinomaiset.

Se on harvinaisen tilava erikoistraktorille, sen kaikki ohjaimet ovat kätevästi käden 
ulottuvilla ja erinomainen näkyvyys antaa täydellisen näkymän arvokkaaseen satoon.

Kiinteän ohjauspyörän tai teleskooppiohjauspyörän lisäksi voidaan määrittää kallistettava 
ohjauspyörä, jolloin käyttäjä voi säätää sitä optimaaliseen asentoon. Näin käyttö 
helpottuu entisestään.

Kaasupoljin sijaitsee nyt keskitunnelin vieressä ohjaamossa helppokäyttöisyyden ja 
käyttömukavuuden lisäämiseksi.

Kaikki on oikeassa paikassa. Ohjaimet on sijoitettu loogisesti oikeanpuoleiseen 
konsoliin kaikilla määrityksillä. Moottorimuistin kytkentä on lähellä PTO-kytkintä, 
ja liitoksen sijainnin ja asetusten käytössä yhdistyvät tarkkuus ja suoraviivaisuus. 
Ainutlaatuinen sauvaohjaimella	ohjattava	takanostolaitteen	sivuliikkeen	ja	kaltevuuden	
säätö	on	saatavilla	Efficient-versiossa	lisäämään	käyttömukavuutta.

Vaihteiston ohjaimet sijaitsevat myös vaihdevivussa, joten käyttäjä voi vapauttaa vedon 
sekä	vaihtaa	Speedshiftin	Hi-asetuksesta	Low-asetukselle.	Käyttäjä	voi	siten	käyttää	ilman	
kytkintä 8:aa välityssuhdetta per tehoalue, mikä parantaa ajomukavuutta ja tehokkuutta 
(24/24	Speedshift	ja	24/12	Powershuttle	&	Speedshift).

Efficient-versiossa	on	ainutlaatuiset	ohjaussauvaan	asennetut	vaihdepainikkeet	sekä	
ryhmäkytkin, vaihde- ja työvälinetoiminnot yhdellä helppokäyttöisellä ohjaimella. 
Käyttäjät voivat	keskittyä	työvälineisiinsä	ja	työvaiheisiinsa,	kun	kaikki	toiminnot	ovat	
helposti valittavissa.

Valinnaisena vaihtoehtona uusi ohjausanturi voi vapauttaa automaattisesti nelipyörävedon 
yhdistettynä ohjauskulmaan, mikä nopeuttaa ja helpottaa kääntymistä päisteellä.

Uusi digitaalinen kojelauta näyttää kaikki käyttö- ja konetiedot selkeästi valossa ja pimeällä, 
ja	radioon	voidaan	valita	analoginen	tai	digitaalinen	(DAB+)	tila.

Räätälöi traktoriasi tarpeidesi mukaan ilmastoinnilla, sisäpeileillä tai sähköisillä ulkopeileillä. 
Istuinvalikoimaan kuuluu erittäin mukava Grammer-istuin F- ja WF-versioissa.

Uudet työskentely- tai tievalot voidaan lisäksi valita. Ne sijaitsevat ohjaamon keskellä ja 
valaisevat entistä paremmin, kun sadonkorjuuaikaan työskennellään kellon ympäri.
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Tiedämme, että jokainen maatila on 

erilainen, jokainen päivä tuo uusia 

haasteita ja jokainen tehtävä on hoidettava 

nopeasti ja tehokkaasti. Siksi olemme 

kehittäneet MF 3700 -sarjan: 

erikoistraktorin erikoissadolle.



Parannettu kuormausteho

Viljelijät saavat enemmän tehoja irti traktoreistaan 
ja laajentavat käyttökautta UUSILLA etunostolaite- 
ja kuormainvaihtoehdoilla.

Voit siirtää materiaaleja tai tuotteita helposti 
etunostolaitteella ja saat enemmän vastinetta 
rahoillesi ympärivuotisella monitoimitraktorilla. 
Ruoki karja entistä helpommin ja vähennä 
erikoismateriaalienkäsittelijöiden kuormitusta 
maatilalla.

Erikoistraktoreille on nyt saatavana jatkuvasti 
kasvava valikoima eteen asennettavia työvälineitä: 
leikkaa, niitä tai lakaise, ja hyödynnä etutyövälineen 
parannettua näkyvyyttä; takanostolaite on jätetty 
vapaaksi suuremmille koneille.

Tehtaalta on nyt saatavilla useilla asetuksilla 
etunostolaite, joka nostaa 1250 kg tai 1680 kg 
traktoriversiosta riippuen:

• Vain etunostolaite

• Etunostolaite	+	540 rpm	ECO	PTO

• Etunostolaite	+	1000 rpm	PTO

Etunostolaite on täysin yhteensopiva vakaimellisen 
MF-etukuormaimen kanssa.

Uutuutena malleissa MF 3700 WF, MF 3700 F 
ja MF 3700 S on tehdasasenteinen kuormaimen 
soviterunko, jossa on mekaaninen joystick 
Essential-versioille.

Kuormain ja liitännät ovat täysin integroituja, joten 
pieni kääntösäde ja traktorin täydellinen balanssi 
voidaan säilyttää.

MF 3700 -sarjassa kuormaustehoa on tehostettu 
merkittävästi tehokkaammalla hydrauliikalla, jonka 
maksimituotto	on	120	l/min.

Kuormaimet
MF 3700 -sarja – kuormainsarja saatavilla

Malli Tyyppi Nostokorkeus Kapasiteetti*

MF 3700 F, S, WF
MF FL.3117X Ilman vakainta 3,10 m 1690 kg

MF FL.3114X Vakaimella 3,10 m 1350 kg 

*	@	Enimmäisnostokorkeus	–	kauhan	kääntöpisteestä
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Uusi etuakselin jousitus.
Mukavuutta ilman kompromisseja

Uusi etuakselin jousitusvaihtoehto on saatavilla 
malleille MF 3700 V, MF 3700 S ja MF 3700 F.

Sen pohjana on MF 7700 -malliston etuakselin 
jousitus, ja se edustaa jälleen kerran 
Massey Fergusonin	ainutlaatuista	suunnittelua.

Siinä kaksi hydraulista sylinteriä on yhdistetty 
kolmeen painevaraajaan.

Sen koko liikevara on 80 mm.

Uusi etuakselin jousitus on täysin integroitu 
traktorin muotoiluun, sen maavara on korkea ja pito 
erinomainen. Ohjattavuus on täydellinen, koska se ei 
pienennä MF 3700 -sarjan suuria ohjauskulmia.

Painevaraajat sijaitsevat ohjaamon alla, ja 
manuaalinen säätötila tulee vakiona.

Järjestelmä on entistä tehokkaampi ja helppo huoltaa, 
sillä siinä on vain vähän niveliä ja rasvattavia kohtia.

Tämä vaihtoehto takaa turvallisen ajon ja erinomaisen 
käyttömukavuuden ilman kompromisseja. Se suojaa 
käyttäjää, traktoria ja työvälineitä iskuilta päivittäisessä 
työssä pellolla.

M
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Varmista liiketoimintasi kustannustehokas tulevaisuus
Liiketoiminnan kannalta on järkevää olla suunnitelma koneille odottamattomien tilanteiden varalle. Täydellinen mielenrauha on mittaamattoman arvokas.
Turvaa kalustosi MFCare -huoltosuunnitelmalla ja laajennetulla takuusuunnitelmalla.

Räätälöity juuri sinulle
MFCare on suunniteltu yksilöllisiin tarpeisiisi. 
Takuu on saatavilla viiteen vuoteen tai 
6000 tuntiin	saakka	vaatimuksistasi	riippuen.	
Saatavilla alkuperäisestä myyntipaikasta 
tai joustavuuden lisäämiseksi voit ottaa 
MFCare -suunnitelman milloin tahansa 
enintään kuudeksi kuukaudeksi koneen 
rekisteröinnin jälkeen.

Jälleenmyyjäsi tekee huoltosuunnitelman ja voi 
asettaa sen kestoksi enintään 10 000 tuntia.

Valitsemalla MFCare -huoltosuunnitelman 
ja laajennetun takuusuunnitelman saat 
täydellisen mielenrauhan lisäksi korkeamman 
jälleenmyyntiarvon koneillesi, täyden jälleen-
myyntihistorian	ja	aidot	AGCO	Parts	-osat.

Lisätietoja MFCare -huoltosuunnitelmasta 
ja laajennetusta takuusuunnitelmasta saat 
Massey Ferguson	-jälleenmyyjältäsi.

MFCare -huoltosuunnitelma ja laajennettu 
takuusuunnitelma*	on	kokonaispaketti,	jonka	
tarkoituksena on antaa kattava huolenpito 
puimuristasi ja siihen kuuluvat rutiinihuollot, 
korjaukset	ja	täysi	AGCO-takuu.	Tämä	täysin	
taattu suunnitelma kattaa kriittiset osat, kuten:

• Moottori ja voimansiirto
• Hydrauliikka
• Voimanulosotto
• Ohjaus
• Sähköosat
• Ohjaamo ja ohjaimet
• Akselit

Koneen elinkaaren varmistus
Saat myös koulutettujen mekaanikkojen 
suorittaman ennaltaehkäisevän huollon 
uusimmalla teknologialla. Vuosien kokemuksella 
he takaavat, että koneesi toimii optimaalisesti. 
Kaikki tämä tehdään Massey Fergusonin tiukkaa 
huoltoaikataulua noudattaen.

MFCare -suunnitelmalla ja sen ennaltaeh-
käisevällä huollolla koneesi tuottavuus säilyy 
erinomaisena	koko	elinkaaren ajan.	Tämän	
paketin tärkein asia on, ettei sinulle koskaan 
aiheudu odottamattomia lisäkustannuksia.

Koneesi huoltokustannuksia voidaan vähentää 
ennaltaehkäisevällä huollolla, mikä vähentää 
pitkän aikavälin käyttökustannuksia ja takaa 
liiketoimintasi tuottavuuden.

*	MFCare- huoltosuunnitelmaa ja laajennettu takuusuunnitelmaa ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.  
Ota yhteys Massey Ferguson -myyjääsi ja tarkasta saatavuus alueellasi. Ehtoja on noudatettava.
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Kokonaisvaltainen tuki MF Services -palvelusta.
Olemme sinua varten

Massey Ferguson ja sen myyjät ovat aina valmiit auttamaan 
ja tukemaan sinua.

Maatalous on kovaa liiketoimintaa ja siksi haluamme 
varmistaa, että saat tukea aina tarvittaessa ja vuoden 
kriittisinä ja ratkaisevina aikoina. Jälleenmyyjämme 
ovat sitoutuneet löytämään sinulle oikean tuotteen ja 
sen jälkeen tukemaan sinua parhaalla mahdollisella 
huollolla, varaosapalvelulla ja taustatuella. Olet osa 
asialleen omistautunutta erittäin taitavien asiantuntijoiden 
perhettä, joka tekee kaikkensa antaakseen sinulle aitoa, 
huippualaatuista huoltotukea.

Me ymmärrämme maanviljelyä ja olemme tietoisia 
haasteista, joita jokainen viljelijä kohtaa ja siksi myyjämme 
voivat auttaa sinua suunnittelemaan menestyksekkään 
tulevaisuutesi. Kysy myyjältäsi ratkaisuistamme, joihin 
kuuluu leasing, vuokraus, huoltosopimus ja lainajärjestelyt.
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MF 3707 MF 3708 MF 3709 MF 3710
V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF S/F/GE/WF

Moottorin suorituskyky
Enintään	(ISO	14396)	hv/kW	 75	(55) 85	(64) 95	(71) 105	(77)

Enimmäisvääntö	(Nm)	 320 365 395 405
Moottori

Päästöjen vaatimustenmukaisuus Stage 3B Stage 3B Stage 3B Stage 3B
Ruiskutusjärjestelmä Yhteispaine

Moottorinohjaus Elektroninen	ECU Elektroninen	ECU Elektroninen	ECU Elektroninen	ECU
Tilavuus	/	sylinterien	määrä	 3,4	l	/	4 3,4	l	/	4 3,4	l	/	4 3,4	l	/	4

Pakokaasu, horisontaalinen vasen l l l l

Pakokaasu, vertikaalinen m m m m

Dual, kuivailmasuodatin l l l l

Moottorin kierroslukumuistit Essential:	1	muisti–Efficient:	2	muistia
Polttoainesäiliö 74	l	(54	l	ja	etu-PTO)

Lisäpolttoainesäiliö 30	l	–	(S-,	F-	ja	WF-versiot)–kokonaistilavuus:	104	l
Moottorin huoltoväli 600 h

Voimansiirto
12F/12R	mek.	shuttle	(30 km/h) l l l l

12F/24R	mek.	shuttle	(30 km/h) m m m m

24F/24R	mek.	shuttle	ja	Speedshift	(40 km/h) m m m m

24F/12R	mek.	shuttle	ja	Speedshift	(40 km/h) m m m m

Voimanulosotto
Aloitus ja hallinta Sähköhydraulinen

540 rpm	/	750 rpm	(540	Eco) l l l l

540 rpm	/	1000 rpm m m m m

Maanopeus m m m m

Etuvoimanotto	750 rpm	(540	Eco)	etunostolaitteella m m m m

Etuvoimanotto	1000 rpm	etunostolaitteella m m m m

Hydrauliikka
Maks.	öljyn	tuotto	@	2300 rpm	l/min

Jarrutus	/	ohjaus	/	IPTO,	pumppu	n°1 27

Maks.	öljyn	tuotto	@	2300 rpm	l/min

Vakiolisäpumppu	n°2	(liitäntä	+	hydrauliventtiilit) 66

Valinnainen	lisäpumppu	n°3	(liitäntä	+	hydrauliventtiilit) 27
Jarrut  

Tyyppi/käyttö Öljyjäähdytteiset levyjarrut, hydraulinen käyttö

Seisontajarru Mekaaninen, pääjarruista erillinen–käyttö käsivivulla
Perävaunun hydraulijarrut Hydraulinen	kaksoislinja

4WD
Kytkentä  l Sähkömekaaninen kytkentä m Sähköhydraulinen kytkentä

Ohjauskulmatunnistin	(4WD	sähköhydraulinen	kytkentä) m

l = vakio   m = valinnainen   – = ei saatavilla

Tekniset tiedot

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

20



MF 3707 MF 3708 MF 3709 MF 3710

V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF S/F/GE/WF

Nostolaite
3-pistekiinnitys takana Cat.	1/2	-nostolaite	kiinteillä	kuulapäillä	(pikakiinnityskourat	valinnaisena–säädettävä	sijainti	valinnaisena)
Vetovastuksen tunteva Ylälinkin tunteva

Suurin paine – bar 190 190 190 190
Nostolaitteen sijainti Mekaaninen tai sähköhydraulinen sivuliikkeen ja kaltevuuden säätö

Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä 2500 kg	&	3000 kg	(valinnainen)
3-pistekiinnitys Cat.2	taitettavilla	varsilla	ja	pikakiinnityskourilla–jousitus

Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä m 1650 kg	(GE-versio:	1250 kg)
Ohjaamo

Kiinteä ohjauspylväs l l l l

Teleskooppiohjauspylväs m m m m

Teleskooppiohjauspylväs ja kallistettava ohjauspylväs m m m m

Ilmastoitu m m m m

Mekaaninen istuimen jousitus l l l l

Pneumaattinen istuimen jousitus m m m m

Deluxe–pneumaattinen istuimen jousitus m (Vain	F	&	WF)
Radio FM m m m m

Lisähydrauliikka
Essential 66 l/mn (2 pumppua)

Takanostolaitteen ohjaus Mekaaninen
Takahydrauliiventtiilit 2-3	(mekaaninen)

Keskiasennetut hydrauliventtiilit – – – –
Takana vapaa paluulinja m m m m

Oikeanpuoleinen etupoisto ja vapaa paluulinja m m m m

Essential 93 l/mn (3 pumppua)
Takanostolaitteen ohjaus Mekaaninen

Takahydrauliiventtiilit 3	(mekaaninen)
Keskiasennetut hydrauliventtiilit 2	(mekaaninen)

Takana vapaa paluulinja m m m m

Oikeanpuoleinen etupoisto ja vapaa paluulinja m m m m

Efficient 93 l/mn (3 pumppua)
Takanostolaitteen ohjaus Elektroninen	ELC

Takahydrauliiventtiilit 2	tai	4	(elektroninen)
Keskiasennetut hydrauliventtiilit 1	tai	2	(mekaaninen)

Takana vapaa paluulinja m m m m

Oikeanpuoleinen etupoisto ja vapaa paluulinja m m m m
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22 Lisävarusteet

ESSENTIAL EFFICIENT
V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF

Perusvaruste
Hydrauliikan	tuotto 93	l/mn	hydrauliikan	tuotto 120	l/mn	hydrauliikan	tuotto

Takanostolaite Mekaaninen takanostolaite Elektroninen takanostolaite
Takahydrauliiventtiilit x2 mekaaninen x2 elektroninen

Keskiventtiilit - x1 mekaaninen
Voimansiirto 12/12	mekaaninen 24/12	Powershuttle	&	Speedshift

   

Lisävaruste
24/24	mekaaninen	vaihteisto m -

24/24	Speedshift m -
24/12	Powershuttle	&	Speedshift m -

120	l/mn	hydrauliikan	tuotto m -
3 mekaanista takahydrauliventtiiliä m -
2 keskiasennettua hydrauliventtiiliä m m

Etunostolaite m m

Etunostolaite + etuvoimanotto  
(1000	tai	540E)

m m

Etukuormainpaketti m m

Elektroninen	kaltevuuden	/	 
sivuliikkeen säätö

m m

4 elektronista hydrauliiventtiiliä - m

Etuakselin jousitus m m

l = vakio   m = valinnainen   – = ei saatavilla
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23Mitat	–	V,	S,	F,	GE,	WF	(4WD)

Taka-akselin keskilinjasta (mm) V S F GE WF
Mitta Ohjaamo

A
Taka-akselista katon päälle  

(Less-valonheitin)
1803 1803 1803 1803 1803

C Alin kohta taka-akselin alapuolella 250 250 250 250 250

D Etuakselista taka-akseliin 237 237 218 156 194

E Etuakselin alin kohta 354 354 334 273 314
F Etuakselin tuen alin kohta 260 260 260 260 260
G Kokonaispituus 4073 4073 4073 4073 4073

H Akseliväli 2148 2148 2124 2085 2124

I Lokasuojan sisäleveys 450 520 600 450 600

J Lokasuojan ulkoleveys 1000 1300 1450 1000 1450

K Ohjaamon ulkoleveys 1000 1200 1200 1000 1200
Varoitusvalon lisäkorkeus 200 200 200 200 200

Mitta Semi-alusta

B
Taka-akselista ROPS:iin  

(Less-valonheitin)
1987 1987 1987 1987 1987

C Alin kohta taka-akselin alapuolella 250 250 250 250 250
D Etuakselista taka-akseliin 237 237 218 156 194
E Etuakselin alin kohta 354 354 334 274 314
F Etuakselin tuen alin kohta 260 260 260 260 260
G Kokonaispituus 4073 4073 4073 4073 4073

H Akseliväli 2148 2148 2124 2085 2124
I Lokasuojan sisäleveys 450 520 600 520 600
J Lokasuojan ulkoleveys 1000 1300 1450 1150 1450
L Takalokasuojan korkeus 730 730 730 605 730
M Ohjauspyörän vähimmäiskorkeus 810 810 810 780 810
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