
MASSEY FERGUSON

120–200 HV MF 6700 S



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

02

Sisältö 03 Koneensuunnittelun ja -valmistuksen osaamiskeskus
04  Tervetuloa kokemaan Massey Fergusonin ”S Effect”
07  Superkompakti ja helposti ajettava traktori
08  Voimaa ja energiaa uhkuva supertehokas traktori
10  MF 6700 S – läpivalaisu
12  Kustannustehokas ja älykäs nelisylinterinen tehonlähde
14 Dynaamista moottorintehon hallintaa – lisävääntöä tiukassa paikassa
16  Dyna-voimansiirrot
18  Dyna-4 – nelivaihteista joustavuutta
19  Dyna-6 – jalostettua suorituskykyä
20  Dyna-VT – traktorin portaaton voimansiirto
22  Tilava ohjaamo – kompakti ulkoa, tilava sisältä
24  Essential – helppokäyttöisyyden uusi standardi
26  Efficient – tarkkaa työskentelyä tukeva varustelu
28  Exclusive-varustelu – tuottavuuden ja kekseliäisyyden äärimmäinen ilmaus
30  Uusi tapa käyttää kuormaajatraktoria
32  Luokkansa parasta ohjattavuutta ja pitoa
34  Pidon uusi ulottuvuus
36  Erinomaista käytettävyyttä ja suorituskykyä tehtävästä riippumatta
38 Valinnaiset hydrauliikkajärjestelmät
40  Voimanulosotto – VUO:n-vaihtoehtoja jokaiseen käyttötarkoitukseen
41  MF Technologies: älykkäästi yhdistettyä viljelyä Massey Fergusonin tapaan
42  Fieldstar 5 – tarkkuusviljely uudella otteella
44  Automaattiohjaus pitää kasvu-uralla
46  AgControl™
47  TaskDoc™
48  Datatronic 4. pitää viljelijän ajan tasalla ja toiminnot hallinnassa
49  AgCommand® kertoo, missä mennään – joka hetki
50  Helppo huollettavuus
51  MF Services
52  Vakio- ja lisävarusteet
54  Tekniset ominaisuudet

Sivu 04
Tervetuloa kokemaan 
Massey Fergusonin ”S Effect”!

Sivu 08
Voimaa ja energiaa uhkuva 
supertehokas traktori

Sivu 16
Dyna-voimansiirrot

Sivu 22
Tilava ohjaamo – kompakti 
ulkoa, tilava sisältä

Sivu 30
Kuormaintoiminnot 
Massey Fergusonin tyyliin

Sivu 32
Luokkansa parasta ohjattavuutta  
ja pitoa

Sivu 38
Valinnaiset hydrauliikkajärjestelmät



M
ASSEY FERGUSON

03

Beauvais,
Ranska Beauvais – Koneensuunnittelun ja -valmistuksen osaamiskeskus

Massey Fergusonin traktoritehdas Beauvais’ssa Ranskassa 
voitti Ranskan Vuoden tehdas -palkinnon vuonna 2016 

L’Usine Nouvelle

Massey Fergusonin asiakkaat odottavat traktoreidensa täyttävän nykyajan 
toiminta- ja ympäristöstandardit. Lisäksi he odottavat, että traktorissa 
yhdistyvät uusimmat tekniikat, mukavuus, helppokäyttöisyys, luotettavuus 
ja laatu ja että se tarjoaa ennennäkemättömän viljelyelämyksen. 

MF 6700 S -sarja on suunniteltu ja valmistettu AGCOn tehtaalla Ranskan 
Beauvais’ssa. Laitos voitti arvostetun ranskalaisen Vuoden tehdas 
-palkinnon vuonna 2016. Palkinnon jakaa Ranskan johtava teollisuusalojen 
aikakauslehti L’Usine Nouvelle. 

Beauvais’n tehtaalla suunnitellaan ja valmistetaan Massey Fergusonin 
traktoreita, joiden teho on 75-400 hv. Tehdas on Ranskan suurin 
maatalouskoneiden tuottaja ja viejä. Tehtaalle on myönnetty ISO 9001 
-sertifikaattikin. 

Viiden viime vuoden aikana Massey Ferguson on investoinut Beauvais’n 
suuritehoisten traktorien tehtaaseen 300 miljoonaa euroa, jotta 
varmistetaan, että Massey Ferguson -traktorit rakennetaan sellaisten 
laatu-, luotettavuus- ja tuottavuusstandardien mukaan, jotka antavat 
niiden omistajille ja käyttäjille mielenrauhan.

Tämä kaikki tehtaan toiminnan keskiössä. Maanviljely ja visiointivoima 
ovat insinööreillämme verissä. He kehittävät innokkaasti nykypäivän 
ja huomisen maatalouden haasteisiin ratkaisuja, kuten selektiivinen 
katalyyttinen pelkistys (SCR), jonka lanseerasimme ensimmäisenä. Siksi 
traktorimme mahdollistavat tehokkaamman ja tuottoisamman maanviljelyn.

Yli 2 500 
työntekijää

Beauvais’n tehtaat 

MENESTYKSEN

75–400 hv

yli 30 hehtaaria

5 viime vuoden aikana

Yli 925 000 

Beauvais 1

 

suunnittelusta 
valmistuksesta

Massey Fergusonin 
ovat 

eturintamassa
ja vastaavat seuraavien mallien 

Traktorin tehoalue

Tehtaiden pinta-ala on yhteensä 

Massey Ferguson -traktoria 
on valmistettu, sen jälkeen, kun

-laitos avattiin

Beuvais’n tehtaisiin
on investoitu

Päivittäinen tuotanto

traktoria
jopa 100

Maineikas ja palkittu

ja 

tuotannosta
vientiin 
maahan

85 %
yli 7022. marraskuuta 1960

MF 4
70

0

MF 5
70

0

MF 6
70

0

MF 5
70

0 S

MF 6
70

0 S

MF 7
70

0 S

MF 8
70

0 S

300  
miljoonaa  
euroa
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Tervetuloa kokemaan  
Massey Fergusonin ”S Effect”!

MF 6700 S on täällä ja kaikki on uutta! 

MF 6700 S kiinnittää huomiosi ja kiinnostuksesi. Sen keskellä on MF:n ikoninen kolmoiskolmiologo, 
jonka ympärillä virtaa MF:n kapeiden valojen voimakas muoto, josta MF S Effect tunnetaan: muotoilu 
huokuu hämmästyttävää voimaa, ketteryyttä, laadukasta suunnittelua ja yksilöllistä tyyliä, jonka saat 
kokea päivittäin käyttäessäsi MF 6700 S -traktoria. 
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MF 6700 S
Runsaasti parannuksia ja päivityksiä  
verrattuna MF 6600 -sarjaan

Tervetuloa kokemaan  
Massey Fergusonin ”S Effect”!

+20 %

+11 %200 hv

600 h:n

Jopa

jopa
verrattuna aikaisempaan 110 l/min

verrattuna aikaisempaan 4

verrattuna aikaisempaan 185 hv

verrattuna aikaisempaan 500 h
huoltoväli

190 l/min

8

+72,72 %

+100 %

Hydrauliikan tuotto

hydrauliikkaventtiiliä

Nostokyky

verrattuna aikaisempaan 8 600 kg

mukavampi

Uusi

Uusi

Enemmän pitoa, vähemmän polttoaineen kulutusta, 
vähemmän maanpinnan tiivistymistä

9 600 kg +11,62 %

+25–35 %
aktiivinen  
mekaaninen 
jousitus

Trelleborg
Progressive Traction™

Jopa 
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Superkompakti ja  
helposti ajettava traktori

Kääntösäde*

Yhä useammat viljelijät, jotka etsivät 120–200 hv:n traktoria, ovat 
alkaneet arvostaa nelisylinterisen traktorin hyötyjä. Kevyempi jalanjälki, 
parempi ohjattavuus ja lisäkuorman mahdollisuudet ovat muutamia 
ominaisuuksia, joiden perusteella nelisylinterinen kone voi olla tässä 
teholuokassa kuusisylinteristä järkevämpi valinta.

MF 6700 S -traktori pitää sisällään kaikki nelisylinterisen moottorin 
tuomat hyödyt: näppärä koko, keveys ja hyvä ohjattavuus – 
yltäen kuitenkin veto-, työntö- ja nostovoimassa verrattavan 
kuusisylinterisen traktorin tasolle.

Tuloksena on traktori, jossa yhdistyvät energia ja teho, mikä sopii viljelijälle, 
joka etsii kompaktia konetta mutta haluaa riittävästi vääntöä uusimpien 
työvälineiden nostamiseen ja käyttämiseen.

4,75 m

* 1 886 mm raideleveys

M
F 
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Voimaa ja energiaa uhkuva  
supertehokas traktori
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Hy
öd

yt • Ketterä ja helposti hallittava – tiukin 200 hv:n 
maataloustraktorin kääntösäde 

• Aivan omassa luokassaan raskaissa pelto- ja 
kuormaintehtävissä

• Saatavilla erilaisilla vaihteistoilla monipuoliseen 
käyttöön: Dyna-4, Dyna-6 ja Dyna-VT

• MF 6700 S on saatavilla Essential-, Efficient- tai 
Exclusive-varustelulla juuri sinun tarpeittesi mukaisesti

• Poikkeuksellinen teho-painosuhde merkitsee erittäin 
hyvää suorituskykyä ja monipuolisuutta: täydellinen 
maitotilalle, monipuoliseen maanviljelyyn ja 
karjanhoitoon, vihannesten viljelyyn sekä urakoitsijoille

• 200 hv – maailman tehokkain nelisylinterinen traktori 

• Lisävarusteena uusi MF-tarkkuusviljelypaketti ja 9”:n 
Fieldstar 5 -kosketusnäyttöpääte

• Suurempi ajoneuvon bruttopaino – jopa 12 500 kg 
suuruiselle hyötykuormalle

*Dyna-4 -mallit: Engine Power Management 
toimii yli 8 km/h:n nopeudessa sekä 
voimanulosottoa käyttävien työvälineiden 
kanssa. *Dyna-6 -mallit: Engine Power 
Management toimii yli 6 km/h:n nopeudessa 
sekä voimanulosottoa käyttävien työvälineiden 
kanssa. *Dyna-VT-mallit: Engine Power 
Management toimii yli 15 km/h:n nopeudessa 
sekä voimanulosottoa käyttävien työvälineiden 
kanssa ja tuottaa lisätehoa eteenpäin ajamisen 
ja työvälineen sitä vaatiessa.

UUDEN MF 6700 S -sarjan myötä Massey Ferguson 
esittelee nelisylinterisen AGCO Power -moottoritekniikan 
viimeisimmät uutuudet kuusisylinteristen traktoreiden 
hallitsemaan teholuokkaan. 

Tosiasiassa MF 6700 S on Massey Fergusonin maineikas 
traktorisarja tiivistettynä: MF 5700 S -sarjan ketteryys 
ja ohjattavuus ja MF 7700 S -sarjan suorituskyky 
samassa paketissa.

Mutta MF 6700 S on paljon muutakin – sillä on supervoimia!

MF 6718 S -traktorin suurin teho on 200 hv:n (Engine Power 
Management -toiminnolla), ja UUSI MF 6700 S -sarja 
tarjoaa tällä hetkellä markkinoiden suorituskykyisimmät 
nelisylinteriset traktorit. Kaikissa malleissa on täydellinen 
teho-painosuhde, mikä takaa poikkeuksellisen toimintakyvyn 
ja ketteryyden kaikissa käyttötarkoituksissa. 

Lisäksi sen nostoteho on jopa 9 600 kg ja suurin 
hydrauliikan tuotto 190 l/min, minkä ansiosta se toimii 
todella monipuolisen työvälinejoukon kanssa sujuvasti.

TMF 6700 S -sarjan malleista näkee, että niillä on hyvät 
Massey Fergusonin geenit. 

Insinöörimme tietävät, että 120–200 hv:n traktoreiden 
on oltava monipuolisia, joustavia ja kyettävä monenlaisiin 
tehtäviin kaikenlaisilla viljelmillä sekä karjanhoidossa, 
urakointia unohtamatta.

Insinööritaidon voimannäyte

UUSI MF 6700 S -valikoima
MF 6712 S MF 6713 S MF 6714 S MF 6715 S MF 6716 S MF 6718 S

Moottorin tyyppi AGCO POWER 4,9 l / 4-sylinterinen SCR T4 Final

Vaihteisto Dyna-4
Dyna-4
Dyna-6
Dyna-VT

Dyna-6
Dyna-VT

ISO maks. hv 120 130 140 150 160 175

ISO maks. hv EPM* 140 150 160 175 185 200

Suurin vääntömomentti @ 1 500 r/min EPM 614 648 691 745 790 840

Versiot Essential Essential, Efficient, Exclusive

Valittavana on kuusi mallia 120–175 hv:n moottoreilla (200 hv EPM-ominaisuudella), kolme voimansiirtoa ja kolme 
varustelupakettia. Vaihtoehtoisia yhdistelmiä on näin ollen 29, ja sinä päätät, mikä niistä on paras liiketoimintasi kannalta.
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Massey Fergusonin MF 6700 S -sarjan 
120–200 hv:n traktorit tarjoavat kompakteissa 
paketeissa suorituskykyä, ominaisuuksia ja 
varustelua, joita saattaisi normaalisti odottaa 
todella suuritehoisilta malleilta.

MF 6700 S –  Läpivalaisu

Saatavana Trelleborg Progressive Traction™ -renkailla

• Vähentää polttoaineen kulutusta

• Parantaa pitoa

• Vähentää maaperän tiivistymistä

Tehokkaat voimansiirrot parantavat tuottavuutta

• Tarjolla Dyna-4- ja Dyna-6-Powershift-vaihteisto

• Dyna-VT-voimansiirto ja Engine Power Management 
tuottavat lisätehoa, kun sitä eniten tarvitaan 

• Täydelliset moottorin ja voimansiirron yhdistelmät tuottavat 
parhaan tehon

Mukavia ja tuottavia työpäiviä 

• Uusi mekaaninen ohjaamo ja etuakselin jousitus 
parantavat ajomukavuutta

• Ergonomiset ja helppokäyttöiset hallintalaitteet

• Valittavana kolme varustelupakettia

Ripeää työskentelyä vaativimmillakin työvälineillä

• Nostoteho jopa 9 600 kg

• Takana jopa viisi hydrauliikkaventtiiliä ja edessä kaksi

• Monimutkaisempia työvälineitä varten Power Beyond -liitin

* Riippuu versiosta. Lue tekniset ominaisuudet äläkä epäröi kysyä neuvoa lähimmältä 
MF-jälleenmyyjältä tai -maahantuojalta.

MF 6700 S
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Pienen traktorin ketteryys –  
suuren traktorin suorituskyky

Pienet käyttökustannukset 

•  Massey Ferguson SCR ”High Efficiency” -tekniikka 
pienentää polttoaineenkulutusta

• Huoltovapaat komponentit

• Helppokäyttöiset huoltokohteet.

• Pidempi huoltoväli (moottorilla 600 h)

• MFCare -korjaus- ja huoltosopimukset

Valittavana Fieldstar 5 -pääte, joka tarjoaa 
uusimman helppokäyttöisen tarkkuusviljelypaketin

•  9”:n kosketusnäyttöpääte tekee maanviljelystä aiempaa 
intuitiivisempaa ja tarkempaa.

•  Uudet Auto-Guide™-ominaisuudet parantavat 
taloudellisuutta vähentämällä päällekkäisyyttä.

•  AgControl™ mahdollistaa käyttöasteen säätämisen 
ajon aikana sekä päällekkäisyyden, tyhjien välipaikkojen 
ja tuotteen hävikin automaattisen minimoinnin.

•  TaskDoc™ luo ja lähettää turvallisesti yksityiskohtaisia 
työtietoja pellon ja toimiston välillä.

•  AgCommand®-telemetria konekannan toiminnan ja 
käytön hallintaan.
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Kustannustehokas ja älykäs  
nelisylinterinen tehonlähde 
Markkinoiden tehokkain kompakti 
4-sylinterinen moottori säästää rahojasi 

Joidenkin mielestä tulevaa on turhaa yrittää ennustaa. Massey Fergusonin ja insinööriemme 
mielestä tulevaisuus on aina tarjonnut jännittävän haasteen. Mutta se ei riitä. Insinööreillemme 
ei riitä varautuminen tulevaan. He ovat aina halunneet vaikuttaa tulevaisuuteen voidakseen 
luoda erittäin tehokkaita moottoreita, joiden polttoaineen kulutus on mahdollisimman pieni, mikä 
näkyy viivan alla.  Lisäksi näiden uraa uurtavien moottoreiden tavoitteena on auttaa viljelijöitä 
täyttämään alan ympäristösitoumukset.

Vuonna 2008 Massey Ferguson yhdessä AGCO Powerin kanssa kehitti SCR-tekniikan 
toimivimpana ja huoltovapaana ratkaisuna tiukimpien päästölakien noudattamiseen tinkimättä 
tehosta ja tuottavuudesta. 

Nyt se on alan standardi, mutta olemme silti yhä tiennäyttäjiä 50 000:lla kyseistä tekniikkaa 
hyödyntävällä traktorilla! 

Ainut vaikutus liiketoimintaasi on myönteinen: pienentyneet polttoainekulut

MF 6700 S -sarja on hyvä esimerkki pyrkimyksestämme jalostaa yhteispaineruiskutuksen 
tehokkuutta ja täyttää tämän teholuokan traktorinomistajien tarpeet. Kehitystyömme tulosta on 
markkinoiden suuritehoisin nelisylinterinen traktori. Siinä on 200 hevosvoimaa (Engine Power 
Management -toiminnon avulla) ja polttoaineensyöttöjärjestelmä, joka laskee tarkalleen, kuinka 
paljon polttoainetta moottori tarvitsee kunakin hetkenä ja sopeutuu tehtävän kuormitukseen, 
esim. kuljetus, peltotyöt, voimanulosotto ja hydraulisilla laitteilla. Siksi palaminen on optimaalista 
ja moottori puhtaampi, tehokkaampi, taloudellisempi ja luotettavampi ja se tuottaa suuren 
väännön pienelläkin käyntinopeudella. Tinkimätön yhdistelmä.

Selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR)  
ja dieselhapetuskatalysaattori (DOC)
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• Nelisylinteristen 4,9-litraisten AGCO POWER -moottoreiden tuottama teho on 120–200 hv

• Huoltovapaa kolmannen sukupolven SCR-tekniikka

• Turboahdin, jossa sähköinen hukkaportti tehon ja moottorin tehon maksimoimiseksi 
kaikissa käyntinopeuksissa

• Optimoitu korkeapaineinen yhteispaineruiskutus rajoittaa hiukkaspäästöjä, eikä 
dieselhiukkassuodatinta tarvita EPAn T4-säädösten uusimpien vaatimusten täyttämiseksi

• Näkymätön tekniikka: Kaikki jälkikäsittelykomponentit sijaitsevat konepellin alla ja 
ovaalinmuotoisessa pakoputkessa, mikä ei vaikuta huoltoon, näkyvyyteen, maavaraan, 
polttoainesäiliön tilavuuteen eikä muotoiluun.

• Automaattisesti matalat joutokäyntikierrokset säästävät polttoainetta joutokäynnillä ja 
pienentävät ohjaamon melutasoa

• Vistronic-tuuletin ja tehokkaampi moottorijarrutus kuljetuksessa parantaa 
kuljettajan turvallisuutta

• Tehoa on käytettävissä milloin tahansa, koska DPF:ää ei tarvita

3
4SY

LI
NT

ER
I

1000 1500 15002000 10002100 2100

TE
HO

VÄ
ÄN

TÖ

MOOTTORIN KIERROSNOPEUS (r/min) MOOTTORIN KIERROSNOPEUS (r/min)

MF 6700 S:N TEHOKÄYRÄ MF 6700 S:N VÄÄNTÖKÄYRÄ
EPM VÄÄNTÖ EPM:LLÄENIMMÄISTEHO VAKIOVÄÄNTÖ
•  EPM käytettävissä kaikilla käyntinopeuksilla  

(ei vain enimmäisteholla)
•  Vakioteho enimmäistehon käyntinopeuden ja 

enimmäisväännön käyntinopeuden välillä

• Lisävääntö käytettävissä kaikilla käyntinopeuksilla

• Suuri vääntö pienilläkin käyntinopeuksilla

+ 25 hv
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Dynaamista moottorin tehon hallintaa – 
lisävääntöä tiukassa paikassa

Kuvittele traktori, joka vastaa kuormitukseen säätämällä 
polttoaineensyöttöä automaattisesti, jotta saat lisätehoa 
tiukan paikan tullen. 

Kaikissa malleissa ja voimansiirtovaihtoehdoissa on nyt käytettävissä 
Engine Power Management, joka tuottaa lisätehoa haastavissa kuljetus- 
ja voimanulosottotehtävissä. Edistyksellinen elektroninen moottorin ja 
voimansiirron hallinta tarjoaa lisätehoa automaattisesti kuormituksen tai 
nopeuden lisääntyessä.

Voit käyttää suuritehoisempia työvälineitä, mikä nopeuttaa työskentelyä, 
tuotteiden kuljetusta ja tehtävien välillä kulkemista. Voit luottaa siihen, 
että lisähevosvoimat ovat aina käytettävissäsi haasteen ilmetessä – jopa 
200 hv MF 6718 S -mallissa. EPM nostaa nelisylinterisen traktorin 
sellaisten tehtävien tasolle, joihin yleensä vaaditaan kuusisylinterinen 
traktori. Kun lisäksi tarvitaan ohjattavuutta ja keveyttä, MF 6700 S on 
päivänselvä valinta.

EPM:n voimansiirron elektroniikka valvoo voimansiirron ja voimanulosoton 
kuormitusta ja toimintaolosuhteita eteenpäin suuntautuvaan nopeuteen, 
voimansiirron kuormitukseen ja voimanulosoton aktivointiin perustuen. 
Tiedot välitetään elektroniselle moottorinhallintajärjestelmälle, joka säätää 
polttoaineen määrän juuri sopivaksi.
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MF 6700 S – VAIHDA OIKEAAN VAIHTOEHTOON
Tämä on paras koskaan valitsemasi voimansiirto. 
Helppokäyttöinen, näppärästi toimiva, tehokas ja mukava

Dyna-voimansiirrot
Voimansiirrossa olemme edenneet vahvasti 

Vaihteisto Dyna-4 Dyna-6 Dyna-VT
MF 6712 S l

MF 6713 S l l l

MF 6714 S l l l

MF 6715 S l l l

MF 6716 S l l

MF 6718 S l l
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Edellyttääpä työn kuormittavuus powershift- tai portaatonta vaihteistoa, 
MF 6700 S -traktoreihin on valittavissa juuri maatilallesi sopiva versio. 
Dyna-4-voimansiirrossa on neljä ja Dyna-6:ssa kuusi ilman kytkintä toimivaa 
vaihdetta jokaisella neljällä nopeusalueella, ja niitä voidaan käyttää käsinojan 
joystickillä tai voimansiirron ohjausvivulla (mallista riippuen). Dyna-VT:n 
portaaton vaihtaminen takaa mukavuuden ja hallinnan kaikissa tilanteissa. 

Ohjauspylvään vasemmalla puolella sijaitsevassa ainutlaatuisessa 
MF Power Control -vivussa on suunnanvaihtaja, vaihteen valitsin ja 
kytkintoiminto. Suunnanvaihtajan reagointiherkkyyttä voidaan säätää 
käyttäjän mieltymysten mukaiseksi.

Helppokäyttöinen monitoiminen Power Control  

Power Control -vivulla ohjataan kolmea toimintoa mukavasti 
ja helposti. Sen avulla voit käyttää suunnanvaihtajaa, vaihtaa 
Dynashift-vaihteita ja -alueita ja valita vedon vapautus, 
minkä ansiosta oikea käsi jää vapaaksi kuormaajan tai 
työkoneen hydrauliikan ohjaamiseen.

Oikean käden T-vipu tai Multipad-joystick

Työntämällä T:n muotoista voimansiirron ohjainvipua 
eteenpäin tai vetämällä sitä taaksepäin voi vaihtaa 4:ää 
tai 6:ta Dynashift-vaihdetta pienempään tai suurempaan. 
Aluetta voi vaihtaa painamalla alueen valintapainiketta 
ohjainvipua liikuttaessa. Lisäominaisuuksia ohjaukseen saat 
asentamalla MF 6700 S -traktoriin Multipad-joystickin.

Dyna-voimansiirtojen hyödyt:
• Vasemman käden helppokäyttöinen Power Control -vipu

• Polkimeton toiminta säästää käyttäjän voimia ja helpottaa 
työskentelyä

• Runsaasti vaihteita tärkeällä 4–12 km/h:n nopeusalueella 
hyvillä limityksillä

• Vakiona Autodrive-automatiikka, joka maksimoi monipuolisuuden 
ja tuottavuuden. Reagointi on säädettävissä haluttujen moottorin 
kierrosnopeuksien mukaan

• Jarrupolkimen painaminen vapautta vedon 

• Suunnanvaihtajan reagointiherkkyyttä voidaan säätää halutun 
nopeuden mukaiseksi

• Dynashift-välityssuhteiden progressiivinen säätö

• Enintään kaksi vakionopeutta (versiosta riippuen)

• Mahdollisuus asettaa suunnanvaihdolle eri aloitusnopeudet 
eteen- ja taaksepäin

Vapaa

Kytkintoiminto

Ajo eteenpäin

Peruutus

Suuremman vaihteen valinta

Pienemmän vaihteen valinta
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16x16 Dyna-4 -voimansiirto on saatavana 
mallien MF 6712 S, MF 6713 S, MF 6714 S ja 
MF 6715 S Essential-paketteihin ja tarjoaa neljä 
ilman kytkinpoljinta valittavaa vaihdetta kullakin 
nopeusalueella. Superryömintänopeudet ovat 
saatavana lisävarusteina. 

Dyna-4 tarjoaa neljä Dynashift-vaihdetta 
jokaisella nopeusalueella erinomaisin limityksin 
peltotyönopeusalueella, jotta voit valita juuri sopivan 
nopeuden kaikissa tehtävissä ja olosuhteissa. 

40 km/h:n enimmäisnopeus nopeuttaa tiellä 
liikkumista ja UUSI 40 km/h Eco -versio vähentää 
polttoaineenkulutusta ja melutasoa liikenteessä. 
AutoDrive-poljintilassa on nyt automaattiasetus, 
joka vaihtaa vaihdetta automaattisesti kuormituksen 
ja nopeuden mukaan, mikä helpottaa käyttöä. 
Ajat suorituskyvyn ja polttoainetaloudellisuuden 
näkökulmasta aina oikealla vaihteella.

             – nelivaihteista joustavuutta

Hy
öd

yt

Dyna-4 tarjoaa neljä Dynashift-vaihdetta 
jokaisella nopeusalueella erinomaisin 
limityksin peltotyönopeusalueella, jotta 
voit valita juuri sopivan nopeuden kaikissa 
tehtävissä ja olosuhteissa. 
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Dyna-4:n hyödyt:

• Poikkeuksellista suorituskykyä maatilalla, pellolla ja tien 
päällä – käytettävissä 16 nopeutta eteen ja 16 taakse 
kytkimeen koskematta

• 40 km/h Eco -voimansiirto pienentää moottorin 
käyntinopeutta 40 km/h:n nopeudessa, mikä pienentää 
polttoaineenkulutusta ja melutasoa kuljetuksien aikana

• Poljintilan AutoDrive automaattiasetuksella

• Äärimmäisen helppo käyttää vasemman käden 
Power Control -vivulla, T-vivulla tai joystick-ohjauksella

• Kätevä kuormaimen käyttö, ja Comfort Control 
(suunnanvaihdon herkkyys) mahdollistaa sulavan tai 
nopean suunnanvaihdon

• Valittavana poljin- ja viputila mukavuuden ja 
tuottavuuden optimoimiseksi

• Vedon vapautus jarrupolkimella

• Dynashift (powershift) -välityssuhteiden 
aggressiivisuuden säätö



M
ASSEY FERGUSON

19

             – Jalostettua suorituskykyä
Puoli-powershift Dyna-6-voimansiirrossa on kuusi vaihdetta jokaisella neljällä 
nopeusalueella, mikä sujuvoittaa käyttöä niin pellolla kuin liikenteessä. Yhteensä 
24 nopeutta eteen ja taakse tarkoittaa sitä, että jokaiseen tehtävään löytyy varmasti 
sopiva. Suurin ajonopeus on joko 40 tai 50 km/h*, ja se saavutetaan maltillisella 
moottorin käyntinopeudella. Dyna-6 on saatavana Essential-, Efficient- ja Exclusive-
varustelulla malleihin MF 6713 S, MF 6714 S, MF 6715 S, MF 6716 S ja MF 6718 S.

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

AutoDrive-poljintilassa on automaattiasetus, joka vaihtaa vaihdetta automaattisesti 
kuormituksen ja nopeuden mukaan, mikä helpottaa käyttöä. Ajat suorituskyvyn ja 
polttoainetaloudellisuuden näkökulmasta aina oikealla vaihteella.

Hy
öd

yt

Dyna-6 tarjoaa kuusi Dynashift-vaihdetta kullakin 
nopeusalueella eli yhteensä 24 nopeutta eteen ja 
taakse erinomaisella limityksellä, joista yhdeksän 
peltotyönopeusalueella.
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Dyna-6:n hyödyt:

• 0,08–40 tai 50 km/h* superryöminnällä

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

• Power Control -vivulla voidaan hallita kolmea toimintoa – 
suunnanvaihto, kytkintoiminto ja vaihteen vaihtaminen

• Yhdeksän peltotyönopeusalueen nopeutta

• Poljintilan AutoDrive automaattiasetuksella

• Vedon vapautus jarrupolkimella

• Valinnaiset superryömintänopeudet (48x48)

• Vakiona ECO

• Comfort Control (suunnanvaihdon herkkyys)

• Dynashift (powershift) -välityssuhteiden aggressiivisuuden säätö

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä
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Dyna-VT:n hyödyt:
• 0,03–40 tai 50 km/h*

• 40 km/h super Eco tai 50 km/h* Eco

• Valittavissa kaksi nopeusaluetta väännön optimoimiseksi  
eri tehtävissä

• Vipu-, poljin- tai automaattitila

• Vakionopeudet (C1/C2)

• Engine Power Management tarjoaa lisätehoa tarvittaessa

• Supervisor-järjestelmä maksimoi tehon kuormituksen mukaan

• Dynamic Tractor Management (DTM) ylläpitää valittua 
matkanopeutta säätämällä tehoa (moottorin käyntinopeutta) 
kuormituksen perusteella automaattisesti

• Aktiivinen pysäytys

• Suunnanvaihdon aggressiivisuuden säätö

• Polkimien aggressiivisuuden säätö

• Vedon vapautus jarrupolkimella

*Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

 
– Traktorin portaaton 
voimansiirto

Hy
öd

yt

Dynaamista toimintaa tehtävään katsomatta. 
Massey Ferguson Dyna-VT -voimansiirto nostaa tuottavuutta 
portaattoman tarkasti.

Engine Power Management (EPM) -ominaisuus on saatavana Dyna-VT-voimansiirron 
kanssa. EPM:n ansiosta traktori vastaa kuormitukseen säätämällä polttoaineensyöttöä 
automaattisesti, jotta saat lisätehoa tiukan paikan tullen. Haastaviin kuljetus- ja 
voimanulosottotehtäviin suunniteltu edistyksellinen elektroninen moottorin ja voimansiirron 
hallinta tarjoaa lisätehoa automaattisesti kuormituksen tai nopeuden lisääntyessä.
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Moottorin kuormitus

Moottorin kierrosnopeus (r/min)

Jatkuva nopeus eteenpäin

km/h

Yksinkertainen, keskeytymätön nopeuden säätö ryömintänopeuksista 50 km/h:n* nopeuteen*  
Riippuen markkina-alueen lainsäädännöstä*

Alkuperäinen Dyna-VT-voimansiirto on insinöörityön 
taidonnäyt, joka takaa tuottavuuden, käyttömukavuuden 
ja optimaalisen polttoainetehokkuuden kaikissa 
tilanteissa. Lisäominaisuudet, kuten Dynamic Tractor 
Management (Dyna-TM), tekevät siitä markkinoiden 
intuitiivisimman voimansiirron.

Portaatonta tarkkuutta
Dyna-VT on hämmästyttävän helppokäyttöinen ja 
toimii äärimmäisen hyvin vaihtelevissa olosuhteissa.  
Ei vaihteiden vaihtelua, ei nykimistä eikä vedon tai 
tehon katkoksia. Ainutlaatuinen Power Control -vipu 
takaa sujuvan ajosuunnan- ja nopeuden vaihdon.

Supervisor-ohjausjärjestelmä
Supervisor on jatkuvasti valmiustilassa ja aktivoituu, 
jos moottorin käyntinopeus laskee, kun moottoria 
kuormitetaan. Supervisorin ansiosta moottorin 
kuormituksen kasvaessa ja moottorin käyntinopeuden 
laskiessa voimansiirto laskee 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. 

Dynamic Tractor Management (DTM): Kuorman (punainen viiva) vaihdellessa olosuhteiden mukaan, Dyna-VT säätää moottorin 
käyntinopeutta (harmaa viiva) automaattisesti eteenpäin suuntautuvan nopeuden säilyttämiseksi ja minimoi polttoaineenkulutuksen 
ja melutason.

*km/h
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Tilava ohjaamo – kompakti ulkoa, tilava sisältä
tervetuloa kolmiulotteiseen maailmaan  

Ergonomia – Kaikki, mitä tarvitset sujuvaan työpäivään. Helppo pääsy ohjaamoon, kojelaudan 
olennaiset käyttötiedot ja kaikki tärkeimmät hallintalaitteet sopivasti käden ulottuvilla oikeassa 
kädensijassa. Traktori on suunniteltu käyttäjää ajatellen.

Tehokkuus työssä – Parempaa tuottavuutta, ajan säästöä ja kilpailuetua. Kätevämpää 
työvälineiden käyttöä ja turvallisempaa ajoa liikenteessä ohjaamossa, josta on 360°:n näkyvyys. 
Tuottavuutta takaavat jousitettu MF QuadLink -jousitettu etuakseli, UUSI mekaaninen aktiivinen 
ohjaamon jousitus ja valitsemasi istuin.

Essential-, Efficient- ja Exclusive-varustelu  – kolme tapaa työskennellä. Ei kompromisseja – 
vain yksilöllinen valinta, joka sopii liiketoimintasi tavoitteisiin ja vaatimuksiin. Tarjoamme vapauden 
valita mukavuustason ja varustelun, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi – vapautta yksityiskohtien 
keskellä – voit räätälöidä MF 6700 S -traktorin haluamallasi voimansiirrolla, ohjaamolla ja varusteilla.

Modernien traktoreiden suunnittelun alusta alkaen Massey Fergusonin ohjaamot on tiedetty 
erinomaisiksi ja MF 6700 S kantaa perintöä ylpeänä eteenpäin. Olemme nähneet paljon vaivaa sen 
eteen, että voit työskennellä päivästä toiseen tuottavassa työympäristössä, jossa yhdistyvät mukavuus, 
hiljaisuus, helppokäyttöisyys ja korkea laatu. Tiedämme, että tuottavampi kuljettaja antaa 
paremman liiketuloksen.

Eikä siinä vielä kaikki! 

Paremmin varustellussa traktorissa työskentely on helpompaa ja tehokkaampaa. Jälleen yksi osa-
alue, jolla MF 6700 S todella erottuu edukseen: laajan vakiovarustelun lisäksi valittavana on erilaisia 
ohjaamoja, jotka voit varustella juuri työtehtäviisi sopiviksi.

Voit muokata MF 6700 S -traktorista yhtä yksilöllisen kuin maatilastasi 

Uusi kojelauta, jossa SIS – asetus- 
ja informaationäyttö

400 hv:n MF 8700 S -sarjan traktoreista peräisin 
oleva kapea kojelauta tarjoaa käyttötiedoista nopean, 
selkeän ja helpon analyysin 70 x 52 mm:n värinäytöllä. 
Näyttö on aiempaa suurempi ja tarkempi, jotta tiedot 
esimerkiksi traktorin suorituskyvystä, työalueesta, 
työetäisyydestä, polttoaineen ja urean kulutuksesta 
ja moottorin ja voimansiirron lämpötiloista on helppo 
lukea. Integroitu kello pitää sinut ajan tasalla.

Uskomattoman kirkas LED-valosarja (jopa 16) 
muuttaa yön päiväksi parantaen näkyvyyttä  
ja turvallisuutta

MF 6700 S -traktorin ohjaamoon on saatavana 
lukuisia muitakin mukavuuksia, kuten automaattinen 
pyörivän varoitusvalon aktivointi liikenteessä, 
yleisvalon viive päivän päätteeksi automaattisella 
työvalojen sammutuksella ja valaistut askelmat.

Uudet kaksoiskulmasivupelit tarjoavat hyvän 
näkymän taaksepäin sekä parempaa näkyvyyttä 
ja tuottavuutta

Vakiomallinen katto 
ja kattoluukku

Visio-katto ja FOPS

Katon räätälöinti sopivaksi 

Saatavana on eri kattotyyppejä, 
joilla voit sovittaa näkyvyyden 
MF 6700 S -sarjan traktorin 
ohjaamosta kuormaintehtäviin 
sopivaksi tai lisätä luonnollista 
ilmanvaihtoa.

Lisävarusteina 
saatavana 
matkapuhelin- 
ja tabletinpidike
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Ohjaamon jousitus lisää mukavuutta

Ohjaamon jousitusvaihtoehtoja on kaksi: mekaaninen ja UUSI 
aktiivinen mekaaninen.
Kumpikin järjestelmä mahdollistaa ennennäkemättömän 
mukavuuden ohjaamossa. 
UUSI aktiivinen mekaaninen järjestelmä käyttää hiljaisia lohkoväyliä 
ja jousisääteisiä iskunvaimentimia antamaan automaattiselle 
tilalle optimaalisen vaimennusvoiman kaikissa ajotilanteissa ja 
kallistuksen/nousun ja rullausliikkeen pienentämisen. 
Aktiivinen mekaaninen ohjaamonjousitus on säädettävä, minkä 
ansiosta käyttäjä voi säätää ajon jäykkyyden ohjaamossa. 
Säädön ansiosta käyttäjä voi hallita ajotuntumaa eri maastoissa 
ja nopeuksissa.

Cab comfort** – aktiivinen mekaaninen ohjaamon jousitus

MF 6600
OptiRide+ Pelto Tie

35 %

25 %

** Massey Fergusonin sisäinen kenttäkoe
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Essential 
Helppokäyttöisyyden uusi standardi

Essential on MF 6700 S -sarjan perusvarustelupaketti, mutta 
siitä on perustaso kaukana. Siinä on kaikki keskeiset elementit, 
joita osaat odottaa Massey Fergusonilta, sekä yksinkertaisuus, 
käyttömukavuus ja muunneltavuus tehtäviin, jotka edellyttävät 
voimaa ja suorituskykyä ilman liikaa hienostuneisuutta. 

Essential-malleissa oikean käden konsolissa on T-vipu 
voimansiirron, käsikaasun ja nostolaitteen ohjaukseen. 

Essential-malleihin on saatavana kuormaimen monitoimijoystick, 
joka toimii saumattomasti Massey Ferguson -kuormainten kanssa. 

Oikean puolen konsolissa ja B-pilarissa on kaikki traktorin 
keskeiset hallintalaitteet. Pilarissa on harvemmin tarvittavia 
kytkimiä, työvalojen säätimet ja virtalukko ja konsolissa sijaitsevat 
hydrauliikkaventtiilien ja voimanulosoton hallintalaitteet. Lisäksi 
konsolissa on voimansiirron vipu, käsikaasu ja sähköisen 
nostolaitteen hallintalaitteet.

Ainutlaatuinen Massey Fergusonin mekaaninen monitoimijoystick, 
joka on integroitu oikeanpuoleiseen konsoliin, on saatavana 
Essential-traktoreihin. Se on suunniteltu MF-kuormaimien sulavaa 
käyttöä varten ja sillä voidaan käyttää voimansiirron toimintoja, 
kuten suunnanvaihto.  

Essential-hallintalaitteet 
ja kuormaimen joystick

ESSENTIAL

Enintään neljä lukittavaa 
hydrauliikkaventtiiliä lisävarusteina

Vaihteiston vivulla vaihteiden ja nopeusalueen 
vaihtaminen sujuu vaivattomasti

Käsikaasu

Nostolaitteen työsyvyyden ohjaus

Sähköisen nostolaitteen ohjaus

Sähköinen 
takanostolaitteen 
säätö

Työvalojen 
ja pyörivän 
varoitusvalon 
ohjauspaneelit

Essential-ominaisuuksiin kuuluu vakiona:
• Ohjauskeskus ja voimansiirron T-ohjain
•  Dyna-4- tai Dyna-6-voimansiirto – 40 km/h:n Eco-tila 

ja Autodrive
• Vedon vapautus jarrupolkimella
• Ilmastointi ja manuaalinen säätö
• Hydrauliikkaventtiilien mekaaninen ohjaus
• Moottorin käyntinopeuden muisti A

Lisävarusteina saatavat Essential-ominaisuudet:
• Integroitu etunostolaite
• 1000 Eco takavoimanulosotto 
• Dyna-6 50 km/h Eco-vaihteisto*
• Jousitettu QuadLink-etuakseli
• Mekaaninen ohjaamon jousitus
• Tehtaan kuormainvalmius ja mekaaninen monitoimijoystick
• Saatavana suljettu kuormantunteva hydrauliikka
• AgCommand®-yhteensopiva
•  Uusi Fieldstar 5 -pääte tarkkuusviljelypakettia varten, johon 

sisältyy Auto-Guide™-ohjausjärjestelmä, AgControl™-
vaihtuvan nopeuden ohjaukseen ja TaskDoc™ sekä video- 
ja ISOBUS-yhteensopivuus – lisätietoja on sivulla 42

•  Ohjaamo, josta avarat näkymät ja oikean puolen 
polykarbonaatti-ikkuna

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä
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Autodrive-toiminto

Mekaaninen 
monitoimijoystick

Moottorin ja 
voimansiirron hallinta 

Etu- ja takavoimanulosotto 
ja Auto-automaattinen 

voimanulosotto Essential-panoraamaohjaamo

MF 6700 S -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 pesu- ja pyyhkijäjärjestelmä 
varmistavat hyvän näkyvyyden kaikissa olosuhteissa. Viranomais- 
ja maantienkunnostustehtäviä varten ohjaamoon voidaan asentaa 
kiinnikkeet ja johdotukset varoitusvaloja ja -kylttejä varten.

Tämän ohjaamon avulla viljelijä tai urakoitsija voi laajentaa 
pientareiden leikkuutöihin ja teiden kunnossapitoon tai tehdä 
alihankintaa viranomaisille.

Nostolaitteen työsyvyyden ohjaus
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Efficient on MF 6700 S -sarjan keskitason varustelupaketti. Voit valita Dyna-6- tai Dyna-
VT-voimansiirron, uuden Command Control -käsinojan ja mekaaniset sekä sähköiset 
hydrauliikkaventtiilit.

Efficient-varustelu parantaa tuottavuutta. Käyttäjä voi työskennellä erittäin laadukkaasti, tarkemmin 
ja erittäin mukavasti, ergonomisesti ja luotettavasti.

Efficient 
Tarkkaa työskentelyä tukeva varustelu

Efficient-ominaisuuksiin kuuluu vakiona:
 •  Dyna-6 Autodrive- tai Dyna-VT-voimansiirto
 •  Command Control -käsinoja ja T-vipu
 •  Vakionopeudensäädin ja vedon vapautus jarrupolkimella
 •  QuadLink-etuakseli
 •  Suljettu LS-hydrauliikkajärjestelmä 110 l/min
 •  Sähköiset ja mekaaniset hydrauliikkaventtiilit
 •  Ilmastointi ja manuaalinen säätö
 •  Mekaaninen ohjaamon jousitus

Lisävarusteina saatavat Efficient-ominaisuudet:
 •  50 km/h* Eco Dyna-6 ja Dyna-VT
 •  Aktiivinen mekaaninen ohjaamon jousitus
 •  Multipad-vipu
 •  Integroitu etunostolaite ja -voimanulosotto
 •  Automaattinen ilmastointi
 •  Datatronic 4, jolla voi hallita kaikkia traktorin toimintoja
 •   Uusi Fieldstar 5 -pääte tarkkuusviljelypakettia varten, johon 

sisältyy Auto-Guide™-ohjausjärjestelmä, AgControl™-
vaihtuvan nopeuden ohjaukseen ja TaskDoc™ sekä video-  
ja ISOBUS-yhteensopivuus – lisätietoja on sivulla 42

 •  SpeedSteer
 •  Radio, CD, MP3, Bluetooth-yhteys, USB & etuliitäntä DAB +
 •  Peilien sähköinen huurteenpoisto ja säätö 
 •  Tehtaan kuormainvalmius ja sähköinen joystick
• AgCommand®  

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä

Enintään neljä  
hydrauliikkaventtiiliä takana

Vaihteiston vivulla vaihteiden 
ja nopeusalueen vaihtaminen 

sujuu vaivattomasti

Käsikaasu

Nostolaitteen työsyvyyden ohjaus

Sähköisen 
nostolaitteen 

ohjaus

Sähköinen 
takanostolaitteen 
säätö

Työvalojen 
ja pyörivän 
varoitusvalon 
ohjauspaneelit
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Datatronic 4 -ohjauspaneeli
Efficient-traktoreihin lisävarusteena saatava 
Datatronic 4 -ohjauspaneeli on varustettu kuljettajan 
oikealle puolelle sijoitetulla 7":n värinäytöllä. Se 
näyttää tärkeät traktorin tiedot, tallentaa ja näyttää 
muistin toiminnot ja tehtävät ja valvoo päisteajon 
automatiikkaa, perävaunun ohjausakselin hallintaa 
ja Dual Control -ohjausta. Ohjauspaneeliin voidaan 
kytkeä kamera, jolla saadaan parempi näkyvyys 
taakse asennettuihin työvälineisiin ja perävaunuun.

Efficient-ohjaamon hallintalaitteet ja  
valinnainen joystick ja MultiPad-vipu

Efficient-varustepakettiin on myös saatavana monitoimijoystick ja MultiPad-vipu.

Monitoimijoystick antaa mahdollisuuden hallita etunostolaitetta tai hydrauliikkaventtiiliä 
tuottavuuden parantamiseksi eteen ja taakse asennettuja työvälineitä käytettäessä.

Monitoimijoystick on suunniteltu erityisesti integroidun etunostolaitteen kanssa 
käytettäväksi ja suunnanvaihtaja sujuvoittaa työtä esim. rehunteossa ja lumitöissä.

Lisäksi H3/H4-kytkimillä voidaan hallita lisätoimintoja, kuten takanostolaitetta tai 
vakionopeudensäädintä.

Saumattomasti erilaisten Massey Ferguson -kuormaimien kanssa toimivalla monitoimi-
joystick voi käsitellä materiaaleja tehokkaasti niin maatilalla kuin pellolla.

Suunnanvaihdon 
ohjaus

Suunnan vaihto  
eteen/taakse

Määritettävät toimintopainikkeet  
tai kuormaimen 3. ja 4. toiminto

Monitoimijoystickin päätoiminnot:
A.   Etunostolaitteen nosto tai 

takahydrauliikkaventtiilin ohjaus +

B.   Etunostolaitteen lasku tai 
takahydrauliikkaventtiilin ohjaus -

C.  Etu- tai takahydrauliikkaventtiilin ohjaus +

D.  Etu- tai takahydrauliikkaventtiilin ohjaus -
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Exclusive-varustelu  
Tuottavuuden ja kekseliäisyyden erinomainen näyttö

Hydrauliikkaventtiilien 
ohjaus sormenpäillä

Monitoimijoystick

Nostolaitteen 
työsyvyyden ohjaus

Käsikaasu

Exclusive on yhdistelmä korkean tason muunneltavuutta ja viimeistelyä asiakkaille, 
jotka etsivät edistyneiden ominaisuuksien ja toimintojen traktoria ergonomiaan, 
mukavuuteen ja automaatioon liittyen.

Varustelu on tarkoitettu kiireiselle, isolle toimijalle, joka kaipaa liiketoimintaansa 
kustannustehokkuutta parantavia huippuominaisuuksia.

Useiden toistuvasti käytettyjen hallintalaitteiden käyttömukavuus on yksi Exclusive-
varustelun useista eduista. 

Exclusive-ominaisuuksiin kuuluu vakiona:
•  Command Control -käsinoja ja MultiPad-vipu
•  Dyna-6 Autodrive- tai Dyna-VT 40 km/h Eco -voimansiirto
•  Vakionopeudensäädin ja vedon vapautus jarrupolkimella
•  QuadLink-etuakseli
•  Suljettu LS-hydrauliikkajärjestelmä 110 l/min
•  4 sähköistä hydrauliikkaventtiiliä sormenpääohjauksella
•  Aktiivinen mekaaninen ohjaamon jousitus
•  Automaattinen ilmastointi
•  Datatronic 4, jolla voi hallita kaikkia traktorin toimintoja ja videomahdollisuus
•  Dual Control ja päisteajon automatiikka
•  AgCommand® 

Lisävarusteina saatavat Exclusive-ominaisuudet:
•  5 sähköistä hydrauliikkaventtiiliä
•  Radio, CD, MP3, Bluetooth-liitin, 
 USB- ja etuliitäntä
•  SpeedSteer
•  Integroitu etunostolaite ja itsenäinen venttiili
•   Uusi Fieldstar 5 -pääte tarkkuusviljelypakettia varten, johon sisältyy 

Auto-Guide™-ohjausjärjestelmä, AgControl™-vaihtuvan nopeuden 
ohjaukseen ja TaskDoc™ sekä video- ja ISOBUS-yhteensopivuus –  
lisätietoja on sivulla 42

•  Tehtaalta kuormainvalmius ja sähköinen monitoimijoystick

* Riippuu markkina-alueesta tai lainsäädännöstä

Etu- ja takavoimanulosotto ja  
Auto-automaattinen voimanulosotto

Autodrive-
toiminto
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Exclusive-hallintalaitteet  
ja joystick 

C1- tai C2-
vakionopeudensäädin

Takanostolaitteen 
ohjauspainikkeet

Ajonopeuden hallinta
Suunnanvaihdin

Määritettävät toimintopainikkeet 
tai kuormaimen 3. ja 4. toiminto

Hydrauliikkaventtiilien 
hallinta

Voimanulosoton kytkentä

Moottorin  
käyntinopeuden muisti A

Päisteajon automatiikan 
kytkentä

Suunnanvaihdin



C

B

D

A

E
F

Suunnan vaihto  
eteen/taakse 

Vaihteen tai  
alueen vaihto

Aktiivinen pysähtyminen (Dyna-VT) tai 
vapaa (Dyna-4 ja -6) valitsin sijaitsee 
monitoimi-joystickin takapuolella.
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Uusi tapa käyttää kuormaajatraktoria
Täydellinen traktorin ja kuormaimen yhdistelmä 

Ostaessasi uuden MF 6700 S -traktorin kanssa Massey Ferguson -kuormaimen Essential-, Efficient- tai Exclusive-
paketilla varusteltu traktori voidaan toimittaa täysin MF-kuormainvalmiina. Traktoriin on valmiiksi asennettu 
kiinteänä osana kuormaimen sovitteet, jotka on suunniteltu maksimoimaan ohjattavuus ja huollettavuus. 

Täyttä hallintaa – Valinnainen mekaaninen monitoimijoystick sisältää voimansiirron toimintoja, kuten suunnanvaihto 
ja vaihteen valinta. Uusi kekseliäs lisä kuormaimen hydrauliikan ohjaukseen on 3. toiminto, jolla voi avata tai sulkea 
kouran otteen ja kallistaa tai täyttää työvälineen samanaikaisesti. Toiminto on otettu ilolla vastaan Massey Ferguson 
-kurottajien käyttäjien keskuudessa ja nyt se on saatavana MF FL -kuormainsarjassakin.

Saat nauttia erinomaisesta näkyvyydestä kapean konepellin ja litteän kojelaudan ansiosta. Lisävarusteena 
saatava Visio-katto parantaa korkealla olevien kuormien näkyvyyttä ja on erittäin hyödyllinen esimerkiksi 
paalien pinoamisessa.

Massey Fergusonin uusimassa jarrujärjestelmässä on vedon vapautus jarrupoljinta painamalla, mikä mahdollistaa 
jarrun ja kytkimen käyttämisen yhdellä jalalla, mikä tekee kuormaimen käytöstä turvallisempaa, helpompaa ja 
huomattavasti mukavampaa. 

 

• Joustava valikoima kuormaimia erilaisiin tehtäviin 
• Valinnaisella monitoimijoystickilla voi vaihtaa suuntaa ja nopeutta
• 3. toiminto on uusi kekseliäs lisä kuormaimen hydrauliikan ohjaukseen, 

jolla voi avata tai sulkea kouran otteen ja kallistaa tai täyttää työvälineen 
samanaikaisesti.

• Konepellin ja kojelaudan muotoilu tarjoavat erittäin hyvän näkyvyyden
• Valmiiksi asennetut kuormaimen sovitteet optimoivat monitoimitraktorin 

suorituskyvyn
• Optimaalinen ohjattavuus ja huollettavuus
• Lisävarusteena Visio-katto ja FOPS
• Erinomainen ohjattavuus lyhyen kääntösäteen, SpeedSteer-ominaisuuden 

ja tehokkaan moottorin ja hydrauliikan ansiosta

Joystickin päätoiminnot:
A. Nosto
B. Lasku
C. Täyttö
D. Kippaus

Yhdistetyt toiminnot:
A/C. Nosto ja täyttö
A/D. Nosto ja kippaus
B/C. Lasku ja täyttö
B/D. Lasku ja kippaus
A/C/E. Nosto ja kouran otteen sulkeminen
A/D/F. Nosto ja kouran otteen avaaminen 

Kuormaimen käyttö

Hy
öd

yt
Visio-katto ja FOPS

Kuormaintraktorin hyödyt:

3. Yhdistetyt toiminnot ja 3. toiminto:
C/E. Täyttö ja kouran otteen sulkeminen
D/F. Kippaus ja kouran otteen avaaminen
A/C/E. Nosto, täyttö ja kouran otteen sulkeminen
A/D/F. Nosto, kippaus ja kouran otteen avaaminen
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Joystickillä voit vaihtaa ajosuuntaa  
ja ohjata samalla kuormainta  
irrottamatta kättäsi ohjauspyörästä.

“

MF FL -sarjan kuormaimet

ilman vakaajaa vakaajalla
MF FL.4125 MF FL.4227 MF FL.4121 MF FL.4124 MF FL.4220 MF FL.4323 MF FL.4327 MF FL.4621

MF 6700 S l l l l l l l l

Suurin nostokorkeus –  
kauhan kääntöpisteestä mitattuna m 4,06 4,25 4,06 4,06 4,2 4,25 4,25 4,55

Suurin kippauskulma maksimikorkeudessa ast. 54 56,5 54 54 54 56,5 56,5 53
Suurin ylöskääntökulma maassa ast. 48 48 48 48 49 48 48 51
Nostoteho 1,5 m:n korkeuteen –  
kauhan kääntöpisteessä kg 2470 2730 2090 2430 2000 2310 2680 2070

Murtovoima – kauhan kääntöpisteessä kg 2890 3090 2460 2850 2350 2640 3040 2350
Murtovoima – 800 mm kauhan kääntöpisteestä kg 2070 2270 2290 2640 2160 2470 2840 2330
Ylöskääntövoima 1,5 m:n korkeudessa kg 3380 3940 3430 3980 3420 3430 3430 3430
Kaivuusyvyys mm 154 154 154 154 162 154 154 194

MF 6700 S

”
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Lyhyin 200 hv:n traktorin kääntösäde!

Työskentelitpä pellolla tai maatilalla, MF 6700 S -traktorin lyhyen 
kääntösäteen ja akselivälin sekä kaarevan eturungon hyödyt käyvät 
pian selväksi. Kääntösäde on yhtä lyhyt myös traktoreissa, joissa on 
etunostolaite. MF 6700 S -traktoreiden kääntöympyrän halkaisija on 
vain 9,5 m. Sen ansiosta kääntyminen päisteessä on nopeampaa, 
kuormaimen käyttö on ripeämpää ja käyttäjän ja koneen yhteistyö 
on tuottoisampaa.

Luokkansa parasta  
ohjattavuutta ja pitoa
MF 6700 S -traktoreiden kaareva runko ja konepellin älykäs muotoilu mahdollistavat markkinoiden lyhyimmän 
kääntösäteen. Rungon rakenne mahdollistaa erinomaisen ajettavuuden liikenteessä ja sen paino on jakautunut 
täydellisesti, mikä tarjoaa hyvän pidon, mutta vaikuttaa vain vähän pellon maa-aineksen tiivistymiseen. 

QuadLink-etuakselin jousitus lisää mukavuutta  

QuadLink-järjestelmä on kytkettävissä päälle ja pois ja sen 
painevaraajat vaimentavat iskuja vaikeassa maastossa ja 
parantavat mukavuutta ja turvallisuutta kuljetustehtävissä. 
Siinä on ainutlaatuinen suunnikasliitäntä, joka tarjoaa 
90 mm:n joustovälin ja jota käyttää yksi hyvin suojattu 
hydrauliikkasylinteri, joka on asennettu akselin runkoon. 
Automaattinen ohjausjärjestelmä varmistaa yhtäläisen 
jousituksen liikkeen sekä lyhenemis- että pitenemisvaiheessa. 

Kääntösäde*

4,75 m

* 1886 mm raideleveys



M
ASSEY FERGUSON

33

SpeedSteer helpottaa ja nopeuttaa 
kääntymistä päisteessä

Massey Fergusonin valinnainen SpeedSteer-
järjestelmä vähentää käyttäjän ponnistelua, joka 
vaaditaan ohjaamiseen ja tarjoaa nopeampia 
käännöksiä päisteessä antamalla käyttäjän 
säätää ohjauskulmaan vaadittava ohjauspyörän 
käännöksien määrä. Järjestelmän voi kytkeä 
päälle ja pois päältä – yli 18 km/h:n nopeudessa 
se kytkeytyy pois päältä automaattisesti 
turvallisuuden vuoksi. Peltotöiden sujuvoittamisen 
lisäksi SpeedSteer helpottaa kuormaintehtäviä.

Akseliväli – pitoa ja maaperän suojelua

Massey Fergusonin tavoitteena on ollut valmistaa MF 6700 S 
-traktoreiden runko sopivaksi mitä erilaisimpiin tehtäviin. Sen ansiosta 
ohjattavuus maastossa ja liikenteessä, peltotöissä ja kuljetustehtävissä 
on parempi. Traktori on 400 kg kevyempi kuin vastaava kuusisylinterinen 
traktori, minkä ansiosta maanpintaan kohdistuu mahdollisimman vähän 
painetta, mikä aiheuttaa vähemmän vaurioita ja optimaalinen akseliväli 
ja teho-painosuhde tarjoavat erinomaista ohjattavuutta päisteessä 
käännyttäessä. Tämä on osa sitoutumistamme maan suojelemiseen ja 
säilyttämiseen tuleville sukupolville.

Neliveto ja tasauspyörästön lukko

Massey Ferguson on tehnyt traktorin käyttäjien työt helpommiksi 
parantamalla pitoa, turvallisuutta ja tuottavuutta automaation avulla ja 
MF 6700 S -sarja vie sitä askeleen pidemmälle. Tasauspyörästön lukon 
ja nelivedon automatiikan ominaisuuksia ovat: 

•  Nelivedon ja tasauspyörästön lukon automaattinen vapauttaminen 
yli 14 km/h:n nopeudessa

•  Tasauspyörästön lukon automaattinen vapauttaminen, kun 
takanostolaitteeseen asennettua työvälinettä nostetaan 
(ja kytkeminen laskettaessa)

•  Tasauspyörästön lukon automaattinen vapauttaminen, kun joko yhtä 
tai molempia jarrupolkimia painetaan (ja kytkeminen vapautettaessa)

•  Nelivedon automaattinen kytkentä, kun kumpaakin jarrupoljinta 
painetaan, tasauspyörästön lukko kytketään tai käsijarru kytketään

•  Tasauspyörästön lukon automatiikan aktivointi on linkitetty pyörien 
kääntökulmaan mallista riippuen
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Pidon uusi ulottuvuus 

Pidon uusi ulottuvuus
Traktorin teholla ei ole merkitystä ellei sitä saada välitettyä 
maahan. Mittava tutkimustyömme pyrkii varmistamaan, että 
voima on hyötykäytössä.

MF 6700 S -traktorin teho-painosuhde (45 % edessä ja 
55 % takana) on täydellinen ja se pystyy moniin sellaisiin 
töihin, joissa on totuttu käyttämään kuusisylinterisellä 
moottorilla käyvää traktoria, mutta liikkuu näppärämmin  
ja jättää kevyemmät urat.

MF 6700 S -sarjaan on saatavana runsaasti erikokoisia 
renkaita ja lisäpainoja pidon parantamiseksi ja maan 
tiivistymisen minimoimiseksi, mikä edesauttaa myös 
käyttökustannuksien kurissa pitämistä ja sadon suurentamista.
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Trelleborg Progressive Traction -renkaat
Trelleborg Progressive Traction™ -renkaat, TM 700 tai TM 800 (650/65R38), asentamalla 
voi lisätä Massey Ferguson -traktoriin uuden ulottuvuuden. Hyödyt rengasominaisuuksista, 
jotka auttoivat MF 5610 -traktorin etelänavalle Antarctica2-tutkimusmatkalla.

Oikea tasapaino painojen ja renkaiden yhdistelmällä 
antaa lisähyödyn:
• Lisätehoa maahan

• Erinomainen pito

• Vähentää maanpinnan tiivistymistä, mikä tekee hyvää sadolle 
ja viljelysmaan terveydelle

• Parempi polttoainetaloudellisuus

Rungon muotoilu varmistaa paremman ajettavuuden 
kuljetustehtävissä sekä suojelee maaperää ja vähentää maahan 
kohdistuvaa painetta muokkauksessa, kylvössä ja istutuksessa. 
Optimaalinen akseliväli ja täydellinen teho-painosuhde varmistavat 
mahdollisimman hyvän vakauden, joka parantaa turvallisuutta 
ja suojelee viljelysmaata, mikä optimoi tuotantoa, parantaa 
viljelysmaan terveyttä ja säilyttää maan seuraavalle sukupolvelle.

Älykkään uuden yksilohkoisen painon kompakti muotoilu 
vaikuttaa minimaalisesti traktorin kokonaispituuteen ja parantaa 
ajettavuutta kuljetuksessa ja maatilalla. Maavara ja ajovalot 
säilyvät ennallaan. Yksilohkoinen lisäpaino voidaan asentaa 
etu- tai takanostolaitteeseen tai suoraan traktorin telineeseen, jos 
nostolaitetta ei ole.

Liikenteessä* – polttoaineenkulutus ja kestävyys

TM 700
Progressive Traction™

Ensiluokkainen 
rengas

Keskivertorengas

Ke
st

äv
yy

s 
(in

de
ks

i)39,4

41,5

42,0

min/ha

min/ha

min/ha

Kyntö* – kyntöaika (min/ha)

TM 700
Progressive Traction™

Ensiluokkainen 
rengas

Keskiverto-
rengas
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Hydrauliikan energiasta voimaa vaativimpiinkin tehtäviin
Traktorin on täytettävä nykyaikaisten ja tulevaisuuden työvälineiden vaatimukset ja hyödynnettävä 
niiden koko potentiaali mitä erilaisemmissa tehtävissä. MF 6700 S -sarjassa on tehokkaat nosto- ja 
kuormausominaisuudet ja erinomainen hydrauliikan voima mille tahansa hydrauliselle työvälineelle. 

Vuodesta 1936 alkaen olemme olleet alan johtaja nostolaitteen tehossa ja hydrauliikan ominaisuuksissa. 
Massey Fergusonin kolmipistenostolaite on paras esimerkki käyttäjän pellolla kokemasta tuottavuudesta, 
tehosta ja suorituskyvystä. Emme kuitenkaan ole koskaan levänneet laakereillamme vaan pyrkineet 
varmistamaan, että järjestelmämme ylittävät uusimpien työvälineiden asettamat vaatimukset.

MF 6700 S tarjoaa aiemmin kuusisylinteristen traktoreiden ominaisuuksina pidettyjä ominaisuuksia 
ja selviytyy raskaista tehtävistä uskomattomilla nosto- ja ajo-ominaisuuksillaan uusimpien 
työvälineiden kanssa.

MF 6700 S -traktorilla todella on supervoimia! Se on sekä kevyt että tehokas; täynnä vääntöä mutta silti ketterä. Puhdasta 
keskittynyttä energiaa ja tehoa. Valinta on täydellinen, jos etsit kompaktia konetta ja lyömätöntä voimanulosottoa ja 
nostolaitteita, jotka toimivat erinomaisesti ja suorituskykyisesti vaativimpien ja monimutkaisimpien työvälineiden kanssa.

Erinomaista käytettävyyttä ja 
suorituskykyä tehtävästä riippumatta

Kolmipistenostolaite ja  
sähköinen ohjausjärjestelmä 

Takanostolaitteen nostoteho on 9 600 kg. 
Hydrauliikkaliittimissä on paineen vapautusjärjestelmä, 
joka helpottaa työvälineiden irrotusta ja käytettävissä on 
yhteensä jopa viisi hydrauliikkaventtiiliä.

Automaattista sivurajoitinta on parannettu lyhyemmällä 
ketjulla, jotta asennus olisi mahdollisimman yksinkertainen. 
Kummallakin puolella on yksisuuntainen luotettavuutta 
lisäävä sivurajoitin.
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Sähköinen nostolaitteen ohjaus (ELC)

MF 6700 S -traktoreissa on vakiona alan johtava sähköinen 
nostolaitteen ohjaus (ELC). Järjestelmä mahdollistaa 
nostolaitteen toimintojen tarkan ja täsmällisen käytön ja takaa 
maata muokkaavien työkoneiden työsyvyyden ja työkoneiden 
työkorkeuden tarkan säätämisen. Se tuo lisää suorituskykyä ja 
tarkkuutta, koska sähköjärjestelmä toimii välittömästi – eli veto 
reagoi tarkasti, jolloin koko ajan varmistetaan enimmäispito 
pyörien luiston ja polttoaineenkulutuksen minimoimiseksi. 

ELC:n hallinta tapahtuu konsolilla tai kädensijaan kiinnitetyillä 
ELC-ohjaimilla. Se ohjaa välittömiä nostolaitteen toimintoja, kuten 
noston ja laskun kytkin ja työsyvyyden/-korkeuden säätöpyörä 
ja oikean puolen konsolista voidaan asettaa tarkasti asennon-/
sekoitus-/vetovastussäätö, nopea pikalasku, laskunopeus, 
enimmäisnostokorkeus, työsyvyys, työkorkeus, nosto, lasku ja 
aktiivinen kuljetuksenohjaus.

Erillinen nostolaitteen asetuspaneeli mahdollistaa asennon-, 
sekoitetun, vetovastussäädön ja laskunopeuden säätämisen.

Tarkka vetovastussäätö 

Massey Fergusonin digitaalisessa ELC-järjestelmässä 
on tarkka vetovastussäätö, tarkka syyvyyden säädön 
asetus ja vetovastuksen seuranta. Tuloksena on parempi 
painonsiirto ja pito, vähemmän luistoa, renkaankulumista 
ja polttoaineenkulutusta mutta parempi tuottavuus.

Vahva, integroitu etunostolaite (IFLS)

Lisävarusteena on saatavana etunostolaite (IFLS), joka 
sopii etujousitukseen. Etunostolaitteen nostoteho on 
3 200 kg ja siinä on erillinen ohjausventtiili ja haluttaessa 
kaksi hydrauliikkaventtiiliä sekä vapaa paluulinja.

Nostolaitteen ja hydrauliikan linjojen ohjaus on täysin 
itsenäistä, mikä parantaa tuottavuutta ja mukavuutta.
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MF 6700 S -traktorit voidaan varustaa viidellä erilaisella hydrauliikkajärjestelmällä:

MF 6712 S–MF 6715 S -traktoreissa, joissa on Dyna-4-voimansiirto, vakiomallinen avoin hydrauliikan 
tuotto on 57 tai 100 l/min ja vaihtoehtona on 110 l/min tuotto kuormantuntevalla järjestelmällä.

Ne ovat saatavina myös MF 6713 S–MF 6718 S -malleissa, joissa on Dyna-6-voimansiirto. 

Tehokkaampi hydrauliikka on saatavana MF 6713 S–MF 6718 S -malleihin, joissa on Dyna-VT. Niissä on 
suljetun järjestelmän kuormantunteva hydrauliikka , jonka tuotto on 110 l/min tai vaihtoehtoisesti tehokas 
190 l/min kuormantunteva järjestelmä, joka kykenee käsittelemään vaativimpiakin työvälineitä.

Kuormantuntevassa järjestelmässä on säädettävä aksiaalimäntäpumppu. Suuri tuotto matalallakin 
käyntinopeudella säilyttää tehon ja taloudellisuuden, koska muuttuvatilavuuksinen pumppu syöttää öljyä 
vain tarpeen mukaan ja suuritehoinen pumppu käynnistyy täydellä teholla, vain jos tarvitaan lisää tehoa.

Kaikissa takahydrauliikkaventtiileissä on paineen vapautusvivut, jotka lisäävät työvälineen kiinnitys- ja 
irrotusmukavuutta (kuormantunteva järjestelmät).

Valinnaiset  
hydrauliikkajärjestelmät

Hydrauliikkaventtiilit 
Sähköisiä hydrauliikkaventtiileitä on vakiona kaksi–neljä, ja 
lisävarusteena on saatavana enintään viisi venttiiliä.

Hydrauliikkaventtiilien sormenpääohjausjärjestelmä mahdollistaa 
monimutkaisten laitteiden ohjaamisen helposti ja tarkasti ja 
virtaamien tarkan hallinnan.
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• Takanostolaitteen nostoteho 9 600 kg
• Lisävarusteena integroitu etunostolaite, jonka nostoteho 

on 3 200 kg
• Enintään kahdeksan hydrauliikkaventtiiliä:
• Enintään viisi takana ja hydrauliikan paineen vapautuksella
• Yksi itsenäinen etunostolaite
• Kaksi itsenäistä hydrauliikkaventtiiliä 
• Yksi vapaa paluulinja
• Mukavien ja tarkkojen sähköisten sormenpääohjaimien 

helppo mekaaninen käyttö.
• Power Beyond on saatavana suurta tehoa vaativien 

työkoneiden käyttöönHy
öd

yt

Hydrauliikan tuoton  
yhteensopivuus

OC
58 

l/min

OC
100 

l/min

LS
110 

l/min

LS
190 

l/min
MF 6700 S Dyna-4 ja Dyna-6 l m m –
MF 6718 S Dyna-6 ja Dyna-VT – – l –
MF 6700 S Dyna-VT – – l m

Power Beyond
Kuormantuntevaan CCLS-venttiililohkoon rakennettu Power Beyond -toiminto ja paluulinja tuottaa öljynvirtauksen 
suoraan pumpulta, mikä mahdollistaa lisäventtiilien yhdistämisen.

M
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Voimanulosotto –
Voimanoton vaihtoehtoja jokaiseen käyttötarkoitukseen

Kytkimet ja Auto-tilan 
aktivointipainike 
ohjauskeskuksessa.

Pilariin asennettu 
sähköinen voimanoton 
nopeuden valinta parantaa 
kuljettajan mukavuutta.

MF 6700 S -traktori on tehokas, täynnä vääntöä 
ja ketterä. Valinta on täydellinen, jos etsit konetta 
ja lyömätöntä voimanulosottoa, joka toimii 
erinomaisesti ja suorituskykyisesti vaativimpien ja 
monimutkaisimpien työvälineiden kanssa.

Voimanoton vaihtoehtoja jokaiseen 
käyttötarkoitukseen
MF 6700 S -sarjassa on laaja valikoima voimanoton vaihtoehtoja, 
joiden vakionopeudella 2 000 r/min saadaan suurin teho. Sopiva 
voimanulosottonopeuden, ajonopeuden ja tehon yhdistelmä on 
aina saavutettavissa taloudellisesti laajalla 600 r/ min vakiotehon 
kierrosnopeusalueella ja Dyna-VT:n ansiosta.

MF 6700 S Nopeuden valinta
Voimanulosottonopeus

Perusvaruste Lisävaruste
Essential Mekaaninen vipuohjaus 540/1000 540/540 ECO/1000/1000 ECO
Efficient ja 
Exclusive

Sähköinen kytkinohjaus 540/540 ECO/1000/1000 ECO –

Saatavan on täysin itsenäinen 540/1 000 r/ min tai 
nelinopeuksinen 540/540E ja 1000/ UUSI 1000 Eco voimanotto. 

Lokasuojaan kiinnitetyn voimanulosoton käyttöpainikkeen 
avulla voimanulosottoa voidaan käyttää ohjaamon ulkopuolelta 
yhdistettynä moottorin käynnistämiseen muistissa olevalla 
käyntinopeudella. Se tarjoaa kätevän ja turvallisen tavan hoitaa 
tehtäviä, kuten lietesäiliön täyttäminen ohjaamon ulkopuolelta.

Tehoa ja taloudellisuutta 

Kevyemmissä töissä voimanulosoton 540 Eco- tai 1000 Eco 
-nopeus saavutetaan suunnilleen moottorin käyntinopeudessa 
1 550 r/min, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta 
entisestään ja auttaa alentamaan melutasoa ohjaamossa.

Automaattinen voimanulosoton ohjaus 
Auto-tilassa voimanotto kytketään pois päältä automaattisesti, 
jos nostolaite nostetaan (tai matkanopeus ylittää 25 km/h) ja 
kytketään takaisin päälle, jos nostolaite lasketaan.

Kuormituksesta riippuen voimansiirron ohjain valvoo ja 
ohjaa voimanulosoton kytkemistä, mikä vähentää käyttäjän 
toimien tarvetta. Tämä helpottaa työtä ja parantaa kuljettajan 
mukavuutta ja auttaa suojaamaan työvälinettä ja traktoria 
väärin suoritetun kytkennän aiheuttamilta vahingoilta.

Etuvoimanotto (lisävaruste) 
Kuusiurainen etuvoimanoton akseli, jonka nopeus on 
1 000 r/ min, on saatavana MF 6700 S -traktoreihin ja 
yhdessä etunostolaitteen kanssa mahdollistaa käyttövoiman 
useille erilaisille lisätyövälineille, mikä parantaa tehokkuutta. 
Konkreettisia ajan säästöjä – esimerkiksi kaksinkertainen 
tehon lisäys niitossa.
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Yhdistettyä viljelyä Massey Fergusonin tapaan

AGCOn kattava tekninen strategia on nimeltään Fuse™ Technologies ja se tarjoaa viljelijöille eri puolella 
maailmaa saumatonta maatalouskoneiden integraatiota ja liitettävyyttä. Se muuttaa maanviljelyä tuottamalla 
tarkkuusviljelyratkaisuja, jotka pienentävät käyttökustannuksia ja parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta.

MF 6700 S -sarjan traktoreiden sisäiset 

ja ulkoiset tekniset ratkaisut heijastelevat 

Massey Fergusonin tutkimus- ja 

kehitystyön tuottamaa huimaa edistystä. 

Tieto on valtaa, jos haluaa tehdä työnsä 

tehokkaammin ja tuottavammin. Juuri 

siksi Massey Fergusonin tekniset ratkaisut 

ovat verrattoman helppokäyttöisiä ja 

luotettavia ja ne parantavat tuottavuutta 

ja kannattavuutta mahdollistamalla 

suuremman sadon, pienentämällä kuluja 

ja kasvattamalla voittoa.

ISTUTUS

MUOKKAUS JA  
MAAN KUNNOSTUS

MOBIILILAITE

MAATILAN TOIMISTO

VILJAN KUIVATUS, SEURANTA  
JA HALLINTAKASVINSUOJELU 

JA LANNOITUS

SADONKORJUU

KONSULTOINTIA: JÄLLEENMYYJÄT 
JA PALVELUNTARJOAJAT

Lisätietoa Fuse™ Technologies -strategiasta  
on verkko-osoitteessa:  
http://www.agcotechnologies.com/MFEAME
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Auto-Guide™ on Massey Fergusonin kehittämä automaattinen 
ohjausjärjestelmä, joka on saatavana uusiin traktoreihin tai 
jälkiasennuksena. Auto-Guide™ kykenee ohjaamaan alle metrin, 
desimetrin ja senttimetrin tarkkuudella, mikä tehostaa viljelyäsi ja 
säästää aikaa ja rahaa.

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

AgControl™ on Massey Fergusonin uusi tarkkuusviljelyratkaisu, jossa 
on kaikkein kehittynein ja tehokkain lohkojen hallintaominaisuus.

Tarkkuusviljelyä uudella otteella

Uusi Fieldstar 5 -pääte helpottaa käyttöä ja parantaa tehokkuutta, 
tuottavuutta ja kannattavuutta luomalla aiempaa intuitiivisemman 
tarkkuusviljelyelämyksen.

Powered by Fuse™ Technologies

Fieldstar 5
1

3

2
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TaskDoc™ tallentaa, dokumentoi peltorekisteriin ja analysoi tiedot 
kaikista töistä vaivattomasti ja nopeasti.

ISOBUS MultiPad -kytkimen määritys.
ISOBUS-työvälineitä voidaan ohjata suoraan MultiPad-vivulla. Kaikkien 
komentojen (traktorin ja työvälineen) käyttäminen samasta vivusta on 
huomattavasti kätevämpää kuin lisänäyttöjen ja -vipujen käyttäminen. 
Todella monipuolinen järjestelmä mahdollistaa useiden työvälineiden 
tallentamisen käytettäviksi MultiPad-ohjaimella, joten se toimii tilan 
kaikkien ISOBUS-työvälineiden kanssa.

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. 
MF 6700 S ISOBUS on AEF:n (Agricultural Industry Electronic 
Foundation) sertifikaatin mukainen.

Uusi Fieldstar 5 sisältää suuremman 9 tuuman kosketusnäytön, 
joka on helppokäyttöinen ja intuitiivinen uusimpien älypuhelinten ja 
tablettien tapaan.

Uusi Fieldstar 5 ja Massey Fergusonin tekniikkapaketti ovat erittäin 
hyödyllisiä tarkkuusviljelyn edistämisessä. Kannattavampaa ja 
kestävämpää maanviljelyä uudelle viljelijäsukupolvelle.

6

5

4
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44 Automaattiohjaus pitää kasvu-uralla
Auto-Guide™ on Massey Fergusonin kehittämä automaattinen ohjausjärjestelmä, joka 
on saatavana uusiin traktoreihin tai jälkiasennuksena.
Auto-Guide™ kykenee ohjaamaan alle metrin, desimetrin ja senttimetrin tarkkuudella, 
mikä tehostaa viljelyäsi.

Ohjausjärjestelmien on 
todettu säästävän jopa 
12 % polttoainetta 
peltotöissä

Poistaa päällekkäisyydet 
ja lisää tuntikohtaista 
työstettyä peltoalaa

Tehokkaampi työskentely tuntuu 
yksitoikkoisuuden, stressin ja 

väsymyksen vähenemisenä 
ja koneen suorituskyvyn 

optimointiajan lisääntymisenä

Helppo ja nopea käyttöönotto Go Mode-toiminnolla
Ensikertalainenkin käynnistää toiminnon 5 minuutissa. Kätevän toiminnon avulla 
automaattiohjauksen saa käyttöön helposti viidessä minuutissa, jotta järjestelmästä 
pääsee hyötymään välittömästi.

Ainutlaatuisen toiminnon avulla Auto-Guide™ käynnistyy 5 minuutissa, jotta 
kokemattomampikin käyttäjä voi ottaa järjestelmän haltuun vain muutamalla 
työvälineen ja suunnan asetuksella.

Koneen  
hallinta

Koneen  
ohjaus

Työväline Ajolinjat Aja!
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Sinä valitset haluamasi tarkkuuden 

Jos signaali katoaa 
alavassa maastossa, 
Auto-Guide™ toimii 
luotettavasti jopa 
20 minuutin ajan 
ilman korjaussignaalia 
Trimble®-xFill™-
tekniikan ansiosta.

Massey Fergusonin uuden Auto-Guide™-ohjauksen kanssa on saatavana 
kaksi erilaista vastaanotinjärjestelmää: NovAtel® ja Trimble®. Maatilalla 
jo käytössä olevaa Trimble® RTK -infrastruktuuria, kuten NTRIP, voidaan 
edelleen käyttää. Vastaanottimesta riippuen tuetaan useita korjaussignaaleja, 
kuten EGNOS/WAAS tai RangePoint RTX™, CenterPoint RTX™ ja NTRIP. 
Lisätietoa saat Massey Ferguson -jälleenmyyjiltä ja -maahantuojilta.

Alle metrin tarkkuus

TERRASTAR L, EGNOS, WAAS, Autonomous, RangePoint RTX.

Desimetrin tarkkuus 

TERRASTAR C, CenterPoint RTX Standard.

Senttimetrin tarkkuus

NTRIP (3G), Satel UHF 400 Mhz (valinnainen), CenterPoint RTX FAST US ja EU (satelliitti), Hiper AG ja paikallinen ratkaisu.

xFill™-tekniikka RTK-korjaukset

RTK-korjaukset

NovAtel® Trimble®

Valitse vastaanotin haluamasi tarkkuuden perusteella
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Koneen  
hallinta

Koneen  
ohjaus

AgControl™ on Massey Fergusonin uusi tarkkuusviljelyratkaisu, jossa on 
kaikkein kehittynein ja tehokkain lohkojen hallintaominaisuus. ISOBUS-
työvälineiden kanssa yhteensopivan täysin automaattisen lohkojen 
hallinnan ansiosta siemeniä, lannoitteita ja torjunta-aineita voidaan 
levittää ilman päällekkäisyyksiä. Näin vältetään lohkon kaksinkertainen 
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.

Levitysmäärän ohjaus – VariableRateControl (VRC)
Tiedonsiirto TaskDoc™ Pron avulla mahdollistaa levitysmäärän vaihtelun 
maaperän tai kasvien tarpeiden mukaan ja säästää levitettävää ainetta. 
Levityskartta esittää siementen, lannoitteen ja torjunta-aineen yksilölliset 
tarpeet. Ne noudetaan käytön aikana ja niitä sovelletaan automaattisesti. 
Suurin hyöty: aineen määrä voidaan määrittää ja suunnitella 
peltotietokannan avulla ja levitys toteuttaa näin äärimmäisen tarkasti.  
Voit esimerkiksi säätää kemikaalin tai lannoitteen määrän aluekohtaisesti, 
mikä pienentää tuotantokustannuksia ja parantaa satoa.
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Tieto on valtaa. Tarkka tietojen mittaus ja tallennus mahdollistavat 
paremmat päätökset. MF 6700 S -traktoreiden tekniset ratkaisut asettavat 
kekseliäisyyden ja edistyksen riman entistäkin korkeammalle.
Uusi TaskDoc™-järjestelmä on osa maanviljelyn tulevaisuutta ja auttaa 
viljelijöitä tuottavammiksi tarjoamalla tarkkaa tietoa yrityksen omistajille.

TaskDoc™ tallentaa, dokumentoi peltorekisteriin ja analysoi tiedot  
kaikista töistä vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot siirretään langattomasti 
Fieldstar 5 -päätteeltä peltotietokantaan 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. Se mahdollistaa automaattisen ja 
saumattoman tietojen vaihdon ja kartoituksen ISOXML-yhteensopivan 
pellonhallintaohjelman kanssa. Tiedot käytetystä aineesta siirretään ja  
niitä voidaan valvoa Fieldstar 5 -päätteellä työn aikana.
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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 
takanostolaitteeseen. Lisäksi samalla järjestelmällä hallitaan 
etunostolaitteeseen liitettyjä työvälineitä, automatisoidaan 
syvyysasetuksia ja koko toimintaa synkronisesti 
takanostolaitteen kanssa.

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

Muisti ja asetukset – Järjestelmän kahdeksaan 
muistipaikkaan voidaan tallentaa tietoa työskentelyalueesta, 
polttoaineenkulutuksesta, työtunneista ja paljosta 
muusta. Päätteeseen voidaan tallentaa kaikki asetukset: 
Datatronic 4:llä on ainutlaatuinen kyky tallentaa traktorin 
asetukset USB-muistitikulle ja käsitellä asetuksia ennen työn 
aloittamista. Näin asetuksia voidaan siirtää helposti koneesta 
toiseen, jos molemmissa on Datatronic 4.

Päisteautomatiikan asetukset – Massey Fergusonin 
kehittämässä Datatronic 4 -ohjauspaneelissa on 
vakiovarusteena markkinoiden intuitiivisin ja helppokäyttöisin 
päisteautomatiikka. Se säästää päisteessä kuluvaa aikaa 
merkittävästi, jotta voit keskittyä tehtävään työhön ja parantaa 
helposti tuottavuutta.

Datatronic 4. 
Pitää viljelijän ajan tasalla ja toiminnot hallinnassa

Datatronic 4 -ohjauspaneeli on MF 6700 S Exclusive -malleissa vakiovaruste ja Efficient-malleissa lisävaruste.  
Se tuo tiedot käyttöösi ja sen avulla voit tehdä nopeasti parhaita päätöksiä johtaaksesi liiketoimintaasi tehokkaasti.

Koneen  
hallinta

1

4

3

2
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Optimaalinen 
huolto 

Optimaalinen 
suorituskyky

Konekannan 
seuranta ja 
paikannus 

Vakavat koneen hälytykset, kuten 
jäähdytysaineen liian korkea 
lämpötila tai matala moottoriöljyn 
paine, mahdollistavat ennalta 
ehkäisevän huollon, mikä ehkäisee 
vaurioita ja seisonta-aikaa. 
Tosiaikainen koneen parametrien 
ja GPS-koordinaattien seuranta 
auttaa huollon suunnittelua.

Kojelaudasta näet koneen 
tehokkuusraportin, jotta 
voit varmistaa, että saat 
mahdollisimman hyvän tuoton 
sijoituksellesi.
Esimerkiksi tiedot polttoaineen 
kulutuksesta ja joutokäyntiajasta 
voivat auttaa kulujen 
pienentämisessä.

MF Connected Services 
auttaa valvomaan konekantaa 
vaivattomasti, jotta tiedät, missä 
ne ovat ja miten ne suoriutuvat 
pellolla. Georajauksen avulla 
voit vastaanottaa hälytyksen, 
jos koneesi poistuu määritetyltä 
alueelta. Lisäksi voit saada 
ilmoituksen, kun koneen käyttäjä 
palaa tilalle tai jos tämä tarvitsee 
polttoainetta pellolla.

Uuden AgCommand®-telemetrian mahdollistamien yhdistettyjen tekniikoiden ansiosta Massey Ferguson -jälleenmyyjät voivat auttaa viljelijöitä hallitsemaan 
koneitaan, mikä pidentää käyttöaikaa ja parantaa tuottavuutta pienentäen samalla käyttökustannuksia. Sen ansiosta sinä voit keskittyä maatilasi liiketoiminnan 
kehittämiseen.

MF Connected Services on ryhmä intuitiivisia teknisiä ominaisuuksia ja luokkansa parasta jälleenmyyjän tarjoamaa tukea, joka tekee MF-asiakkaan elämästä 
helpompaa, tuottoisampaa ja tehokkaampaa: määräaikaishuollon muistutuksista ennalta ehkäisevän huollon suunnitteluun ja konekannan toiminnan seurantaan.

Massey Ferguson Connected Services, AgCommand® ja MF-jälleenmyyjä takaavat, että olet hyvissä käsissä.

Traktorin antureiden ja GPS-sijainnin välityksellä ja palvelusopimuksesta riippuen jopa 40 MF 6700 S -traktorin parametria voidaan siirtää MF-palvelimelle, 
josta niitä voidaan tarkastella verkkoselaimella miltä tahansa laitteelta. Halutessasi voit myöntää MF-jälleenmyyjälle oikeuden tarkastella tietoja, jotta saat tukea 
seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa:

Massey Ferguson Connected Services & AgCommand®  
– pidempi käyttöaika, optimoitu huolto ja 
älykkäämmät palvelut

Pidempi 
käyttöaika 

MF Connected Services & AgCommand™ antaa sinun valita:

Koneen huolto- ja ylläpitohälytyksien 
avulla sinä ja jälleenmyyjä voitte 
valmistautua traktorin huoltoon 
ennen yhteydenottoa ajanvarausta 
varten. Sinun ei tarvitse enää 
muistaa, milloin MF-huolto on.

Lisätietoa saat MF-jälleenmyyjiltä.1. Tietojen tarkkuuden tason, 
jolla haluat seurata konekantaa, 
perustasosta kehittyneeseen 
ratkaisuun.

2. Työtuntien ja vuosien määrä, 
jotka haluat AgCommand™-
tilauksen kattavan.

3. Tietojen käytön salliminen 
MF-jälleenmyyjälle, jotta 
voit nauttia mahdollisimman 
kattavasta tuesta ja keskittyä 
täysin maatilasi liiketoimintaan.

Konekannan 
hallinta
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50 Helppoa huollettavuutta

Ohjaamon ilmansuodatin on helposti 
irrotettavissa puhdistusta varten.

Kätevän kokoisen jäähdytyspaketin 
pääsee puhdistamaan ja huoltamaan 
helposti. Jäähdyttäjän tuulettimen imu 
poistaa 90 % pölystä luonnollisesti. 
Moottorin ilmansuodattimenkin 
vaihtaminen on erittäin helppoa.

Kapea konepelti ja etuakselin 
käytännöllinen muotoilu helpottavat 
moottoriöljyn määrän tarkistamista ja 
suodattimen vaihtoa.

Jäähdyttimien puhdistamiseen on 
runsaasti tilaa.

Kokonaisvaltaista mielenrauhaa

Aivan alusta lähtien MF 6700 S:n huolto on suunniteltu nopeaksi, helpoksi, 
yksinkertaiseksi ja kustannustehokkaaksi.

Huoltaminen on tehty yksinkertaiseksi, mikä vähentää stressiäsi ja antaa enemmän 
aikaa töissä tai pellolla. 600 tunnin huoltovälin ansiosta huoltokustannukset ovat 
merkittävästi pienemmät. 

Massey Ferguson MF 6700 S -sarjan traktori minimoi työhön valmistautumisen ajan. 
Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden tyylikkäästi, jotta päivittäinen kunnossapito 
on nopeaa, yksinkertaista ja helppoa, mikä vähentää kunnossapitostressiä ja päästää 
sinut pellolle aiemmin, mikä parantaa tuottavuutta.
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Asiakkaidemme voittoja ja tehokkuutta lisäävä palveluyhdistelmä

MF Services tarjoaa kaiken, mitä Massey Ferguson -koneen toiminnan tuki tarvitsee. 

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

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

MF Services kattaa rahoituksen, laajennetut takuut ja huollot, telematiikan, tarkkuusviljelytekniikat 
ja alkuperäiset varaosat ja pitää liiketoimintasi oikeassa kurssissa ja koneesi kunnossa. 

Tavoitteenamme on varmistaa, että Massey Ferguson -koneesi toimii mahdollisimman tehokkaasti 
koko käyttöikänsä.

MFCare tarjoaa täydellistä mielenrauhaa
MFCare on kattava alan johtava paketti, joka tarjoaa kokonaisvaltaista ylläpitoa MF 6700 S 
-traktoreille ja sisältää määräaikaishuollot, korjaukset ja täyden AGCOn myöntämän takuun,  
joka kattaa seuraavat komponentit:

• Moottori ja voimansiirto  • Elektroniikka
• Hydrauliikka  • Ohjaamo ja hallintalaitteet
• Voimanulosotto • Akselit
• Ohjaus

MFCare -sopimuksen määräaikaishuolto tarjoaa ehkäisevää huoltoa, jossa vikoihin tartutaan, 
ennen kuin niistä tulee ongelmia, mikä lyhentää seisonta-aikaa. Täydellinen huoltokirja ja 
alkuperäisten AGCO Parts -varaosien käyttäminen lisäävät koneen jälleenmyyntiarvoa.

AGCO Finance* järjestää yrityksellesi sopivan rahoituksen
AGCO Finance on Massey Fergusonin integroitu rahoituspalveluhaara, joka tarjoaa maatiloille 
räätälöityjä palveluja, kuten:

• Leasing  • Laina
• Osamaksu  • Täydet palvelupaketit
• Vuokraus 

* Voit tiedustella saatavuutta alueellasi lähimmältä Massey Ferguson -jälleenmyyjältä. Ehdot voivat vaihdella talousalueittain 
tai maittain.

 AGCO Parts – alan parhaat varaosat.
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 -  Ei saatavana    l  Vakiovaruste    m  Lisävaruste  

Vakio- ja lisävarusteet ohjaamotyypeittäin
Essential Efficient Exclusive

Moottori
4-sylinterinen AGCO POWER Tier 4 Final l l l

Selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR) -tekniikka l l l

Moottorin käyntinopeusmuisti (1 tai 2) l l l

Moottorin matala joutokäyntinopeus l l l

Moottorin lohkolämmitin m m m

Vaihteisto
Power Control -vipu l l l

Oikean puolen suunnanvaihdin m m l

T-vipu ohjauskeskuksessa l – –
T-vipu ohjauskeskuksen käsinojassa – l –

Multipad-vipu ohjauskeskuksen käsinojassa – m l

Dyna-4 – 40 km/h Eco - Speedmatching ja Autodrive l – –
Dyna-6 – 40 km/h Eco - Speedmatching ja Autodrive l l l

Dyna-6 – 50 km/h* Eco - Speedmatching ja Autodrive m m m

Dyna-VT 40 km/h Super Eco ja Dynamic Tractor Management (DTM) – l l

Dyna-VT 50 km/h* Eco ja Dynamic Tractor Management (DTM) – m m

Superryömintä m m m

Vakionopeusmuistit – l l

Vedon vapautus jarrupolkimella l l l

Käyttäjän ympäristö
Kaksi ovea l l l

Panoraamaohjaamo, josta on avarat näkymät, ja oikean puolen polykarbonaatti-ikkuna m – –
Vakioilmastointi ja manuaalinen säätö l l –

Automaattinen ilmastointi / ilmanvaihdon ohjaus – m l

Visio-katto m m m

Kattoluukku m m m

Ilmajousitettu kääntyvä istuin l – –
Automaattinen ilmajousitettu kääntyvä istuin m l –

Ilmajousitettu Super Deluxe -istuin ja lämmitys ja alaselän tuen paineilmatoiminen säätö – m l

Apumiehenistuin ja turvavyö l l l

Mekaaninen ohjaamon jousitus m l –
Aktiivinen mekaaninen ohjaamon jousitus – m l

Radio – MP3 – SD-kortinlukija – USB m l l

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

Yleisvalon viive l l l

Teleskooppiset kaksoiskulmapeilit, joissa sähköinen säätö ja huurteenpoisto – m l

Tutka ja luistonesto m m l

Speedsteer m m m

Fieldstar 5 – 9":n kosketusnäyttö m m m

Datatronic 4 ja videotoiminnot – m l

Perävaunun ohjausakselin hallinta – m l

Dual Control – m l

Nopea päisteautomatiikka l l l
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Essential Efficient Exclusive
Käyttäjän ympäristö

Päisteautomatiikka – m l

Tekniikka
ISOBUS-yhteensopiva ja -liitäntä m m m

MultiPad ja ISOBUS-työvälineenohjauksen kytkimen määritys – m m

Auto-Guide™-yhteensopiva m m m

Auto-Guide™ NovAtel – alle metri m m m

Auto-Guide™ NovAtel – senttimetri m m m

Auto-Guide™ – Trimble – alle metri m m m

Auto-Guide™ – Trimble – senttimetri m m m

AgControl™ 24 lohkon hallinta m m m

AgCommand™ m m l

Runko ja hydrauliikka
Mekaaniset hydrauliikkaventtiilit l – –

Sähköiset ja mekaaniset hydrauliikkaventtiilit – l –
Sähköiset hydrauliikkaventtiilit – m l

Monitoimijoystick – m m

Kuormainvalmis traktori ja monitoimijoystick (mekaaninen ohjaus) m – –
Kuormainvalmis traktori ja monitoimijoystick (sähköinen ohjaus) – m m

Kuormaimen 3. toiminto ja monitoimijoystick (sähköinen ohjaus) – m m

Power Beyond ja liittimet m m l

Sähköisen nostolaitteen hallintalaitteet ja aktiivinen kuljetuksenohjaus l l l

Automaattinen voimanulosotto l l l

Sähköinen voimanulosoton nopeudenvalitsin – l l

Automaattinen nelipyörävedon ja tasauspyörästön lukon toiminnot l l l

Teleskooppiset sivurajoittimet l l l

Automaattiset sivurajoittimet m m m

Hydraulinen työntövarsi – m m

Integroitu etunostolaite m m m

Integroitu etuvoimanulosotto m m m

Sähkölaitteet  
Automaattinen päävirtakytkin l l l

ISO 11786 -signaaliliitäntä m l l

Ulkoiset nostolaitteen kytkimet lokasuojissa l l l

Ulkoiset voimanulosoton kytkimet lokasuojassa l l l

Ulkoiset etäventtiilikytkimet lokasuojissa – l l

16 LED-työvaloa (12 lediä, jos Visio-katto)² – Päivä-LED-valot m m m

Muut varusteet (ominaisuudet voivat vaihdella markkinoittain) 
Jousitettu QuadLink-etuakseli m l l

Kääntyvät etulokasuojat m m l

Ohjaamon lisälämmitin m m m

Perävaunun paineilmajarrut* l l l

Perävaunun hydrauliset jarrut ja paineilmajarrut* m m m

Perävaunun jarrujen ABS-pistorasia m m m

Tee traktorista sinun näköisesi toimialasta riippumatta...

* Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä
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54 Tekniset ominaisuudet
MF 6712 S MF 6713 S MF 6714 S MF 6715 S MF 6716 S MF 6718 S

Moottori

Moottorin tyyppi  AGCO POWER

Sylintereitä/venttiileitä/tilavuus kpl/kpl/cm3 4 / 4 / 4900

Sylinterin halkaisija / iskun pituus mm/mm 108/134

Imuilma  Turbo, sähköinen hukkaportti ja intercooler

Ruiskutustyyppi Yhteispaine

Tuulettimen tyyppi – Dyna-4-voimansiirto Viscostatic Viscostatic Viscostatic Viscostatic – –

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

Suurin teho hv J ISO hv (kW) 120 (88) 130 (96) 140 (103) 150 (110) 160 (118) 175 (129)

Moottorin r/min maksimiteholla r/min 2000

Suurin vääntö @ 1 500 r/min J Nm 580 614 645 677 725 744

Suurin teho EPM:llä hv (kW) 140 (103) 150 (110) 160 (118) 175 (129) 185 (136) 200 (147)

Suurin vääntö EPM:llä @ 1 500 r/min Nm 614 648 691 745 790 840

Suurin voimanottoakselin teho (OECD, tarkkuus +/- 3 %) hv (kW) 105 (77) 110 (81) 120 (88) 130 (96) 140 (103) 155 (114)

Polttoainesäiliön tilavuus l 250

Adblue®-säiliön tilavuus l 30

Huoltoväli Tuntia 600

Dyna-4-voimansiirto  
Vaihteiden lukumäärä eteen x taakse 16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16 – –

Pienin nopeus @ 1 400 r/min km/h 1,4 1,5 1,5 1,3 – –

Superryömintänopeuksia eteen x taakse 32 x 32 32 x 32 32 x 32 32 x 32 – –

Pienin nopeus @ 1 400 r/min superryöminnällä km/h 0,10 0,10 0,10 0,09 – –

40 km/h moottorin käyntinopeudella r/min 1 900 renkailla 460/85R38 1850 renkailla 520/85R38 1850 renkailla 520/85R38 1 900 renkailla 520/85R38 – –

Dyna-6-voimansiirto

Vaihteiden lukumäärä eteen x taakse – 24x24

Pienin nopeus @ 1 400 r/min km/h – 1,1 1,0

Superryömintänopeuksia eteen x taakse – 48x48

Pienin nopeus superryöminnällä km/h – 0,08 0,07

40 km/h Eco moottorin käyntinopeudella r/min – 1800 renkailla 520/85R38

50 km/h* Eco moottorin käyntinopeudella r/min – 1950 renkailla 520/85R38

Dyna-VT-voimansiirto

Tyyppi – Portaaton automaattivaihteisto

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

Tienopeusalue km/h –
eteen: 0,03–50 km/h – taakse: 0,03–38 km/h* – taakse: 0,03–38 km/h

40 km/h SuperEco, 1 450 R/M – 50 km/h* Eco, 1 600 r/min

J  ISO14396
–  Ei saatavana
*  Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä 

Julkaisun tietojen paikkansapitävyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin.  
Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita, ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. 

Siksi kaikki ominaisuudet tulee varmistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjältä tai -maahantuojalta ennen hankintaa.
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MF 6712 S MF 6713 S MF 6714 S MF 6715 S MF 6716 S MF 6718 S

Takanostolaite ja hydrauliikka

Vetovarsien tyyppi CAT CAT 3

Suurin nostoteho vetovarsien päässä
kg – Dyna-4/
Dyna-6/
Dyna-VT

7100/-/- 7100/8100/9600 7100/8100/9600 7100/8100/9600 7100/8100/9600 -/8110/9600

Hydrauliikan tyyppi ja suurin tuotto l/min Avoin hydrauliikka 58 (Essential) –

Hydrauliikan tyyppi ja suurin tuotto – Vaihtoehto 1 l/min Avoimen hydrauliikan kaksoispumppu 100 (Essential) –

Hydrauliikan tyyppi ja suurin tuotto – Vaihtoehto 2 l/min Suljetun hydrauliikan kuormantunteva järjestelmä 110

Hydrauliikan tyyppi ja suurin tuotto – Vaihtoehto 3 l/min – Suljetun hydrauliikan kuormantunteva järjestelmä 190 (Dyna-VT)

Enimmäispaine bar 200

Hydrauliikkaventtiilien enimmäismäärä takana  4 4/5 (Dyna-VT)

Voimanulosotto (taka)

Moottorin kierrosnopeus

540/1000 r/min 1980/2030

540/540Eco/1000/1000Eco r/min 1980 / 1530 / 2030 / 1570

540/540Eco/1000/1000Eco Dyna-VT r/min – 1870 / 1500 / 1900 / 1530

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

Etunostolaite ja -voimanulosotto

Vetovarsien tyyppi CAT CAT 3

Suurin nostoteho vetovarsien päässä kg 3200

Hydrauliikkaventtiilien enimmäismäärä edessä 2

Moottorin käyntinopeus etuvoimanulosoton nopeudessa 1 000 1920

Vanteet ja renkaat Saatavana monipuolinen valikoima rengasvaihtoehtoja. Lisätiedot MF-myyjältäsi.

Edessä  340/85 R28 380/85 R28 380/85 R28 380/85 R28 420/85 R28 420/85 R28

Takana   420/85 R38 460/85 R38 460/85 R38 460/85 R38 520/85 R38 520/85 R38

Painot (Voi vaihdella varustelusta riippuen. Lisätietoa saat jälleenmyyjältä)

Keskimääräinen vähimmäispaino ilman lisäpainoa ja lisävarusteita  kg 5550 5700 5700 5750 5750 6000

Ajoneuvon enimmäisbruttopaino  kg 11000 12500 12500 12500 12500 12500

A
B

C D

Mitat
MF 6700 S

Dyna-4
Dyna-6

Dyna-VT

A – Akseliväli – mm 2 670
B – Kokonaispituus etupainon kehikosta takanostolaitteeseen – mm 4 715
B – Kokonaispituus etunostolaitteesta takanostolaitteen vetovarsiin – mm 5 400
C – Korkeus taka-akselin keskeltä* ohjaamon katon yläreunaan – mm 2 110 2 144
D – Kokonaiskorkeus – mm 2 985 3 019
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