
85-95 hv MF 5708 & MF 5709
Dyna-4-voimansiirrolla

MASSEY FERGUSON



Asetamme uusia standardeja. Laajennamme odotuksia.
Voimansiirto on aliarvioitu ja todennäköisesti tärkein yksittäinen 
osa Massey Ferguson -traktoreita. Rungon jokainen komponentti 
on suunniteltu erittäin vahvaksi, mikä on merkittävä tekijä 
maataloustraktorin kokonaissuorituskyvyssä. Tämä moderni 
rakenne tarjoaa monipuolisuutta, tehoa, kestävyyttä ja 
erinomaista toimintakykyä näille uusille MF 5700 -malleille.

Kaksi uutta kolmisylinteristä Massey Ferguson MF 5700 -sarjan 
traktoria jalostavat Global Series -sarjan modernin ja virtaviivaisen 
muotoilun lisäämällä tunnetun Dyna-4-puolipowershift 
voimansiirron ja valinnaisen mukavan ohjaamon jousituksen. 

Massey Ferguson -suunnittelu 
ja -valmistus

Tyylikäs MF-perheen ilme. 
Suunniteltu alusta loppuun harkiten ja 

valmistettu viimeisimpien standardien 
mukaan. Rakennettu uusimmissa 

korkean tekniikan laitoksissa.

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

02

MF 5708 & MF 5709 Dyna-4
Erinomaisen suunnittelun määritelmä

Massey Fergusonin palkitulla Beauvais’n tehtaalla Ranskassa 
rakennetut uusimmat 85 hv:n ja 95 hv:n mallit liittyvät edellisten 
100 hv:n ja 110 hv:n traktoreiden joukkoon ja laajentavat 
edelleen MF 5700 -sarjan vetovoimaa.

Vahvalle 2,32 m:n akselivälin MF 5700 -alustalle kehitetyt 
ja rakennetut kustannustehokkaat traktorit tarjoavat 4,3 tn 
nostokyvyn ja sopivat täydellisesti erilaisiin pelto- ja kuljetustöihin. 
Niissä on runsaasti nykyaikaisia ominaisuuksia, kuten 
hydrauliikan hallintalaitteet, jotka helpottavat käyttöä ja tekevät 
niistä täydellisiä kuormaintehtäviin.

MF 5708 MF 5709

Suurin teho hv (kW) @ 2 000 r/min 85 (62,5) 95 (70,8)

Suurin vääntö @ 1 500 r/min 347 405

Moottorin tyyppi AGCO POWER 3,3 l/3 sylinteriä, yhteensopiva huoltovapaan DOC:n ja kaikki yhdessä SCR-tekniikan kanssa.

Voimansiirron tyyppi Dyna-4 16/16 puolipowershift 

Ohjaamon jousitus Lisävaruste

Takanostolaitteen nostoteho 4 300 kg



AGCO Power -moottorit:
Polttoainetehokkaat ja suuritehoiset 

kolmisylinteriset moottorit ovat uusimpien 
ympäristöstandardien mukaisia.

Todellinen traktorin ja 
kuormaimen yhdistelmä.

Traktorisi voidaan asentaa täysin 
MF-kuormainvalmiiksi tehtaalla.

Nelipyörävedon etuakselit
Saatavana sähköhydraulisella 

kytkennällä ja tasauspyörästön 
lukolla takana.

Dyna-4-voimansiirto
Tunnettu Dyna-4-voimansiirto, jossa on neljä ajovaihdetta, 

antaa luokkansa parhaan hallinnan kestäviin ja 
kustannustehokkaisiin työjuhtiin. Lisävarusteena vedon 

vapautus jarrupolkimella ja AutoDrive-voimansiirto

Helppo pääsy ohjaamoon. 
Leveitä, sopivasti sijoitettuja askelmia pitkin 

ohjaamoon pääsee helposti joko vasemmalta 
tai oikealta puolelta.

Voimanulosotto
Valittavissa voimanulosottonopeudet 540, 

540E ja 1000, joilla käytät mitä tahansa 
nykyaikaista työvälinettä.

Hydrauliikka
Vakiona erittäin tehokas kahden pumpun järjestelmä, 

joka varmistaa optimaalisen tehokkuuden, käytettäessä 
useita toimintoja samanaikaisesti.

Helppokäyttöinen
Uusien intuitiivisten ergonomisten hallintalaitteiden 

ansiosta traktori reagoi pienimpiinkin komentoihin. 
Jos tunnistat ajotuntuman, se on todennäköisesti 

samankaltainen kuin autossasi.

Ohjaamon mukavuuksien uusi standardi.
Täynnä tälle traktorisegmentille uusia ominaisuuksia ja 360°:n näkyvyys. 

Sisältää uuden Visioline-kattovaihtoehdon. Suunniteltu käyttömukavuuttasi 
varten. Nyt saatavana mekaanisella ohjaamon jousitusvaihtoehdolla.
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MF 5708 & MF 5709 Dyna-4
Erinomaisen suunnittelun määritelmä



Täysin UUSI MF 5708 ja MF 5709 ja 
Dyna-4-voimansiirto – 85–95 hv

Tämä Massey Ferguson -voimansiirto on tunnettu 
erinomaisen vahvasta luotettavuudestaan ja sulavasta ja 
vaivattomasta toiminnastaan ja siitä, että se tarjoaa täysin 
kytkimetöntä hallintaa vasemman puolen Power Control 
-vivulla tai oikean puolen konsolin T-vivulla. 

Autodriven kanssa lisävarusteena on uusi vedon 
vapautus jarrupolkimella. Kun jarrua painetaan, se 
käyttää samanaikaisesti kytkintä. Se vähentää käyttäjän 
kuormitusta, lisää tehokkuutta ja mukavuutta ja on 
erityisen hyödyllinen kuormaintehtävissä.

Sulavan ajamisen varmistava Speedmatching on 
vakiovaruste. Se valitsee automaattisesti sopivimman 
Dynashift-vaihteen, kun nopeusaluetta vaihdetaan. 
Valinnainen ryömintä on myös saatavilla riippuen mallista, 
mutta Comfort Control on vakiovaruste.
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aina oikea vaihtoehto

Helppokäyttöinen vasemman käden monitoimiohjain  
Vasemmalla kädellä käytettävällä Power Control -vivulla ohjataan 
kolmea toimintoa mukavasti ja helposti. Sen avulla voit käyttää 
suunnanvaihdinta, vaihtaa Dynashift-vaihteita ja -alueita ja valita 
vapaan, minkä ansiosta oikea käsi jää vapaaksi kuormaajan tai 
työkoneen hydrauliikan ohjaamiseen.

Oikean käden T-ohjain
Työntämällä T:n muotoista voimansiirron ohjainvipua eteenpäin 
tai vetämällä sitä taaksepäin voi vaihtaa 4:ää Dynashift-vaihdetta 
pienempään tai suurempaan. Aluetta voi vaihtaa painamalla 
alueenvalintapainiketta ohjainvipua liikuttaessa.

AutoDrive
AutoDrive (lisävaruste) mahdollistaa automaattisen vaihtamisen ja 
toimii kahdessa tilassa: 
• AutoDrive Power -tila: Power-shift vaihteet @ 2 100 r/min
• AutoDrive Eco -tila: Power-shift vaihteet @ 1 500 r/min

Ryömintävaihteet lisävarusteena
Ryömintävaihteet takaavat erittäin tarkan ohjauksen pienellä 
nopeudella jopa 100 m/h. 

Comfort Control
Sulavaa vai nopeaa vaihtamista – Comfort Control -toiminnolla voit 
valita hitaan ja sulavan tai nopean ja tehokkaan.

Vedon vapautus jarruttamalla.
Lisävarusteena saatavalla vedonvapautyskytkimen aktivoinnilla  
voidaan käyttää kytkintä painamalla jarrupoljinta. Se vähentää 
käyttäjän kuormitusta, lisää tehokkuutta ja mukavuutta ja on  
erityisen hyödyllinen kuormaintehtävissä. 

Dyna-4-voimansiirron vaikuttava suorituskyky ja 
tehokas rakenne parantavat tuottavuutta, hallintaa 
ja mukavuutta ja Dyna-4 vaihtaa täysin ilman 
kytkintä 16:ta vaihdetta eteen ja 16:ta taakse.

Dyna-4:n hyödyt:

• Poikkeuksellista suorituskykyä maatilalla, pellolla ja kuljetuksessa 
– käytettävissä 16 nopeutta eteen ja 16 taakse yhdellä vivulla 
kytkimeen koskematta. Speedmatching valitsee parhaan Dynashift-
vaihteen nopeusaluetta vaihdettaessa.

• Äärimmäisen helppo käyttää vasemman käden Power Control -vivulla 
tai T-vivulla.

• Kätevä kuormaimen käyttö ja Comfort Control mahdollistaa sulavan 
tai nopean suunnanvaihdon.

• Jarrupolkimella voimansiirto vapaalle.

Dyna-4 tarjoaa luokkansa johtavaa yksinkertaista 
kätevää hallintaa joko vasemman puolen 
Power Control -vivulla tai oikean puolen T-vivulla. 
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Kaikki oikeilla paikoillaan
Oikean puolen pystypilarissa on harvemmin käytettävät kytkimet, jotka 

ovat kuitenkin olennainen osa työpäivää. Siihen on asennettu työvalojen 
ja takaikkunan pyyhkijän painikkeet, ELC-paneeli ja virta-lukko.

Suuri ikkuna antaa 360°:n näkyvyyden
Optimaalista tehokkuutta ja turvallisuutta 
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Parhaat työskentelyolosuhteet
Dyna-4-voimansiirto MF 5708- ja MF 5709 -malleissa
Helppokäyttöisyyttä ja käytännöllisyyttä

Hydrauliikkaventtiilit 
Kaksi venttiiliä kattavat useimmat käyttökohteet

Käsikaasu

Tasauspyörästön lukko ja nelivedon kytkimet

Moottorinopeuden muisti

Voimanulosoton aktivointikytkin

Nostolaitteen syvyyden säätö

Sähköinen nostolaitteen hallinta

Oikean käden T-ohjain 
Työntämällä vipua eteenpäin tai vetämällä sitä taaksepäin voi 
vaihtaa 4:ää Dynashift-vaihdetta pienempään tai suurempaan. 
Aluetta voi vaihtaa painamalla alueenvalintapainiketta 
ohjainvipua liikuttaessa.

Kuormaimen joystick 
Lisävarusteena integroitu mekaaninen 
kuormaimen joystick.

Helppo suunnanvaihto 
Power Control -vivulla voi käyttää kytkintä ja vaihtaa 
suuntaa Comfort Control -asetuksen mukaisesti.

Tiedämme, että vietät MF 5700 -traktorin ohjaamossa työpäivän aikana todennäköisesti useita tunteja. Siksi olemme kiinnittäneet 
paljon huomiota käytännöllisen ja mukavan ohjaamon suunnitteluun.

Ergonomisesti muotoilluista oikean puolen konsolista ja hallintalaitteista älykkäästi sijoiteltuihin T-vipuun ja toimivaan kojelautaan 
ja näin traktorissa on kaikki, jolla pitkästä ja kovasta työpäivästäsi tulee erittäin tuottava, vähemmän väsyttävä ja tehokkaampi.

Kojelauta – Kaikki, mitä sinun tarvitsee nähdä 
voidaksesi keskittyä työhön
Selkeät ja hyvin erottuvat instrumentit on sijoitettu kapeaan 
kojelautaan ja näyttävät tärkeät tiedot koneen toiminnasta.

Verratonta 360°:n näkyvyys
Kompakti kaikki yhdessä SCR-järjestelmä tarjoaa käyttäjälle 360°:n näkyvyyden 
optimaalisen mukavaan ja turvalliseen työskentelyyn. Lisävarusteena saatavalla 
ohjaamon jousituksella voi käyttömukavuutta lisätä entisestään.

Kojelauta näyttää moottorin ja voimanulosoton nopeudet, 
huoltovälit, polttoaineen kulutuksen, kuljetun matkan, 
työskennellyn pinta-alan, öljyn lämpötilan, traktorin 
käyttötunnit, muistissa olevan moottorin käyntinopeuden 
ja huoltotiedot.
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Traktorin on täytettävä nykyaikaisten ja tulevaisuuden työkoneiden vaatimukset ja hyödynnettävä 
niiden koko potentiaali mitä erilaisemmissa maataloustehtävissä. MF 5708- ja MF 5709 -traktorit 
toimivat kaikkien traktoriin kiinnitettävien työkoneiden kanssa.

Vuodesta 1936 alkaen olemme olleet alan johtava yritys nostolaitteen nostotehossa ja hydrauliikan ominaisuuksissa. 
Massey Fergusonin kolmipistenostolaite on paras esimerkki käyttäjän pellolla kokemasta tuottavuudesta, tehosta ja 
suorituskyvystä. Emme kuitenkaan ole koskaan lopettaneet tuotekehitystä vaan pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että 
järjestelmämme ylittävät uusimpien työkoneiden asettamat vaatimukset.

Yksinkertainen ja tehokas hydrauliikkajärjestelmä
Yksinkertainen avoin hydrauliikkajärjestelmä toimii kahdella hammaspyöräpumpulla. 32 l/min tuottava pumppu syöttää 
kaikkia sisäisiä käyttökohteita ja 58 l/min tuottavan pumpun avulla sähköisesti ohjattu takanostolaite kykenee nostamaan 
4 300 kg:n kuorman.

Uusi 100 litran yhdistetty tuotto on lisävaruste.
MF 5708- ja MF 5709 -traktoreissa öljyn tuotto 100 l/min saavutetaan painiketta painamalla ja suurempi tuotto on 
käytettävissä kuormaimen käytön nopeuttamiseen ja tehostamiseen.

Vakiona on kaksi hydrauliikkaventtiiliä ja kolmas lisävarusteena.

Lisäksi tämä öljyn tuotto on käytettävissä kahden vakiona olevan hydrauliikkaventtiilin kautta, jotka on tarkoitettu työkoneen 
hydrauliikan käyttämiseen ohjaamisen aikana. Toiminto on todella kätevä käännyttäessä päisteessä.

Lisävarusteena on kolmas hydrauliikkaventtiili vaativammille työvälineille.

Hydrauliikka ja voimanulosotto –
Käyttövoimaa mille tahansa työvälineelle mihin tahansa tehtävään

Hydrauliikkajärjestelmät

Sisäiseen käyttöön Ulkopuoliseen käyttöön Ulkopuoliseen käyttöön lisävaruste Hydrauliikkaventtiilit Nostoteho

MF 5708
32 l/min 58 l/min

58 l/min takanostolaitteelle + 42 l/min 
hydrauliikkaventtiilille

Kaksi pumppua voidaan yhdistää, jotta 
saadaan 100 l/min hydrauliikkaventtiileille 

(esim. kuormain)

2 vakio
1 lisävaruste 4 300 kg

MF 5709

Uusi 100 l/min yhdistetty tuotto 
painiketta painamalla.
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Vakio- ja lisävarusteet

l Vakiovaruste   
m Lisävaruste  

Tee traktorista sinun näköisesi toimialasta riippumatta
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MF 5708 Dyna 4 & MF 5709 Dyna 4 

MF 5708/9 Dyna 4

ohjaamoversio

Moottori

AGCO POWER 3 sylinteriä, turbo, yhteispaineruiskutus  l

 Moottorin käyntinopeuden muisti  m

Vaihteisto  

Puolipowershift 16 X 16  l

Comfort Control  l

Power Control l

Autodrive ja vedon vapautus jarruttamalla  m

Ryömintä  m

Ohjaamo/alusta  

Avara ohjaamo, tasainen lattia (2 helppokulkuista ovea)   l

Jousitettu avara ohjaamo, tasainen lattia (2 helppokulkuista ovea)  m

Lokasuojien levikkeet m

Ilmastointi  m

Hyvän näkyvyyden katto kuormaimen käyttöön  m

Kallistettava ohjauspylväs  l

Kaksoissäädettävä ohjauspylväs (kallistus ja teleskooppi) m

Mekaaninen istuin  l

Paineilmatoiminen istuin  m

Apumiehenistuin  m

Radio/ CD / MP3/ etu-Aux-liitäntä  m

Työvalot katolla (eteen ja taakse)  l

Lisätyövalot käsikaiteissa  m

2 taustapeiliä  l

2 teleskooppista taustapeiliä  m

Suorituskyvyn monitori  l

Työkalupakki  l

Hydrauliikka  
Itsenäinen ulkopuolisen hydrauliikan pumppu  l

2 mekaanista hydrauliikkaventtiiliä l

3 mekaanista hydrauliikkaventtiiliä m

Nostolaitteen ohjausjärjestelmä (sekoitus/suurin nostokorkeus/ 
pikalasku/iskunvaimennus) l

Nostolaitteen hallintalaitteet lokasuojissa kummallakin puolella m

MF 5708/9 Dyna 4

ohjaamoversio
Voimanulosotto

Itsenäinen voimanulosotto l

Sähköhydraulinen voimanulosoton kytkin l

Ohjaamossa voimanulosoton nopeudenvalitsin l

540/540 E l

540/1000 m

540 / 540 E / 1000 m

Etuakseli

4WD l

Etulokasuojat m

Kääntyvät etulokasuojat m

Lisävarusteet

Päävirtakatkaisija l

MF 5708/ MF 5709
Nelipyöräveto
A – Kokonaispituus etupainotelineestä takanostolaitteen vetovarsien päähän – mm 4197
B – Akseliväli – mm 2323

Kääntöympyrän ulkohalkaisija, ilman jarruja – m 7,7
C – Korkeus vakiokaton yläreunaan 16,9 R 34 renkailla 

C – Korkeus Visio-katon yläreunaan 16,9 R 34 renkailla

2685/2765 

2685/2765
D – Leveys (min./maks.) – mm 1 821–2 110
E – Suurin maavara – mm 515



Tekniset tiedot
MF 5708 MF 5709

Moottorin suorituskyky
Suurin teho -hv (kW) teho @ 2 000 r/min ✪ ISO hv (kW) 85 (62,5) 95 (70,8)

Suurin vääntö @ 1 500 r/min Nm 347 405
Moottori

Tyyppi/tilavuus/sylintereitä AGCO POWER 3,3 l, 3 sylinteriä
Tekniikka Elektroninen ruiskutus, yhteispaineruiskutus, 4 venttiiliä/sylinteri, DOC + SCR

Vaihteisto
Vaihteiden tyyppi ja määrä Puolipowershift 16 X 16

Vaihteet/nopeusalueet 4 X 4
Suunnanvaihto Power Control -vipu ja Comfort Control

Voimansiirron lisävarusteet Autodrive ja vedon vapautus jarruttamalla (lisävaruste)
Pienin nopeus (km/h) @ 1 400 r/min* km/h 1,32

Ryömintävaihteet, lisävaruste 32 x 32
Pienin nopeus @ 1 400 r/min* ryöminnällä km/h 0,10

Voimanulosotto 
Käyttö ja ohjaus Itsenäinen/sähköhydraulinen ohjaus

Voimanulosoton vakionopeudet 540 / 540Eco
Voimanulosoton valinnaiset nopeudet 540 / 1000  //  540/540Eco/1000

Voimanulosoton nopeus @ moottorin r/min nopeudella 540 & 1000 2000
Voimanulosoton nopeus @ moottorin r/min nopeudella 540 Eco 1550

Voimanottoakseli
Vakio 6 uraa

Lisävaruste 6 & 21 uraa
Hydrauliikka

Öljyn suurin tuotto – Vaihe 1 l/min 32 l/min ohjaus, jarrut, tasauspyörästön lukko, voimaotto, 4-veto
Öljyn suurin vakiotuotto – Vaihe 2 l/min 58 l/min hydrauliikkaventtiilit ja nostolaite

Öljyn suurin tuotto, lisävaruste – Vaihe 2 l/min 58 l/min takanostolaite + 42 l/min hydrauliikkaventtiilit
Kaksi pumppua voidaan yhdistää, jolloin saadaan 100 l/min hydrauliikkaventtiileille (esim. kuormain)

Yhdistetty tuoton hallinta Täysin automaattinen
Suurin paine bar 200

Vakiohydrauliikkaventtiilit / valinnaiset hydrauliikkaventtiilit 2/3
Takanostolaite
Suurin nostoteho kg 4 300

Vetovarret Pikakiinnityskourat (Kat 2)
Jarrut
Tyyppi Sähköhydraulinen/öljyjäähdytteinen

Renkaat Lisävarusteena kattava valikoima renkaita. Kysy lisätiedot MF-myyjältäsi.
Vakio eturenkaat 380/85 R24 

Vakio takarenkaat 420/85 R34
Tilavuudet

Polttoainesäiliön tilavuus l 160
AdBlue®-säiliön tilavuus l 18

Paino
4WD** kg 4070

* Valmistajan testi   ** Vakiokokoonpano polttoainesäiliöt täynnä, kuljettaja 75 kg ja pienimmät renkaat
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Verkkosivusto: www.MasseyFerguson.com
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