
35 hv - 40 hv MF 1700 M
Massey Ferguson laajentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa 
voidakseen tarjota asiakkailleen koneita, jotka vastaavat 
täysin heidän tarpeitaan. Massey Ferguson vahvistaa 
nyt pientraktorien valikoimaansa tuomalla markkinoille 
kaksi uutta 35 - 40 hv:n mallia MF 1700 M -sarjassa

Uusi suunnittelu antaa korkean tason ominaisuudet, 
joihin sisältyy 1825 cc, Stage V -yhteensopiva moottori, 
uusi HST-voimansiirto (jossa on tarkka ohjaus ja entistä 
suurempi huippunopeus) sekä uusi tehdasasenteinen 
ohjaamo. Nämä on suunniteltu pyörittämään lukuisia 
sovelluksia helposti, joten ne antavat parhaimman tason 
suorituskyvyn, tehon, luotettavuuden ja mukavuuden.

Sujuvan tehokkaalla ohjauksella on helppo ajaa ahtaisiin 
nurkkiin, mataliin rakennuksiin ja alueille, joilla liikkuminen 
on hankalaa. MF 1700 M -sarjan koneet toimivat yhtä 
hyvin peltotöissä ja maantiellä kuin leikattaessa golfkentän 
viheriötä ammattimaisen huolellisesti ja tarkasti.

Olipa peltoviljely, karjanhoito tai kiinteistön tai julkisten  
alueiden huolto, voit olla varma, että MF 1700 M -sarjan 
traktorit auttavat sinua tekemään laadukasta jälkeä  
tehokkaasti ja luotettavasti.
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MF 1700 M
• Alusta- ja ohjaamoversio, 35 hv - 40 hv ja jopa 125 nm vääntömomentti

• Kolmisylinterinen dieselmoottori. Tämä noudattaa tiukkoja Stage V 
-päästövaatimuksia hyödyntäen Massey Fergusonin palkittua All-in-One-
järjestelmää, johon nyt kuuluu helppokäyttöinen DPF. Koska se sijaitsee ohjaamon 
alla, All-In-One-järjestelmä säilyttää erinomaisen näkyvyyden traktorista

• Uusi hydrostaattinen voimansiirto, jonka maksiminopeus on 34,2 km/h. 
Servo HST -voimansiirrossa helppokäyttöisyys yhdistyy entistä korkeampaan 
suorituskykyyn. Sen kehittyneen ohjauksen avulla käyttäjät voivat vaihtaa 
suuntaa yhdellä polkimella sekä asettaa, tallentaa ja säätää vakionopeuksia. 

• Yksinkertainen avoimen keskuksen korkean suorituskyvyn hydraulijärjestelmä 
tuottaa jopa 41,5 litraa/min hydrauliikan kokonaistuoton, jonka avulla MF 1700 M 
-sarjan traktoreilla voi käyttää laajaa valikoimaa nykyaikaisia työvälineitä ja laitteita

• Voimanulosotossa on kolme vaihtoehtoa: keskiasenteinen PTO 
2000 rpm, 500 rpm ja 750 rpm taka PTO-voimansiirto vakiona

• Kaikissa malleissa on Cat 1 -nostolaite, jonka kapasiteetti on 1200 kg

• Uusi 1065 mm leveä Category 2 -luokan tehdasasenteinen ohjaamo tarjoaa 
käyttäjille entistä enemmän mukavuutta hiljaisessa ja miellyttävässä ympäristössä

• Hytittömät versiot mahdollistavat turvallisen ja helpon pääsyn traktorin 
vasemmalla puolella olevien kahden käden kahvojen ja astinlaudan ansiosta. 
Vakiona ROPS-turvakaari pitää käyttäjät turvassa ja suojattuina

• Mukavuutta lisäävät lukuisat vakiovarusteet, kuten ilmanvaihto, 
takaikkunan sulatus, neljä LED-työvaloa sekä radiovalmis paketti 
(antenni + kaiuttimet), kaksi USB-pistoketta ja matkapuhelimelle teline

• Lisävarusteena saatavassa uudessa 60 tuuman levyisessä 
leikkurissa on kolme terää ja kahdeksan istuimesta säädettävää 
leikkuukorkeutta 20 mm - 115 mm sekä jopa 150 mm maavara

• Leikkurin ohitusjärjestelmä helpottaa asennusta ja irrotusta, kun 
traktorilla vain ajetaan leikkurin päälle ja pois leikkurin päältä

Painot ja mitat Ohjaamon versio ROPS
Mallit MF 1735 M / MF 1740 M MF 1735 M / MF1740 M
Paino kg 1 500 1 325

Kokonaispituus mm 3 090

Kokonaisleveys (astinlaudalle) mm 1 415 1 370
Kokonaiskorkeus mm 2 175 2 455

Akseliväli mm 1 695
Eturengas 26 x 10,5-12

Takarengas 13,6-16

Moottori MF 1735 M MF 1740 M

Teho (rpm) hv (kW)  35(25) (✪ ISO hv (kW)) 40(29) (✪ ISO hv (kW))

Sylinterit/kapasiteetti No./cc 3 (turbo) / 1825

Polttoainesäiliön tilavuus litraa 36

Voimansiirron tyyppi

l Hydrostaattinen (HST)

Voimanulosotto

Kytkentä Itsenäinen
Taka-PTO nopeudet r/min 540/750 (540E) 

Keski-PTO l 2 000
Ulkoinen takana lokasuojaan kiinnitetty 

voimanulosoton katkaisin l

Vanteet ja renkaat

Maatalousrenkaat
Edessä 7-14
Takana 9,5-24

Nurmirenkaat
Edessä 315/80D-16
Takana 24 x 8,5-12

Nurmirenkaat lisävarusteena
Edessä 13,6-16
Takana 26 x 10,5-12

Taka-akseli 
Tasauspyörästön lukko l

Jarrut, sisäiset, märkä levy l

Kolmipistekiinnitys, pikakiinnityskoura Cat 1 l

Vetovastussäätöjärjestelmä l

Nostoteho kg 1200
Hydrauliikan tuotto l/min 41.5

Hydrauliventtiilit 2

REAR ROPS, taitettava l

Ohjaamo m

l = Vakio
m = Lisävaruste
 – = Ei sovelleta/saatavilla

Tekniset tiedot

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

Lisävarusteiden avulla traktorista voidaan tehdä entistäkin tuottavampi.
Lisätietoa saat lähimmältä Massey Ferguson -jälleenmyyjältä.
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