
MF 1500 & 
MF 1700 M 

20–67 HV
SUORAVIIVAISET JA LUOTETTAVAT KOMPAKTIT TRAKTORIT



MF 1500 & 
MF 1700 M 
Haluatko korkeaa 
suorituskykyä entistä 
kompaktimmalta koneelta?
Jos vastauksesi on kyllä, tarvitset 
kompaktin ja tehokkaan traktorin, 
mihin meillä on ratkaisu.

MF 1500 ja MF 1700 M pystyvät 
käsittelemään monenlaisia 
tehtäviä - ympäristönhoitoa, 
kiinteistönhuoltotöitä ja monia 
maataloustöitä - ja ne on rakennettu 
samojen tinkimättömien standardien 
mukaan kuin Massey Fergusonin 
suuremmat traktorit.

Kaikissa seitsemässä 20–67 hv:n 
mallissa on vakiona neliveto ja 
voimanulosoton lisävarusteet sekä 
hydrostaattinen tai mekaaninen 
voimansiirto. MF 1700 M -mallissa 
voit valita hiljaisen ohjaamon 
tai ohjaustasomallin, minkä 
ansiosta nämä traktorit ovat 
ihanteellinen valinta pienempiin 
maataloustöihin ja moniin muihin 
kiinteistönhuoltotehtäviin.

MF 1500- ja MF 1700 M -sarjat 
toimivat sujuvasti ahtaissa tiloissa, 
matalissa rakennuksissa ja alueilla, 
joihin on rajoitettu pääsy. Ne toimivat 
niin pellolla työkoneiden kanssa, 
tiellä kuljetustilassa kuin golfkentällä 
tarkassa ruohonleikkuussakin.

Massey Ferguson takaa, että 
koneet on suunniteltu ja rakennettu 
korkeimpien laatustandardien 
mukaisesti ja tarjoavat asiakkaille 
parhaan mahdollisen tehokkuuden, 
luotettavuuden ja mukavuuden.
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VALITTAVANA ON SEITSEMÄN MALLIA, JA NE OVAT KAIKKI HYVIÄ VALINTOJA.
MF 1520 MF 1525 MF 1735 M MF 1740 M MF 1750 M MF 1755 M MF 1765 M

Moottori
3 syl. / 1.1 
L Stage V 

3 syl. / 1.5 
L Stage V 

3 sylinteriä / 1.8 L Stage V 4 sylinteriä / 2.4 L Stage V

Taitettava ROPS 
/ Ohjaamo

ROPS Ohjaamo/ROPS Ohjaamo Ohjaamo/ROPS

Voimansiirto Mekaaninen 
(8Fx8R)

3 alueen hydrostaattinen (HST) Mekaaninen 
(12Fx12R)

Mekaaninen 
(12Fx12R) 

ja HST

Max. teho (hv) 20 25 35 40 49 54 67

Max. vääntö (Nm) 63 76 110 125 140 188 200

Nostokyky (kg) 600 1200 1580
HST: 1580
Mek.: 1600

KOMPAKTIN 
TRAKTORIN 
YLEISKATSAUS 

Vertaansa vailla oleva laatu ja suunnittelu takaavat, 
että traktorit toimivat luotettavasti vuosikausia.

Korkeatasoisen vakiovarustuksen lisäksi kaikille 
malleille on lukuisia lisäominaisuuksia, jotka parantavat 
varustelua ja vastaavat erikoiskäyttäjän tarpeisiin.

Massey Fergusonin omistajuuteen kuuluvat 
matalat käyttökustannukset, helppo huolto 
ja korkea jälleenmyyntiarvo. 

Kysy lähimmältä jälleenmyyjältäsi, miten voit hyödyntää 
MF 1500- ja MF 1700 M -sarjaa liiketoiminnassasi.

Pienet käyttökustannukset
 A Helppokäyttöiset päivittäiset huoltokohteet

 A MF Care -korjaus- ja huoltosopimukset

Tehokkaat voimansiirrot parantavat tuottavuutta 
 A Tehokkaat, vähän kuluttavat moottorit ja 

erittäin luotettavat moottorit: 20–67 hv 

 A Saatavilla erilaisia vaihteistovaihtoehtoja 
tarkempaan ja polttoainetaloudellisempaan 

käyttöön: mekaanisia tai hydrostaattisia
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Mukavia ja tuottavia työpäiviä  
 A Keskiasennettu, eteenpäin taittuva tai taka-
ROPS – matala taitettu asento parantaa 
ulottuvuutta ja minimoi sadon vauriot 
 A Tilavat, tehdasasenteiset ohjaamot (saatavilla 
osaan malleista) lisäävät mukavuutta 

 A Ergonomiset, värikoodatut hallintalaitteet

 A Laaja rengasvalikoima eri käyttötarkoituksiin: 
maatalous-, nurmi- ja yleisrenkailla

Ripeää työskentelyä 
vaativimmillakin työvälineillä 
 A Vetovastussäätö ja työntövarren tunnustelun 
tunteva hallinta auran tai työkoneen 
syvyyden tarkkaa hallintaa varten 
 A Itsenäinen taka-PTO kaikissa malleissa. 
Hydrostaattisissa malleissa vakiona keskiasennettu 
lisä-PTO useita toimintoja varten 
 A Kaikissa malleissa on neliveto ja useita hydrauliikan 
ja PTO-vaihtoehtoja, joilla voidaan käyttää 
monenlaisia työvälineitä, mikä lisää monipuolisuutta 
 A Valinnainen neliveto ja tasauspyörästön lukko 
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TODELLA 
KOMPAKTI 
TRAKTORI  
YKSILÖLLISIIN 
TARPEISIISI
JOSKUS PIENILLÄ YKSITYISKOHDILLA 
ON SUURI MERKITYS.

TÄYDELLINEN VALINTA PIENILLE 
MAATALOUSTÖILLE, JOIHIN 
TARVITAAN KOMPAKTI JA 
MONIPUOLINEN TRAKTORI.
Sopii myös hevostiloille ja kunnalliselle 
sektorille, joissa vankkaa ja helppokäyttöistä 
traktoria tarvitaan päivittäisissä töissä.

20 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 28 l
Mekaaninen vaihteisto - 8x8
Mekaaninen PTO-kytkentä
Keskiasennettu, eteenpäin taittuva ROPS
Lisähydrauliventtiili takana
Tilava ja mukava käyttäjän tila ja helppokäyttöiset ohjaimet
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta

ERINOMAINEN GOLFKENTILLE, 
VIRKISTYSALUEILLE JA JULKISILLE 
ALUEILLE SEKÄ KIINTEISTÖNHOITOON. 
MF 1525 -malli on hyvin vastaanotettu 
kunnallisella sektorilla, hevostiloilla ja 
vapaa-ajan alalla. Se on osoittautunut 
asiantuntijoiden valinnaksi 
kiinteistön- ja maanhoitoon. 

25 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 28 l
Hydrostaattinen voimansiirto (HST)
Vakiona keski-PTO
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä
Taakse asennettu taittuva ROPS
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Tilava ja mukava käyttäjän tila ja helppokäyttöiset ohjaimet
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta
Niittokone saatavilla

ERINOMAINEN VALINTA 
YMPÄRISTÖNHOITOON JA 
MAATALOUSKÄYTTÖÖN. 
MF 1735 M toimii erinomaisesti 
sekä ympäristönhoitokoneena että 
erikoistuneen maatilan traktorina.

35 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 36 l
Hydrostaattinen voimansiirto
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä 
Vakiona keski-PTO 
Taakse asennettu taittuva ROPS
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Kaksi hydrauliventtiiliä takana 
Kaksi keskiasennettua hydrauliventtiiliä ohjaamoversiossa
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta
Valinnainen etunostolaite ja etuvoimanotto
Niittokone saatavilla

MF 1520 MF 1525 MF 1735 M
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LUOTETTAVA, KESTÄVÄ 
JA MONIPUOLINEN. 
MF 1740 M tarjoaa tasapainoisen paketin, 
ja voimakkaan moottorin ansiosta tämä 
traktori tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn.

40 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 36 l
Hydrostaattinen voimansiirto
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä 
Vakiona keski-PTO
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Taakse asennettu taittuva ROPS
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
Kaksi keskiasennettua hydrauliventtiiliä ohjaamoversiossa
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta
Valinnainen etunostolaite ja etuvoimanotto
Niittokone saatavilla

KAIKKI, MITÄ TARVITSET KOMPAKTILTA 
TRAKTORILTA: tehokas moottori, 
mukava ohjaamo ja hydrostaattisen 
voimansiirto monenlaisiin tehtäviin.

49 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 53 l
Hydrostaattinen voimansiirto
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä 
Vakiona keski-PTO
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
2 keskiventtiiliä
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta

TARJOAA ERINOMAISEN 
SUORITUSKYVYN, LUOTETTAVUUDEN 
JA MUKAVUUDEN. SITÄ VOIDAAN 
KÄYTTÄÄ MONENLAISIIN 
TEHTÄVIIN HELPOSTI.

54 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 53 l
Mekaaninen vaihteisto - 12x12 
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä
Vakiona keski-PTO
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
2 keskiventtiiliä 
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta

KAIKKI, MITÄ TARVITSET KOMPAKTILTA 
TRAKTORILTA: tehokas moottori, 
valinnainen ohjaamo sekä useita 
voimansiirtovaihtoehtoja lukuisille tehtäville.

67 hv
Polttoainesäiliön tilavuus 53 l
Kaksi voimansiirtovaihtoehtoa - mekaaninen 
12/12 tai hydrostaattinen
Sähköhydraulinen PTO-kytkentä
Vakiona keski-PTO 
Uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajille hiljaisen ympäristön
Taakse asennettu ROPS (mekaaninen versio)
2 keskiventtiiliä
Kaksi hydrauliventtiiliä takana
Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin
Takapeilit molemmin puolin
Majakan katkaisija
Kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta

MF 1740 M MF 1750 M MF 1755 M MF 1765 M

Ihanteellinen 
maanviljelykseen

Erinomainen 
ympäristönhoitoon
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OHJAAMO
Tehty kuljettajalle mukavaksi 
Saatavana MF 1700 M -sarjassa: ohjaamo 
on paikka, jossa voit työskennellä päivästä 
toiseen tuottavassa työympäristössä, 
jossa yhdistyvät mukavuus, hiljaisuus, 
helppokäyttöisyys ja korkea laatu.

Kaikki hallintalaitteet ovat helposti kuljettajan 
käytettävissä ja säädettävä ohjauspylväs 
varmistaa, että kuljettaja voi aina istua 
mahdollisimman mukavassa asennossa. 

Tässä modernissa muotoilussa on myös 
lämmitetty takaikkuna, kaksi USB-liitäntää, 
12 V:n latausportti ja jopa erityinen pidike 
matkapuhelinta varten*. Se on myös 
“radiovalmis” asennettuine kaiuttimineen.

*Riippuu mallista
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KULJETTAJIEN 
YMPÄRISTÖ
Ajoasento, suippeneva konepelti ja horisontaalinen 
pakoputki parantavat näkyvyyttä. Kaikissa malleissa 
on ajovalot, LED-työvalot ohjaamomalleissa, joten 
kiireiset tehtävät voidaan hoitaa myös pimeän tultua.

Takapeilit molemmin puolin parantavat kuljettajan 
näkyvyyttä, ja valonheitin voidaan helposti 
kytkeä päälle katkaisinta painamalla.

Tilavassa käyttäjän korokkeessa on puolimatala 
alusta, jonne pääsee helposti molemmilta puolilta. 
Pääsyä helpottavat kaksi kahvaa ja astinlauta. 
Täysin säädettävien istuinten ansiosta käyttäjä 
voi asettaa täydellisen mukavan ajoasennon.

Hytittömissä malleissa on vakiona taitettava 
ROPS -suojaus ja hallintalaitteet ovat saman 
standardin mukaisia kuin ohjaamomalleissa.

NÄKYVYYS 
parantaa tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta

2 MÄÄRITTELYÄ 
Ohjaamo ja alusta*

MUKAVA 
kuljettajatila säädettävällä ohjauspylväällä 

ja kätevillä hallintalaitteilla
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PUHELINTUKI kahdella USB-
portilla ja 12 V:n pistokkeella

Kätevästi sijoitettu käsikaasuvipu

VIIHTYISÄ TYÖPAIKKA 
HELPOTTAA PÄIVÄN TÖITÄ
Valinnainen ilmajousitettu istuin saatavilla

4 LED-TYÖVALOA – kaksi edessä ja kaksi takana

MUKAVUUTTA 
OHJAAMOON

TOISINAAN PIENET YKSITYISKOHDAT 
VOIVAT KEVENTÄÄ TYÖTAAKKAASI 

MERKITTÄVÄSTI.
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MF 1700 M -mallien sähköhydraulinen 
suunnanvaihtovipu parantaa mukavuutta

Värikoodatut vivut tekevät 
toiminnasta nopeaa ja helppoa

Turvallista kulkua ohjaamoon 
helpottavat kahvat ja astinlauta

Lisää mukavuutta kallistettavan ohjauspylvään 
ja oikean käden hydraulisella ohjaussauvalla, 
jolla työkoneita hallitaan helposti ja tarkasti

Kätevät hallintalaitteet moottorin nopeuden 
asettamista ja aktivointia varten 

HELPPO PÄÄSY molemmilta puolilta taitettavalla taka-ROPSilla

Helppo pääsy liitäntään ja hydrauliohjaimiin

Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. 
Kysy lisätietoa MF-jälleenmyyjältä.
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Tiukkojen Stage V -moottorien päästöstandardien 
täyttämiseksi MF 1700 M -sarjan yhteispainemoottori 
on varustettu automaattisen regeneroinnin tarjoavalla 
jälkikäsittelyllä. Se sisältää kaikki komponentit 
yhdessä kompaktissa konepellin alle asennetussa 
yksikössä, jolloin se ei haittaa näkyvyyttä.

MF 1500- ja MF 1700 M -malleissa on vähän 
kuluttavat 3- tai 4-sylinteriset moottorit. Niiden 
vääntöominaisuudet on suunniteltu erityisesti 
optimaalista tuottavuutta ja helppoa käyttöä varten.

Niitä pääsee huoltamaan helposti yhtenä 
osana nostettavan konepellin ansiosta.

TEHTY 
TEHOKKAAKSI JA 
KESTÄVÄKSI
MF 1500 JA MF 1700 M 
LUOTETTAVILLA JA TALOUDELLISILLA 
STAGE V -MOOTTOREILLA
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Kaikissa valikoiman traktoreissa on valinnainen 
neliveto, joka parantaa pitoa ja ohjattavuutta.

Korkean suorituskyvyn kolmipisteliitäntä 
on vakiovarusteena kaikissa MF 1500- ja 
MF 1700 M -malleissa. Jopa 1600 kg:n 
nostokapasiteetin kanssa niissä on runsaasti 
tehoa eri työkoneiden käyttämiseen.

LAAJA RENGASVALIKOIMA 
ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

MAATALOUSRENKAAT

NURMIRENKAAT

MONIKÄYTTÖRENKAAT
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TEETPÄ SITTEN 
KIINTEISTÖNHUOLTOA, 
PELTOVILJELYÄ, KARJANHOITOA TAI 
URAKOINTIA VOIT OLLA VARMA, ETTÄ 
MF 1500 M- JA MF 1700 M -SARJAN 
TRAKTORIT AUTTAVAT SINUA 
TEKEMÄÄN LAADUKASTA JÄLKEÄ 
TEHOKKAASTI JA LUOTETTAVASTI.

TEHTY  
SUORITUS
KYKYISEKSI
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Helppo käyttää vakionopeudensäätimellä

Mekaaninen voimansiirto Power Shuttle -laitteella 
MF 1700 M -mallissa 12Fx12R -nopeuksilla tarjoaa 
maksimaalisen mukavuuden kaikkiin sovelluksiin.

HYDROSTAATTINEN VOIMANSIIRTO
Kolmen alueen hydrostaattinen voimansiirto yhdistää 
korkean tuottavuuden ja helppokäyttöisyyden. Käyttö 

tapahtuu yhdellä lattiapolkimella ja suunnanmuutokset 
tehdään ohjauspyörän suunnanvaihtovivulla.

Vakionopeudensäädin helpottaa käyttöä entisestään ja 
kuljettaja voi tallentaa nykyisen nopeuden painikkeella 

traktorin liikkuessa. Yksi nopeus voidaan tallentaa, 
jotta työskentelynopeus saavutetaan nopeasti.

Se vapautetaan yksinkertaisesti painamalla 
vakionopeuskytkintä tai jarrupoljinta.

Tämä hyödyllinen ominaisuus auttaa kuljettajaa ylläpitämään 
helposti maksimaalista tuottavuutta. Sen avulla kuljettaja 

voi myös keskittyä työn laadun parantamiseen kiinnittämällä 
huomiota työlaitteen asetuksiin, korkeuteen ja ohjaukseen.

MF 1525:ssa on kaksipoljinohjaus, yksi kullekin 
ajosuunnalle, mahdollistaen kytkimettömän 

ajamisen mukavuuden lisäämiseksi.

MEKAANINEN VAIHTEISTO
12x12 mekaanisella vaihteistolla varustetuissa 

MF 1700 M -traktoreissa on neljä vaihdetta 
kolmella alueella, joita vaihdetaan kätevästi 

istuimen viereen asennetuilla vivuilla.

Suuntaa vaihdetaan yksinkertaisesti 
käyttämällä suunnanvaihtovipua, joka sijaitsee 

vasemmalla ohjauspyörän alapuolella.

Tuloksena on maksimaalinen suorituskyky 
ja polttoainetaloudellisuus hyväksi 

todettujen tehokkaiden komponenttien 
ansiosta. Tämä tekee siitä täydellisen 

vaihteiston maatalouskäyttöön. 

MF 1520:n 8x8 -mekaaninen voimansiirto 
tarjoaa luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
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TEHTY 
MONI
PUOLISEKSI
MF:N KOMPAKTIT TRAKTORIT 
TARJOAVAT ERILAISIA VAIHTOEHTOJA 
ASIAKKAIDEN TARPEISIIN 
JA PYSTYVÄT KÄYTTÄMÄÄN 
MONENLAISIA TYÖVÄLINEITÄ

KESKI- JA TAKA-PTO:N TEHO 

MF 1500- ja MF 1700 M -sarjan traktoreissa 
on joko mekaaninen tai sähköhydraulinen 
PTO, jotta lukuisia työvälineitä voidaan 
käyttää mahdollisimman tehokkaasti. 
Taka-PTO on erittäin helppokäyttöinen ja 
tuottaa 540 tai 540 Eco rpm nopeudet.

Keskiasenteinen PTO tuottaa jopa 
2000 kierrosta minuutissa, joten se 
on erinomainen valinta, kun halutaan 
tehdä laadukasta jälkeä leikkureilla.

Sähköhydraulinen taka-PTO Soft Start 
-toimintona mahdollistaa pehmeän 
PTO-voimansiirron suurten kuormien 

käsittelyssä tai nopeamman liikkeellelähdön 
kevyemmillä kuormilla. Tämä suojaa 
sekä traktoria että työvälinettä.

Takana lokasuojaan kiinnitetyn PTO-
kytkimen ansiosta PTO:ta voidaan 
käyttää paikallaan suoritettaviin tehtäviin, 
kuten puiden pilkkomiseen.

Automaattitila:
PTO-kytkin kytkeytyy hitaasti ja alkupaine 
nousee hitaasti. PTO pyörii eteenpäin 
ajettaessa ja lopettaa pyörimisen taaksepäin 
ajettaessa tai traktorin ollessa pysähtyneenä.
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ETUNOSTOLAITE JA 
-VOIMANULOSOTTO

Koska monipuolisuus on näiden traktoreiden 
keskeinen tekijä, etunostolaite ja -voimanulosotto 

ovat saatavana lisävarusteena MF 1735 M- ja 
MF 1740 M -malleihin. Ne ovat integroitu 

täydellisesti traktorin runkoon ilman, että 
ne vaikuttavat näkyvyyteen, säilyttäen 

näin traktorin hyvän ohjattavuuden.
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MF 1500- JA MF 1700 M -SARJAN 
TRAKTOREISSA ON USEITA OMINAISUUKSIA, 
MÄÄRITYKSIÄ JA TOIMINNALLISUUKSIA, 
JOTKA TEKEVÄT NIISTÄ ERINOMAISEN 
KOMPAKTIN TYÖJUHDAN MONIIN 
PIENEMPIIN KARJA- JA PELTOTÖIHIN – 
SEKÄ MAATALOUTEEN YLIPÄÄTÄÄN.
Vankka tehokas moottori, korkean suorituskyvyn 
voimansiirto, maksimaalinen hydrauliikan tuotto ja 
erinomainen nostokapasiteetti tekevät kompaktista 
traktorista monipuolisen ja tehokkaan kaikkiin tarpeisiisi.

ERINOMAINEN 
KOMPAKTI 
MAATALOUS
TRAKTORI
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Saatavilla 20–67 hv:n malleja* tehokkailla 
vähän kuluttavilla moottoreilla

 A 8- tai 12-vaihteiset vaihteistot

 A Ergonominen suunnanvaihtovipu 

 A 2 voimanulosottonopeutta: 540 ja 540 Eco. Vähentää 
moottorin nopeutta ja polttoaineen kulutusta 

 A Cat 1 kolmipisteliitäntä ja asennonsäätö

 A Jopa 48 litraa/min hydrauliikan tuottokapasiteetti 
monenlaisiin sovelluksiin

 A Jopa 2 takahydrauliikkaventtiiliä työvälineiden kytkentöjä varten

 A Valinnainen neliveto ja takana tasauspyörästön 
lukko vaikeaan maastoon

 A Valinnainen tehdasasennettu ohjaamo ja matalampi 
melutaso tarjoavat kuljettajalle hiljaisen ympäristön 

 A Taustapeilit molemmin puolin parantavat näkyvyyttä 

 A Turvallista kulkua ohjaamoon helpottavat kahvat ja astinlauta 

 A Laaja rengasvalikoima eri käyttötarkoituksiin 

*Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. 
Katso lisätietoja teknisistä tiedoista.
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VAATIVAAN KÄYTTÖÖN SUUNNITELTU 
MF 1500- JA MF 1700 M -SARJAN TRAKTORIT 
NURMIRENKAINEEN OVAT VANKKAA TEKOA.
Nämä traktorit on suunniteltu takaamaan 
maksimisuoritus päivittäin missä tahansa töissä. 
Kussakin mallissa on vankka runko, vähän kuluttava 
moottori ja tehokas herkästi reagoiva voimansiirto.

Kompaktien traktorien sarjassa on valittavana 
lukuisia keskeisiä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia 
puutarhanhoitoon ja kunnalliselle sektorille. 
Ne tekevät työt luotettavalla tehokkuudella 
ja tuovat työhösi ammattimaisuutta.

YMPÄRISTÖN
HOITOVÄLINEET
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Uudessa entistä paremmassa 
152 cm:n levyisessä leikkurissa on 

kolme terää ja kahdeksan ohjaamosta 
säädettävää leikkuukorkeutta  

20–115 mm sekä jopa 
150 mm:n maavara. 

Mower Deck Override -järjestelmä 
helpottaa asennusta ja irrotusta 

– traktorilla vain ajetaan leikkurin 
päälle ja pois leikkurin päältä.* 

Saatavilla 25–67 hv:n malleja* tehokkailla 
vähän kuluttavilla moottoreilla

 A Vankka ja tehokas hydrostaattinen 
voimansiirto kolmella tehoalueella

 A Ylivertainen hydrostaattisen voimansiirron 
asetus: Maksiminopeus, vakionopeuden säädin 
ja reaktiivisuus (MF 1700 M HST)

 A Kaikissa malleissa vakiona keski-PTO. Helppo ja 
mukava käyttö oikeanpuoleisen konsolin kytkimellä 

 A Itsenäiset 540 ja 540 Eco taka-PTO nopeudet

 A Valinnainen tehdasasennettu ohjaamo ja matalampi 
melutaso tarjoavat kuljettajalle hiljaisen ympäristön 

 A Helppo ja tarkka takanostolaitteen käyttö 

 A Jopa 48 litraa/min hydrauliikan tuottokapasiteetti 
monenlaisiin sovelluksiin 

 A Itsenäinen PTO ja Soft Start -toiminto suurten 
hitauskuormien pehmeään käsittelyyn 

 A Takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin 
paikalliskäyttöön, kuten puiden pilkkomiseen 

 A Taustapeilit molemmin puolin parantavat näkyvyyttä 

 A Vakiona majakan katkaisin ja johto 

 A Laaja rengasvalikoima eri käyttötarkoituksiin

 A Laaja valikoima niittokoneita 

*Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. 
Katso lisätietoja teknisistä tiedoista.

HELPPO JA NOPEA NIITTOKONEEN KYTKENTÄ
NIITTOKONE

*Saatavana malleihin MF 1735 M ja MF 1740 M.
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VARAOSAT 
JA HUOLTO
TUKEA KONEELLESI KOKO 

SEN TOIMINTA-AJAKSI
Maatalouskoneen hankinta, omistaminen ja 
kunnossapito voi olla monimutkaista, joten 
mahdollisimman hyvä tuki on erittäin tärkeää. 
Massey Ferguson -asiakkaana saat aina 
henkilökohtaista, ripeää ja ystävällistä tukea 
asiantuntevalta myyjäverkostoltamme, joka 
ymmärtää liiketoimintaasi perinpohjaisesti.

Varaosien ja huollon saatavuus ei lakkaa sen vuoksi, 
että konetta ei enää valmistettaisi. Tuemme sinua, 
niin kauan kuin omistat Massey Ferguson -koneen.

Olemme ylpeitä jokaisesta myymästämme 
koneesta ja otamme niistä vastuun. Missiomme 
on varmistaa, että koneesi toimii luotettavasti 
joka kerta, kun käännät virta-avaimesta.

“  Haluan päivittäisen 
huollon olevan nopeaa 
ja helppoa, jotta 
minulle jää enemmän 
vapaa-aikaa.

”
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MF 1500:N JA MF 1700 M:N HUOLTO 
ON SUUNNITELTU NOPEAKSI, 
HELPOKSI, YKSINKERTAISEKSI JA 
KUSTANNUSTEHOKKAAKSI. 
Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden tyylikkäästi, jotta 
päivittäinen kunnossapito on nopeaa, yksinkertaista 
ja helppoa. Pystyt vähentämään stressiä traktorisi 
kunnossapidosta ja pääset pellolle aiemmin, mikä 
parantaa tuottavuutta ja lisää vapaa-aikaasi. 
Massey Ferguson MF 1500- ja MF 1700 M -sarjan 
traktori minimoi työhön valmistautumisajan.

Helppo konepellin avaaminen.

Kapea konepelti ja etuakselin fiksu muotoilu 
helpottavat moottoriin pääsyä.

Helppo ja nopea pääsy rutiinihuoltotöitä varten.

Kätevän kokoisen jäähdytyspaketin pääsee 
puhdistamaan ja huoltamaan helposti. Moottorin 
ilmansuodattimen vaihtaminen on erittäin helppoa.

LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET
Nykyajan maanviljelyssä tarvitaan koneita, 
jotka on optimoitu liiketoimintaasi. Laajan 
lisävaruste- ja tarvikevalikoimamme, kuten 
istuinten parannusten avulla voit räätälöidä 
Massey Ferguson -koneesi tarpeidesi mukaiseksi.

MF:n insinöörit ovat läpikäyneet koko tarjontamme 
kaikista näkökulmista: yhteensopivuudesta ja 
turvallisuudesta kestävyyteen ja suorituskykyyn. 
Asiantuntevaa huoltoa tarjoavat Massey Ferguson 
-huoltoyrittäjät, joilla on käytettävissä kaikki 
tarvittavat asennustyökalut ja osaaminen.
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AINA RINNALLASI 
KASVATTAMASSA 

KANNATTAVUUTTASI
MF SERVICES TARJOAA KAIKEN, MITÄ MF 1500- JA 
MF 1700 M -TRAKTORIN TOIMINNAN TUKI TARVITSEE.

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

Kattava palvelupaketti tekee Massey Ferguson maatalouskoneiden 
omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.
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Edellä esiteltyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on noudatettava.  
Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. 

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.

MASSEY FERGUSON 
JÄLLEENMYYJÄVERKOSTO
MF-jälleenmyyjällä on seudun paras asiantuntemus 
maatalouskoneista. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän 
puoleen ja saat parhaat palvelut myynnistä, huollosta 
ja korjauksista aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

YLI 4700 HUOLTO-  
JA KORJAUSPISTETTÄ 
YMPÄRI MAAILMAN

MASSEY FERGUSON 
OHEISTUOTTEET
NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ TYYLIKKÄÄLTÄ 
KUIN MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF 1500- tai MF 1700 M -traktoriisi?  
Tai tarvitsetko tyylikkään ja kestävän haalarin töihin? 
Laadukas valikoimamme tarjoaa viljelytoimintaasi, 
perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme, niin 
voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson. com

MASSEY FERGUSONIN 
AIDOT VARAOSAT
OVAT PARAS TAE UUDEN MF 1500:N JA 
MF 1700 M:N ARVON SÄILYMISELLE JA SUOJA 
YLLÄTTÄVIÄ KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää muun 
muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta, huoltosarjoja 
ja ohjaamon lisävarusteita. Lisävarusteet ovat 
saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go 
-mobiilisovelluksella voit etsiä 
MF-varaosia nopeasti ja helposti 
ja tilata ne suoraan. Sovellus on 
ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupasta. 
Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset 
ovat saatavana MF-jälleenmyyjältä.
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Moottori MF 1520 MF 1525 MF 1735 M MF 1740 M MF 1750 M MF 1755 M MF 1765 M

Teho (rpm) nopeudella 2500 rpm hv (kW) 20 (14,3) 25 (18,2) 35 (25) 40 (29) 49 (36) 54 (40) 67 (49)

Sylinterit/kapasiteetti No./cc 3 / 1123 3 / 1498 3 / 1825 turboahdin 4 / 2434 turboahdin

Polttoainesäiliön tilavuus litraa 28 36 53

Vääntö Nm 63 76 110 125 140 188 200

Voimansiirron tyyppi

Mekaaninen (8x8) Hydrostaattinen (HST) Mekaaninen (12x12)
Hydrostaattinen (HST) 
/ Mekaaninen (12x12)

Voimanulosotto

Kytkentä
Siirtohammaspyö-

rävaihteisto
Sähköhydraulinen 

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

Keski-PTO m l l

Ulkoinen takana lokasuojaan kiinnitetty 
voimanulosoton katkaisin

- - l

Vanteet ja renkaat

Maatalousrenkaat
Edessä 6,0–12 7–14 9,5–16
Takana 9,5–16 9,5–24 13,6–28

Nurmirenkaat
Edessä 24x8,5–12 24x8,5–12 29 x 12,00–15
Takana 315x75D-15 315/80D-16 475/65D-20

Nurmirenkaat
Edessä - - 26x10.5-12 Monikäyttörenkaat 280/70R16
Takana - - 13,6–16 Monikäyttörenkaat 420/70R24

Maatalousrenkaat
Edessä - - - 280/70R16
Takana - - - 420/70R24

Taka-akseli 

Tasauspyörästön lukko l l l

Nostolaite, 1.lk. l l l (kuulavetopää) l (pikakiinnityskoura)
Nostokyky kuulavetopäässä/pikakiinnityskourassa kg 600 1200 1580 HST: 1580 / mek.: 1600

Hydrauliikan tuotto l/min 20,0 20,8 41,5 48
Takahydrauliventtiili 1 2

Keskiasennettu hydrauliventtiili - 2 (ohjaamo) 2

Taitettava ROPS / Ohjaamo ROPS Ohjaamo/ROPS Ohjaamo
Ohjaamo/ROPS 

mekaaniselle vaihteistolle 

SELITE
l  Vakiovaruste
m  Lisävaruste 
–  Ei saatavana
*  Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

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.

TEKNISET TIEDOT
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ROPS ROPS Ohjaamo ROPS Ohjaamo Ohjaamo ROPS 

Mallit MF 1520 MF 1525 MF 1735 M / 
MF 1740 M

MF 1735 M / 
MF1740 M

MF 1750 M 
/ 1755 M / 

1765 M HST 

MF 1765 
M Meca

MF 1765 
M Meca 

Paino kg 840 850 1500 1425 2170 2230 2070

Kokonaispituus mm 2865 2935 3090 3430 3545 3545

Kokonaisleveys mm 1100 1100 1415 1370 1585–1745 1585–1745 1585–1635 

Kokonaiskorkeus mm 2010 2420 2175 2455 2345 2325 2635
Akseliväli mm 1560 1560 1695 1930 1990 1990

Eturengas in 6,0–12 6,0–12 26 x 10,5-12 9,5–16
Takarengas in 9,5–16 9,5–18 13,6–16 13,6–28

PAINOT JA MITAT
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www. MasseyFerguson. co. uk

www. facebook. com/masseyfergusonUK
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