
FRÅN MASSEY FERGUSON

75-105 hk MF 3700
MODELLERNA V-S-F-GE-WF
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Sidan 20
Specifikationer

1,00 - 1,30 m*

1,80 - 2,20 m

Vingårdsversion (V)

Finns nu med transmissioner som ger en 
topphastighet på 40 km/h

Från 1,0 m bredd, idealisk för traditionella 
vingårdar med smala passager på 1,8-2,2 m 
mellan raderna.
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1,30 - 1,50 m* 1,50 - 1,80 m 1,60 - 2,20 m

1,15 - 1,40 m*

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

*Typisk arbetsbredd

Specialversion (S) Fruktversion (F) Ground Effects-version (GE) Wide Fruit-version (WF)

Genom att bygga på framgången för MF 3600-serien och utnyttja 
feedback från lantbrukare och odlare inom specialkategorier över hela 
världen har våra tekniker konstruerat ett avsevärt uppgraderat utbud av 
specialtraktorer från MF-stallet, med många förbättrade funktioner − 
den nya MF 3700-serien.

De här viktiga egenskaperna har utformats för att göra MF 3700-serien 
till en perfekt affärspartner för specialproducenten som efterfrågar en 
kraftfull men ändå bränsleeffektiv traktor som kan utföra alla uppgifter 
effektivt och garantera att driftskostnaderna hålls på ett minimum.

Dessutom har vi varit särskilt uppmärksamma på att säkerställa att den 
tid som tillbringas i hytten är mer bekväm för föraren med en rymlig 
interiör, förbättrade reglage inom räckhåll, förbättrad sikt och enkel in- 
och urstigning.

Från 1,3 m bredd, perfekt för mer öppna 
vingårdar med ett avstånd på mellan 2,2 och 
2,5 m mellan raderna, med ett något bredare 
chassi och rymligare hytt för föraren.

Från 1,5 m bredd, perfekt för mer omfattande 
vingårdar och fruktodlingar med radavstånd 
från 2,5 till 3,0 m. En mer gedigen traktor 
med bredare framaxel och rymligare hytt.

En version med låg profil som är perfekt för 
arbete under träd, i polytunnlar och i täckta 
vingårdar. Lämpar sig för rader med ett 
avstånd på 2,2 till 2,5 m.

Från 1,5 m bredd, perfekt för vingårdar i 
sluttningar och gårdar i bergen, har låg tyngdpunkt 
och bättre stabilitet i lutningar med en bredare 
fram- och bakaxel och rymligare hytt. Även perfekt 
som traktor för lättare arbeten. Lämpar sig för 
rader med avstånd på 3 m. 

den nya generationens 
specialtraktorer från 
Massey Ferguson

MF 3700-serien MF 3700-serien omfattar allt som kännetecknar Massey Ferguson, 
ett betrott och väletablerat globalt varumärke som är välkänt för 
okomplicerade och tillförlitliga produkter, innovativ och praktisk teknik 
samt pålitlig uppbackningsservice från en godkänd MF-återförsäljare. 

Massey Fergusons MF 3700-serie består av fem högkvalitativa 
specialtraktormodeller med en rymlig hytt eller plattform med olika 
bredd och profiler, med motorer från 75 till 105 hk och ett urval 
av specifikationsnivåer som lämpar sig för en mängd olika mycket 
specialiserade tillämpningar.
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ta en närmare titt

Nytt huvutseende i linje  
med MF-familjens stil

Ny åtkomst till bränsletanken längst upp på motorhuven − 
enklare åtkomst även om en frontlastare eller ett redskap 
har monterats

Låg motorhuv med bättre sikt framåt  
för föraren

Ny generations fyrcylindrig, common 
rail, steg 3B-motor – mer effekt och 
vridmoment

Större bränsletank på 74 liter och extra 
bränsletank som tillval ger en maximal 
bränslevolym på 104 liter för minskad 
stilleståndstid 

Nytt fabriksmonterat lastarfäste, integrerad 
främre redskapslyft och främre kraftuttag 
– förbättrad användning och större 
mångsidighet med frontmonterade redskap

Ny sensor för fyrhjulsdriften – 
enklare användning och förbättrad 
vändning på vändtegen

Den nya MF 3700 har konstruerats för optimal 
effektivitet och låg driftskostnad med den senaste 
enkla och pålitliga tekniken.

Eftersom vi vet att en traktor är ett vinstcentrum för  
din verksamhet
MF 3700 är vinstmaskinen inom alla sektorer − från den allra första dagen.

Effektiva drivlinor, avancerad överensstämmelse med utsläppskraven i steg 
3B, låg bränsleförbrukning, långa serviceintervall, imponerande dragkrafts- 
och lyftkapacitet tillsammans med låga underhållskostnader – MF 3700 gör 
helt enkelt din lantbruksverksamhet mer lönsam. Lönsamheten förbättras 
ännu mer i takt med varje hektar som du arbetar med.

MF 3700-serien 
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Upp till 6 arbetslampor för 
bättre belysning på kvällen

Ny och unik hydraulisk joystick där 
reglagen för två hydraulventiler och 
transmissionen har integrerats för 
enkel och bekväm användning

Mer kraftfullt alternativ för ett 
hydraulflöde på 120 l/min för högre 
effektivitet vid manövrering av 
lastare, trädgårdssaxar och trimrar

Rymlig hytt med enkel 
åtkomst och en ny 
modern instrumentpanel 

Ny joystickstyrd* förskjutning 
och nivellering av den bakre 
trepunktslyften.

FRÅN M
ASSEY FERGUSON

* Finns bara på Efficient-modeller
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MF 3700-serien drivs av den nya generationens fyrcylindriga steg 3B-motorer från 75 till 105 hk, 
som ger mer effekt och vridmoment i syfte att hantera mer krävande uppgifter och redskap med 
hög kapacitet. 

De här Common Rail-motorerna har två minnen för motorvarvtal (Efficient-version) och ett minne 
för motorvarvtal (Essential-version), vilket gör det möjligt att ställa in önskade motorvarvtal för 
enklare körning. 

En större 74-liters bränsletank med ytterligare en bränsletank på 30 liter som tillval minimerar 
stilleståndstiden vid tankning. Åtkomst till bränsletanken sker nu längst upp på motorhuven, 
vilket också förenklar tankningen samtidigt som åtkomsten blir enklare när ett främre redskap 
monteras.

MF 3707 MF 3708 MF 3709 MF 3710

V S F GE WF S F GE WF

Max. effekt (ISO 14396) hk/kW 75 (55) 85 (64) 95 (71) 105 (77)

Max. vridmoment (Nm) 320 365 395 405

Motortyp 3,4 l/4 cylindrar, steg 3B

Efterbehandlingsenhet Allt-i-ett – utanför motorhuven

Version Hytt/plattform Hytt/plattform Hytt/plattform Hytt/plattform

Högre effekt och effektivitet
MF 3700-serien 

De nya motorerna har längre serviceintervall på 600 timmar för minskade 
servicekostnader och stilleståndstid.

I  det omkonstruerade motorsystemets layout placeras nu systemet för 
utsläppskontroll utanför motorhuven som nu kan vara lägre, vilket förbättrar 
förarens sikt framåt.
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Mer kraftfull hydraulik för 
krävande redskap

MF 3700-serien har betydligt mer kraftfull hydraulik än 
föregångaren, vilket ger förbättrade prestanda med redskap 
som lastare, trimrar och trädgårdssaxar. Den har även en 
särskild hjälppump.

Välj rätt transmission för dina behov

Transmission Varvtal
3 grupper

4 synkroniserade 
växlar

Splitväxel Riktningsväljare

12/12 mekanisk riktningsväljare 30 km/h l - Mekanisk

24/24 mekanisk riktningsväljare med mekanisk hög/låg 40 km/h l Mekanisk Mekanisk

24/24 mekanisk riktningsväljare med Speedshift 40 km/h l Elektrohydraulisk Mekanisk

24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift 40 km/h l Elektrohydraulisk Elektrohydraulisk

Välj mellan fyra olika transmissioner för att uppfylla kraven för just dina skörde- eller jordbruksuppgifter.  
Beställ enkelheten hos en mekanisk transmission eller dra nytta av körriktningsändring med hög hastighet 
mellan växlar framåt och bakåt.

Transmissionsreglage finns också på växelspaken, vilket gör det möjligt för föraren  
att frikoppla, men även att ändra Speedshift från hög till låg. Det ger föraren  
8 utväxlingsförhållanden per grupp, vilket förbättrar komforten och effektiviteten 
(24/24 Speedshift och 24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift).

Versionen 24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift har unika 
joystickmonterade transmissionsknappar med funktioner för 
gruppkoppling, transmission 
och redskap i ett enkelt reglage 
(Efficient-versionen). Förare kan 
fokusera på redskapet och den 
pågående uppgiften eftersom alla 
reglage är lättillgängliga.

Alternativ för hydraulflöde 

• Två pumpar med maximalt flöde på  
93 l/min vid 2 300 varv/minut;  
66 l/min vid 2 300 varv/minut eller  
51 l/min vid 1 800 varv/minut för bakre 
trepunktslyft och hydraulventiler  

• Tre pumpar med maximalt flöde på  
120 l/min vid 2 300 varv/minut;  
93 l/min vid 2 300 varv/minut eller  
73 l/min vid 1 800 varv/minut för bakre 
trepunktslyft och hydraulventiler 

De bakre trepunktslyftarna har 2,5 och 3 tons lyftkapacitet 
och köpare kan beställa från två till sex hydraulventiler för att 
uppfylla behoven. MF 3700-serien har även en hydraulisk 
släpvagnsbroms med dubbla ledningar för säker körning.
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Vid arbete med en mycket värdefull gröda behöver du en traktor som är mycket kompakt men 
kraftfull. Raderna med små avstånd samt känsligt bladverk och frukt innebär att traktorn måste 
vara smal nog att kunna passera mellan plantorna utan risk för skador. Förarmiljön måste ändå 
vara bekväm och lätthanterad under långa arbetsdagar, ofta i extrema klimatförhållanden. 
Tidsaspekten är också ett måste, så de här traktorerna måste vara effektiva och produktiva. 

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.

V

Viktiga egenskaper: 
• Smalt chassi med 930 mm från fläns till fläns på framaxeln och  

892 mm på bakaxeln

• Smal hytt som är 1 m bred och ROPS-plattform som alternativ

• NYTT transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport  
mellan jobb

• Motorer på upp till 95 hk med maximalt vridmoment på 395 Nm 
för arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. besprutning och 
jordbearbetning

• Kraftfull hydraulik för krävande beskärnings- och klippningsuppgifter

• Rymlig, bekväm hyttinteriör med enkel åtkomst och en ny modern 
instrumentpanel

Vingårdsversion
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Moderna vingårdar producerar mycket värdefulla grödor med hög avkastning. Då behövs en traktor som 
är kompakt men verkligen produktiv. Mer öppna vingårdar har plats för en större och mer kraftfull traktor, 
men den måste fortfarande vara smal nog för att passera mellan plantorna utan risk för skador. Komfort och 
enkel användning är också viktiga faktorer under långa arbetsdagar, ofta i extrema klimatförhållanden. 

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.

S

Viktiga egenskaper: 
• Något bredare chassi med 990 mm från fläns till fläns på framaxeln och 

972 mm på bakaxeln för extra stabilitet

• Lämpar sig för rader med ett avstånd på 2,2 till 2,5 m

• Rymligare hytt som är 1 200 mm och ROPS-plattform som alternativ

• Transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport mellan jobb

• Motorer på upp till 105 hk med maximalt vridmoment på 405 Nm 
för arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. besprutning eller 
jordbearbetning

• Kraftfull hydraulik för krävande beskärnings- och klippningsuppgifter

• Rymlig, bekväm hyttinteriör med enkel åtkomst och en ny modern 
instrumentpanel

Specialversion
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Mycket värdefulla grödor, antingen fruktodlingar eller vinstockar i mer omfattande vingårdar. Grödorna 
växer i ordnade rader, men större områden kräver högre kapacitet såväl som utmärkt manövrerbarhet 
och en kompakt kraftenhet för att undvika att skada känsligt bladverk eller frukt. Förarmiljön måste ändå 
vara bekväm och lätthanterad under långa arbetsdagar under en lång säsong. 

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.

F

Viktiga egenskaper: 
• En mer gedigen traktor med en bredare framaxel och en rymligare hytt

• Framaxeln 1 325 mm och bakaxeln från fläns till fläns: 1 242 mm 

• Hyttbredd 1 200 mm och ROPS-plattform som alternativ

• Transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport mellan jobb

• Motorer på upp till 105 hk med maximalt vridmoment på 405 Nm för 
arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. besprutning och jordbearbetning

• Kraftfull hydraulik för de mest krävande tillämpningarna

• Rymlig, bekväm hyttinteriör med enkel åtkomst och en ny modern 
instrumentpanel

Fruktversion
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Vid arbete med en mycket värdefull gröda behöver du en traktor som är mycket kompakt men kraftfull. 
Raderna med små avstånd samt känsligt bladverk och frukt innebär att traktorn måste vara smal nog att 
kunna passera mellan plantorna utan risk för skador. Täckta vingårdar, arbete under träd och i polytunnlar 
begränsar också maskinernas höjd. Förarmiljön måste ändå vara bekväm och lätthanterad under långa 
arbetsdagar, ofta i extrema klimatförhållanden. Tidsaspekten är också ett måste, så de här traktorerna 
måste vara effektiva och produktiva.

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.

GE

Viktiga egenskaper: 
• Något bredare chassi med 1 155 mm från fläns till fläns på 

framaxeln och 972 mm på bakaxeln för extra stabilitet

• Lämpar sig för rader med ett avstånd på 2,2 till 2,5 m

• Kompakt hytt och ROPS-plattform som alternativ

• Plattformshöjd (24”-däck): 1 070 mm

• Transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport 
mellan jobb

• Motorer på upp till 105 hk med maximalt vridmoment på 
405 Nm för arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. 
besprutning eller jordbearbetning

• Kraftfull hydraulik för krävande beskärnings- och 
klippningsuppgifter

• Rymlig, bekväm hyttinteriör med enkel åtkomst och en ny 
modern instrumentpanel

Ground Effect-version
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Vingårdar i sluttningar och gårdar i bergen utgör en krävande miljö där traktorn måste arbeta 
säkert i lutningar. Gårdar med blandlantbruk och mjölkproduktion kräver också en kraftfull 
men kompakt universaltraktor som kan arbeta i traditionella byggnader och samtidigt vara 
mångsidig nog att hantera fältarbete. Förarmiljön måste vara bekväm och lätthanterad under 
långa arbetsdagar, ofta i extrema klimatförhållanden. Tidsaspekten är också ett måste, så de här 
traktorerna måste vara effektiva och produktiva. 

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.

Wide Fruit-version och en 
fantastisk allroundmaskin

Viktiga egenskaper: 
• Bredare chassi med 1 460 mm från fläns till fläns på framaxeln 

och 1 540 mm på bakaxeln, vilket ger en låg tyngdpunkt och 
bättre stabilitet i lutningar 

• Rymlig hytt och ROPS-plattform som alternativ

• Transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport 
mellan jobb

• Motorer på upp till 105 hk med maximalt vridmoment på 
405 Nm för arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. slåtter 
och boskapsutfodring

• Kraftfull hydraulik för krävande uppgifter inom materialhantering

• Fabriksmonterat lastarpaket som tillval är en integrerad lösning 
för materialhantering

• Bekväm, välutrustad hytt med enkel åtkomst och en ny modern 
instrumentpanel
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MF 3700-serien finns med två specifikationsnivåer – Essential och NYA Efficient.

Essential är ett paket på grundläggande nivå som finns för både ROPS- och hyttraktorer. Det är idealiskt för 
köpare med en stram budget eller för dem som efterfrågar en mer grundläggande traktor med mekanisk 
transmission och mekanisk bakre lyft.

Efficient är bara tillgänglig för hyttraktorer och är en mer avancerad specialtraktor med ökat hydraulflöde, en unik 
joystick och elektronisk hantering av bakre lyften och hydraulventilerna. 

Inom Essential- och Efficient-specifikationer finns fler transmissions- och hydrauliktillval, vilket ger möjlighet att 
skräddarsy traktorn enligt de specifika behoven på din gård och för dina grödor och frukter.

Essential 
Essential-standardpaketet omfattar:
Hydraulflöde 93 l/min
Mekanisk bakre lyft
12/12 mekanisk transmission
Två bakre mekaniska hydraulventiler

Välj bland de här tillvalen:
Tre bakre mekaniska hydraulventiler
Två mittmonterade hydraulventiler
Frontlyft
Frontlyft och kraftuttag
Frontlastarpaket
24/24 mekanisk transmission
24/24 Speedshift-transmission
24/12 kopplingsfri fram/back och 
Speedshift-transmission 
Förskjutnings- och nivelleringsstyrning  
för bakre lyft

Efficient 
Essential-standardpaketet omfattar:
Hydraulflöde 120 l/min
Elektronisk bakre lyft
24/12 kopplingsfri fram/back och 
Speedshift-transmission
Två bakre elektroniska hydraulventiler och  
en mittmonterad hydraulventil 
Hydraulisk multifunktionsjoystick 
(hydraulventiler och transmission)

Välj bland de här tillvalen:
Fyra bakre elektroniska hydraulventiler
Två mittmonterade hydraulventiler
Frontlyft
Frontlyft och kraftuttag
Frontlastarpaket
Joystickstyrd förskjutning och nivellering  
av bakre lyft

Två specifikationer – valet är ditt
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Långa och krävande säsonger för specialgrödor gör förarmiljön till en prioritet och 
MF 3700-seriens hytt erbjuder en idealisk arbetsplats på fältet.

Du kommer att upptäcka att den är förvånansvärt rymlig för att vara en specialtraktor, där 
alla reglage är lätta att nå och där den enastående sikten ger den perfekta vyn över dina 
värdefulla grödor och frukter.

Förutom en fast ratt eller en teleskopratt kan en vinklingsbar ratt beställas, vilket ger föraren 
möjlighet till justering för optimal komfort och bidrar till att ytterligare förbättra enkel, fri 
åtkomst.

Fotgasen har nu placerats längs transmissionstunneln i hytten för enkel åtkomst och 
förbättrad komfort.

Allt finns på rätt plats. Reglagen är logiskt placerade på den högra konsolen oavsett vald 
specifikation. Motorminnets inkoppling sitter nära kraftuttagsbrytaren, medan lyftens läge och 
inställningar förenar precision med okomplicerad användning. En unik joystick som reglerar 
den bakre lyftens förskjutning och nivellering finns på Efficient-versionen för extra komfort. 

Transmissionsreglage finns också på växelspaken, vilket gör det möjligt för föraren 
att frikoppla, men även att ändra Speedshift från hög till låg. Det ger föraren 
8 utväxlingsförhållanden per grupp, vilket förbättrar komforten och effektiviteten 
(24/24 Speedshift och 24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift). 

Efficient-versionen har unika joystickmonterade transmissionsknappar med funktioner 
för gruppkoppling, transmission och redskap i ett enkelt reglage. Förare kan fokusera på 
redskapet och den pågående uppgiften eftersom alla åtgärder är enkla att välja.

En ny styrsensor (tillval) utför automatisk urkoppling av fyrhjulsdriften, länkad till 
styrvinkeln, för snabbare och enklare vändningar på vändtegen.

En ny digital instrumentpanel visar alla drifts- och maskindata tydligt både under dag- 
och kvällstid och du kan välja mellan analog eller digital (DAB +) radio.

Skräddarsy traktorn enligt egna önskemål med luftkonditionering, en invändig spegel och 
utvändiga elektriska speglar. Förarsätesalternativen inkluderar ett deluxe-Grammer-säte 
med hög komfort på F- och WF-versionerna.

Ny arbets- eller körbelysning är ytterligare ett alternativ. De sitter mitt på hytten och ger 
förbättrad belysning vid arbete dygnet runt i skördetider.

Din arbetsplats på fältet
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Vi vet att det inte finns två 
lantbrukstillämpningar som är 
likadana, varje dag har sina egna 
utmaningar och varje uppgift måste 
utföras snabbt och effektivt. Därför 
har vi utvecklat MF 3700-serien − 

specialtraktorn för 
specialgrödan.



Odlare kan få ut mer av sina traktorer och förlänga 
användningssäsongen med NYA frontlyfts- och 
frontlastaralternativ.

Flytta material eller jordbruksprodukter enkelt med 
en frontlastare och få mer för dina pengar med 
en mångsidig traktor för användning året runt. 
Utfodra boskap på ett enklare sätt och komplettera 
lastmaskinen på gården.

Ett ständigt växande utbud av frontmonterade 
redskap är nu tillgängligt för specialtraktorer: klipp, 
beskär eller sopa och dra nytta av den förbättrade 
sikten över ett främre redskap medan den bakre 
lyften frigörs för större maskiner.

En frontlyft som lyfter 1 250 eller 1 680 kg 
beroende på traktorvariant är nu tillgänglig från 
fabrik med ett antal konfigurationer:

• Endast frontlyft

• Frontlyft + 540 varv/min, ECO

• Frontlyft + 1 000 varv/min, kraftuttag 

Förbättrade  
lastarprestanda

Lastare
MF 3700-serien – tillgängliga universallastare

Modell Typ Lyfthöjd Kapacitet*

MF 3700 F, S, WF
MF 921X Icke-parallellförd 2,90 m 1 530 kg

MF 926X Parallellförd 2,90 m 1 240 kg

* Vid maximal lyfthöjd – armcentrum

Frontlyften är helt kompatibel med den främre 
MF-universallastaren. 

En nyhet för MF 3700 WF, MF 3700 F och 
MF 3700 S är ett fabriksmonterat lastarfäste med 
mekanisk joystick för traktorer med Essential-
specifikation och elektrohydraulisk joystick för 
Efficient-versioner. 

Lastaren och lyften är helt integrerade, vilket 
bibehåller traktorns snäva vändradie och 
perfekta balans.

Med betydligt mer kraftfull hydraulik som 
ger ett maximalt flöde på 120 l/min erbjuder 
MF 3700-serien förbättrade lastarprestanda.
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Den nya framaxelfjädringen är ett tillval som 
är tillgängligt för MF 3700 V, MF 3700 S 
och MF 3700 F.

Dess utformning inspirerades av framaxel-
fjädringen för MF 7700-serien och är återigen 
unik och exklusiv för Massey Ferguson.

Den har 2 hydraulcylindrar som är länkade till 
3 ackumulatorer.

Största rörelse är 80 mm.

Den nya framaxelfjädringen är helt integrerad i 
traktorkonstruktionen, vilket ger hög markfrigång 
och överlägsen dragkraft. Den minskar inte 
MF 3700-seriens stora styrvinklar, vilket 
garanterar perfekt Manöverbarhet.

Ackumulatorerna finns under hytten och det 
manuella justeringsläget är en standardfunktion.

Den har mycket få led- och smörjpunkter 
för ett mer effektivt system som är enklare 
att underhålla.

Helt kortfattat garanterar det här alternativet 
säker körning och utmärkt användarkomfort utan 
kompromisser. Det skyddar föraren, traktorn och 
redskapen mot stötar under det dagliga arbetet 
på fälten.

Ny framaxelfjädring Komfort 
utan kompromisser

FRÅN M
ASSEY FERGUSON
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Garantera en kostnadseffektiv framtid för din verksamhet
Det är affärsmässigt förnuftigt att planera för det oväntade och när maskiner berörs går det inte att sätta pris på fullständig trygghet. 
Säkra dina tillgångar med en MFCare-plan för service och förlängd garanti.

Det går att minska kostnaden för 
maskinunderhåll genom ”förebyggande”  
service och underhåll och på så sätt minska  
de långsiktiga ägarkostnaderna samt säkra  
en produktiv framtid för din verksamhet. 

MFCare som har anpassats särskilt för dig 
har konstruerats för att tillgodose just dina 
behov. Täckning är tillgänglig i upp till 5 år eller 
6 000 timmar beroende på dina krav. MFCare-
planen är tillgänglig på den ursprungliga 
inköpsplatsen men för ökad flexibilitet kan du 
även välja att beställa en plan när som helst 
upp till sex månader efter maskinregistreringen.

Din återförsäljare upprättar serviceplanen  
och kan skräddarsy den för att omfatta högst 
10 000 timmar.

Genom att välja en MFCare-plan för service och 
förlängd garanti är du inte bara försäkrad om 
fullständig trygghet för dig och din verksamhet, 
utan även ett högre andrahandsvärde för 
maskinen, komplett återförsäljarhistorik och 
AGCO:s originalreservdelar, inifrån och ut.

Om du vill ha mer information om MFCare-
planen för service och förlängd garanti 
kontaktar du en Massey Ferguson-återförsäljare 
redan idag. 

MFCare-plan för service och förlängd garanti* 
är ett komplett paket som sörjer för komplett 
vård av din traktor, inklusive rutinunderhåll, 
reparationer och fullständig garanti med AGCO 
som täckning. Den här helt uppbackade planen 
omfattar kritiska komponenter som:

• Motor och transmission
• Hydraulik
• Kraftuttag
• Styrning
• Elektronik
• Hytt och reglage
• Axlar

Försäkran under maskinens hela livslängd 
Du kan vara förvissad om ”förebyggande” 
service där den senaste tekniken används av 
professionellt utbildade tekniker. Med åratals 
erfarenhet finns de till hands för att se till att din 
maskin körs med optimala prestanda. Allt utförs 
i enlighet med ett strikt underhållsschema som 
levereras av Massey Ferguson.

Med en MFCare-plan och tack vare denna 
”förebyggande” service behåller maskinen 
sin utmärkta produktivitet under hela 
arbetslivslängden. Den viktigaste aspekten 
hos paketet är att du aldrig utsätter dig för 
oväntade extra kostnader.

*manager-planen för service och förlängd garanti finns inte överallt och kan vara marknadsberoende. Kontakta din Massey Ferguson-handlare för att kontrollera möjligheterna på din ort. Särskilda villkor gäller.
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Total support med MF Services. 
Vi finns här för dig

Massey Ferguson och dess distributörer och återförsäljare 
är alltid beredda att göra det där lilla extra för att ge dig 
support till din investering.

Lantbruk kan vara en krävande verksamhet och därför ser 
vi till att du får support när du än behöver det, även vid 
kritiska tidpunkter under året. Våra återförsäljare strävar 
efter att hitta rätt produkt till dig och att sedan ge dig 
support med bästa tänkbara service, uppbackning och 
reservdelsprogram. Du kommer att tillhöra en hängiven 
familj av högutbildade specialister som har till uppgift att  
ge dig genuin service och support av högsta kvalitet.

Vi förstår oss på lantbruk och är medvetna om alla 
utmaningar som varje enskild individ står inför. Därför 
kan våra återförsäljare hjälpa dig att planera för en 
framgångsrik framtid. Fråga din återförsäljare om 
vår förmånliga finansiering som kan omfatta leasing, 
avbetalning, uthyrning och lån.

FRÅN M
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MF 3707 MF 3708 MF 3709  MF 3710
V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF V/S/F/GE/WF S/F/GE/WF

Motorprestanda
Max. (ISO 14396) hk/kW 75 (55) 85 (64) 95 (71) 105 (77)

Max. vridmoment (Nm) 320 365 395 405
Motor

Överensstämmelse med utsläppskrav Steg 3B Steg 3B Steg 3B Steg 3B
Insprutningssystem Common rail

Motorstyrning Elektronisk ECU Elektronisk ECU Elektronisk ECU Elektronisk ECU
Kapacitet/antal cylindrar 3,4 l/4 3,4 l/4 3,4 l/4 3,4 l/4

Avgassystem, horisontellt vänster l l l l

Avgassystem, vertikalt m m m m

Luftfilter med dubbelt torrelement l l l l

Minnen för motorvarvtal Essential: 1 minne − Efficient: 2 minnen
Bränsletank 74 l (54 l med främre kraftuttag)

Extra bränsletank 30 l − (S-, F- och WF-versioner) − Total volym: 104 l
Motorns serviceintervall 600 tim

Transmission
12F/12B mek. riktningsväljare (30 km/h) l l l l

24F/24B mek. riktningsväljare (40 km/h) m m m m

24F/24B mek. riktningsväljare och Speedshift (40 km/h) m m m m

24F/12B mek. riktningsväljare och Speedshift (40 km/h) m m m m

Kraftuttag
Inkoppling och styrning Elektrohydraulisk

540 varv/min/750 varv/min (540 Eco) l l l l

540 varv/min /1 000 varv/min m m m m

Hastighet m m m m

Främre kraftuttag 750 varv/min (540 Eco) med frontlyft m m m m

Främre kraftuttag 1 000 varv/min med frontlyft m m m m

Hydraulik
Max. oljeflöde vid 2 300 varv/min (l/min)

Broms/styrning/kraftuttag, pump 1 27

Max. oljeflöde vid 2 300 varv/min (l/min)

Standardhjälppump nr 2 (bakre lyft och hydraulventiler) 66

Standardhjälppump nr 3 (bakre lyft och hydraulventiler) 27
Bromsar  

Typ/manövrering Oljekylda skivbromsar, hydraulisk manövrering

Parkeringsbroms Mekanisk, oberoende av huvudbromsar − manövreras med handbromsspak
Hydrauliska släpvagnsbromsar Dubbel ledning för hydraulik

4WD
Inkoppling   l Elektromekanisk inkoppling    m Elektrohydraulisk inkoppling

Styrvinkelsensor (med elektrohydraulisk inkoppling av fyrhjulsdrift) m

Specifikationer

l = Standard m = Tillval - = Inte tillgänglig
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MF 3707 MF 3708 MF 3709  MF 3710

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

Lyft
Bakre trepunktslyft Kat. 1/2-lyft med fasta kuländar (krokändar som tillval − justerbart läge som tillval)

Djupavkänning Avkänning av övre koppling
Max. tryck − bar 190 190 190 190

Lyftens läge Mekaniska eller elektrohydraulisk förskjutning och nivellering
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspinnar 2 500 kg och 3 000 kg (tillval)

Främre trepunktslyft Kat. 2 med fällbara armar och krokändar − fjädring
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspinnar m 1 650 kg (GE-version: 1 250 kg)

Hytt
Fast rattstång l l l l

Teleskoprattstång m m m m

Teleskopisk och vinklingsbar rattstång m m m m

Luftkonditionering m m m m

Förarsäte med mekanisk fjädring l l l l

Förarsäte med luftdämpning m m m m

Deluxe-säte med luftdämpning m (endast F och WF)
FM-radio m m m m

Extra hydraulik
Essential 66 l/min (2 pumpar)

Styrning av bakre lyft Mekanisk
Bakre hydraulventiler 2 till 3 (mekaniska)

Mittmonterade hydraulventiler - - - -
Bakre fri retur m m m m

Höger frontuttag och fri retur m m m m

Essential 93 l/min (3 pumpar)
Styrning av bakre lyft Mekanisk
Bakre hydraulventiler 3 (mekaniska)

Mittmonterade hydraulventiler 2 (mekaniska)
Bakre fri retur m m m m

Höger frontuttag och fri retur m m m m

Efficient 93 l/min (3 pumpar)
Styrning av bakre lyft Elektroniska lyftreglage
Bakre hydraulventiler 2 eller 4 (elektroniska)

Mittmonterade hydraulventiler 1 eller 2 (mekaniska)
Bakre fri retur m m m m

Höger frontuttag och fri retur m m m m

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

Grundmodell
Hydraulflöde Hydraulflöde 93 l/min Hydraulflöde 120 l/min

Bakre lyft Mekanisk bakre lyft Elektronisk bakre lyft
Bakre hydraulventiler 2 mekaniska 2 elektroniska

Mittmonterade hydraulventiler - 1 mekanisk

Transmission 12 /12 mekanisk
24/12 kopplingsfri fram/back  

och Speedshift

   

Tillval
24/24 mekanisk transmission m -

24/24 Speedshift m -
24/12 kopplingsfri fram/back  

och Speedshift m -

Hydraulflöde 120 l/min m -
3 bakre mekaniska hydraulventiler m -

2 mittmonterade hydraulventiler m m

Frontlyft m m

Frontlyft + främre kraftuttag  
(1 000 eller 540E) m m

Frontlastarpaket m m

Elektronisk förskjutning/nivellering m m

4 bakre elektroniska hydraulventiler - m

Framaxelfjädring m m

l  =  Standard     m  =  Tillval    -  =  Inte tillgänglig
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23Mått - V,S,F,GE,WF (fyrhjulsdrift)

Från bakaxelns mittlinje (mm) V L F GE WF
Mått Hytt

S
Hyttens höjd (utan roterande 

varningsljus)
1715 1715 1715 1715 1715

C Lägsta punkt under bakaxeln 250 250 250 250 250

D Framaxelns mittlinje 210 210 210 210 210

E Framaxelns lägsta punkt 330 330 330 330 330
F Lägsta punkt för framaxelns stöd 260 260 260 260 260
G Total längd 3984 3984 3984 3984 3984

H Hjulbas 2148 2148 2124 2085 2124

I Invändig skärmbredd 450 520 600 450 600

J Utvändig skärmbredd 1000 1300 1450 1000 1450

K Utvändig hyttbredd 1000 1200 1200 1000 1200
Extra höjd för roterande varningsljus 200 200 200 200 200

Mått Störtbåge

B
ROPS-höjd (utan roterande 

varningsljus)
1884 1884 1884 1884 1884

C Lägsta punkt under bakaxeln 250 250 250 250 250
D Framaxelns ledpunkt 210 210 210 210 210
E Framaxelns lägsta punkt 330 330 330 330 330
F Lägsta punkt för framaxelns stöd 260 260 260 260 260
G Total längd 3984 3984 3984 3984 3984

H Hjulbas 2148 2148 2124 2085 2124
I Invändig skärmbredd 450 520 600 450 600
J Utvändig skärmbredd 1000 1300 1450 1150 1450
L Bakskärmshöjd 730 730 730 605 730
M Rattens minsta höjd 810 810 810 780 810



Webb: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
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Blogg: Blog.MasseyFerguson.com
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