
DEN ULTIMATA ALLROUND-TRAKTORN 
FÖR ALLA TYPER AV LANTBRUK

105–145 HK
MF 5S



OKOMPLICERAD KÖRNING
 X Riktmärket inom sektorn när det gäller motoreffekt och vridmoment
 X Utmärkt manövrerbarhet (4 m vändradie)
 X MF Smart Farming-funktioner för bättre noggrannhet
 X Framaxel- och hyttfjädring förbättrar komforten
 X Hög komfortnivå och användarvänlighet

ENASTÅENDE SIKT
 X Brant sluttande motorhuv med god sikt, ned till endast  
   4 m framför traktorn

 X Slimmad instrumentpanel och frisiktstak som tillval
 X Perfekt för en trång gårdsplan och lastararbeten

REJÄL KRAFT FÖR ALLA TILLÄMPNINGAR
 X Kraftfulla motorer, transmissionsalternativ och utmärkt stabilitet
 X Hydraulik med högt flöde och fantastisk smidighet
 X Reaktionssnabba hydraulsystem ger snabb, exakt kontroll
 X Imponerande kraft från kraftuttaget

MF 5S
TA STEGET IN I EN NY 
ERA AV MÖJLIGHETER

Den nya MF 5S-serien med 
5 modellalternativ är helt enkelt 
klassens bästa traktor inom 
sitt segment. Massey Ferguson 
som varit banbrytande inom 
integrering av brant sluttande 
motorhuv sedan 1993, har alltid 
levererat bästa möjliga sikt framåt 
genom traktorernas mycket smala 
och brant sluttande motorhuv, 
samt den extremt slimmade 
instrumentpanelen. 
Den nya serien ger utmärkt 
manövrerbarhet och mångsidighet 
för arbete på gården, fältet eller 
vid transport. 

Den utstrålar fantastisk 
styrka, maximal smidighet, 
konstruktionskvalitet och har  
en ny distinkt stil.
Med en helt ny, uppgraderad 
konstruktion (lätt att känna 
igen tack vare saber-dekoren), 
högeffektiv drivlina, hög 
komfortnivå samt ett brett urval 
av utrustning och tillval är MF 5S 
obestridligt utformad för att 
ta sig an alla utmaningar och 
arbetsuppgifter på gården.

SNABBTITT PÅ  
FÖRDELARNA MED  

MF 5S
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EN SNABBTITT PÅ DIN MF 5S
VÄLJ KLASSENS BÄSTA  
ALLROUND-TRAKTOR 

1  HÖG KOMFORT FÖR EN MER PRODUKTIV ARBETSDAG 
 X Ett brett specifikationsurval med Essential, Essential Panoramic, 

Efficient eller Exclusive. 
 X Hytten med enkelt insteg ger marknadens bästa sikt tack vare den 

stora glasytan (5,8 m2). 
 X Ny framaxelfjädring förbättrar komforten ytterligare. 
 X Nytt armstöd och perfekt ergonomi betyder att alla reglage är 

lättåtkomliga för enkel användning.

2  LÅGA DRIFTSKOSTNADER
 X Den fyrcylindriga AGCO Power-motorn på 4,4 liter uppfyller 

utsläppskraven för steg V med hjälp av det kompakta allt-i-ett-
systemet för avgasrening. 
 X Alla modeller ger mer effekt och vridmoment med minskad bränsle- 

och AdBlue®-förbrukning. 
 X En turbokompressor med elektronisk wastegate förbättrar prestandan 

ytterligare och minskar utsläppen. 

3  LÅGA REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
 X MF Care* serviceavtal för reparation och underhåll är tillgängliga i 

syfte att hjälpa lantbruksverksamheter att fungera konkurrenskraftigt 
och kostnadseffektivt, medan ett omfattande återförsäljarnätverk 
innebär att support bara är på ett telefonsamtals avstånd. 
*Kontrollera med din återförsäljare vad som gäller för din marknad.

4  EFFEKTIVA DRIVLINOR GER HÖGRE PRODUKTIVITET
 X Beprövad transmissionsteknik: Dyna-4 (16x16) eller Dyna-6 (24x24) 

med automatisk växling. 
 X Med funktionen Super-Eco uppnås 40 km/h redan vid 

låga 1 530 varv/min, vilket bidrar till att betydligt minska 
bränsleförbrukningen och förbättra körkomforten.

5   UTRUSTAD FÖR ATT ARBETA SNABBARE MED  
DE BREDASTE REDSKAPEN  

 X Ett brett urval av hydraulsystem ger flödeshastigheter från 58 till 
110 liter/min från open centre- eller lastavkännande system (LS). 
 X Öka arbetseffektiviteten med den nya frontlyften som har 

en lyftkapacitet på upp till 3 000 kg, medan den kraftigare 
trepunktslyften lyfter upp till 6 000 kg. 
 X En ny fjädrande framaxel ger bättre komfort, en förbättrad vändradie 

och medger en högre totalvikt på 9 500 kg. 
 X SpeedSteer förbättrar ytterligare arbetet på fältet genom att 

möjliggöra enklare och snabbare snäva (radie 4 m) svängar 
på vändtegen.

6  TILLVAL – BELYSNING FÖR MÖRKERARBETE 
 X Upp till 12 LED-lampor som tillval ger enastående sikt vid arbete 

i mörker.

7  DEN PERFEKTA LASTARPARTNERN
 X Klassens bästa sikt, ned till bara 4 meter framför traktorn, över 

den slimmade instrumentpanelen och den smala, brant sluttande 
motorhuven förenas med utmärkt manövrerbarhet och ett val mellan 
tre hydraulsystem för att ge exceptionellt tryck, flöde och respons. 
 X Power Control-reglaget för vänster hand används för ändring av 

körriktning, växling och val av neutralläge, medan ett urval av olika 
joystick-uppsättningar manövrerar lastaren samt ändrar riktning 
och växlar.

SMART FARMING-FUNKTIONER  
FÖR AGRICULTURE 4.0

MF Guide erbjuder en noggrannhet på ner till centimeternivå, vilket minskar driftkostnaderna 
genom att reducera överlappningar

MF Section Control minimerar överlappningar genom att styra redskapssektioner och MF Rate Control 
justerar insatsgivan under drift – vilket sparar värdefulla insatsvaror

MF Connect telemetrisystem hjälper dig att hantera maskinparkens prestanda genom fjärråtkomst till maskindata 
i realtid för övervakning och analys av driftsinformation i syfte att maximera driftstiden 

MF TaskDoc™ och MF TaskDoc™ Pro skapar och överför detaljerade jobbdata mellan fältet och kontoret på ett säkert sätt

Datatronic 5, 9-tums pekskärm för traktorfunktioner, ISOBUS, MF Guide, MF Section Control och MF Rate Control, med intuitiv 
användning för att ge odling med ännu bättre precision

Fieldstar 5-terminalen (tillval) utgör en praktisk andra pekskärm, vilket ger en användarvänlig lösning för odling med precision

MF 5S MF 5S.105 MF 5S.115 MF 5S.125 MF 5S.135 MF 5S.145

Motortyp AGCO POWER steg 5 - allt-i-ett-teknik

Frontlyftens/trepunktslyftens kapacitet 3 000 kg/6 000 kg (maximal lyftkapacitet)

Motorkapacitet 4,4 lit/4 cylindrar

Transmission Dyna-4/Dyna-6

Maximal effekt (hk) 105 115 125 135 145

Max. vridmoment utan EPM vid 1 500 varv/min 440 460 520 540 550

Versioner Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive
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NY FYRCYLINDRIG 
MOTOR:  
DEN KOSTNADS-
EFFEKTIVA EFFEKTEN

Alla MF 5S-traktorer drivs av en ny fyrcylindrig, 
4,4-liters, steg 5-motor från AGCO Power, som ger 
maximal effekt från 105 hk till 145 hk och upp till ett 
vridmoment på 550 Nm på den största modellen. 

De här kompakta motorerna använder avancerad och högeffektiv allt-i-ett SCR-teknik. 
Massey Ferguson banade tillsammans med AGCO Power väg för SCR-tekniken (selektiv katalytisk 
reduktion) som det enklaste sättet att uppfylla de tuffa utsläppskraven utan att göra avkall på 
effekt och produktivitet samt med lägre förbrukning av bränsle och AdBlue®. Systemet använder 
kombinationen av en dieseloxidationskatalysator (Diesel Oxidation Catalyst, DOC), en enhet för selektiv 
katalytisk reduktion (Selective Catalytic Reduction, SCR) och en sotkatalysator (Soot Catalyst, SC). 
En elektronisk wastegate på turbokompressorn förbättrar prestanda och utsläppsreglering ännu mer, 
medan motorvarven hos motorn med automatisk låg tomgång även minskar bränsleförbrukningen.
De exklusiva MF allt-i-ett efterbehandlingskomponenterna sitter på höger sida under hytten så att de 
inte påverkar sikten eller åtkomsten till hytten. Den här placeringen bibehåller den utmärkta markfrigången 
och serviceåtkomsten och möjliggör att bränsletankens volym har kunnat ökas till 200 liter.
Ett nytt optimerat luftflödessystem förbättrar motorkylningen, vilket ökar prestandan samt effektiviteten.
Okomplicerad och enkel service gör det enklare att kontrollera och underhålla din traktor, 
vilket ger dig möjlighet att komma igång snabbare och ger dig mer arbetstid.
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KONSTANT EFFEKT
Den här kurvan visar tydligt den höga 
motoreffekten, med ”konstant effekt” 
som bibehålls ned till 1 570 varv/min.

Den här kurvan visar tydligt hur det höga 
vridmomentet bibehålls mellan 1 300 och 
1 900 varv/min för ökad segdragningsförmåga 
och konstant kraftuttagsvarvtal.
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Ett nytt optimerat luftflödessystem förbättrar motorkylningen, vilket ökar prestandan samt 
effektiviteten. Tack vare den nya bredare kylargrillen har alla kylare obehindrad tillgång till 
friskluft (tack vare den nya konstruktionen), vilket ger kylning med maximal effektivitet.
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Effekt, prestanda och ekonomi
ENKELT VÄNSTERHANDSMANÖVRERAT 
MULTIFUNKTIONSREGLAGE 
Det exklusiva Power Control-reglaget ger bekväm och 
okomplicerad manövrering av tre funktioner. Föraren kan 
växla framåt/bakåt, växla Dynashift-stegen och gruppväxlarna 
och välja friläge. På så sätt lämnas högerhanden ledig 
för manövrering av lastaren eller redskapshydrauliken.

MULTIPAD – KONTROLLEN LIGGER I DIN HAND
Multipad-spaken, som är standard på Efficient och 
Exclusive, manövrerar transmissionen såväl som farthållaren, 
trepunktslyften, kraftuttaget, vändtegsautomatiken och 
hydraulventilerna via den integrerade mikrojoysticken. 
All manövrering är enkel att utföra för ökad komfort.

HÖGER T-SPAK (FINNS PÅ ESSENTIAL)
Dyna-4 som är välkänd för sin enastående robusta 
tillförlitlighet med mjuk och bekväm växling är enkel att 
manövrera via det vänstra Power Control-reglaget eller 
T-spaken på den högra konsolen på modellerna Essential.

AUTODRIVE

Autodrive hanterar automatiskt upp- och nedväxling för att 
maximera mångsidighet och kapacitet. Responspunkten 
är justerbar enligt önskade parametrar för motorvarvet

SUPERCREEPER
Total kontroll vid specialarbeten i låga hastigheter säkras 
med de extra superkrypväxlarna, vilka möjliggör så låga 
hastigheter vid körning framåt som ned till 100 m/h. 

COMFORT CONTROL
Mjuk eller snabb växling – du väljer genom att bara ställa in 
Comfort Control-reglaget i det läge som passar det aktuella 
jobbet – sakta och mjukt eller snabbt och effektivt.

EFFEKTIVA 
TRANSMISSIONER
MF 5S finns med två alternativ för helt 
automatiserade transmissioner, vilka 
erbjuder kategorins mest avancerade 
teknik, klassledande användarvänlighet, 
smidig växling, effektivitet när det 
gäller att leverera dragkraft. 
DYNA-4 OCH DYNA-6 ÄR DE BÄSTA 
TRANSMISSIONSVALEN NÅGONSIN. 
Enkel användning. Smart manövrering. 
Effektiva och bekväma. 

 X Användare av alla Dyna-transmissioner 
drar nytta av att använda det exklusiva, 
okomplicerade och vänsterplacerade 
Power Control-reglaget samt kopplingsfri 
transmissionsmanövrering, vilket 
förenklar användningen och bidrar till att 
minska trötthet.

 X Transmissionerna har gott om växlar inom det 
viktiga arbetsområdet på mellan 4–12 km/h, 
med optimalt fördelade växlingssteg. AutoDrive 
(tillval) tar automatiskt hand om växlingen för 
att maximera kraft och effektivitet, och föraren 
kan ställa in motorvarvet när växlingarna 
ska utföras. Speedmatching väljer automatiskt 
det mest lämpliga powershift-steget för 
hastigheten vid växling.

 X Brake-to-Neutral underlättar användningen 
ännu mer genom att frikoppla när 
bromspedalen trampas ned.

 X Förare kan finjustera transmissionen genom att 
justera växlingens respons i syfte att anpassa 
till den hastighet som krävs vid växling, 
samt ställa in olika hastigheter vid körning 
framåt och bakåt och två farthållarhastigheter 
(beroende på modell).

98



Den senaste halvautomatiska Dyna-6-transmissionen, som har 
utvecklats särskilt för att möjliggöra att MF 5S-traktorer levererar 

klassledande dynamiska prestanda och tillförlitlighet, har 
sex Dynashift-steg, optimalt fördelade i fyra grupper, där alla kan 

växlas utan att använda kopplingspedalen.

Dyna-6 har 24 kopplingsfria steg, där alla drar nytta av AutoDrive, 
vilken automatiskt växlar till det lämpligaste steget i syfte att matcha 

motorbelastningen och rådande förhållanden. AutoDrive minskar även 
kostnaderna med Super-Eco som standard. Det säkrar att topphastigheten 
uppnås vid mycket låga motorvarvtal, vilket minskar bränsleförbrukningen. 

40 km/h uppnås vid 1 530 varv/min (beroende på däck).  
Dyna-6-transmissionen passar perfekt till det längre axelavståndet, vilket 

förbättrar den här fyrcylindriga traktorns exceptionella mångsidighet. Utöver de 
enastående fördelarna med effektivt arbete med frontlastare, har den även 

utmärkta funktioner för arbete på fältet.

DYNA-4  
FÖRDELAR
 X Utomordentliga prestanda på gårdsplanen, fältet eller vid transport − 16 växlar framåt och 16 bakåt 

och alla manövreras med ett reglage utan att använda kopplingen
 X Med Speedmatching väljs den mest lämpade Dynashift-växeln vid byte av växelgrupp
 X Oerhört enkel användning med Power Control-reglage till vänster, T-spaken eller Multipad-reglage
 X Bekväm manövrering vid lastararbete med Comfort Control för att ställa in mjuk eller snabb respons
 X Transmissionen växlar till neutralläge när bromspedalen trampas ned för körning med en pedal 

vid lastararbete
 X Välj pedal- eller spakläge för optimal komfort och produktivitet

Massey Fergusons tekniker har optimerat den välkända Dyna-4-
transmissionen så att den matchar den nya MF 5S-seriens högre 
prestanda på ett perfekt sätt. 

Den här transmissionen som är tillgänglig för alla modeller i den nya 
MF 5S-serien ger oslagbar produktivitet, kontroll och bekvämlighet med 
helt kopplingsfri växling med 16 växlar framåt och 16 växlar bakåt.

Dyna-4 som är välkänd för sin enastående robusta tillförlitlighet med mjuk och 
bekväm växling är enkel att manövrera via Power Control-reglaget till vänster om 
ratten eller T-spaken på den högra konsolen på modellen Essential. Manövrering 
sker via Multipad på Efficient-modellerna och via ett nytt ergonomiskt armstöd 
med specifikationen Exclusive. 

Tillvalen Speedmatching och AutoDrive omfattar även funktionen Brake-to-
Neutral, vilken frikopplar när bromspedalen trampas ned. AutoDrive växlar 
automatiskt enligt belastning, medan Speedmatching automatiskt väljer rätt 
Dyna-4-växel för att matcha framkörningshastigheten vid växling. De här 
kapacitetshöjande funktionerna ökar effektiviteten och bekvämligheten och är 
särskilt användbara vid lastararbeten.

16x16  
växlar

kg

DYNA-4-TRANSMISSION

BASFAKTA 
FÖR DYNA-6:
 X Maximal produktivitet med 24 växlar framåt och 24 bakåt, utan att behöva använda kopplingen
 X Med Power Control-reglaget får du tre funktioner i en – körriktningsändring framåt/bakåt, frikoppling 

och växling
 X Tolv växlar i gruppen fältarbete
 X När du trampar på bromspedalen läggs transmissionen i friläge
 X Krypväxeltillval (48x48).
 X Super-Eco-transmission med 40 km/tim vid endast 1 530 varv/min, vilket minskar ljudnivån i hytten 

och bränsleförbrukningen
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Det senaste systemet med elektroniska 
lyftreglage (ELC) har exakt och reaktionssnabb 
manövrering av lyftfunktioner, vilket garanterar 
noggrann reglering av arbetsdjupet för 
jordsökande redskap och arbetshöjden för 
burna redskap.

Exakt elektronisk reglering ger bekväm och 
enkel lyftmanövrering. ELC-potentiometern är 
omsorgsfullt placerad till höger om föraren för 
bekväm och enkel användning. Det innebär 
exakt kontroll över redskapsdjupet samt höjning 
och sänkning av lyften.

Panelen för elektronisk lyftkontroll möjliggör 
okomplicerad justering av trepunktslyftens 
övriga funktioner, vilket bidrar till förbättrad 
produktivitet.

Användbara standardfunktioner omfattar aktiv 
transportdämpning som automatiskt absorberar 
stötar vid transport, samt externa reglage för 
höjning/sänkning som sitter på höger och 
vänster bakskärmar.

FUNKTIONERNA OMFATTAR:
Positions-/bland-/dragkraftsreglering − för exakt användning med alla typer av redskap

Reglering av sänkhastighet – för optimal justering och säkerhet, inklusive spärr

Reglering av maximal lyfthöjd – ställer in lyfthöjden exakt och skyddar kraftuttagsaxlarna, vilket  
skyddar både traktorn och redskapen, samt minskar cykeltiderna vid vändning på vändtegen

Lyft-/sänk-/höjd-/djupreglering – möjliggör exakt justering och säkrar noggrann kontroll

Aktiv transportdämpning (ATC) – ger stötdämpning för trepunktslyften som skyddar traktorn under 
transport av tunga redskap och förbättrar komforten för föraren.

BASFAKTA
 X Standardsystemet Open Centre på 58 liter/min ger tillräckligt flöde och tryck till lyftsystemet och  

de externa hydraulfunktionerna för lyft av tunga redskap eller drift av tillhörande tillbehör.
 X Open centre-systemet med ett kombinerat flöde på 100 liter/min (tillval) använder en enkel, ny 

konstruktion för att generera kontinuerligt flöde. Det ger fullständigt flöde till separata funktioner,  
t.ex. lyft och hydraulventiler samt högre effektivitet och kraft för lastartillämpningar.
 X Closed centre-systemet med högt flöde, 110 liter/min (tillval) för snabbast möjliga hydraulrespons. 

Här används en LS-pump med variabelt deplacement och lastavkänningsreglering för att ge höga 
flödeshastigheter vid låga motorvarvtal, vilket bidrar till hög kapacitet med ekonomi. Pumpen med 
variabelt flöde matar olja endast på begäran. Den reagerar och levererar enligt redskapets faktiska  
behov vid en viss tidpunkt, vilket leder till snabbare drift och förbättrad effektivitet.

EXTRA HYDRAULVENTILER 
Ett brett urval hydraulventiler och alternativ för manövrering hjälper dig att få ut 
mesta möjliga av moderna redskap, samt underlättar användningen.

Beroende på traktorns specifikation finns det upp till fyra hydraulventiler i syfte att 
uppfylla alla dina krav: 

 X Essential-versionen har okomplicerad mekanisk reglering av hydraulventilerna, 
med en bekväm joystick som tillval för exakt lastarstyrning
 X Hos Efficient-versionen hittar du ett nytt Multipad-reglage med mikrojoystick 

för den 1:a och 2:a hydraulventilen, vilket fungerar tillsammans med mekaniskt 
manövrerade spakar för den 3:e och 4:e hydraulventilen. En armstödsmonterad 
elektronisk joystick ger mer komfort och precision 
 X Förare av Exclusive-versionen drar nytta av ett nytt Multipad-reglage med 

mikrojoystick och två fingertoppsreglage på konsolen

ETT KRAFTIGT, INTEGRERAT FRONTLYFTSYSTEM (IFLS)
Med en lyftkapacitet på 3 000 kg vid fånghakarna gör det nya, starkare, 
kompakta integrerade frontlyftsystemet det möjligt att dra fullständig nytta 
av effekten hos MF 5S-serien, vilket höjer produktiviteten med främre och 
bakre redskapskombinationer.

Frontlyften som har omkonstruerats för att matcha den nya framaxelfjädringen 
(tillval) är helt integrerad i konstruktionen, vilket bevarar traktorns kompakta 
mått samtidigt som stabiliteten och manövrerbarheten förbättras.

 X Kraftuttag fram som tillval

 X Upp till fyra hydraulkopplingar och fri retur

 X Elanslutning

 X Extern fjärrstyrning av frontlyften

BRANSCHLEDANDE ELEKTRONISKA LYFTREGLAGE (ELC)

TREPUNKTSLYFT MED HÖG KAPACITET 
Trepunktslyften som har optimerats särskilt för nya MF 5S har nu en imponerande 
lyftkapacitet på upp till 6 000 kg under vissa specifika förhållanden, vilket möjliggör 
att den lyfter och hanterar tunga burna redskap med lätthet. De justerbara 
lyftarmarna och kraftiga stabilisatorerna har många justeringsmöjligheter för 
perfekt tillkoppling och inställning av en mängd olika burna och delburna redskap. 
Totalt upp till fyra hydraulventiler är tillgängliga för manövrering av mer komplexa, 
moderna maskiner.

HYDRAULKRAFT  
SOM KLARAR  
DE MEST KRÄVANDE 
UPPGIFTERNA
MF 5S-serien har konstruerats för hårt arbete med  
uppgraderad lyftkapacitet som medger lyft av tyngre  
last och högre arbetstempo med moderna redskap  
och maskiner.

Open centre-system Closed centre-system

Modell Transmission 58 lit/min 100 lit/min 110 lit/min

MF 5S Essential Dyna-4 och Dyna-6 l m m

mF 5S Efficient Dyna-4 och Dyna-6 - - l

mF 5S Exclusive Dyna-4 och Dyna-6 - - l

-  Inte tillgänglig     l  Standardspecifikation     m  Tillval
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SMIDIGA ATT  
MANÖVRERA
Traktorerna i MF 5S-serien är kompakta och manövrerbara samt smidiga 
och bekväma att använda – på fältet, på vägen samt runt på gårdsplanen och 
i byggnaderna.

FYRHJULSDRIFT OCH DIFFERENTIALSPÄRR
 X Automatiserad manövrering – en smart transmissionsstyrning 

automatiserar funktioner som används ofta, t.ex. 
differentialspärr, kraftuttag och Speedmatching-transmission
 X Hydralock ger äkta fyrhjulsdrift med snabb och helt 

synkroniserad inkoppling av differentialspärrarna fram 
och bak
 X Styrning med snäv, 4 m vändradie ger utmärkt 

manövrerbarhet för lastararbete och snabba 
svängar på fältets vändteg.

En ny, kraftigare fjädrande framaxel erbjuder en branschledande vändradie på 4 m. Arbete med den nya frontlyften med 3 tons lyftkapacitet, 
vilket är 500 kg mer än tidigare, hjälper till att förbättra effektiviteten. Det möjliggör användning av större frontmonterade redskap 
på traktorerna. Den elektroniskt styrda hydraulfjädringen, som har två hydraulcylindrar med lång slaglängd och tre ackumulatorer för att 
absorbera stötar, ger extra komfort. 

SPEEDSTEER FÖR SNABBA SVÄNGAR 
SpeedSteer förenklar svängar på vändtegen och maximerar produktiviteten på fältet samt lastararbete. Det här användbara tillvalet som ger 
snabba och enkla svängar, ger förare möjlighet att justera styrförhållandet i syfte att minska det antal rattvarv som krävs för att utföra svängarna. 
Systemet kan slås på och av och kopplas från automatiskt vid hastigheter över 18 km/h. Det garanterar säker drift i hög hastighet på fältet 
och på vägen. 

DRAGANORDNINGAR FÖR ALLA TILLÄMPNINGAR 
Draganordningen bak har omkonstruerats helt och hållet och alternativen utökats för att göra det snabbare, enklare och säkrare 
att koppla till och från redskap. De nya alternativen för olika dragkrokar omfattar dragtapp med låsning, hitchkrok, klykdrag, 
K80 kulkoppling eller lantbruksdrag. Den ISO-kompatibla draganordningen är kompatibel med ett stort antal olika alternativ för 
gaffeldrag och dragstänger beroende på marknad.

BROMSAR UTAN FADING-EFFEKT 
Säker och effektiv bromskraft från stora skivbromsar med kylning från konstant trycksmörjning. Tryckluftsbromsar 
med dubbla ledningar finns nu som standard. För ännu bättre säkerhet vid transport kompletteras det här 
systemet nu med en extra enkel eller dubbel hydraulisk bromskrets samt ett ABS-uttag. 

SNÄV VÄNDRADIE
Den utmärkta manövrerbarheten förenklar lastarjobb, vilket även gäller arbete på gården och svängar 
på vändtegen. Särskilt utformade insvängningar i chassit och motorhuven bidrar till en vändradie på 
4 m, en av marknadens bästa, vilket gör det enklare att komma till på trånga ytor och byggnader 
så att arbetet lättare kan utföras.

4 M

14 15



INKOPPLING AV KRAFTUTTAG
Kraftuttaget kopplas in elektrohydrauliskt med hjälp av en säkerhetsbrytare 
med tre lägen (på, av och lås/broms). Kraftuttaget kan även kopplas in 
och ur med en extern brytare monterade på vänster bakskärm

 X Oberoende 540/540 Eco/1 000 
 X ”Ekonomi”-varvtal på 540 Eco uppnås vid ett ekonomiskt 

motorvarvtal på 1 560 varv/min i syfte att spara bränsle och 
minska driftskostnader 
 X Den automatiska funktionen kopplar in och ur kraftuttaget när 

trepunktslyften höjs och sänks 
 X Främre kraftuttag som tillval

Start och stopp sker smidigt från förarplats med reglage i höger konsol

Elektrohydrauliskt manövrerad växling av kraftuttagsvarvtal

DEN AVANCERADE HYDRAULIKEN GER 
ENASTÅENDE DRIFT OCH PRESTANDA
Oavsett om du är entreprenör, har mjölkproduktion, blandlantbruk eller 
ett familjelantbruk, är MF 5S-serien konstruerad för alla dina behov. 
MF 5S-serien är konstruerad för att klara de krav en modern maskinpark 
ställer i det arbetstempo som krävs och erbjuder därför ett stort 
antal olika alternativ för att klara alla uppgifter med glans.

Ett urval kraftuttags- och utrustningsalternativ ger snabb, 
exakt manövrering, oavsett om traktorn används för 
lastararbete eller på fältet för slåtter, pressning, 
plöjning, jordbearbetning, sprutning eller sådd.

A

B
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Motorvarvtal (varv/min)

Anpassningen av tillgängliga kraftuttagsvarvtal 
till motorvarvtal har utvecklats för att säkra 
optimalt utnyttjande av AGCO POWER-motorns 
effekt- och vridmomentsegenskaper, samtidigt 
som bränsleförbrukningen minimeras för 
maximal produktivitet och effektivitet.

A. 540 Eco-kraftuttag med 1 560 varv/min
B. 540/1 000-kraftuttag med 1 960 varv/min
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EN ARBETSPLATS 
SOM DU INTE 
GÄRNA LÄMNAR
Förare av den nya MF 5S-serien sitter bekvämt 
i en högkvalitativ, produktiv förarmiljö som är tyst, 
endast 69 dB, med okomplicerade reglage som 
gör det lätt att få ut mesta möjliga av traktorn. 

MF 5S-serien är som standard utrustad 
enligt en avancerad specifikation, vilken 
kompletteras av användbara utrustningspaket 
som tillval som hjälper dig att utföra jobbet 
på ett enklare och mer effektivt sätt. 

Ett användbart urval av olika förarmiljöer och 
paket erbjuder en mängd funktioner och reglage 
som behövs för att skräddarsy din MF 5S och 
göra den lika individuell som din gård.

EFFEKTIVITET UNDER ARBETET 
MF 5S bidrar till att öka produktiviteten, spara tid och förbättra 

prestandan tack vare dess 360° runtomsikt från förarplats, enkla insteg 
samt nya alternativ för hyttfjädring och säten

Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive – inget behov av 
kompromisser. Det är helt enkelt ett personligt val beroende på vad som 

stämmer bäst överens med verksamhetens krav och mål. Du väljer ett av 
de fyra utrustningsalternativen för MF 5S som passar bäst för just dina 

förutsättningar. Vi erbjuder friheten att välja önskad nivå av komfort och 
utrustning som passar exakt dina behov, nu med tillägg av Exclusive-

paketet förutom redan befintliga alternativ. Du kan personanpassa din 
MF 5S-traktor med önskad transmission, hyttversion och utrustning.

SMÅ FINESSER GÖR STOR SKILLNAD
Hytten på MF 5S finns med många olika funktioner för ökad komfort 

och bekvämlighet. De omfattar automatisk aktivering av roterande 
varningsljus vid transport och en funktion för ”kom hem” som automatiskt 

stänger av arbetsbelysningen och fördröjer belysningen i hytten så 
att du kan lämna den på ett säkert sätt. Det finns även extra uttag 

för mobiltelefoner eller en bärbar dator, radio och MP3-spelare (USB, 
Aux och CD), Bluetooth-anslutning, DAB +-digitalradio, teleskopiska 

sidospeglar med elektrisk uppvärmning plus klimatanläggning.

Tillägg av ett alternativ med upp till 12 LED arbetslampor ger enastående 
ljusstark belysning.

69dB
Marknadens tystaste hytt ger en 

trivsam och lugn förarmiljö

5,8 m2

glasyta ger säkerhet, enkel användning 
och kontroll över aktuellt jobb

SIKT
Full runtomsikt och framåt ned till 

endast 4 m framför traktorn
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VÄLJ ÖNSKAT TAK 
Med alternativa hytthöjder och taktyper kan du skräddarsy din traktor i 
MF 5S-serien så att du enkelt kommer in i alla byggnader och så att den 
passar dina behov exakt.

Standardhyttens position ger ett helt plant golv och i kombination med 
standardtaket och tillvalet hyttfjädring fås optimal komfort.

Hyttkonstruktionen med låg position är densamma, men ramen är lägre 
monterad för att sänka totalhöjden och göra det enklare att köra in i 
olika byggnader.

INSTRUMENTPANEL MED SIS – SETUP AND INFORMATION 
SCREEN (INSTÄLLNINGS- OCH INFORMATIONSSKÄRM)
Instrumentpanelens slimmade utformning ger en snabb, tydlig och enkel vy 
över driftsdata på en färgskärm med måtten 70 mm x 52 mm. Den tydliga, 
skarpa och lättavlästa skärmen visar olika typer av information, till exempel 
traktorprestanda, bearbetad yta, körsträcka, bränsle- och AdBlue®-förbrukning, 
samt motor- och transmissionstemperatur.

ERGONOMI
Stora dörrar och breda trappsteg med optimalt 
mellanrum ger enkelt insteg till hytten på MF 5S. Här, på 
den nya omfattande instrumentpanelen, hittar du all 
driftsinformation där du förväntar dig. Enkel användning 
garanteras, med brytare på alla de rätta platserna 
och alla reglage är lättillgängliga. I det nya armstödet 
finns alla de viktiga reglagen, där enkelhet blandas 
med användarvänlighet, med alla huvudfunktioner 
ergonomiskt grupperade. Här hittar du även praktiska 
reglage som går snabbt att använda för andra enheter, 
till exempel Bluetooth-telefon och radio.

DRA NYTTA AV KOMFORT I TOPPKLASS
En vidöppnande dörr och bred tröskel samt generösa 
fotsteg i en bekväm vinkel som matchar naturliga rörelser 
ger det enkla insteget som behövs, i synnerhet för jobb 
som kräver många in- och urstigningar.

För komfort i toppklass hittar du ett urval säten som 
lämpar sig för det arbete som du utför. Mekanisk 
hyttfjädring är idealisk för körning på väg, medan olika 
automatiska säten med luftfjädring ger extra komfort 
under långa arbetsdagar.

BÄTTRE KONSTRUKTION
Med introduktionen av MF 5S går Massey Ferguson vidare med den nya erans 
effektfulla design som först visade sig i den avancerade, nya MF 8S-serien. 
Den har samma ”neo-retro”-design med moderna strålkastare och LED 
signaturbelysning. Designen hyllar varumärkets arv genom att införliva en tolkning 
av den ikoniska grå MF saber-dekoren på sidan och motivet med ett seldon på 
motorhuven, vilka härstammar från MF 100-serien. 
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ESSENTIAL- 
SPECIFIKATION
Essential är grundmodellen i MF 5S-serien, men den är så mycket mer än bara grundläggande. 
Den har alla de funktioner som du förväntar dig av Massey Ferguson med en blandning av enkelhet, 
användarvänlighet och mångsidighet, vilket lämpar sig för behov som kräver effekt och prestanda.

ESSENTIALS STANDARDFUNKTIONER OMFATTAR:
X Reglagekonsol med T-format växelreglage
X Dyna-4 med Speedmatching eller Dyna-6 – 40 km/h Eco med AutoDrive 
X Brake-to-Neutral ställer transmissionen i neutralläge när du bromsar
X Mekaniskt reglerade hydraulventiler
X Luftkonditionering
X Stora teleskopsidospeglar med vidvinkel
X Radioantenn och högtalare 
X Två USB-portar

SPECIFIKATIONSTILLVAL FÖR ESSENTIAL:
X Integrerat frontlyftsystem och kraftuttag
X En tredje och fjärde mekanisk hydraulventil 
X Mekanisk multifunktionsjoystick för lastare
X Förberedd för MF Connect-telemetrisystem
X ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal med 

video, förberedd för odling med precision; 
MF Guide autostyrning, MF Section Control, 
MF Rate Control och MF TaskDoc™    

X Panoramahytt med fönster av 
säkerhetsglas på höger sida

1

2

3

1 Belysningspanel

2 Kraftuttagsvarvtal

3 Reglage för trepunktslyft

4 Varningsblinkers

5 Tändningslås

6 Differentialspärr, auto/manuell
Fyrhjulsdrift, auto/manuell
Sidolampor/halvljuslampor
Fjädrande framaxel
Brake-to-Neutral

7 Reglage för bakre och främre 
kraftuttag

8 Mekanisk hydraulikspak

9 Växelspak

10 Handgas

11 Reglage för trepunktslyft och vred 
för djupreglering

4

5

6

7

8

9

10 11

REGLAGEN I ESSENTIAL-HYTTEN
På alla traktorer i MF 5S-serien med Essential-hytt är alla reglage som 
används ofta intuitivt placerade på konsolen för att säkra största möjliga 
produktivitet i alla förhållanden. Varje instrument är tydligt preciserat 
och placerat, vilket ger snabb och enkel åtkomst. På stolpen sitter de 
reglage som inte används så ofta tillsammans med arbetsbelysning 
och tändningslås.

En elmanövrerad joystick som är monterad i armstödet finns till 
Essential-traktorer specificerade för kombinerat flöde med 100 liter/min 
och lastarförberedd från fabriken. Det här ger inte bara mjuk och exakt 
manövrering av lastaren, utan det finns även knappar för att reglera 
transmissionen, lastaren, hydraulventilerna bak eller frontlyften.

ESSENTIAL PANORAMIC
Hyttalternativet Essential Panoramic ger den allra främsta sikten runt om 
vid t.ex. vägunderhållsarbete. Den breda sidorutan med säkerhetsglas är 
mycket tålig och skyddar föraren mot föremål som kan kastas mot rutan från 
roterande redskap. Obehindrad sikt åt höger för säker och effektiv användning 
av sidomonterade redskap.
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EFFICIENT- 
SPECIFIKATION
Efficient utrustningspaket med viktiga, produktivitetsförbättrande funktioner, hjälper 
dig att arbeta snabbare, enligt en högre standard och med mer exakthet.

STANDARDFUNKTIONERNA I EFFICIENT-HYTTEN OMFATTAR:
X Mekanisk hyttfjädring
X Armstöd med Multipad
X Dyna-4 eller Dyna-6-transmission med AutoDrive
X Luftkonditionering med manuell inställning
X Automatiskt luftfjädrat och vridbart säte med armstöd
X Elektriska och mekaniska reglage för hydraulventiler
X Stora teleskopsidospeglar med vidvinkel
X Radio/CD/MP3 fram, Aux-in/Bluetooth med mikrofon och reglage i armstödet
X Två USB-portar

SPECIFIKATIONSTILLVAL FÖR EFFICIENT:
X Integrerat frontlyftsystem och kraftuttag
X Multifunktionsjoystick till lastaren och frontlyft med transmissionsreglage
X Förberedd för MF Connect-telemetrisystem
X ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal med video, 

förberedd för odling med precision; MF Guide autostyrning, 
MF Section Control, MF Rate Control och MF TaskDoc™  

X Superluxe-säte med luftfjädring
X Datatronic 5-terminal med ISOBUS- och traktorfunktioner

REGLAGE I EFFICIENT-HYTTEN
Efficient-versionen som är tillgänglig för alla 
modeller i MF 5S-serien kan levereras med 

antingen en Dyna-4- eller Dyna-6-transmission, 
båda med AutoDrive som standard.

Till traktorer förberedda för lastare finns 
även ett alternativ med en elektronisk 

multifunktionsjoystick som är integrerad 
i konsolen på armstödet. Utöver manövrering av 
funktioner för lastare och transmission, kan den 

här joysticken även användas för manövrering 
av det valbara frontlyften.

1 Elektronisk växling av kraftuttagets 
varvtal

2 Elektronisk justering av 
trepunktslyften

3 Transmissionsreglage

4 Upp till fyra hydraulventiler kan 
beställas som standard

5 Multifunktionsjoystick för hydraulik

6 MultiPad-reglage, inklusive reglage 
för transmissionsstyrning, för enkel 
ändring av växel och grupp

7 Handgas

8 Aktivering av bakre kraftuttag

6

5

1

2

3

4

5

6

7

8
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EXCLUSIVE- 
SPECIFIKATION 
Traktorer med utrustningspaketet Exclusive, med många avancerade funktioner, är utformade för 
mer intensiv och storskalig drift som kräver kostnadseffektiva fördelar för verksamheten.

EXCLUSIVES STANDARDFUNKTIONER OMFATTAR:
X Mekanisk hyttfjädring
X Multifunktionsarmstöd med Multipad-reglage
X Dyna-4 eller Dyna-6-transmission med AutoDrive
X Klimatanläggning 
X Superluxe-säte med luftfjädring
X Fyra elektriskt manövrerade hydraulventiler
X Stora teleskopsidospeglar med vidvinkel, elektrisk  

uppvärmning och inställning
X Radio/CD/MP3 fram, Aux-in/Bluetooth med mikrofon  

och reglage i armstödet
X Två USB-portar
X Datatronic 5 ISOBUS-terminal för hantering av  

alla traktorfunktioner

SPECIFIKATIONSTILLVAL FÖR EXCLUSIVE:
X Integrerat frontlyftsystem och kraftuttag
X Förberedd för MF Connect-telemetrisystem
X ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal med video, 

förberedd för odling med precision; MF Guide autostyrning, 
MF Section Control, MF Rate Control och MF TaskDoc™

X Multifunktionsjoystick med transmissionsreglage

1 Belysningspanel

2 Kraftuttagsvarvtal

3 Reglage för trepunktslyft

4 Varningsblinkers

5 Tändningslås

6 Sidolampor/halvljuslampor

7 Fjädrande framaxel/Brake-to-
Neutral/ISOBUS/snabbstyrning 

8 Datatronic 5

9 Fingertips för hydraulik

10 Upplåsning och låsning av yttre 
hydraulik

11 C1 och C2 transmissionsreglage

12 Multifunktionsarmstöd

13 Superkryp-funktion

14 USB-uttag

15 Reglage för frontlastare (tillval)

16 Reglage för trepunktslyft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15
16
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MF 5S: ENASTÅENDE LASTAREGENSKAPER
 X Utmärkt sikt ned till bara 4 m framför traktorn över den slimmade instrumentpanelen och marknadens smalaste,  

brant sluttande motorhuv

 X Mycket manövrerbar och smidig konstruktion

 X Två hyttpositioner och valmöjlighet mellan standardtak eller frisiktstak

 X Tre olika hydraulsystem som alla ger exceptionellt tryck, flöde och respons

 X Ändra körriktning, växla och välj neutralläge med Power Control-reglaget till vänster eller växla med T-spaken till höger

 X Välj mellan olika typer av joysticks för att manövrera lastaren, ändra körriktning och växla

 X Brake-to-Neutral – bromssystem som ställer transmissionen i neutralläge när bromspedalen trampas ned, vilket gör 
lastararbetet säkrare, enklare och mycket bekvämare

 X ”Comfort-Control” – justerbar känslighet för körriktningsändring – riktningsändring från långsam och mjuk till snabb 
och dynamisk

 X Traktorer kan beställas med fabriksmonterade lastare. 

MF FL-SERIEN: DEN PERFEKTA LASTAREN
 X Konstruerad för att monteras på traktorerna i MF 5S-serien

 X Den smidiga lastarmskonstruktionen ger oöverträffad sikt och säkerhet

 X Inbyggda ledningar minskar risken för skador

 X ‘Lock & Go’, ett halvautomatiskt kopplingssystem förenklar till- och frånkoppling

 X Snabbkoppling av alla slangar

 X Soft Drive skyddar både föraren och maskinen mot stötbelastningar

 X Helintegrerad manövrering med ett urval joysticks till MF 5S-serien

 X Enkel tillkoppling av ett omfattande redskapssortiment.

KLASSENS BÄSTA 
LASTARTRAKTOR
Traktorerna i MF 5S-serien är specifikt konstruerade för optimal 
användning med lastarna i MF FL-serien. Tillsammans är de 
klassens bästa kombination. Den helt integrerade lastaren finns nu 
som fabriksmonterad i syfte att leverera bästa möjliga prestanda.

Lastarna i MF FL -serien 

utan parallellföring med parallellföring 
MF FL.3723 MF FL.4125 MF FL.3819* MF FL.3823* MF FL.4018 MF FL.4121 MF FL.4220

MF 5S l l l l l l l
Maximal lyfthöjd – mätt vid ledtappen M 3,79 4,06 3,79 3,79 4,02 4,06 4,20
Maximal tippvinkel vid maximal höjd grader 58 56 58 58 54 57 54
Maximal brytvinkel vid marken grader 48 48 48 48 49 48 49
Lyftkapacitet, max. höjd – 800 mm från ledtappen kg 1 290 1 300 1 920 2 260 1 780 1 980 1 930
Lyftkapacitet till 1,5 m höjd – 800 mm från ledtappen kg 1 720 1 870 1 940 2 280 1 820 2 100 2 020
Brytkraft – 800 mm från ledtappen kg 1 850 2 070 1 990 2 320 1 910 2 290 2 160
Brytkraft på 1,5 m höjd kg 3 420 3 420 3 360 3 360 3 400 3 370 3 420
Grävdjup mm 160 160 160 160 180 160 170

*Med förlängda lagerlådor

1 Lastarna i MF FL-serien har högre 
lyftkapacitet och uppgraderade brytvinklar 
som ger imponerande materialhantering, 
i synnerhet vid användning av skopor

2 Frisiktstak som tillval för obehindrad 
sikt vid lastararbete

3 Enkel till- och frånkoppling av lastare och 
redskap gör att montering och användning 
är snabb och okomplicerad

4 Lastarramen passar väl in i traktorchassit. 
Den här integrerade konstruktionen har 
utformats och noggrant tillverkats för att ge 
maximal styrka och stabilitet

5 Den nya genomtänkta och smarta 
konstruktionen innebär att det finns gott 
om utrymme mellan lastarens armar och 
motorhuven, vilket gör att motorn och 
luftfiltret är lätta att nå

6 Den slimmade, brant sluttande motorhuven är 
ett utmärkt kännetecken för en lastartraktor. 
Den ger enastående sikt och en perfekt vy 
över lastarredskap och arbetets gång

7 Massey Fergusons unika 
multifunktionsjoystick för lastare
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LASTARARBETE
Joystickens viktigaste funktioner:

A. Höja

B. Sänka

C. Tilta upp

D. Tilta ner

KOMBINERADE FUNKTIONER:
A/C. Höja och tilta upp

A/D. Höja och tilta ner

B/C. Sänka och tilta upp

B/D. Sänka och tilta ner

A/E. Höja och stänga gripen

A/D/F. Höja och öppna gripen

TOTAL KONTROLL – KOPPLINGSFUNKTION
Den användbara funktionen Brake-to-Neutral kopplar från 
transmissionen automatiskt när bromsen trampas ned. Det innebär 
att föraren med bara en fot kan bromsa och frikoppla samtidigt, 
vilket avsevärt underlättar arbetet, ger fullständig kontroll och 
förbättrar säkerheten.

NYTT SNABBKOPPLINGSSYSTEM
Ett nytt snabbkopplingssystem är tillgängligt som tillval från fabrik för 
snabbare anslutning av hydrauliken.

Det sparar tid vid till- och frånkoppling av lastaren genom att 
möjliggöra att både hydraulik- och elanslutningar kan göras samtidigt. 
Det här kompakta systemet påverkar inte sikten.

OÖVERTRÄFFADE 
LASTARFUNKTIONER
En mängd särskilda konstruktionsegenskaper gör MF 5S-serien 
till den bästa traktorlastaren i sin klass – utan motstycke. En traktor 
ur MF 5S-serien som är utrustad med en exklusivt utformad lastare ur 
MF FL-serien erbjuder det allra främsta gällande lastarprestanda.

ALLT UNDER KONTROLL
Alla traktorer i MF 5S-serien levereras med en av tre olika multifunktionsjoysticks.  
De ger förare möjlighet att styra lastaren, hydrauliken och transmissionen samtidigt  
utan att ta handen från ratten, med optimal noggrannhet och säkerhet.

X Mekanisk multifunktionsjoystick

X Elektronisk – Essential – monterad i armstödet

X Elektronisk – Efficient och Exclusive – integrerad i armstödet

FRISIKTSTAK
Det utmärkta frisiktstaket (tillval) ger perfekt sikt vid stapling av balar eller lastning av 
släpvagnar. Glastaket har en solgardin som kan stängas eller öppnas genom att skjutas 
in i taket. Glastaket ger även ett visst solskydd, vilket bidrar till att hålla förare svala 
under alla förhållanden.

Det är helt kompatibelt med skyddet mot fallande föremål (FOPS). Föraren skyddas alltid 
mot stenar, balar och andra fallande föremål vid lastning och taket bidrar till att förbättra 
arbetsmoment och ger total trygghet.

A B

A

C D

A E

AF
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X Helintegrerad lastarram

X Förmonterade slangar till hydraulventilerna är monterade på 
lastarens fäste

X Välj mellan mekaniska eller elektroniska joysticks

MED MEKANISK ELLER ELEKTRONISK REGLERING FÅS:
X Extrafunktioner som ställs in från SIS-skärmen på instrumentpanelen

X System för automatisk skakning av skopan*

X Automatiskt val av motorvarv när joysticken flyttas*

X Hydraulisk låsning av redskap från förarplats

X Inställning av hydraulflöde*

X Lastarmdämpning till/från

X Brake-to-Neutral

X Manövrering av en 3:e och 4:e lastarfunktion

*Endast med elektrohydraulisk lastarventil

ENASTÅENDE 
LASTAREGENSKAPER
MF 5S-serien är tillgänglig komplett med en fabriksmonterad lastare.

Alternativt kan traktorerna även beställas som ”lastarförberedda”, 
utrustade med en rad oöverträffade fabriksmonterade funktioner, 
vilket endast kräver montering av lastaren och tillbehör.

ENKEL OCH SNABB ANSLUTNING
För snabbare hydraulik- och elanslutning 
finns multikopplingen QC4 som tillval.
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DATATRONIC 5
Från Fuse® Smart Farming-funktioner

Fullständig kontroll av traktorfunktioner och 
optimeringsfunktioner som transmission, motor 
och hydraulik. Dessutom ger det fantastiska systemet 
Dual Control oöverträffad styrning av delburna 
plogar, genom att automatisera isättning och upptag 
ur en fåra. Samtidigt ställer systemet in plogens 
arbetsdjup i förhållande till trepunktslyften.

Inställningar för vändtegsautomatiken – 
Datatronic 5 levereras som standard med marknadens 
mest intuitiva, okomplicerade och lättanvända 
systemet för vändtegsautomatik. Det har utformats 
för att spara mycket tid på vändtegar, vilket ger dig 
möjlighet att koncentrera dig på arbetsuppgiften 
så att det är lätt att maximera kapaciteten.

Spara data och inställningar – ett obegränsat 
antal användarinställningar gör det möjligt för 
systemet att registrera information under drift om 
bearbetad area, bränsleförbrukning, arbetstimmar 
och mycket mer. Alla inställningar och parametrar 
kan lagras av Datatronic-terminalen. Alla inställningar 
kan lagras och återkallas i syfte att hitta föregående 
inställning som användes för en traktor.

ISOBUS MultiPad knapptilldelning – ISOBUS-
redskap kan styras direkt med hjälp av MultiPad-
spaken. Det är mycket mer praktiskt att ha alla 
styrfunktioner (traktor och redskap) på samma 
spak än att använda extra displayer och reglage. 

ISOBUS för total redskapsstyrning – ISOBUS möjliggör 
att ett styrsystem från en redskapstillverkare visas på 
terminalskärmen, vilket sparar tid och pengar för ägare 
och förare som inte behöver installera fler monitorer 
i hytten. Anslut bara redskapets kabel till traktorns 
ISOBUS-uttag, så laddar systemet automatiskt 
upp arbetsmenyerna och visar dem på skärmen. 
MF 5S ISOBUS omfattas av AEF-certifieringen.

TILLVERKAD 
FÖR SMART 
FARMING OCH 
KOMMUNIKATIONS-
MÖJLIGHETER
Den nya MF 5S-serien har tagit Smart Farming 
och kommunikationsmöjligheter till nya höjder. 
Det omfattar MF 5S med det senaste standardpaketet för kommunikation, vilket 
levereras med realtidsinformation och fjärrtjänster. Dessutom har både Datatronic 5 och 
Fieldstar 5 ett nytt och mer intuitivt gränssnitt i syfte att styra Smart Farming och Agriculture 
4.0-funktioner, till exempel: MF Guide autostyrning, MF Section och Rate Control (sektionsstyrning 
och variabel giva) samt dataöverföring och hantering via MF TaskDoc och TaskDoc Pro.

”  Vi bedriver verksamhet med den allra 
senaste tekniken och kan minska mängden 
insatsvaror samt använda utmärkta 
verktyg för datahantering.

”
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ENKEL, SNABB 
INSTÄLLNING  

MED FUNKTIONEN 
GO MODE   

Uppstart inom 5 minuter, även 
för förstagångsanvändre. Detta ger föraren 
möjlighet att börja arbeta med autostyrning 

för första gången i tre enkla steg ...

xFill™-teknik 
Om signalen skulle tappas 
till följd av terrängen 
fortsätter MF Guide att 
fungera på ett tillförlitligt 
sätt i upp till 20 minuter 
utan korrigeringssignal 
tack vare Trimble® 
xFill™-teknik.

NovAtel®

Trimble®

Med Massey Fergusons nya MF Guide finns 
det nu två olika mottagarsystem, NovAtel® 
och Trimble®. Det går även fortsättningsvis att 
använda befintlig Trimble® RTK-infrastruktur 
på gården, till exempel NTRIP. Kontakta dina 
lokala Massey Ferguson-återförsäljare 
eller -distributör för att ta reda på mer.

... REDSKAP ... ... KÖRSPÅR ...

2 cm: NovAtel/Trimble RTK 

4–15 cm: NovAtel/Trimble-
korrektionssignaler som tillval

15–30 cm: NovAtel/Trimble, standard

RTK  
korrektion-

ssignal

ALTERNATIV FÖR  
MOTTAGARE OCH  
KORRIGERINGS-

SIGNALER

VIKTIGA FÖRDELAR FÖR DIG

... KÖR!

TILLVERKAD FÖR  
ATT HÅLLA DIG  
PÅ RÄTT SPÅR
MF Guide är Massey Fergusons autostyrningssystem med alla nödvändiga 
funktioner för handsfree-styrning. MF Guide har olika nivåer av noggrannhet, 
ända ned till centimeternivå, vilket ökar effektiviteten i din lantbruksverksamhet.

FUSE  SYNCHRON ISED

12 % BRÄNSLE-
BESPARING
Autostyrningssystem har  

visat sig spara upp till  
12 % bränsle vid fältarbete.

KOMFORT
Användning av MF Guide bidrar  

till att minska trötthet och  
anspänning genom att vägleda  
dig på ett effektivt sätt genom  

din arbetsdag.

BESPARINGAR
Användning av MF Guide bidrar till 
att spara pengar genom att minska 

överlappningar, sprida med precision 
och öka effektiviteten.

INGA ÖVER -
LAPPNINGAR

MF Guide avlägsnar  
i stort sett överlappningar.
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MF Section Control är den nya lösningen för odling med precision 
från Massey Ferguson. Den omfattar den mest avancerade och 
effektiva funktionen för sektionskontroll genom att hantera upp 
till 36 sektioner och 5 insatsvaror. Med den helautomatiska 
sektionskontrollen för ISOBUS-redskap kan förare så utsäde, sprida 
gödning eller växtskyddsmedel utan överlappning. Det förhindrar 
dubbelbehandling och bearbetning av områden utanför fältkanterna. 
Med hjälp av den okomplicerade och lättanvända assistenten 
för sektionskontroll kan förare ställa in korrigeringsvärden för 
varje redskap, snabbt och enkelt. Systemet använder traktorns 
GPS-system för att automatiskt aktivera och inaktivera enskilda 
sektioner inom områden som redan har behandlats, vilket med 
automatik leder till ekonomisk tilldelning och förbättrad avkastning.

VRC ger tilldelning med variabel giva
Dataöverföring med TaskDoc™ Pro ger nu möjlighet till spridning av 
variabel giva, baserat på jordens eller växternas behov och sparar 
därmed insatsmedel. De individuella kraven för utsäde, gödning 
och växtskyddsmedel visas på insatskartor. De tas sedan upp under 
drift och utförs automatiskt. Den stora fördelen: insatsvaror kan 
definieras och planeras med hjälp av fältdatabasen och sedan tilldelas 
med högsta precision. Du kan till exempel skräddarsy spridning av 
växtskyddsmedel eller mineralgödsel i områden enligt önskemål, 
vilket sänker insatskostnaderna och förbättrar avkastningen.

Information är nyckeln och med exakta mätdata och registreringar kan du fatta mer noggranna 
beslut. Det nya TaskDoc™-systemet har en given plats i framtidens lantbruk. Det bidrar 
till bättre produktivitet för lantbrukaren genom den kunskap som blir följden av att sätta 
precisionsdata i händerna på verksamhetsägaren.

Med TaskDoc™ kan uppgifter om alla jobb registreras med minsta möjliga ansträngning, 
dokumenteras i fältregistret och sedan analyseras, allt med minimal tidsåtgång. Data överförs 
via ett USB-minne från Datatronic 5-terminalen till kontoret med hjälp av ISOBUS-standarden 
TC-BAS. Uppgifter om utsädes- och gödselmängd som applicerats eller bränsleförbrukning är 
tillgängliga direkt efter att arbetet har slutförts.

Med TaskDoc™ Pro-versionen är även registrering av GPS-positionsdata och mobil 
dataöverföring i realtid möjlig via den säkra molntjänsten AgriRouter. Det möjliggör automatiskt, 
smidigt utbyte med ISOXML-kompatibla gårdsdataprogram för fälthantering och kartering, 
inklusive i MF Next Management FMIS (Farm Management Information System). Uppgifter om 
insatsvaror som har använts överförs och kan även övervakas via Datatronic 5-terminalen 
under arbetet.

Den här plattformen för universellt 
datautbyte gör att du kan ansluta maskiner 

och ditt gårdsdataprogram, oberoende av 
leverantör eller tillverkare. Du kan även 

bestämma vem du vill utbyta data med, samt 
i vilken utsträckning. AgriRouter är din biljett 
till digitalisering av lantbruket och möjliggör 

att du behåller kontrollen över dina uppgifter.

FUSE  SYNCHRON ISED

FUSE  SYNCHRON ISED

FUSE  SYNCHRON ISED

100 lit/ha
120 lit/ha

150 lit/ha

130 lit/ha

MF TASKDOC OCH AGRIROUTER:  
NÄSTA HANTERINGS SYSTEM 
FÖR MASKINDATA 

LantbrukareMaskintillverkare

EntreprenörApp-leverantör

ÅterförsäljareFöretag inom insatsvaror

RådgivareLivsmedelsindustri

Extern tjänsteleverantörExterna plattformar för datautbyte

AGRIROUTER

125 lit/ha
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RESERVDELAR 
OCH SERVICE
ALLT HANDLAR OM LIVSLÅNG  

SUPPORT
Köp, ägandeskap och underhåll av maskiner kan vara komplicerat. Känslan av att 
vara helt trygg med fantastisk uppbackning och support är mycket viktig att ta med 
i beräkningen. Som Massey Ferguson-kund får du personlig, lyhörd och vänlig support 
från vårt nätverk av expertåterförsäljare som verkligen förstår sig på din verksamhet.

Det finns inget bäst-före-datum för reservdelar och service bara för att en maskin har 
slutat tillverkas. Vi är tillgängliga under hela den tid då du äger en Massey Ferguson-maskin.

Vi är mycket stolta över och ansvarar för varje maskin som vi säljer och det är vårt uppdrag 
att hålla dina maskiner igång på ett tillförlitligt sätt, varje gång du vrider om nyckeln.

MF 5S HAR KONSTRUERATS FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA SNABBT, OKOMPLICERAT, 
ENKELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT 
RUTINUNDERHÅLL.
Vi har kombinerat praktisk användning och stil för att 
det dagliga underhållet ska gå snabbt, vara enkelt och 
okomplicerat och därigenom minska stressen vid underhåll 
av din traktor så att du kommer ut på fältet tidigare 
för ökad produktivitet och får mer ledig tid. Med en 
Massey Ferguson-traktor i MF 5S-serien tillbringar du 
minsta möjliga tid med att förbereda den kommande dagen 
innan du kommer ut på fältet.

Motorluftfiltret är mycket lätt att komma åt och rengöra. Framaxelns och motorhuvens slimmade midjedesign gör 
det enkelt att komma åt oljemätstickan och filtret.

Kylpaketet är lättåtkomligt i syfte att snabba 
upp och förenkla rengöring.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Dagens lantbruk kräver maskiner som är optimerade 
för just din verksamhet. I syfte att skräddarsy din 
Massey Ferguson-maskin enligt dina behov erbjuder vi 
ett brett utbud av tillval och tillbehör. Det omfattar allt 
från lastare, vikter, extra hydraulventiler och hydraulflöde 
ända till teknik för autostyrning. För din bästa komfort 
finns sätesuppgraderingar, ljudsystem, dryckeskylare och 
mycket annat.

Allt som vi erbjuder har ur alla perspektiv i detalj granskats 
av våra tekniker – optimal kompatibilitet med din maskin, 
säkerhet, hållbarhet och prestanda. Du får expertservice 
från din Massey Ferguson-återförsäljare som har alla 
nödvändiga installationsverktyg och kunskap till hands.

Enkel åtkomst till hyttens luftfilter för rengöring.

”  Jag vill att det 
dagliga underhållet 
ska gå snabbt och 
enkelt att utföra så 
att jag kan tillbringa 
mer tid med 
min familj.

”
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TILLVERKAD FÖR ATT  
MAXIMERA 

DRIFTSTIDEN

LÄNGRE DRIFTSTID, OPTIMERAT UNDERHÅLL 
OCH SMARTARE TJÄNSTER MED MF CONNECT.

ÄGARE, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH TRAKTOR ÄR 
ANSLUTNA TILL 100 %! 
MF Connect är ett system för övervakning av maskinparken 
och som medger att kunder kan hålla ett vakande öga på sina 
Massey Ferguson-maskiner. 

Visning av maskinåtgärder och driftsparametrar för utrustning i nära 
nog realtid på en mobiltelefon, surfplatta eller stationär dator har aldrig 
varit enklare. 

Det hjälper ägare och arbetsledare att hantera verksamheten mer 
effektivt och förbättra driftseffektiviteten med fjärrdiagnostik, vilket 
garanterar optimal driftstid. 

connect
FUSE  SYNCHRON ISED

ANSLUTEN VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. 

SILVER GOLD

DETALJER

AVTAL OM REGELBUNDET 
UNDERHÅLL
Servicepaketet omfattar allt 
föreskrivet underhållsarbete 
på grundval av fasta priser.

REPARATIONSAVTAL
Förlängt garantiavtal som ger 
trygghet med avseende på 
reparationskostnader (utom 
slitage). Tariffer med eller utan 
merbelopp finns som tillval.

MASKINTYP Alla Alla

REGELBUNDET 
UNDERHÅLL*  JA JA

REPARATIONS-
KOSTNAD NEJ JA

AVDRAGBART NEJ
tillval: 0 euro, 190 euro, 

490 euro

*Listpriset som anges av AGCO hänför sig enbart till  
den förlängda garantin och omfattar inte underhåll. 

Få fasta kostnader och garantera optimala 
prestanda för din MF 5S med MF Care*.
Tjänsten MF Care och förlängt garantiavtal är flexibla så 
att de passar dina krav på betalning och driftstimmar. 
Regelbunden service ger förebyggande underhåll – 
där alla fel åtgärdas innan de blir till problem, vilket 
minskar stilleståndstiden. En fullständig servicehistorik 
hos återförsäljare med originaldelar från AGCO 
Parts ökar även maskinens andrahandsvärde.

 X Ger traktorn det bästa andrahandsvärdet

 X Flexibla villkor och långsiktiga prispaket

 X Tillgängliga upp till 12 månader från registrering

 X Erfarna MF-tekniker är tillgängliga för service på plats 
eller externt

*Kontrollera med din återförsäljare vad som gäller för din marknad 6 000 tim
5 år

3 000 tim
5 år

50 000 balar
5 år

6 000 tim
5 år

2 000 tim
3 år

Endast ISOBUS-
kompatibla 
maskiner

25 000 balar
3 år

OKOMPLICERAT & ROFYLLT 
TRAKTORÄGANDE MED 
FULLSTÄNDIG TRYGGHET

MASSEY FERGUSON ERBJUDER ETT OMFATTANDE 
OCH EFFEKTIVT UTBUD AV TJÄNSTER
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ALLTID TILL DIN TJÄNST 
FÖR ATT ÖKA DIN 
LÖNSAMHET OCH 
EFFEKTIVITET
VÄLKOMMEN TILL MF SERVICES* −  
ALLT DU BEHÖVER SOM STÖD VID 
ANVÄNDNING AV DIN MF 5S-TRAKTOR.

MF Services som är lättillgängligt och anpassningsbart hjälper dig att 
kontrollera driftskostnaderna, budgetering och verksamhetsplanering 
− vilket ser till att varje driftstimme för maskinen är en framgång och 
ger dig frihet att helt fokusera på kärnverksamheten inom lantbruk.

Den omfattande raden servicerelaterade produkter gör det enklare än 
någonsin att äga och använda Massey Ferguson-lantbruksmaskiner.

*Kontrollera med din återförsäljare vad som gäller för din marknad

kg
kg

t

För alla supportpaket ovan gäller landsspecifika 
villkor. Observera att alla paket kanske 
inte är tillgängliga på alla marknader.
Kontakta din lokala MF-återförsäljare/-distributör.

MASSEY FERGUSON 
ÅTERFÖRSÄLJAR-
NÄTVERK 
Din MF-återförsäljare representerar den bästa 
expertisen gällande lantbruksmaskiner i ditt område. 
Du kan alltid vända dig till din återförsäljare och få 
allra bästa service inom allt från försäljning, underhåll, 
reparation och reservdelar till inköp av en ny maskin.

FLER ÄN 4 700 SERVICE- 
OCH REPARATIONSPUNKTER 
ÖVER HELA VÄRLDEN

AGCO FINANCE
TILLHANDAHÅLLER PERFEKTA 
FINANSIERINGSMODELLER FÖR 
DIN VERKSAMHET.

AGCO Finance är den integrerade delen av 
Massey Ferguson för finansiella tjänster som erbjuder 
skräddarsydda lösningar för just din gård. De omfattar 
leasing, lånemöjligheter, avbetalning, fullständiga 
servicepaket och hyra, inklusive finansiering av förlängt 
MF Care-garantipaket.

MASSEY FERGUSON 
COLLECTION
NU KAN DU SE LIKA SNYGG UT SOM 
DIN MASSEY FERGUSON.

Ser du dig om efter en mössa som matchar 
din MF 5S ... eller en snygg och hållbar overall 
att jobba i? Vi har ett exklusivt sortiment av 
högkvalitativa artiklar som passar dig, dina 
lantbruksaktiviteter, din familj och din livsstil.

Ta reda på vad vi kan erbjuda genom att logga in 
på vår onlinebutik:

Shop.MasseyFerguson.Com

MASSEY FERGUSON 
ORIGINALDELAR 
REPRESENTERAR DEN BÄSTA GARANTIN 
FÖR ATT SKYDDA VÄRDET HOS DIN NYA 
MF 5S ÖVER TID, GENOM ATT SKYDDA 
DEN MOT OÖNSKADE DRIFTSTOPP.

Välj bland ett omfattande utbud av tillbehör, t.ex. 
smörjmedel, AdBlue, underhållssatser, hyttillbehör och 
mycket mer. Alla tillbehör är tillgängliga för inköp endast 
från din MF-återförsäljare.

Med hjälp av smartphone-
appen ”AGCO Parts 
Books to go” kan du hitta 
MF-reservdelar snabbt 
och enkelt och beställa 
dem direkt. Appen är 
tillgänglig för nedladdning 
i App Store och i Google 
Play Store. Dina personliga 
åtkomstuppgifter finns hos 
din MF-återförsäljare.
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ESSENTIAL EFFICIENT EXCLUSIVE
MOTOR

Motorhuv med utmärkt sikt l l l

Motorblocksvärmare m m m

Lågt tomgångsvarvtal l l l

Motorvarvtalsminne l l l

TRANSMISSION
Power Control-växling l l l

T-spak på manöverpanelen l - -

MultiPad-spak på Command Control-armstödet - l l

Dyna-4 − 40 km/h Speedmatching l - -

Dyna-4 − 40 km/h Speedmatching och Autodrive m l l

Dyna-6 − 40 km/h Speedmatching och Autodrive l l l

Superkryp-funktion m m m

Farthållarminnen - l l

Brake-to-Neutral − kopplingsfunktion l l l

FÖRARMILJÖ 
Standardhytt l l l

Hytt med låg position (-78 mm i höjd) m m m

Panoramahytt (5 stolpar och höger sidoruta av säkerhetsglas) m - -

Luftkonditionering med manuell inställning som standard l l m

Klimatanläggning - m l

Standardtak l l l

Frisiktstak m m m

Taklucka m m m

Luftdämpat och vridbart förarsäte l - -

Automatiskt luftdämpat förarsäte m l m

Superluxe luftdämpat & vridbart förarsäte med automatik - m l

Kylförvaring l l l

Instruktörssäte med säkerhetsbälte l l l

Mekanisk hyttfjädring m l l

Kom-hem-belysning l l l

Radioförberedd l - -

FM-radio, CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB och främre Aux-uttag m - -

DAB+-radio (digital), CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB och främre Aux-uttag m - -

FM-radio, CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB, främre Aux-
uttag, integrerad mikrofon + reglage i armstöd

- l l

DAB+-radio (digital), CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB, främre 
Aux-uttag, integrerad mikrofon + reglage i armstöd

- m m

Teleskopiska sidospeglar med vidvinkel l l m

Teleskopiska sidospeglar med vidvinkel, elektrisk inställning och uppvärmning - m l

Radar och slirkontroll m m l

SpeedSteer m m m

Datatronic 5 (traktorfunktioner/ISOBUS/MF Guide/MF Section Control/VRC/video) - m l

Fieldstar 5 – (ISOBUS/MF Guide/MF Section Control/VRC/video) m m m

 - Inte tillgänglig
l Standardspecifikation
m Tillval
*  Beroende på marknadens 

lagstiftning

MF 5S
STANDARD- OCH 
TILLVALSUTRUSTNING

ESSENTIAL EFFICIENT EXCLUSIVE
FÖRARMILJÖ 

Vändtegsautomatik - m l

TEKNIK

ISOBUS-funktion och anslutning m m l

Förberedd för MF Guide m m m

NovAtel MF Guide, under en meter m m m

NovAtel MF Guide, centimeter, NTRIP m m m

NovAtel MF Guide, centimeter, NTRIP och radio m m m

Trimble MF Guide, under en meter m m m

Trimble MF Guide, centimeter, NTRIP m m m

Trimble MF Guide, centimeter, NTRIP och radio m m m

MF Guide med avancerade körlinjer (Single Contour & Contour Segment) m m m

MF Section Control och VRC m m m

MF Connect (telemetri) m m m

CHASSI OCH HYDRAULIK
Mekaniskt manövrerade hydraulventiler 2, 3 eller 4 - -

Elektriskt och mekaniskt manövrerade hydraulventiler - 2 + 2 -
Elektriskt manövrerade hydraulventiler - - 4

Power Beyond m l l

Förberedd för lastare med mekanisk multifunktionsjoystick m - -

Förberedd för lastare med elektrisk multifunktionsjoystick m m m

Elektronisk redskapslyft med aktiv transportdämpning (ATC) l l l

Automatisk funktion för kraftuttag (aktivering av trepunktslyft) l l l

Fyrhjulsdrift l l l

Differentialspärr l l l

Funktioner för automatisk fyrhjulsdrift och automatisk differentialspärr l l l

Teleskopiska stabilisatorer l l l

Integrerad frontlyft m m m

Integrerat främre kraftuttag m m m

ELEKTRISK UTRUSTNING

Automatisk batterifrånskiljare l l l

Externa lyftreglage på skärmarna l l l

Extern start/stopp-knapp för kraftuttag på stänkskärm l l l

Arbetsbelysning l l l

Extra arbetsbelysning på ledstänger och skärmarna bak m m m

Extra LED-arbetsbelysning på ledstänger och bakre skärmar m m m

ÖVRIG UTRUSTNING (SPECIFIKATIONER KAN VARIERA BEROENDE PÅ MARKNAD)

Fjädrande framaxel m m m

Ledade framskärmar m m m

Hydraulisk släpvagnsbroms m m m

Tryckluftsbroms för släpvagn m m m
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MF 5S
SPECIFIKATIONER

MF 5S.105 MF 5S.115 MF 5S.125 MF 5S.135 MF 5S.145

MOTOR

Motorfabrikat AGCO POWER – STEG V med DOC + sotkatalysator + SCR

Antal cylindrar/antal ventiler/volym
Antal/
Antal/cm3

4/4/4 400

Cylinderdiameter/slagvolym mm/mm 108/120

Insug Turbokompressor och laddluftkylare

Typ av insprutning Common rail

Typ av fläkt Viscotronic

Maxeffekt (hk) ISO hk (kW) 105 115 125 135 145

Motorvarvtal vid maxeffekt varv/min 2 000

Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min Nm 440 460 520 540 550

Bränsletankens volym/AdBlue-tankens volym Liter 200/20

Underhållsintervall tim 600

TRANSMISSION DYNA-4 − VÄXELLÅDA MED SEMI-POWERSHIFT 

Antal växlar
Framåt x 
bakåt

16 x 16

Min. Hastighet vid 1 400 varv/min** km/tim 1,3

Antal växlar med superkrypfunktion
Framåt x 
bakåt

32 x 32

Min. Hastighet vid 1,400 varv/min* med superkrypfunktion km/tim 0,1

TRANSMISSION DYNA-6 − VÄXELLÅDA MED SUPER-ECO SEMI-POWERSHIFT 

Antal växlar
Framåt x 
bakåt

24 x 24

Min. Hastighet vid 1 400 varv/min** km/tim 1,1

Antal växlar med superkrypfunktion 48 x 48

Min. Hastighet vid 1,400 varv/min* med superkrypfunktion km/tim 0,09

Super Eco-transmission 40 km/h vid 1 530 varv/min

TREPUNKTSLYFT OCH HYDRAULIK
Reglage Höjd/djup, MF dragkraftsreglering, blandreglering, max. höjd, sänkningshastighet, stötdämpare

Typ av hydraularmar Kat. Kat. 3

Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt kg 6 000

Maximalt oljeflöde − Open Centre-pump liter/minut 32 lit/min till styrning, bromsar, differentialspärr, kraftuttag, fyrhjulsdrift

Maximalt oljeflöde − Open Centre som standard liter/minut 58 lit/min till hydraulventil och lyft (ESSENTIAL)

Maximalt oljeflöde − Open Centre som tillval liter/minut 100 lit/min till trepunktslyft och hydraulventiler (ESSENTIAL)

Maximalt oljeflöde − Closed Centre som tillval liter/minut 110 lit/min, lastavkännande system (ESSENTIAL, EFFICIENT och EXCLUSIVE)

Max antal hydraulventiler 4

Maximalt tryck Bar 200

MF 5S.105 MF 5S.115 MF 5S.125 MF 5S.135 MF 5S.145

KRAFTUTTAG (BAKRE)

Drift/styrning Oberoende/elektrohydraulisk

Standardvarvtal, kraftuttag 540/540 Eco

Tillvalsvarvtal, kraftuttag 540/540 Eco/1 000

Motorvarvtal vid:

540/1 000 varv/min 1 920/1 960

540 Eco varv/min 1 560

Kraftuttagsaxel:

Standard 6 splines

Tillval 6 och 21 splines

FRONTLYFT
Maximal lyftkapacitet kg 3 000

FRÄMRE KRAFTUTTAG

Typ Oberoende/elektrohydrauliskt/6 splines

Kraftuttagsvarvtal varv/min 1 000

BROMSAR
Typ Elhydrauliska/oljekylda

DIFFERENTIALSPÄRR

Typ Hydralock-axel fram och bak

HJUL OCH DÄCK
(För fullständigt utbud, kontakta din återförsäljare)

Fram 340/85R24 / 340/85R28

Bak 420/85R34 / 420/85R38
VIKTER OCH DIMENSIONER

(Kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din återförsäljare)

Vikt kg 5 300

Högsta totalvikt kg 9 500

HÖJD

(med standarddäck, ungefärlig mått beroende på däckfabrikat, däcktryck och last)

Vändradie – ISO 783-3 mm 4 meter med 1 700 mm spårvidd och 340/85 R24

A – hjulbas mm 2 550

B – total längd från frontviktsbryggan till trepunktens lyftarmar mm 4 331

B – total längd från frontlyftens (arbetsläge) fånghakar till trepunktslyftens fånghakar mm 4 951

B – total längd från frontlyften (transportläge) till trepunktslyftens fånghakar mm 4 512

C – höjd från centrum på bakaxeln till hyttens överdel med 
standardtak. Standardhytt med plant golv

mm 2 036 utan roterande varningsljus

C – höjd från centrum på bakaxeln till hyttens överdel. Låg hytt med plant golv mm 1 958 utan roterande varningsljus

D – Hytt − standardposition med frisiktstak mm 2 885 mm med 18.4 R38 (825 mm) utan roterande varningsljus

D – Hytt − lågprofilposition med standardtak mm 2 658 mm med 18.4 R30 (700 mm) utan roterande varningsljus

E – Maximal markfrigång  mm 525 med 420/85R38 (ta bort 80 mm för hitchkrok) A

B

E

C

D
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