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MF 8S – EN NY ERA  
Driftsäkra och användarvänliga traktorer. 

”Mycket mer än en traktor, MF 8S-serien är en 
unik förarupplevelse.  Det är morgondagens design 
byggt på Massey Fergusons starka arv.” 
Thierry Lhotte
Vice-President och Managing Director, Massey Ferguson Europa och Mellanöstern

Med unika MF 8S-serien inleds en helt ny 
era för Massey Ferguson. 8S är en komplett 
lantbrukslösning, utformad för att ge en ultimat 
användarupplevelse med möjlighet att utnyttja 
den senaste ”smart farming-tekniken”.

För att uppfylla behoven inom modernt och hållbart 
lantbruk förenar Massey Ferguson maskiner på 
högsta tekniska nivå med en hyttmiljö i en helt 
ny division! 8S erbjuder ett omfattande urval av 
uppkopplade tjänster som bidrar till att du kan 
hantera din verksamhet mer effektivt. Den här 
personanpassade upplevelsen inleds från dag ett 
och kvarstår över maskinens hela livslängd.

MF 8S är en 100%-igt ansluten traktor som startar 
en ny era av proaktiv och prediktiv support. 

Dess avancerade anslutningsmöjligheter ser 
till att förare alltid står i kontakt med gården, 
maskinparken, Massey Ferguson-återförsäljare 
samt experter. Så med 8S kan du jobba hållbart 
och effektivt samt är aldrig ensam på fälten

Det skapar även förutsättningar för en lång rad 
innovativa tjänster som skräddarsys efter dina 
behov och som har utvecklats för att din traktor 
alltid ska gå och fungera på bästa möjliga sätt, 
vilket maximerar maskinparkens effektivitet.

8S är en traktor som ligger före sin tid. Den överträffar 
allt när det gäller komfort, anslutningsmöjligheter, 
enkel användning, effektutnyttjande, effektivitet och 
låga driftskostnader.  8S är en trygg investering som 
maximerar driftstider och ökar lönsamheten i ditt bolag. 

Bara månader efter lanseringen av nya MF 8S föräras 
den med två ansedda och mycket prestigefyllda pris 
"Tractor of the Year 2021" samt "Red Dot Award, 
Product Design 2021" .
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MF 8S 
Vi påbörjade MF 8S-projektet från ett tomt papper. 
Som grund låg den globala kundundersökningen ”Voice of 
the Customer” samt djupgående intervjuer med  kunder 
och förare från flera länder runt om i hela världen.

Viktig feedback från våra kunder understrykte 
behovet av god komfort, användarvänlighet, valuta 
för pengarna, utmärkt tillförlitlighet, intuitiva och 
bekväma reglage, effektiv kraftöverföring till marken, 
realtidsuppkoppling och möjlighet att arbeta med de 
mest krävande redskapen. 

Det var ett spännande och inspirerande projekt för 
alla inblandade och en möjlighet att bygga vidare på 
Massey Fergusons starka arv av okomplicerade, driftsäkra 
och lättillgängliga maskiner.

RESULTATET: EN MASSEY FERGUSON 
TRAKTOR FÖR EN NY ERA. MF 8S.

UTFORMAD  
AV LANTBRUKARE 
FÖR LANTBRUKARE
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TILLVERKAD MED 
DESIGN
EXKLUSIV PROTECT-U KONSTRUKTION!  
MOTOR- OCH  HYTTKONSTRUKTIONEN GER SIKT, 
KOMFORT, EFFEKTIVITET OCH BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA

MF Protect U-designen är vacker, ett mellanrum på 24 cm skiljer motor samt 
hytt och är nog det det mest markanta och unika. Utformningen skyddar, 
ökar komforten samt ger bästa möjliga sikt framåt. Motorn är helt inkapslad 
och isolerad från hytten, vilket minskar både ljudnivån och vibrationerna inne 
i hytten. Det gör den till marknadens tystaste med bara 68 dB!  Även motorns 
kylningssystem har ökats och effektiviserats för maximal prestanda utan att 
det påverkat ljud eller klimat i hytten. Hytten, motorhuven med sin getingmidja 
och den sluttande vindrutan som böjer sig mot fronten, ger rymd, komfort och 
oöverträffad sikt åt alla håll. 

PROTECT-U-
KONSTRUKTION
Den inkapslade motorn bidrar till det allra 
främsta inom motorprestanda genom att förbättra 
kylningskapaciteten med ständig tillförsel av friskluft.

VÅRT FÖRFLUTNA 
DRIVER VÅR 
FRAMTID
Nya MF 8S förenar radikal design i ett praktisk syfte. 
Den effektfulla "neo-retro" designen hedrar varumärkets 
arv, vilket illustreras i en ny tolkning av den ikoniska 
grå MF-sabelranden på sidan samt häst "coller" motivet 
på motorhuven,  historiska drag med anor från MF 100 
och MF 3000.

VÅRT FÖRFLUTNA ...

... DRIVER VÅR FRAMTID

”  Morgondagens design! 
Massey Fergusson

”
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FYRA MODELLER ATT VÄLJA MELLAN, DETTA ÄR ETT AV DE BÄSTA VAL DU KAN GÖRA. 

MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Motor AGCO Power – steg V – allt-i-ett-teknik

Motorkapacitet Sexcylindrig, 7,4 liter

Transmission Dyna 7 eller nya Dyna E-Power 

Max. effekt vid 1 850 varv/min 205 hk 225 hk 245 hk 265 hk

Max. effekt, motoreffektstyrning 225 hk 245 hk 265 hk 285 hk

Max. vridmoment vid 
1 000–1 500 varv/min

950 Nm 1 000 Nm 1 100 Nm 1 200 Nm

EN SNABBTITT 
PÅ DIN MF 8S 
8S är en traktor som ligger före sin tid. Den överträffar 
allt när det gäller komfort, anslutningsmöjligheter, 
enkel användning, effektutnyttjande, effektivitet, 
låga driftkostnader. 8S är en trygg investering som 
ger tillförlitlighet på högsta nivå och maximerar 
driftstiden för att öka  lönsamheten i ditt bolag.

NÄSTA NIVÅ AV RYMD, KOMFORT, 
ERGONOMI OCH UPPKOPPLING

Marknadens tystaste hytt endast 68 dB 
och 360° sikt åt alla håll. Hög körkomfort 

tackvare hytt- och framaxelfjädring och 
nya MF V-display skärmen visar tydligt all 
nödvändig information. Nytt armstöd ger 

klassledande kontroll över alla traktorfunktioner

LÅG DRIFTSKOSTNAD

 A Motoreffektivitet – max. effekt och 
max. moment vid låga motorvarv 

sänker bränsleförbrukningen med 
10 % och minskar ljudnivån

 A Underhållsfri hydraulisk ventiljustering 

 A Enkel åtkomst för dagligt underhåll

 A MF Care-avtalsplaner för 
reparation och underhåll

EFFEKTIVA DRIVLINOR GER HÖGRE PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET

 A Nya Dyna-7 powershift-transmissioner ger oerhört 
mjuk växling, vilket förbättrar komforten

 A Dyna E-Power-transmissionen med dubbelkoppling möjliggör växling 
under belastning utan momentförlust över hela användningsområdet

 A Båda transmissionerna levereras med funktionen Engine Power Management 
(EPM) i syfte att leverera mer effekt när den som mest behövs

 A Perfekt kombination mellan motor och transmission ger maximal kapacitet 
och effektutnyttjande vilket reducerar effektförlusten med upp till 26 %

ANVÄND DIN SMARTPHONE 
FÖR ATT STIGA IN I MF 8S

 STEG 1 

Använd en app för läsning av 
QR‑koder. Ladda ned den kostnadsfritt 
från iTunes eller Android Play Store.

 STEG 2 

Öppna appen och skanna 
den här QR‑koden ...

 STEG 4 

Upplev den fullständiga VR 3D 
Experience genom att klicka 
på den särskilda ikonen och 
använda VR‑glasögon.

 STEG 3 

... och stig in i din 
Massey Ferguson-traktor.

Upplev eXperience i 2D genom 
att flytta runt din smartphone 
i alla riktningar eller genom 
att använda fingrarna. 

VIRTUELL 
VERKLIGHET

STYRKA FÖR DE MEST 
KRÄVANDE REDSKAPEN
Upp till fem hydrauluttag bak (utan hitch), 
Power Beyond, 3 tons hitchkrok, Frontlyft 
och frontlastare med 3-live. Effektivt 
hydraulsystem (pump 150 – 205 l/m) med 70 L 
tillgänglig olja i tanken ökar effektiviteten. 

Okomplicerad, smart och hållbar teknik 
för lantbruket. Nya terminalen Datatronic 5 
har program för modern precisionsodling. 

 A Skärmar: Datatronic 5 och Fieldstar 5 är 
lättanvända pekskärmar för intuitiv användning. 

 A MF ISOBUS: : redskapsdata direkt i 
Datatronic 5 eller Fieldstar5 skärmen 
dvs minimalt med skärmar behövs. 

 A Nya MF Guide: autostyrning där funktionerna 
är integrerade i traktorns terminal. 

 A MF Section Control: automatisk styrning 
av ISOBUS-redskaps olika sektioner,  
möjlighet att kontrollera 36 sektioner

 A MF Rate Control: styra givan efter 
insatskarta, upp till fem olika insatsmedel 

 A MF TaskDoc: registrerar jobbet och skapar 
en fil så du tryggt kan dokumentera 
insatsen på gårdskontoret. 

 A MF Connect: telemetrisystem som möjliggör 
fjärrövervakning och beslutsfattande på distans 
nästan i realtid. Koordinera din maskinpark, 
planera underhåll tillsammans med din MF 
verkstad och maximera driftstiden.
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68 DB
Tystaste hytten på marknaden, 

minskar stress och trötthet. 

SIKT

6,6 m2  
GLASYTA  

lutande vindruta förbättrar sikten,  
ökar kontrollen samt höjer säkerheten 

3,4 m3  
utrymme för dig och en passagerare

FOKUS PÅ 
KOMFORT

HYTTEN  
EN ”NY ERA” 
av komfort, 
rymd och sikt
I decennium har Massey Fergusson 
varit känd för att ha drivit 
utvecklingen av hytter. En tradition 
som MF 8S nu tar till en helt ny 
nivå med Protect-U designen. 

Vi arbetar hårt med att skapa en 
produktiv förarmiljö som kombinerar 
rymd, komfort, sikt och tysthet 
med ergonomi samt enkel och 
användarvänlig teknik. För vi vet 
att en trygg och säker arbetsmiljö 
ökar produktiviteten och det skapar 
mer intäkter för verksamheten. 
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TILLVERKAD FÖR 
ENTREPRENÖRER

”  Våra förare ska vara pigga 
och uppmärksamma så en 
bra förarmiljö är viktigt under 
långa arbetsdagar

”EN TRAKTOR SKA INTE BARA VARA BEKVÄM FÖR 
FÖRAREN, DE MÅSTE ÄVEN KÄNNA SIG STOLTA. 

En förare som är stolt över sitt jobb är också mer 
produktiv vilket påverkar lönsamheten. Är du 
entreprenör eller driver en stor gård med många 
anställda, MF 8S är en traktor de blir stolta att köra.

Den moderna uppkopplade och bekväma förarmiljön 
består av eleganta material och en finish av hög kvalitet. 
Inget har lämnats åt slumpen i nya MF 8S-hytten, den 
har konstruerats med ett mål – fulländad förarmiljö!

IBLAND ÄR DET SMÅ DETALJER SOM 
GÖR STOR SKILLNAD I DIN VARDAG. 

DEN NYA INFORMATIONS- OCH 
INSTÄLLNINGSSKÄRMEN 

MF vDISPLAY. Den lättavlästa 
digitala instrumentpanelen i 
MF 8S kan individanpassas.

ALLTID ANSLUTEN – två USB-portar och justerbar telefon- 
och surfplattehållare finns att beställa via AGCO Parts.

En Bluetooth RDS/MP3-radio som möjliggör 
handsfree-samtal är monterad som standard.

ENKEL OCH SÄKER IN- OCH URSTIGNING. 
En stor bred dörr, fotsteg, ledstänger 

och en vinklingsbar rattstång ger 
klassens bästa åtkomlighet till hytten.

TILLVERKAD FÖR 
KOMFORT
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SOLSKYDD. Stort tak, sluttande 
vindruta och upp till fyra 

solskydd, tillsammans ger det 
totalt skyddande skugga.

FRÄMRE VINDRUTETORKARE. 
Med MF Protect-U-

hyttkonstruktionen uppnås 
72 % täckning av vindrutan. 

Torkare till högersida 
finns som tillval. 

SIDOSPEGLAR med en justerbar 
övre och nedre del som ger bästa 
sikt under transport och minskar 
döda vinkeln. Tillvalen omfattar: 

elektrisk uppvärmning och 
elektroniskt inställbara speglar.

16 LED-LAMPOR SOM TILLVAL 
förvandlar natt till dag. Automatisk 
aktivering varningsljus, fördröjning 
av hyttbelysningen samt automatisk 
släckning av arbetsbelysningen.

HYTTFJÄDRING ger extra komfort. Två typer är tillgängliga:  
mekanisk och aktiv mekanisk. 

Den AKTIVA och justerbara MEKANISKA HYTTFJÄDRINGEN 
har bussningar av silent-block-typ och fjäderassisterade 
stötdämpare för optimal dämpningskraft i alla körsituationer.

TILLVERKAD FÖR 
KOMFORT

BASMODELL

Luftfjädrat och vridbart säte

EFFICIENT-VERSION

Automatiskt luftdämpat och 
vridbart förarsäte med värme 
och lateral plandämpning

EXCLUSIVE-VERSION

Automatiskt luftdämpat och 
vridbart säte i halvläder, ventilerat, 
2 uppvärmningsnivåer, ryggstöd 
med lateral plandämpning 
och Dual Motion, med 
dynamiskt dämpningssystem

... och automatisk hantering är 
tillgänglig via Datatronic 5 som är 

standard på Exclusive-versionen 
(tillval för Efficient-versionen) ...

... och reglagen är lättåtkomliga 
på armstödet.

Ha alltid fräscha drycker och mat 
till hands tack vare KYLBOXEN 

under passagerarsätet.

SLÅ DIG BARA 
NED OCH HA DET 
BEKVÄMT UNDER 

HELA ARBETSDAGEN 
Massey Ferguson erbjuder 

klassens bästa säte beroende 
på modell och tillval vilket 

ger enastående komfort

PERFEKT HYTTKLIMAT
EFFEKTIV AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING med 14 ventiler 
placerade runt föraren och ger perfekt luft fördelning. 
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TILLVERKAD FÖR  
KOMFORT
Efficient är det mellanstora specifikationspaketet för 
MF 8S-serien. Det är konstruerat för att hjälpa dig 
att arbeta smartare och uppnå bättre resultat. 
Efficient-paketet för ökad produktivitet tack vare funktioner som möjliggör 
snabbare arbete, bättre resultat, större precision samt god komfort, genomtänkt 
ergonomi och hög tillförlitlighet. Ha full kontroll på de mest tekniskt avancerade 
och krävande redskapen så du kan maximera deras  produktivitet.

EFFICIENT-VERSION
AVANCERAD UTRUSTNING SOM ÖKAR DIN EFFEKTIVITET 

KOMFORT OCH SÄKERHET EFFICIENCY ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

STANDARD Quadlink-framaxelfjädring
Mekanisk hyttfjädring
Luftkonditionering med manuell inställning
Automatiskt luftdämpat och vridbart förarsäte 
med värme och plandämpning
Radio/Bluetooth/USB-anslutning – med 
integrerad mikrofon – reglage i armstödet

Dyna-7- eller Dyna E-Power AutoDrive-
transmission, 40 km/h
Nytt ergonomiskt armstöd med många funktioner
Closed Centre-hydraulik med 150 l/min
Elektriskt och mekaniskt reglerade hydraulventiler

MF Connect-telemetri med 5-års fritt abonnemang

TILLVAL Mekanisk aktiv hyttfjädring
Automatisk luftkonditionering
Arbetsbelysning med 16 LED-lampor
Backkamera
Elektriskt inställbara ytterspeglar med uppvärmning
Automatiskt luftdämpat och vridbart säte 
i halvläder, ventilerat, 2 uppvärmningsnivåer, 
ryggstöd med plandämpning och Dual Motion, 
med dynamiskt dämpningssystem
Radio/Bluetooth/USB-anslutning/DAB+ med 
integrerad mikrofon – reglage i armstödet

Eco Dyna-7- eller Dyna E-Power-transmission, 50 km/h
Closed Centre 205 l/min eller ECO-hydraulik, 205 l/min
Frontlyft, 4 800 kg, kat. 3
Främre kraftuttag, 1 000 varv/min

Datatronic 5, 9-tums pekskärm med nytt gränssnitt 
för alla traktorfunktioner och all traktorteknik
Fieldstar 5-terminal
ISOBUS
MF Guide-system med avancerade körlinjer
MF Section and Rate Control
MF TaskDoc Pro
MF Next Management FMIS
MF TaskDoc för registrering av data för alla jobb

Datatronic 5, 9-tumsterminal 
som tillval

Multipad-reglage

Autodrive 

EFFEKTIV ELEKTROMEKANISK 
MULTIFUNKTIONSJOYSTICK

A höj frontlyft eller lastare
B sänk frontlyft eller lastare
C ventil frontlyft eller tilt lastare
D ventil frontlyft eller tilt lastare

Fritt val av funktion 

Framåtreglage

Rullknapp för 
proportional styrning 
av 3-dje funktion. 

En fjärde 
hydraulfunktion

Öka eller minska 
varvtalet 

Backningsreglage

Två mekaniska hydraulventiler

Reglage för lampor och luftkonditionering

Handgas

Av / På 4 wd samt diffspärr 

Telefon- och radioreglage

Djupreglering av lyft

Inkoppling av kraftuttag 

Lyftarmar bak 

Kraftuttagsvarvtal
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TILLVERKAD FÖR  
KOMFORT
Exclusive är en kombination av avancerad mångsidighet och förfining gjord för förare 
som ställer stora krav på komfort, ergonomi, hög tekniks nivå, användarvänliga 
funktioner, automation, uppkoppling samt genomtänkta lösningar för precisionsodling. 
Den här versionen är gjord för förare som har krav på mer intensiv och storskalig driftsinriktning 
och som har behov av en högre teknisk utrustningsnivå som ger kostnadseffektiva fördelar 
för deras verksamhet. ”Exclusive”-armstödet har många fördelar som ökar komforten 
och bekvämligheten vid hantering av reglage/funktioner som används ofta. 

Datatronic 5 som är standard på Exclusive har 9 tums pekskärm för att enkelt hantera traktorfunktioner, 
snabb tillgång till Isobus som förenklar redskapsanvändningen samt alla MF´s Smart Farminglösningar. 

Med hjälp av Exclusive-paketet kan du manövrera de mest tekniskt avancerade och krävande redskapen 
för att utnyttja deras fulla potential så du kan förbättra din produktivitet och maximera lönsamheten. 

EXCLUSIVE-VERSION
DET OPTIMALA UTTRYCKET FÖR PRODUKTIVITET OCH INNOVATION

KOMFORT OCH SÄKERHET EFFICIENCY ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

STANDARD Quadlink-framaxelfjädring
Mekanisk aktiv hyttfjädring
Automatisk luftkonditionering
Arbetsbelysning med 16 LED-lampor
Backkamera
Elektriskt inställbara ytterspeglar med uppvärmning
Automatiskt luftdämpat och vridbart säte 
i halvläder, ventilerat, 2 uppvärmningsnivåer, 
ryggstöd med plandämpning och Dual Motion, 
med dynamiskt dämpningssystem
DAB-radio, Bluetooth, med integrerad mikrofon

Dyna-7- eller Dyna E-Power AutoDrive-
transmission, 40 km/h
Alla reglage i det ergonomiska armstödet 
med Multipad-reglage
Closed Centre-hydraulik med 150 l/min
4 elektriska bakre hydralventiler med elektrisk 
joystick och fingertips reglage. 5 st utan hitch

Datatronic 5 9-tums pekskärm med nytt gränssnitt 
för alla traktorfunktioner och all traktorteknik
Förberedd från fabrik för MF Guide-autostyrning
MF Connect-telemetri med 5-års fritt abonnemang 
MF TaskDoc för registrering av data för alla jobb
ISOBUS

TILLVAL Eco Dyna-7- eller Dyna E-Power-transmission, 50 km/h
Closed Centre 205 l/min eller ECO-hydraulik, 205 l/min
Frontlyft, 4 800 kg, kat. 3
Främre kraftuttag, 1 000 varv/min
Upp till åtta elektriska hydraulventiler, 5 bak 
(utan hitch) och 3 fram på Exclusive-armstödet.
Helt konfigurerbara och anpassningsbara

MF Guide-system med avancerade körlinjer
MF Section and Rate Control
MF TaskDoc Pro
MF Next Management FMIS
Fieldstar 5-terminal

EXKLUSIV ELEKTRO-
HYDRAULISK JOYSTICK

A höj frontlyft eller lastare
B sänk frontlyft eller lastare
C ventil frontlyft eller tilt lastare
D ventil frontlyft eller tilt lastare 

Datatronic 5, 
9-tumsterminal

Inkoppling av kraftuttag 

Multipad-reglage

Autodrive 

Handgas

Av / På 4 wd samt diffspärr 

Telefon- och radioreglage

Djupreglering av lyft

Reglage för lampor och luftkonditionering

3 hydraulventiler med 
fingertoppsstyrning (utan hitch)

Fritt var av funktion 

Rullknapp för proportional 
styrning av 3-dje funktion. 

En fjärde hydraulfunktion
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TILLVERKAD FÖR 
SMART FARMING 
OCH ANSLUTNINGS-
MÖJLIGHETER
De nya MF 8S modellerna tar precisionsodling  
och uppkoppling till en ny nivå!  
8S har senaste MF Connective paketet som levereras med realtidsinformation 
och dokumentations tjänster. Nya intuitva Datatronic 5 samt Fieldstar 5 
har gränssnitt som stödjer "Smart Farming" samt senaste Agriculture 4.0 
funktioner som tillexempel. MF Guide, MF Section, MF Rate Control 
samt dataöverföring och hantering med MF TaskDoc / TaskDoc Pro. 

”  Vi bedriver ett modernt jordbruk med den senaste 
tekniken för precisionsodling och behöver en maskinpark 
med hög teknisk nivå som stödjer detta.

”

DATATRONIC 5
Drivs av Fuse® Smart Farming-lösningar

Fullständig kontroll av traktorfunktioner: 
ställ in transmission, motor och hydraulik, men 
även klimatanläggning, lampor mm. Här finner 
du även Dual Control en funktion som underlättar 
hanteringen av delade hydralupphängda 
redskap eller utrustning monterat både fram 
och bak på traktorns hydraularmar genom att 
automatisera början och slutet av ett "fältdrag".

Videoläge – bilder från en inbyggd kamera kan 
visas på konsolskärmen, vilket ger förare möjlighet 
att övervaka komplexa redskap eller helt enkelt 
förbättra säkerheten och effektiviteten vid backning.

Inställningar för vändtegsmanövrering – 
Datatronic 5 levereras som standard med det mest 
intuitiva och lättanvända automatiska systemet för 
vändtegsmanövrering som finns på marknaden idag. 
Det har utformats för att spara mycket tid 
på vändtegarna. Det är en lösning som ger dig 
möjlighet att koncentrera dig på hela arbetsuppgiften 
istället för ett moment, allt för att underlätta för dig 
som förare och på samma gång maximera kapaciteten

Spara data och inställningar – Lagra alla 
viktiga inställningar och/eller skapa 
helt individanpassade. Värdefulla konfigurationer 
med användarinställningar kan systemet spara 
samt under drift registrera information om 
bearbetad area, bränsleförbrukning, arbetstimmar 
och mycket mer. Alla inställningar och parametrar 
kan lagras i Datatronic 5 terminalen. Fakta som 
kan användas nästa gång redskapet används. 

ISOBUS MultiPad-omkopplingstilldelning – 
ISOBUS-redskap kan styras direkt med hjälp av 
MultiPad-reglaget. Det är mycket praktiskt att ha alla 
styrfunktioner (traktor och redskap) på samma reglage 
än att använda extra displayer och reglage. Något som 
både förenklar din vardag och minskar stressen. 

ISOBUS redskapsstyrning – ISOBUS möjliggör 
att ett styrsystem från redskapens tillverkare visas 
direkt på traktors terminalskärm och enkelt kan 
integreras med traktorns system. Färre skärmar 
behövs i hytten vilket både underlättar jobbet och 
förbättrar sikten. Anslut bara redskapets kabel till 
traktorns ISOBUS-uttag, så laddar systemet automatiskt 
upp arbetsmenyerna och visar dem på skärmen. 
Och du kan enkelt göra egna personliga inställningar 
som lagras till nästa gång du använder redskapet 
MF 8S ISOBUS omfattas av AEF-certifieringen.
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ENKEL, SNABB 
INSTÄLLNING 

MED FUNKTIONEN 
GO MODE  

Körklar på 5 minuter! Tre enkla steg och 
även en förstagångsanvändare kan att 

börja arbeta med autostyrning. 

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

Med Massey Fergusons nya MF Guide finns 
det nu två olika mottagarsystem: NovAtel® 
och Trimble®. Det går även i fortsättningen att 
använda befintlig Trimble® RTK-infrastruktur 
på gården, till exempel NTRIP. Kontakta en 
lokal Massey Ferguson-återförsäljare 
eller -distributör för mer information. 

... REDSKAP ... ... KÖRSPÅR ...

2 cm: NovAtel/Trimble RTK 

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

15–30 cm: NovAtel/Trimble, standard

RTK‑korrigeringar

ALTERNATIV FÖR 
MOTTAGARE OCH 
KORRIGERINGS-

SIGNALER

VIKTIGA FÖRDELAR FÖR DIG

... GO!

TILLVERKAD FÖR 
ATT HÅLLA DIG 
PÅ BANAN
MF Guide är Massey Fergussons system för 
Autostyrning. MF Guide har en noggrannhet ner 
på meter, decimeter eller centimeter nivå. Något som 
möjliggör effektiv precisionsodling på din gård.

12 %  
BRÄNSLEBESPARING

Autostyrningssystem har 
visat sig spara upp till 

12 % bränsle vid fältarbete.

KOMFORT
MF Guide minskar trötthet och 

stress 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  
ÖVERLAPPNINGAR

MF Guide avlägsnar  
i stort sett överlappningar 

och mistor. 
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MF Section Control är den nya lösningen för precisionsodling 
från Massey Ferguson. Den omfattar den mest avancerade och 
effektiva funktionen för sektionskontroll genom att hantera upp 
till 36 sektioner och och 5 insatsvaror. Med den helautomatiska 
sektionskontrollen för ISOBUS-redskap kan förare så utsäde, sprida 
gödning eller bekämpningsmedel utan överlappning. Det förhindrar 
dubbelbehandling och bearbetning av områden utanför fältkanterna. 
Med hjälp av den okomplicerade och lättanvända funktionen 
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 spridning och förbättrad avkastning.

Variabel spridning med VRC (styrning av variabel spridning)
Dataöverföring med TaskDoc™ Pro ger nu möjlighet till spridning av 
variabel giva. Mängden insatsmedel kan med precision anpassas efter 
jordens eller växternas behov för exakt insats och ökad avkastning. 
De individuella valen för utsäde, gödning och bekämpningsmedel 
visas på spridningskartor. De tas sedan upp under drift och 
utförs automatiskt. Den stora fördelen är att: insatser kan definieras 
och planeras med hjälp av fältdatabasen och sedan spridas med 
högsta precision. Du kan till exempel skräddarsy spridningen av 
växtskydd eller gödning för att få maximal kontroll och precision på 
insatsen vilket förbättrar avkastningen och höjer lönsamheten. 

Information är nyckeln, för med exakt mätdata samt uppdaterade registreringar  
kan du fatta korrekta beslut.  Det nya TaskDoc™-systemet har en viktig plats  
i framtidens lantbruk. Lantbrukaren kan öka sin produktivitet tackvare den  
kunskap han får via all ovärderliga precisionsdata.

Med TaskDoc™ registreras, dokumenteras och analyseras alla insatser snabb och 
enkelt i fältregistret. Data överförs via ett USB-minne från Datatronic 5-terminalen till 
kontoret tackvare ISOBUS-standarden TC-BAS. Fakta om insatsen dvs utsädesmängd, 
gödning osv samt bränsleförbrukning finns tillgängligt direkt när arbetet har slutförts.

Med TaskDoc™ Pro-versionen är även registrering av GPS-positionsdata samt 
dataöverföring i realtid möjlig. Allt går via den  säkrade mobila molntjänsten AgriRouter.

All överföring inkl MF Next Management FMIS sker automatiskt och trådlös tackvare 
ISOXML-kompatibel programvara för fälthantering och kartering. All data som använts 
och överförs kan även övervakas via Datatronic 5-terminalen under arbetet.

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

informationssystem för gårdshantering (Farm 
Management Information System, FMIS), 
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.

MF TASKDOC OCH AGRIROUTER:  
DEN NYA GENERATIONENS 
MASKINKONTROLL AGRIROUTER

100 l/ha

120 l/ha

150 l/ha

130 l/ha

LantbrukareMaskintillverkare

EntreprenörApp-leverantör

ÅterförsäljareFöretag inom insatsvaror

RådgivareLivsmedelsindustri

Extern tjänsteleverantörExterna plattformar för datautbyte
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TILLVERKAD FÖR 
PRESTANDA
DET ÄKTA UTTRYCKET FÖR EFFEKTUTNYTTJANDE
Nya MF 8S, har marknadens mest utvecklade SCR-motorteknik. 
Hållbar teknik, effekt och vridmoment  för krävande lantbruk samt 
bra totalekonomi gör MF 8S till en obestridd klassledare.

EF
FE

KT

MOTORVARVTAL (varv/min)

MF 8S, EFFEKTKURVOR
+ 20 hk*

EPM

MAXIMAL EFFEKT

EPM är tillgänglig för hela området 
(inte bara vid max. effekt)

Konstant effekt mellan varvtal 
vid max. effekt och varvtal 
vid max. vridmoment

MF 8S, VRIDMOMENTSKURVOR

VR
ID

M
OM

EN
T

MOTORVARVTAL (varv/min)

VRIDMOMENT MED EPM

STANDARDVRIDMOMENT

•  Extra vridmoment är tillgängliga för hela området
•  Höga vridmoment även vid låga varvtal

- 40 %  
partikelreduktion

LÅGA UNDERHÅLLS-
KOSTNADER

+ 5 HK  
max. effekt

UPP TILL 12 %  
mer vridmoment

EFFEKTIV  
HÅLLBARHET

Den sexcylindriga AGCO Power-motorn, 7,4 l, maximerar 
fördelarna med det mest miljövänliga reningssystemet i syfte 

att förbättra luftkvalitet, dämpa klimatförändringar och bidra till 
en tystare miljö för föraren och grannskapet under arbetstiden.

INGA KOMPROMISSER
Allt-i-ett-reningssystemet har 

placerats smidigt under hytten, 
vilket bidrar till den goda sikten

+ 5 %  
produktivitet

- 5,5 DB  
tack vare  

lägre motorvarvtal

10 % BRÄNSLEBESPARING
Bränslebesparingar tack 
vare lägre motorvarvtal

+ 8 % EFFEKT 
med motoreffektstyrning

LÅGT 
TOMGÅNGSVARV
Ett automatiskt system för låg 

tomgång minskar motorvarvet för att 
spara bränsle och minska ljudnivån

EPM
EPM GER UPP TILL 20 HK MER  
NÄR DETVERKLIGEN BEHÖVS 

Det innebär att MF 8S automatiskt svarar på den belastning den utsätts 
för och ställer in bränsleinsprutningen därefter, vilket ger extra effekt. 
Konstruerad i syfte att tackla tufft transport- och kraftuttagsarbete. 
Den avancerade elektroniska motor- och transmissonsstyrningen gör att 
mer effekt automatiskt finns tillgänglig under belastning eller vid körning.

Max. EPM

Max. effekt

EFFEKT

HASTIGHET

Fältarbete med hydraulik

eller

kraftuttag

eller

över 18 km/h

TRANSPORT

0,1* till 6 km/h > 18 km/h

Pr
og

re
ss

iv 
m

ot
or

 eff
ek

t-
st

yr
ni

ng
 fr

ån
 6

 ti
ll 

18
 k

m
/h

*EPM aktiveras när traktorn rör sig

Endast fältdrivning
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Med multipad reglaget hanterar du enkelt 
transmissionen, farthållare, bakre trepunktslyften, 
kraftuttaget, vändtegsautomatiken samt även två av 
hydraulventilerna via den integrerade microjoysticken. 
Användarvänligt för bästa förarkomfort! 

”  Kontrollen ligger 
i dina händer.

”

Mikrojoystick – reglage för 
2 bakre hydraulventiler

Reglage för bakre lyft 
Upp/neutral/ned

Farthållare C1

Motorvarvtalsminne A

Farthållare C2

Reglage för körning framåt

Backningsreglage

Val av transmissionsläge I/II

Transmissionsinställningar

Anpassningsbara funktioner

MF Guide-aktivering

POWER CONTROL-
REGLAGE
Det unika Massey Ferguson Power 
Control-reglaget är enkelt och ger 
okomplicerad tre-i-ett-drift. 

DU KAN:

-  växla mellan framåt /bakåt  

-  växla hastighet och områden: uppåt   

och nedåt   

-  frikoppla  
-  välja neutralläge.

HÖGER HAND ÄR ALLTID FRI 
ATT MANÖVRERA LASTARE 
ELLER ÖVRIG HYDRAULIK

HÖGEFFEKTIVA 
TRANSMISSIONER
NÄR DET GÄLLER DRAGKRAFT, HAR VI VÄXLAT 
UPP MED TANKENS HASTIGHET

MF 8S finns med två nya och automatiserade transmissioner 
vilka erbjuder avancerad användarvänlig teknik för effektiv och 
smidig växling för att få maximal kraft till marken. Växlingen är 
helautomatisk och lika snabb som tankens hastighet. 

DYNA-7 OCH DYNA E-POWER ÄR DE BÄSTA 
TRANSMISSIONSVALEN NÅGONSIN. 

Enkel användning. Smart manövrering. Maximalt effektutnyttjande. 

TILLVERKAD FÖR 
KONTROLL
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DYNA E-POWER
En ny era av transmissionsteknik 
med dubbelkoppling.

Dyna E-Power är den nya transmissionen 
med dubbelkoppling som har 

konstruerats av Massey Ferguson för 
MF 8S-sortimentet. Med Dyna E-Power 

har vi utvecklat ett system för effektiv 
kraftöverföring till marken som överträffar 

alla andra vad gäller enkel användning 
och precision. Upplev effektiviteten 
med en halvautomatisk transmisson 
förenat med komforten från en CVT! 

I centrum hos Dyna E-Power-transmissionen 
med 4 områden och 7 powershift-steg finns 

dubbelkopplingen, vars teknik liknar den 
som du är van vid i en helautomatisk bil.

EFFEKTIV EFFEKT. 
BELASTNING UTAN 
MOMENTFÖRLUST.

EN SNABBTITT PÅ FÖRDELARNA 
MED DYNA E-POWER
 A Mycket effektiv dubbelkopplingsteknik 

likhet med många automatbilar 

 A Överför kraft från motorn till marken 
– effektivt och produktivt

 A Förhindra effektförlust tack vare belastning utan 
momentförlust över hela användningsområdet

 A Omedelbar ändring av växel/gruppväxel betyder 
oavbruten kraftöverföring till marken

 A Ger CVT-liknande drift, vilket ökar förarens 
komfort och den övergripande effektiviteten

 A Växling utförs smidigt, mjukt och effektivt 
med bara 9 % skillnad mellan växlarna i 
fältläge dvs i grupp 2 och 3 (5 - 20  km/h)

 A  15 växlar i fältarbetsgruppen (i autodrive) 

- 26 % 
effektförlust

28x28 
växlar

5 % 
bränslebesparingar

Vid helautomatisk eller manuell drift är det 
också möjligt att med hjälp av MultiPad- eller 
Control-reglaget, justera hur aggressivt och 
snabbt helautomatiska växlingar utförs i syfte 
att matcha arbetet med förhållandena. 

 MJUKA ÖVERGÅNGAR GENOM ALLA VÄXLAR:

Plan form under kurvans första hälft 
för mer precision på fältet. 
Brantare kurva under andra hälften i syfte 
att uppnå topphastigheten snabbare.

DYNA E‑POWER‑TRANSMISSION

Km/tim

VÄXLAR I FÄLTARBETE (I autodrive)
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DYNA-7-
TRANSMISSION
Transmissionsteknik utvecklad 
för bästa effektutnyttjande 

DYNAMISKA 
PRESTANDA  
LEVERERAS 
SOM STANDARD 

Massey Fergusons nya halvautomatiska 
Dyna-7-transmission bygger på den 

starka traditionen från Dyna-6, som är 
välkänd för prestanda och effektivitet. 
Nu har den förfinats ytterligare. Det ger 
inte bara en extra powershift-växel och 

mjukare växling, utan är även 15 % mer 
effekt jämfört med Dyna-6.

Dyna-7 levereras med Eco som standard − 
vilket minskar motorvarvtalen vid maximal 
hastighet framåt, vilket ger tystare körning 
och mindre bränsleförbrukning.

Dyna-7 förenar enkel hantering med 
fullständig effektivitet, vilket skapar 
en unik förarupplevelse. Dyna-7 har 
en unik, smidig Dynashift-växling i sju 
steg i var och en av de fyra grupperna. 
Det ger ett oerhört flexibilitetsomfång 
med kopplingsfri växling över ett brett 
varvtalsområde, vilket skapar maximala 
prestanda på fältet. Både Dynashift- och 
gruppväxling görs under belastning utan 
behov av att använda kopplingspedalen.

- 15 %  
effektförlust jämfört 

med Dyna-6

28x28  
växlar

5 %  
bränslebesparingar

EN SNABBTITT PÅ FÖRDELARNA MED DYNA-7
 A 12 växlar i fältarbetsgruppen

 A Maximal hastighet på 40 km/h eller 
50 km/h* vid lågt motorvarvtal (Eco)

 A Eco-funktionen möjliggör topphastigheter vid låga 
motorvarv (maximalt 53 km/h vid 1 650 varv/min), vilket 
ger en låg ljudnivå och sänker bränsleförbrukningen

 A Inställningar av farthållaren (C1/C2)

 A Brake-to-Neutral: transmissionen läggs 
i friläge när du bromsar

 A Justering av växlingens progressivitet separat 
inställning för framåt och bakåt

 A Justering av progressivitet för Dynashift-steg

* Beroende på marknadens lagstiftning

DYNA‑7‑TRANSMISSION

OMRÅDE 1
(Växel A–G)

OMRÅDE 2
(Växel A–G)

OMRÅDE 3
(Växel A–G)

OMRÅDE 4
(Växel A–G)

Km/tim

VÄXLAR VID FÄLTARBETE



*Spårvidd 1 950 mm med 600/70R30-framdäck
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”  Vår mark består av tung lera 
så det är otroligt viktigt att 
minimera markpackning.

”

Axelavståndet är 3,05 m, vilket ger förbättrad 
stabilitet med eller utan tunga redskap, 
bibehåller höga dragkraftsnivåer på fältet 
och förbättrad komfort vid transport.

Kombinationen av axelavstånd och chassit hos MF 8S 
innebär att mindre ballastvikt krävs, vilket garanterar 
minskat marktryck vid jordbearbetning och sådd.  

IDEALISKT AXELAVSTÅND 
FÖR MAXIMAL EFFEKT MED 
MINIMAL MARKPACKNING. 

5,7 m  
vändradie*

POSITIV BELASTNING  
NÄR TYNGDEN ÄR VIKTIG. 
I syfte att klara intensivt dragkraftsarbete 
eller motballast (fram eller bak) behöver du 
ibland extra vikt. Därför finns det ett brett 
utbud av ballastvikter. MF 8S kan utrustas 
från fabrik med extra vikter fram och bak 
så att den passar dina behov exakt. 

QUADLINK FRAMAXELFJÄDRING
Den nya och innovativa framaxelfjädringen 
är ett tillval som höjer komforten, ökar 
dragförmågan samt förbättrar säkerhet 
vid transport. Den geniala konstruktionen 
ger överlägsen åkkomfort, snäv vändradie, 
full pendlingsvinkel och hög markfrigång. 
Ett enkelt och helt underhållsfri system. 

 SPEEDSTEER
Föraren kan ställa in rattutslaget för att 
uppnå en viss styrvinkel. Underlättar förarens 
jobb och ger snabbare vändningar.

MANÖVRERBARHET
Ökad manöverbarhet vid vändtegssväng 
eller arbete med lastare. 

Enastående vändradie tackvare chassits 
och motorhuvens unika utformning. 

TILLVERKAD FÖR 
MÅNGSIDIGHET 
OCH DRAGKRAFT
Traktoreffekt betyder ingenting om den 
inte kan överföras till marken!  
Med en minsta vikt på bara 8,7 ton är traktorerna i 
MF 8S-serien lättare än andra i den här klassen. Det ger 
minimalt marktryck för förstklassigt arbete och transport, 
medan den kraftiga konstruktionen även gör det möjligt 
att klara tung last eller ballastvikter för dragarbete. 

Ett stort urval av ballastvikter och däck, inklusive en stor 
bakhjulsdiameter på 2,05 m, garanterar att traktorerna 
i MF 8S-serien kan anpassas exakt till 
de uppgifter som de förväntas utföra 
med maximal dragkraft och minimal 
markpackning, samtidigt som de 
förbrukar så lite bränsle som möjligt.

Att skydda marken och 
bevara fälten till framtida 
generationer är en stark 
drivkraft för oss. 
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De nya TM1000 ProgressiveTraction®, 
som har konstruerats enligt VF-standarderna, 
är en innovativ produkt som:

 A ger enastående bärighet

 A medför mindre belastning på marken

 A ger överlägsen dragkraft

 A garanterar lägre bränsleförbrukning och utsläpp

 A ger utmärkt manövrering och komfort

 A har en utökad livslängd.

+ 13 % 
markkontaktyta för 

minsta markpackning

UPP TILL 
+ 10 % 

förbättrad dragförmåga

3 % 
bränslebesparingar

VÄLJA RÄTT BALLAST OCH DÄCK:  
EN SNABBTITT PÅ FÖRDELARNA
 A Mer kraftöverföring till marken

 A Optimal dragkapacitet

 A Minskad markpackning garanterar framtida avkastning 
samt bevarar jordmånen för nästa generation

 A Förbättrad bränsleekonomi

MAXIMAL DRAGKRAFT 
MINSKAD MARKPACKNING 

SÄNKT BRÄNSLEFÖRBRUKNING  
TRELLEBORG-DÄCK

INGEN MASKIN ARBETAR 
ISOLERAT PÅ EN GÅRD
därför är det klokt att ha ett nära samarbete med 
andra tillverkare av däck och lantrbruksutrustning 
så vi tillsammans kan utveckla tekniken. 
Resultatet av våra samarbeten förbättrar 
kvalitet, produktivitet och prestanda.

Rätt matchning av traktor och däck för 
det aktuella jobbet gör stor skillnad i ditt 
arbete samt skyddar även marken.  

De nya Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction- 
däcken som introducerades som ett koncept  
på AGRITECHNICA 2019 har nu blivit verklighet  
på nya MF 8S. 
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TILLVERKAD FÖR 
HÅRT ARBETE
ENASTÅENDE DRIFT OCH 
PRESTANDA FÖR ATT 
TACKLA ALLA UPPGIFTER 
OCH HANTERA VILKET 
FÄLT SOM HELST
Moderna redskap ställer höga krav på styrka och teknik av dagens 
traktorer för att prestera maximalt. Nya MF 8S har enorm kapacitet för 
att lätt hantera de tyngsta arbetsuppgifterna med enastående lyft- och 
dragförmåga för de allra senaste redskapen. MF 8S är en kraftfull 
traktor med regäla vridmoment och smidiga funktioner. Idealisk för 
dig som behöver en traktor med starkt kraftuttag för problemfri drift 
och hög prestanda vid arbete med de mest avancerade redskapen. ”  MF 8S är en kraftfull 

traktor med ett 
grymt vridmoment 
och många smidiga 
funktioner. 

”
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TILLVERKAD FÖR 
HÅRT ARBETE

4  
kraftuttagsvarvtal som standard: 540, 540 ECO, 1 000 

eller 1 000 ECO. Ger mer flexibilitet oavsett arbetsuppgift. 
Redan vid ca 1550 rpm uppnås rätt varvtal vilket både 

sänker bränsleförbrukningen och  ljudnivån i hytten. 

Lyftkapacitet på upp till  

10 000 kg  
enormt stark trepunktslyft med optimal dragkraftsreglering. 

MF:s digitala ELC-system ger högsta standard 
när det gäller reglering av dragkraften med exakta 

djupinställningar och bättre följsamhet av markkonturen. 
Resultatet är större viktöverföring och bättre anpassad 

dragkraft, mindre hjulslirning, minskat däckslitage, 
sänkt bränsleförbrukning och högre effektutnyttjande.

Ett främre kraftuttag med  

1 000 VARV/MIN  
I kombination med frontlyften  

kan en mängd redskap användas 
för att öka effektiviteten. 

ISOBUS 
redskapsanslutning.

Upp till  

2 
d/v främre hydralventiler 

och fri retur. 

Upp till  

5  

bakre hydraulventiler 
(utan hitch), 

dekompressionsreglage 
samt fri retur.Lyftkapacitet på upp till  

4 800 kg  
Kraftfull och integrerad frontlyf (FLS)  

anpassad för framaxelupphängningen 
finns som tillval. 

UPP TILL 205 l/min, ECO
Hydraulisk effektivitet är viktig för traktorns 
övergripande prestanda. MF 8S levereras 
som standard med lastavkännande hydraulik 
och Closed Centre, 150 l/ min, 205 l/min 
och 205 l/min ECO finns som tillval för 
maximalt flöde även vid låga varvtal, något 
som även sänker bränsleförbrukningen. 

POWER BEYOND 

I VENTILBLOCKET TILL CCLS FINNS EN POWER 
BEYOND-FUNKTION, som via extra flöde och 
returledningar tillhandahåller oljeflöde direkt från pumpen, 
vilket möjliggör att extra fjärrhydraulventiler kan anslutas.
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FUSE  SYNCHRON ISED”Driftstid är avgörande 

för min verksamhets 
effektivitet

”
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TILLVERKAD FÖR ATT  
MAXIMERA 

DRIFTSTIDEN

ETT NYTT TRYGGARE 
TRAKTORÄGANDE

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

ALLA ÄR 100% ANSLUTNA ! 
ÄGARE, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH TRAKTOR 
MF Connect är ett system för övervakning av maskinparker  
som medger att kunder håller ett vakande öga på sina  
Massey Ferguson-maskiner. 

Det har aldrig varit enklare att följa sin maskinpark 
i nästan realtid. Se maskinåtgärder och driftsparametrar 
på en mobiltelefon, surfplatta eller stationär dator. 

Med MF Connect kan ägare och arbetsledare sköta verksamheten 
ännu effektivare  och förbättra produktiviteten med bla 
fjärrdiagnostik, vilket garanterar optimal driftstid på varje maskin. 

ANSLUTEN VAR SOM HELST. 
NÄR SOM HELST. 

STANDARD MED  

5 ÅRS FRITT ABONNEMANG. 

SILVER GOLD

DETALJER

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

REPARATIONSAVTAL 
Förlängda 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

SJÄLVRISK NEJ tillval: €0, €190, €490

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

Fast kostnad och förlängd garanti 
för din 8S med MF Care. 
Tjänsten MF Care och förlängda garantiavtal är flexibla 
så att de passar dina krav på kostnader 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.

 A Öka andrahandsvärdet 

 A Flexibla villkor och långsiktiga prispaket

 A Tillgänglig upp till 12 månader från registrering

 A Erfarna MF-tekniker ger service på plats eller i verkstad. 

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

MASSEY FERGUSON ERBJUDER ETT OMFATTANDE 
OCH EFFEKTIVT UTBUD AV TJÄNSTER
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RESERVDELAR 
OCH SERVICE
ALLT HANDLAR OM LIVSLÅNG  

SUPPORT
Köp, ägande 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 garanteras du 
personlig, lyhörd och vänlig support från vårt nätverk av 
återförsäljare som verkligen bryr sig om 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 du äger en Massey Ferguson-maskin.

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

MF 8S HAR KONSTRUERATS 
FÖR ATT MÖJLIGGÖRA SNABBT, 
OKOMPLICERAT, ENKELT OCH 
KOSTNADSEFFEKTIVT RUTINUNDERHÅLL. 

Dagliga underhållet ska gå snabbt, vara enkelt 
och okomplicerat och därigenom minska stressen. 
8S har genomtänkt design och smarta lösningar 
som underlättar underhållet av din traktor så att du 
kommer igång snabbare och blir effektivare.

Med en Massey Ferguson-traktor i MF 8S-serien, blir du 
både mer lönsam och får mer ledig tid över till annat.

Motorluftfiltret är mycket lätt att komma åt och rengöra. 

Framaxelns och motorhuvens slanka midjedesign gör 
det enkelt att komma åt oljemätstickan och filtret.

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

Påfyllning av bränsle och  AdBlue® har aldrig varit enklare.

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 
hydraulflödeshastigheter, till teknik för autostyrning. 
För absolut bästa komfort finns sätesuppgraderingar, 
ljudsystem, dryckeskylare och mycket annat.

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

Enkel åtkomst vid borttagning av hyttens luftfilter för rengöring.

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

”
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ALLTID TILL DIN TJÄNST 
FÖR ATT ÖKA DIN 
LÖNSAMHET OCH 
EFFEKTIVITET
VÄLKOMMEN TILL MF SERVICES − 
ALLT STÖD DU BEHÖVER GÄLLANDE 
ANVÄNDNING AV DIN MF 8S-TRAKTOR.
MF Services som är lättillgängligt och anpassningsbart hjälper dig 
att kontrollera driftskostnaderna, budgetera och verksamhetsplanera. 
Detta säkerställer att varje driftstimme på maskinen är lönsam och ger 
dig frihet att helt fokusera på kärnverksamheten inom ditt lantbruk.

Den omfattande raden servicerelaterade produkter gör det enklare än 
någonsin att äga och använda Massey Fergusons lantbruksutrustning.

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 
DEALER NETWORK
Din lokala MF-återförsäljare representerar den 
bästa expertisen för våra lantbruksmaskiner 
i ditt område. Du kan alltid vända dig till din 
återförsäljare och få den allra bästa servicen inom 
försäljning, underhåll, reparation och reservdelar.

FLER ÄN 4 700 SERVICE- OCH 
REPARATIONSVERSTÄDER 
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 din gård. 
Det omfattar leasing, lånemöjligheter, avbetalning, 
fullständiga servicepaket och hyra, inklusive 
finansiering av förlängda MF Care-garantipaket.

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

Vill du ha en mössa som matchar din MF 8S ... eller en 
snygg och hållbar overall att jobba i? Vi har ett exklusivt 
sortiment av högkvalitativa produkter som passar dig, 
dina lantbruksaktiviteter, din familj och din livsstil.

Logga in på vår online butik och se vad vi kan erbjuda!

Shop.MasseyFerguson.Com

ORIGINALDELAR 
FRÅN MASSEY 
FERGUSON
DEN BÄSTA GARANTIN FÖR ATT 
SÄKERSTÄLLA VÄRDET PÅ DIN NYA 
MF 8S ÖVER TID. ETT TRYGGT SKYDD 
MOT OPLANERAD STILLESTÅNDSTID.

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

Ladda ner AGCO Parts 
smartphone App. 
”AGCO Parts Books to go” 
Ett enkelt och snabbt sätt 
att hitta rätt MF-reservdelar 
och beställa dem direkt. 
Appen finns i både 
App Store och i Google Play 
Store. Fråga din lokala 
MF-återförsäljare 
om nödvändiga 
access uppgifter. 
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EFFICIENT EXCLUSIVE

MOTOR
Sexcylindrig AGCO POWER steg 5  l l

  Motor med varvtalsminne  l l

HLA (hydraulisk lyftarjustering)  l l

Extra lågt tomgångsvarv (750 v/min)  l l

Motorvärmare  m m

TRANSMISSION
 Power Control-spak  l l

Växling med höger hand  l l

  A  Multipad i armstöd  l l

Dyna-7 40 km/tim Super Eco – Speedmatching & Autodrive  l l

Dyna-7 50 km/tim Eco – Speedmatching & Autodrive  m m

Dyna E-Power 40 km/tim Super Eco – Speedmatching & Autodrive  l l

Dyna E-Power 50 km/tim Eco – Speedmatching & Autodrive  m m

Krypväxel (Dyna-7)  m m

Farthållare med 4 hastigheter  l l

Dynamiskt bromssystem  l l

ParkLock  l l

FÖRARMILJÖ
Luftkonditionering med manuell inställning som standard  l -

Klimatanläggning med luftflöde i flera zoner  m l

Taklucka  l l

Automatiskt luftdämpat & vridbart förarsäte med värme och plandämpning  l m

  B  Automatiskt luftdämpat & vridbart förarsäte i halvläder med värme, ventilering och plandämpning  m l

Instruktörssäte med säkerhetsbälte  l l

Mekanisk hyttfjädring  l m

Aktiv mekanisk hyttfjädring  m l

Radio/främre Aux-in/Bluetooth/USB-anslutning - med integrerad mikrofon - reglage i armstödet  l l

Radio/främre Aux-in/Bluetooth/USB-anslutning/DAB+ - med integrerad mikrofon - reglage i armstödet  m m

Teleskopiska sidospeglar med vidvinkel, eluppvärmning och elinställning  m l

Vindrutetorkare på höger sida  m m

Defroster på bakruta  m m

Justerbar rattpelare med minne för tilt l m

Justerbar rattstång med minne för tilt och Speedsteer m l

Radar och slirkontroll m l

 C  MF vDisplay informations- och inställningsskärm l l

 D  Datatronic 5-terminal med 9-tums pekskärm (hantering av traktorinställningar, 
ISOBUS, kameraförberedd och kompatibel med MF Guide-autostyrning)

m l

  Fieldstar 5-terminal med 9-tums pekskärm (ISOBUS, kameraförberedd 
och kompatibel med MF Guide-autostyrning) m m

Hantering av släpets styraxel m l

Dual Control m l

Vändtegsautomatik m l

GÖR MF 8S TILL DIN EGEN OCH LIKA INDIVIDUELL SOM DIN GÅRD
EFFICIENT EXCLUSIVE

TEKNIK
ISOBUS-kompatibel och bakre anslutning m l

Främre ISOBUS-kontakt m m

Förberedd för MF Guide m l

MF Guide NovAtel SM/CM NTRIP/CM-radio och NTRIP med Go Mode m m

MF Guide Trimble SM/CM NTRIP/CM-radio och NTRIP med Go Mode m m

Sektionskontroll för upp till 36 sektioner och variabel giva (5 produkter) m m

Avancerat autostyrningsspår – ett körspår och kontursegment m m

 E  Integrerad takkamera m l

TaskDoc Pro m m

Connect-telemetri med 5-års kostnadsfritt abonnemang l l

CHASSI OCH HYDRAULIK
Helt mekanisk manövrering av hydraulventilerna m -

Elektriska och mekaniska reglage för hydraulventiler l -
Elmanövrering av hydraulventilerna med spak för dekompression - l

Efficient, elektrohydraulisk multifunktionsjoystick m -
Exclusive, elektrohydraulisk joystick - m

Micro joystick på Multipad l l

Lastarram, el-ventil och joystick m m

Lastarram och hydraulsats SMS 3:e Live m m

Fri retur m l

Power Beyond med kopplingar P/T/LS/D m l

150 l/min CCLS l l

205 l/min CCLS m m

 F  205 l/min CCLS ECO m m

Elektroniska reglage för redskapslyft med aktiv transportdämpning (ATC) l l

Automatisk funktion för kraftuttag l l

Elektriskt manövrerad växling av kraftuttagsvarvtal l l

Funktioner för automatisk fyrhjulsdrift och automatisk differentialspärr l l

Teleskopiska stabilisatorer l l

Automatiska stabilisatorer m m

Hydraulisk toppstång m m

Integrerad frontlyft m m

Integrerat främre kraftuttag m m

ELEKTRISK UTRUSTNING
Batterifrånskiljare & plats för hjälpstart l l

Externa lyftreglage på skärmarna l l

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

Extern fjärrmanövrering av hydraulventiler på bakskärmen l l

 G  16 LED arbetsljus med signaturbelysning m l

Automatiskt backljus - l

ÖVRIG UTRUSTNING (SPECIFIKATIONER KAN VARIERA BEROENDE PÅ MARKNAD)
Framaxelfjädring med låsning l l

Svängbara framskärmar m l

Tryckluftsbromsar l l

Tryckluftsbromsar och enkrets hydraulbromsar med ABS-anslutning m m

 -  Inte tillgänglig   
l  Standardspecifikation   
m  Tillval  
*  Beroende på marknadens lagstiftning
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B

C

D

Motor MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Motorfabrikat AGCO POWER

Antal cylindrar/antal ventiler/volym Antal/Antal/cm3 6 / 4 / 7 400 

Cylinderdiameter/slagvolym mm/mm 108/134

Insug Turbokompressor med elektrisk wastegate och laddluftkylare

Typ av insprutning Common rail

Typ av fläkt  Viscotronic 

Maxeffekt J ISO hk (kW) 205 (151) 225 (165) 245 (180) 265 (195)

Motorvarvtal vid maxeffekt varv/min 1 850

Max. vridmoment 1 000–1 500 v/min J Nm 950 1 000 1 100 1 200

Max. effekt med EPM (motoreffektstyrning) hk (kW) 225 (165) 245 (180) 265 (195) 285 (210)

Max. vridmoment med EPM 1 000–1 500 varv/min Nm 982 1 080 1 178 1 257

Max. tillgänglig effekt vid kraftuttagsaxel (OECD, noggrannhet +/- 3 %) hk (kW) 186 (137) 199 (146) 216 (159) 231 (170)

Bränsletankens volym liter 460

AdBlue®-tankens volym liter 43

Serviceintervall timmar 600

Dyna-7-transmission

Antal växlar  fram/back 28/28

Krypväxel aktiv i hastighet / växel km/tim  0,22 - 2,23 km/h (aktiv i range 1A-3G) 

Antal växlar med krypväxel fram/back 56/56

Lägsta hastighet med krypväxel 190 m/tim vid 1 500 v/min

43 km/tim Super Eco vid motorvarv varv/min 1 350

53 km/tim* Eco vid motorvarv varv/min 1 650

Dyna E-Power-transmission

Antal växlar  fram/back 28/28 med Autodrive

Lägsta hastighet vid 1 500 v/min km/tim 1,9

43 km/tim Super Eco vid motorvarv varv/min 1 300

53 km/tim* Eco vid motorvarv varv/min 1 600

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Trepunktslyft och hydraulik
Dragarmar KAT. Kat. 3

Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt kg 10 000

Typ av hydraulik och max. flöde l/min Load Sensing med Closed Centre 150 l/min

Alternativ 1 - typ av hydraulik och max. flöde l/min Load Sensing med Closed Centre 205 l/min

Typ av hydraulik och max. flöde – tillval 2 l/min Load Sensing med Closed Centre 205 Eco 205 l/min @ 1 650 varv/min

Maximalt tryck Bar 200

Maximalt antal bakre hydraulventiler 5

Kraftuttag (bakre)
Motorvarvtal

540/540 Eco/1 000/1 000 Eco varv/min 1 867/1 499/1 903/1 528

Axeldiameter Tum 1 3/8 tum, 6 och 21 splines

Frontlyft och främre kraftuttag
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt kg 4 800

Maximalt antal främre hydraulventiler 2

Motorvarvtal vid främre kraftuttagsvarvtal 1 000 varv/min 1 920

Hjul och däck 
(För fullständigt utbud, kontakta din återförsäljare)

Fram VF 600/70 R30

Bak  VF 650/75 R42

Vikter  
(Kan variera beroende på konfiguration. kontakta din återförsäljare)

Genomsnittlig minsta vikt utan ballastvikter, utan tillbehör kg 8 700

Högsta totalvikt* kg 16 000

J ISO 14396          -  Inte tillgänglig          * Beroende på marknadens lagstiftning    

MF 8S (alla modeller)

A Hjulbas M 3,05

B Total längd från frontlyften till den bakre lyftens lyftarmar mm 5 375

C Höjd från hjulaxelns centrum till toppen på MF Connect-antennen mm 2 390

D Totalhöjd mm 3 390

DIMENSIONER

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation 
är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, 
oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan 
ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer 
med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör före inköp.
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www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

© AGCO SAS. 2021  | A-SV-17256  |  Svenska

®  är ett världsomfattande varumärke som tillhör AGCO.




