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Wie vandaag een Massey Ferguson trekker koopt, verwacht dat die 
voldoet aan de nieuwste normen voor bediening en milieu. Verwacht 
wordt, dat de allerbeste technologie van dit moment wordt gecombineerd 
met comfort, eenvoud, betrouwbaarheid, kwaliteit en optimale 
werkervaringen voor het agrarische bedrijf. 

De MF 8700 S serie wordt ontworpen en geproduceerd in de AGCO-
productievestiging in het Franse Beauvais, die winnaar is van Frankrijks 
prestigieuze prijs Factory of the Year 2016, georganiseerd door L’Usine 
Nouvelle, het toonaangevende industriële tijdschrift in Frankrijk. 

De locatie in Beauvais ontwerpt en produceert Massey Ferguson trekkers 
van 75-400 pk en is Frankrijks grootste producent en exporteur van 
landbouwmachines. Bovendien is deze locatie ISO 9001-gecertificeerd. 

De €300 miljoen die de afgelopen vijf jaar is geïnvesteerd in de 
trekkerfabriek in Beauvais, de thuisbasis van Massey Fergusons reeks 
trekkers met hoog vermogen, heeft slechts één doel: garanderen dat 
Massey Ferguson trekkers worden gebouwd volgens hoge normen voor 
kwaliteit, betrouwbaarheid en productiviteit, zodat de eigenaren en 
gebruikers die van deze machines afhankelijk zijn hun werk met een 
gerust hart kunnen uitvoeren.

Dit staat centraal bij alles wat we doen in Beauvais. Onze technici 
hebben landbouw in hun bloed en beschikken over een krachtige visie. 
Zij zijn erop gebrand om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de 
complexe uitdagingen van vandaag en morgen in de landbouw, zoals de 
brandstofbesparende selectieve katalytische reductie (Selective Catalytic 
Reduction, SCR), die wij het eerst op de markt brachten. Zo bouwen wij 
trekkers die u helpen efficiënter en winstgevender te werken in uw bedrijf.

Beauvais,
Frankrijk Center of Excellence voor techniek en productie

Productievestiging van Massey Ferguson voor trekkers in 
Beauvais (Frankrijk) wint Franse prijs Factory of the Year 2016 
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Vele jaren lang was de MF 8700 S de kampioen van het veld 
en vertegenwoordigde deze het toppunt van Massey Fergusons 
technische kunnen wat betreft kwaliteit, betrouwbaarheid, 
prestaties en efficiënt brandstofverbruik in het segment met 
veel pk’s. Het was dan ook niet makkelijk om een opvolger te 
ontwerpen, maar dat was natuurlijk precies de uitdaging. 

Met de nieuwe MF 8700 S leggen we de lat nog een stukje  
hoger. Tot de indrukwekkendste innovaties behoren nog steeds  
de AGCO Power-motoren met “high efficiency”-SCR, die tot 
400 pk leveren met een indrukwekkende tractie en gelijktijdig 
een in de industrie ongeëvenaarde vermogen-gewichtverhouding 
bezitten met een lichtere voetafdruk op de bodem. Daarnaast is er 
meer veiligheid en een compromisloos comfort voor de bestuurder 
en een uitgebreid programma van precisielandbouwoplossingen, 
die worden bediend via de 9” capacitieve touchscreen van de 
gloednieuwe Datatronic 5, waarmee elke agrariër zijn productiviteit 
nu nog verder kan verhogen.

Het aanzicht van de nieuwe MF 8700 S trekt de aandacht en 
houdt die vast. In het midden staat het befaamde MF-logo met 
de drie driehoeken en daar omheen lopen de krachtige lijnen van 
de MF-lichtbalk die kenmerkend is voor het MF S effect: het hele 
ontwerp straalt een indrukwekkende kracht, technische kwaliteit 
en opvallende stijl uit.

Het nieuwe design van de nieuwe MF 8700 S fascineert vanaf de 
eerste blik. De NIEUWE MF-lichtbalk en het beroemde MF-logo 
met de drie driehoeken staan centraal in de kenmerkende 'S'-stijl: 
de krachtige uitstraling, het design en het vakmanschap van MF.

De nieuwe MF 8700 S serie is gericht op klanten die een nieuw type landbouwtrekker met hoog 
vermogen zoeken, geschikt voor de moderne precisielandbouw met een bevlogen ontwerp en een 
optimaal toegesneden rendement.

MF 8700 S
De nieuwe combinatie van hoog 
vermogen en precisielandbouw
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Agrariërs en loonwerkers worden in het huidige klimaat geconfronteerd met veel obstakels bij 
het werk. Met een groeiende wereldbevolking en een stijgende vraag naar voedsel en land onder 
veranderende en wisselende weersomstandigheden hebt u machines nodig waarop u kunt vertrouwen.

Wij begrijpen die nieuwe uitdagingen en onze technici werken aan geavanceerde trekkerdesigns, 
zodat onze nieuwe serie toptrekkers is ontworpen en gebouwd door mensen die bekend zijn met alle 
aspecten van uw werk. Door inzicht en innovatie hebben wij de MF 8700 S gebouwd, die voorziet in 
de behoeften van de moderne landbouw, zodat u de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien.
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De nieuwe dimensie in landbouwkracht

• De nieuwe generatie AGCO Power-motoren bieden koppel en vermogen op niveaus die voorheen ongekend waren in conventionele landbouwtrekkers, 
en dat bij een minimaal brandstofverbruik. Gekoppeld aan het neusje van de zalm op het gebied van transmissietechniek – de unieke mix van efficiëntie, 
rendement en gebruiksgemak, waardoor de Dyna-VT te boek staat als de beste CVT op de markt – bezitten deze trekkers alles wat nodig is om moeiteloos  
om te kunnen gaan met de zwaarste lasten en de moeilijkste taken.

• Zijn bestuurdersplaats is de beste in zijn klasse en dat mag u verwachten van een trekker van dit type – en zeker van Massey Ferguson. Deze superieure 
cabine geeft u de volledige controle over het vermogen en biedt een toonaangevend niveau van comfort en bedieningsgemak om uur na uur optimaal te 
kunnen presteren.

• Sinds jaar en dag geeft Massey Ferguson de toon aan waar het aankomt op het bieden van oplossingen waarmee landbouwers hun 
bedrijfskosten tot een minimum kunnen beperken. De MF 8700 S trekkers zetten dit erfgoed voort door de integratie van het nieuwste Datatronic 5 en 
precisielandbouwpakket. Hiermee zijn bestuurders en eigenaars ervan verzekerd dat zij geïnformeerd blijven en dat hun machines optimaal presteren.

• Dit alles wordt ondersteund door de beste klantenservice in de markt, ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u en uw machine steeds maximaal productief 
blijven. De Massey Ferguson dealers bieden een buiten-het-seizoen-servicedienst die uw machine geheel klaarstoomt voor het komende seizoen. En mocht 
zich eens een storing voordoen, dan zorgen zij ervoor dat uw machine zo snel mogelijk weer inzetbaar is.

De MF 8700 S modellen bepalen nu al nieuwe normen in het segment met veel pk's door essentiële componenten die zijn geoptimaliseerd en verbeterd ten opzichte van hun 
voorgangers tot een nieuw prestatieniveau in de branche.

MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Motor AGCO Power Stage IV (T4 Final) 8,4 liter, 6-cilinder

Transmissie Dyna-VT

Max. vermogen bij 1900 tpm (pk) 270 295 320 350 370 400

Gemiddeld minimumgewicht zonder ballast (kg) 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800

Min. vermogen-gewichtverhouding (pk/kg) 40 35 33 30 29 27
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In alle modellen hebben wij nieuwe ideeën 
verwerkt voor het design en de functies van 
de MF 8700 S voor meer vermogen, comfort, 
functionaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid.

Alle nieuwe voorzieningen 
op de nieuwe MF 8700 S

MF 8700 S –  Bodyscan van de 
nieuwe efficiëntie

Efficiënter vermogen resulteert in meer tractie 

• Tot 400 pk - de krachtigste trekkers die Massey Ferguson 
ooit heeft gemaakt, ontworpen voor een topproductie tegen 
lage bedrijfskosten.

• CYCLAIR-systeem dat is ontworpen om tegemoet te komen 
aan het buitengewone vermogen dat de toonaangevende 
8,4-liter AGCO Power-motoren leveren.

• De hoogste 400pk-tractie met de kleinste voetafdruk - 
MF 8740 S is de standaardwieltrekker met de laagste 
vermogen-gewichtverhouding: 26,7 kg/pk.

Ultiem comfort en veiligheid voor een productievere werkdag 

• Panoramacabine met veel ruimte, stilte en 360° zicht.

• Ergonomische en gebruiksvriendelijke bediening.

• Verkrijgbaar met 2 specificatiepakketten, aangepast aan uw behoeften. 

• Nieuw pakket werklampen met 18 LED-lampen verlengt de werkdag tot in de nacht. 

• Nieuwe pneumatische remsystemen voor de trekker en aanhangers standaard.

Mogelijkheid om sneller te werken met de meest veeleisende werktuigen.

• Superieure hefinrichting achter met extreme hefcapaciteit van 12.000 kg.

• Maximaal 6 regelventielen achter en 2 voor.

• Power Beyond-installatie voor de meest complexe werktuigen.
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Perfecte bandenkeuze met meer 
maximale tractie en bodembehoud

Achterwieldiameter van 2,15 meter voor een 
betere tractie, minder bodemverdichting en 
daarmee optimaal gebruik van de grond.

Efficiënte aandrijflijnen voor hogere 
productiviteit

• Dyna-VT-transmissie nu met 
motorvermogenmanagement voor meer 
vermogen wanneer dat het meest nodig is 

• Perfecte motor-transmissiecombinaties voor 
maximale productie.

De nieuwe Datatronic 5 terminal is voorzien 
van het nieuwste gebruiksvriendelijke 
precisielandbouwpakket

• Datatronic 5 terminal met touchscreen van 
9 inch voor intuïtievere en nauwkeurige 
agrarische werkzaamheden.

• Nieuwe Auto-Guide™-oplossingen verhogen 
efficiëntie door overlappingen te verminderen.

• Met AgControl™ kunt u de afgifte tijdens 
het werk aanpassen, terwijl overlappingen, 
gemiste delen en productverlies automatisch 
worden geminimaliseerd.

• TaskDoc™ maakt en verzendt veilig 
gedetailleerde verslagen van werkzaamheden 
tussen het veld en het kantoor.

• AgCommand®-telemetrie voor 
machineparkprestaties en gebruiksbeheer.

Bij de optionele Michelin AxioBib 2 banden heeft 
het profiel meer contact met de bodem, zodat 
'minisporen’ worden gemaakt die de voetafdruk 
met 26% vergroten, het gewicht effectiever 
verdelen en de tractie met 28% verhogen.
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Selective Catalytic Reduction (SCR) proces met de Diesel Oxidation 
Catalyser (DOC)

01 De uitlaatgassen verlaten de turbolader en stromen in de DOC-cilinder.

02 De uitlaatgassen stromen door de dieseloxidatiekatalysator (geel). 
Koolmonoxide (CO), gasvormige koolwaterstoffen (HC) en and 
roetdeeltjes (PM) worden hier geneutraliseerd. Stikstofoxiden worden 
voorbereid op de reactie met het ureum.

03 Er volgt een nauwkeurig gecontroleerde inspuiting van AdBlue®.

04 De gassen die zijn vermengd met de AdBlue® verlaten de DOC-cilinder 
om naar de uitlaatpijp met de katalysator te stromen.

05 Terwijl de gassen door de katalysator stromen, wordt de NOX omgezet  
in onschadelijk stikstof en water.

06 Schone lucht en water stromen uit de uitlaatpijp.

Selectieve katalytische 
reductie (SCR) • AGCO POWER 6-cilindermotoren van 8,4 l genereren vermogens 

van 270 tot 405 pk.

• De onderhoudsvrije SCR-technologie van de 3e generatie en 
alle bijbehorende componenten zijn ontwikkeld voor een maximale 
levensduur en een minimale onderhouds- of reparatieduur. 
Zo bespaart u geld en blijft uw trekker maximaal inzetbaar. 

• Dankzij de hydraulische klepstoter wordt de klepspeling 
geheel zelfstandig en onderhoudsvrij afgesteld. Dit verlaagt de 
onderhoudskosten van de trekker aanzienlijk.

• Een externe EGR garandeert een verbeterd brandstofrendement 
en een zuinig gebruik van AdBlue®.

• Dubbele turbolader met elektronisch geregelde wastegate-
installatie voor hoger vermogen en verbeterd 
reactievermogen van de motor bij alle toerentallen.
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MF 8700 S
het nieuwe type krachtige 
en efficiënte trekkers

Volgens sommigen is kijken naar de toekomst verspilde tijd. Voor Massey Ferguson en 
onze ontwerpafdeling is het altijd een interessante uitdaging geweest. Maar dat is nog 
niet alles. Onze ingenieurs vinden vooruit kijken niet goed genoeg. Zij willen altijd invloed 
uitoefenen op de toekomst om hoogst efficiënte en krachtige machines te kunnen bieden, 
terwijl het brandstofverbruik wordt verlaagd voor een aanzienlijk effect op het eindresultaat 
van bedrijven en om bij te dragen aan de milieudoelstellingen van de branche.

Al in 2008 heeft Massey Ferguson samen met AGCO Power baanbrekend werk verricht aan 
SCR-technologie als de meest ongecompliceerde, onderhoudsvrije oplossing om te voldoen aan de 
strengste emissierichtlijnen zonder concessies aan het vermogen en de productiviteit. Momenteel is 
dit de industrienorm, maar wij zijn nog steeds toonaangevend met 50.000 uitgeruste trekkers over 
de hele wereld! – De enige invloed op uw bedrijf is positief: lagere brandstofrekeningen.

De MF 8700 S serie is een duidelijk voorbeeld van onze gecombineerde inspanningen om de 
efficiëntie van commonrail-brandstoftechniek te verhogen en tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van trekkereigenaren in deze hoog-vermogensklasse. Onze ontwikkelingen hebben 
geleid tot de 6-cilindertrekker met de meeste pk's in het assortiment van Massey Ferguson, tot 
405 pk dankzij een brandstofsysteem dat nauwkeurig berekent hoeveel brandstof de motor op 
ieder moment nodig heeft, afhankelijk van de motorbelasting tijdens transport, veldwerk, werk met 
de aftakas of hydraulische toepassingen. Het resultaat: optimale verbranding en een schonere, 
meer krachtige, zuinige en betrouwbare motor die een hoger koppel bij lagere toerentallen biedt. 
Een combinatie zonder compromissen.

• De automatische verlaging van het stationair toerental reduceert het motortoerental 
om brandstof te besparen en het geluidsniveau in de cabine te beperken en zo 
de bestuurder meer comfort te verlenen.

• De geoptimaliseerde hogedrukcommonrail-brandstofinspuiting beperkt de uitstoot 
van roetdeeltjes, wat inhoudt dat de noodzaak van een roetfilter voor het voldoen 
aan de laatste T4 Final emissienorm vervalt. Al het vermogen is op ieder moment 
beschikbaar, zodat de trekker blijft werken om uw bedrijf te ondersteunen terwijl de 
bestuurder profiteert van de zekerheid en het comfort, mede omdat de motor niet 
meer geluid maakt tijdens geforceerde regeneratie bij stilstand.

• Onzichtbare technologie: alle componenten voor nabehandeling zijn netjes onder de 
motorkap weggewerkt, zodat hun positie geen impact heeft op onderhoud, zicht, 
bodemvrijheid, capaciteit van de brandstoftank, bereikbaarheid of vormgeving.

• Het efficiënt en slim ontworpen koelpakket met Cyclair-systeem en de nieuwe 
luchtfilterinstallatie zorgen dat de trekkermotor alleen frisse lucht ademt, wat 
garant staat voor een langere levensduur.

De enige invloed op uw 
bedrijf is positief: lagere 
brandstofrekeningen.



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

12

1000 10002100 2100

VE
RM

OG
EN

KO
PP

EL

MOTORTOERENTAL (tpm) MOTORTOERENTAL (tpm)

MF 8700 S VERMOGENSCURVEN MF 8700 S KOPPELCURVEN
EPM KOPPEL MET EPMMAX. VERMOGEN STANDAARDKOPPEL

• EPM beschikbaar in het hele bereik (niet alleen bij P Max)

• Constant vermogen tussen max. vermogen toerental en max. koppel toerental

   * + 5 pk hoger ten opzichte van de MF 8740

• Extra koppel beschikbaar in het hele bereik

• Hoog koppel ook bij laag toerental

+ 30 pk*

Stelt u zich een trekker voor die automatisch reageert op de 
belasting waaraan hij wordt blootgesteld en die de brandstoftoevoer 
aanpast zodat u over extra vermogen beschikt zodra dat nodig is. 
MF 8700 S trekkers profiteren van het motorvermogenmanagement, 
dat een vermogenstoename geeft voor zwaar transport of werk 
aan de aftakas. Een geavanceerde elektronisch motor- en 
transmissieregeling stelt automatisch meer vermogen beschikbaar 
onder zware belasting of bij hoge snelheid.

EPM maakt gebruik van elektronica in de transmissie, die de 
belasting en de bedrijfsomstandigheden in de transmissie, de aftakas 
en het hydraulisch systeem bewaakt aan de hand van de rijsnelheid, 
belasting van de transmissie en activering van de aftakas.  

Deze informatie wordt gedeeld met het elektronische 
motormanagementsysteem, dat vervolgens het tijdstip en de 
hoeveelheid van de brandstofinspuiting regelt.

Door het EPM wordt tot 30 pk* extra beschikbaar gesteld. 
Bij transporttoepassingen wordt het extra vermogen ingeschakeld 
vanaf 15 km/h en het wordt maximaal ingezet bij snelheden van 
22 km/h en hoger.

Bij werkzaamheden met de aftakas of het hydraulische systeem, 
wordt het extra vermogen beschikbaar vanaf 0,1 km/h.

Motorvermogenmanagement 

Meer vermogen waar en wanneer dit het meest nodig is
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EPM beschikbaar in het hele 
vermogensbereik, niet alleen 
bij P Max.

Hoog constant vermogen 
tussen toerentallen voor 
max. vermogen en max. koppel.

Toename van koppel bij actief 
EPM in het hele bereik.

Stabiel laag brandstofverbruik 
tussen max. vermogen en 
max. koppel
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Met de continu variabele Dyna-VT transmissie 

hebben wij een systeem van vermogensoverdracht 

ontwikkeld, dat alle overige systemen het nakijken 

geeft voor wat betreft het gebruiksgemak en de 

efficiëntie. Wij hebben een beproefde, verfijnde 

transmissie nog verder verbeterd, zodat deze 

uur na uur naadloos vermogen blijft leveren. 

Dankzij de intuïtieve bediening is de transmissie 

eenvoudig te begrijpen, waardoor de bestuurder 

optimaal gebruik kan maken van de capaciteiten 

en minder ervaren bestuurders zich snel één 

zullen voelen met de machine.
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De soepelste vermogensafgifte, 
de ultieme productiviteit
Dynamische prestaties voor elke toepassing. De Dyna-VT-transmissie van 
Massey Ferguson biedt een hogere productiviteit met traploze precisie.

Zodra u de modus heeft geselecteerd waarin u met de trekker 
wilt werken – hetzij via het pedaal, de hendel op de armsteun 
of met de Power Control-hendel – hoeft u zich uitsluitend nog 
op het werk te concentreren. De voor- en achteruitversnellingen 
en de acceleratie kunnen vooraf worden ingesteld en na 
gebruik automatisch worden beheerd en opgeslagen in het 
trekkergeheugen voor hergebruik, zodat werkzaamheden met 
veel omkeerschakelingen minder vermoeiend worden.

Traploze precisie De Dyna-VT maakt het mogelijk te rijden 
met snelheden tussen 0,03 en 40 of 50 km/h* bij willekeurige 
motortoerentallen, verdeeld over twee snelheidsgroepen. 
Dit houdt in dat u altijd de optimale bedrijfssnelheid kunt 
behalen, passend bij de omstandigheden en het gebruikte 
werktuig, terwijl gelijktijdig het optimale motortoerental wordt 
gebruikt, waarmee u een optimale capaciteit bereikt, tegen een 
minimaal brandstofverbruik. Motortoerental en rijsnelheid zijn 
onafhankelijk van elkaar en de rijsnelheid kan op elk moment 
en onder volle belasting worden verhoogd of verlaagd, voor een 
maximale capaciteit en een optimale kwaliteit van het werk.

Afhankelijk van het gespecificeerde trekkertype kan de Dyna-VT 
worden bediend via de T-hendel of de Multipad-joystick op 
de armsteun rechts naast de bestuurder. De snelheid kan ook 
worden geregeld met behulp van de PowerShuttle-hendel aan 
de stuurkolom.

Cruisecontrol en Supervisor

MF 8700 S trekkers zijn uitgerust met een ‘supervisor’ voor het motortoerental. De supervisor 
verlaagt automatisch de rijsnelheid om het maximale motorvermogen in stand te houden, door 
steeds het motortoerental op de optimale waarde te houden, ongeacht de taak die de trekker 
uitvoert. In combinatie met de mogelijkheid twee toerentalinstellingen van de motor in het 
geheugen op te slaan, betekent dit dat de trekker altijd optimaal presteert.

Eenvoudige, multifunctionele Power Control

De Power Control-hendel biedt een uiterst gebruiksvriendelijke drie-in-één-bediening. 
Bestuurders kunnen eenvoudig schakelen tussen voor-/achteruit en de neutraalstand 
selecteren, terwijl de rechterhand vrij blijft voor het bedienen van de achterhef of de 
hydraulische systemen van het gebruikte werktuig.

Multipad-joystick

De Command Control-armleuning en de Multipad-joystick (standaard op Exclusive-
uitvoeringen van de MF 8700 S) maken deel uit van het pakket waarmee deze trekkers 
ondanks hun vermogen makkelijk en nauwkeurig te besturen zijn. Een verscheidenheid 
aan functies laat zich spelend eenvoudig bedienen met de palm van uw hand.

* Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt.
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De onbegrensde 
trekkertransmissie

Hoogtepunten Dyna-VT transmissie:

• 0,03 tot 40 km/h of 50 km/h*.

• 40 km/h super Eco of 50 km/h* Eco.

• Het aanbod van twee snelheidsbereiken maakt het mogelijk een 
optimaal koppel in te zetten voor verschillende toepassingen.

• Hendel, pedaal of automatische regeling.

• Cruisecontrol C1/C2.

• De 'Supervisor’ zorgt voor een maximale output onder 
variërende belastingen.

• Het DTM (dynamisch trekkermanagement) houdt de ingestelde 
rijsnelheid constant door het motorvermogen (motortoerental) 
aan te passen aan de belasting.

• Active Stop.

• Turbokoppeling aan/uit.

• Instelling agressiviteit omkeerschakeling.

• Instelling agressiviteit rijpedaal.

• Schakelen tussen cruisecontrol-snelheden 
(C1 en C2).

• Remfunctie met neutraalschakeling.

* Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt.
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De originele Dyna-VT-transmissie is een 
superieur staaltje van precisietechniek: 
gegarandeerde productiviteit, totaal 
comfort voor de bestuurder en altijd 
een optimaal efficiënt brandstofgebruik. 
Mede dankzij voortdurende 
uitbreidingen, zoals het dynamisch 
trekkermanagement (DTM), is het de 
meest intuïtief te bedienen transmissie 
die er te krijgen is.

Traploze precisie
Dyna-VT is verbazingwekkend 
eenvoudig te bedienen en werkt 
bijzonder goed in wisselende 
omstandigheden. Geen versnellingen 
schakelen, geen horten en stoten of 
onderbrekingen in tractie of vermogen. 
De unieke Power Control-hendel 
maakt voor-/achteruit pendelen en 
verandering van rijsnelheid gemakkelijk 
en probleemloos.

Dynamisch trekkermanagement
Wanneer het DTM (Dynamic 
Tractor Management- dynamisch 
trekkermanagement) is ingeschakeld, 
werkt het samen met de Dyna-VT 
transmissie – hetzij via hendel- of 
pedaalbediening – om automatisch 
het motortoerental te regelen, 
afhankelijk van de belasting van 
de trekker. Het systeem houdt de 
gewenste rijsnelheid in stand bij 
een zo laag mogelijk motortoerental. 
Het systeem werkt bij 1.000-
2.100 tpm, waarbij de bestuurder een 
boven- en ondergrens kan instellen 
binnen dit bereik. DTM kan worden 
geactiveerd bij het in-/uitschakelen 
van de aftakas en de bediening van 
de hef of een hydraulische functie. 
Dit alles zorgt ervoor dat de trekker 
soepeler rijdt, wat leidt tot een 
uitstekend brandstofrendement.

Motorbelasting

Motortoerental (tpm)

Constante rijsnelheid vooruit

Dynamisch trekkermanagement (DTM): als de belasting (rode lijn) varieert naargelang de omstandigheden, 
past de Dyna-VT het motortoerental (grijze lijn) automatisch aan om de rijsnelheid te handhaven, terwijl het 
brandstofverbruik en geluidsniveau zo laag mogelijk worden gehouden.

km/h

Eenvoudige, traploze snelheidsregeling van kruipsnelheid tot 50 km/h* 
Afhankelijk van land/wetgeving*

*km/h



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

18

Nieuwe hoogten 
op het gebied van 
comfort, veiligheid 
en controle
Vanaf de eerste moderne trekkerontwerpen staat de 
Massey Ferguson cabine bekend om haar uitstekende 
kwaliteit en met de MF 8700 S wordt er nog een stap 
verder gezet. Wij werken er hard aan dat u goed zit 
en prettig werkt als de werkdagen eindeloos lijken, in 
een zeer productieve omgeving waarin comfort, stilte, 
bedieningsgemak en kwaliteit perfect gecombineerd zijn. 

Omdat we weten dat een 
productievere bestuurder meer 
winst maakt voor zijn bedrijf.

En dat is nog niet alles!
Hoe beter een trekker is uitgerust voor specifieke 
taken, des te makkelijker en efficiënter het werk 
kan worden uitgevoerd. Dit is opnieuw een aspect 
waarmee de MF 8700 S zich onderscheidt van de 
massa: de trekker biedt niet alleen een uitgebreid 
pakket standaarduitrusting, maar ook een ruime 
keuze uit cabineuitvoeringen met een breed scala 
aan uitrusting, zodat u voldoende opties hebt voor 
volledige keuzevrijheid.

U kunt uw nieuwe MF 8700 S net zo individueel 
maken als uw bedrijf.

Efficient of Exclusive – de vrijheid om uw eigen werkomgeving te kiezen
De MF 8700 S serie is verkrijgbaar in twee specificatieniveaus: Efficient en Exclusive. 
Deze bieden u een keuze tussen een werkomgeving en trekkerspecificaties in ‘premium’ of 
‘superpremium’ uitvoering. Beide uitvoeringen zijn ontwikkeld rondom een ruim bemeten 
frame, met logische, zorgvuldig doordachte bedieningselementen. Alles is onder handbereik 
met alle essentiële bedieningselementen rechts van de bestuurder en de meest gebruikte 
bediening overzichtelijk gerangschikt op de armsteun. Compromissen zijn niet nodig – 
wij streven ernaar u te helpen bij het maken van een persoonlijke keuze die past bij uw 
bedrijfsactiviteiten en doelstellingen.

Topklasse-ontwerp
Het cabineontwerp met de vier raamstijlen staat garant voor een superieur zicht van 
360° rondom, ook naar de uiteinden van brede werktuigen, terwijl de bestuurder – dankzij 
de cabinevering – altijd comfortabel zit. Het dempingsniveau kan vanuit de cabine worden 
aangepast aan de voorkeur van de bestuurder. Dankzij de combinatie met de uiterst 
luxueuze, luchtgeveerde stoel kan de bestuurder zich geen comfortabeler rijervaring wensen.

Cabinevering zorgt voor een verhoogd comfort
Het NIEUWE actief-mechanische systeem werkt met rubberen silentblock-glijlagers en 
geveerde schokdempers om in de automatische stand onder alle rijomstandigheden 
optimaal dempingsvermogen te leveren en de verticale, horizontale en rolbeweging 
te verminderen. 

Het actief-mechanische cabineveringsysteem is instelbaar, zodat de bestuurder voor elke rit 
de gewenste stugheid kan instellen. Zo kan de bestuurder het rijgevoel aanpassen aan de 
terreinomstandigheden en de rijsnelheid.

Intuïtieve ergonomie
De cabine is toegankelijk via brede treden en een breed volledig glazen portier en biedt 
veel ruimte voor de bestuurder, een instructeur en alles wat voor een lange werkdag nodig 
is. Nadat u het portier gesloten en de motor gestart hebt, zal het u opvallen hoe stil het in 
de cabine is. Bijna alles wat u nodig hebt om de belangrijkste functies van de trekker te 
bedienen, bevindt zich op de rechter armsteun, zo ingedeeld dat de bediening vrijwel direct 
intuïtief gaat.
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Nieuw dashboard met SIS – Setup- en informatiescherm 
Het volledig nieuwe, slanke dashboarddesign maakt het mogelijk 
de operationele gegevens snel, overzichtelijk en eenvoudig te 
analyseren, door deze te presenteren op het kleurenscherm 
van 70 x 52 mm van het SIS. Het nieuwe scherm is niet alleen 
50% groter dan voorheen, maar heeft ook een tienmaal hogere 
resolutie en grote symbolen, waardoor de informatie bij elk licht 
eenvoudig af te lezen is.

Nieuwe dubbelgebogen buitenspiegels bieden uitstekend 
zicht naar achteren en vullen de ‘blinde hoek’ laag aan de 
zijkanten voor extra veiligheid.

Intuïtieve bedieningselementen
Op de cabinestijl aan de rechterkant zijn de bedieningselementen 
opnieuw ingedeeld in de bekende Massey Ferguson stijl, met 
modules voor bediening van de verlichting, toerentalselectie voor 
de aftakas en instellingen van de hefinrichting achter.

De panoramacabine
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Grotere veiligheid op de weg. De hele MF 8700 S serie is standaard 
voorzien van pneumatische remsystemen voor aanhangers, inclusief een 
optioneel ABS-signaal voor de aanhanger als u kiest voor maximale veiligheid. 
Voor nog meer veiligheid voldoet een nieuwe sensor voor gekoppelde pedalen 
ook aan nieuwe vereisten voor wie harder wil rijden dan 40 km/h.

Het LED-lichtpakket verandert de nacht in dag voor meer 
zicht en veiligheid dankzij de uitzonderlijke helderheid 
van de lampen.
Maar de MF 8700 S cabine is ook verkrijgbaar met vele 
comfort- en gemaksfuncties, zoals automatische inschakeling 
van het zwaailicht op de weg, vertraagde uitschakeling van de 
verlichting aan het einde van de dag, automatisch dimmen van 
de werklampen en verlichte treden.

De in zijn klasse onovertroffen functionaliteit van de 'Panorama'-cabine 
creëert de beste werkplek die Massey Ferguson ooit heeft ontwikkeld, 
met het hoogste comfort, het laagste geluidsniveau, het beste zicht, 
de meeste ruimte en de ruimste instap. Massey Ferguson heeft deze 
ruime cabine met vier raamstijlen speciaal ontwikkeld om bestuurders 
superieur comfort te bieden met een uitzonderlijk goed zicht rondom 
en eersteklas bedieningsgemak.

MF heeft kosten nog moeite gespaard om deze 3e-generatie, de  
MF 8700 S, compromisloos in te richten voor maximale veiligheid 
en gebruiksgemak voor de bestuurder. Bij Massey Ferguson geloven 
wij dat de veiligheid van de bestuurder nooit optioneel kan zijn. 
Daarom hebben wij een nieuwe reeks standaarduitrusting toegevoegd, 
waarmee het gevaar van ongevallen drastisch wordt beperkt.

Kleine extraatjes maken een groot verschil
De panoramacabine

Mobiele telefoon- en tablethouders verkrijgbaar als 
accessoire. Extra aansluitingen voor mobiele telefoons of een 
laptop zijn verkrijgbaar.

Massey Ferguson heeft nieuwe details 
toegevoegd om de veiligheid en het 
comfort voor de gebruiker te verbeteren, 
zoals geïntegreerde inklapbare treden aan 
de rechterkant en nieuwe handrails op 
verschillende plaatsen, die de toegang tot 
de buitenkant van de trekker veiliger en 
gemakkelijker maken.
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22 Efficient-pakket:
geavanceerde uitrusting voor een ongekende precisie

Efficient is het pakket basisspecificaties voor de MF 8700 S serie, maar het is verre van basic. Doordat de belangrijkste  
functies speciaal zijn ontwikkeld voor een verhoogde productiviteit, stelt de Efficient-specificatie de bestuurder in staat supersnel 
te werken, hogere kwaliteit te leveren met grotere precisie, dit alles bij een comfort, ergonomie en betrouwbaarheid van een 
ongekend hoog niveau. Dit pakket bevat alle belangrijke elementen in een combinatie van eenvoud en bedieningsgemak, met 
alle essentiële functies ergonomisch ondergebracht in de Control Command Centre-armsteun.

Tot de standaardfuncties van het Efficient-pakket behoren:

• Command Control-armsteun met T-hendel.

• Datatronic 5terminal met touchscreen van 9 inch.

• Power Control Shuttle-hendel.

• Draaistoel met automatische luchtvering.

• QuadLink geveerde vooras.

• Standaardairconditioning.

• 4 elektronische regelventielen met joystick- en tiptoetsbediening.

• Radar en wielslipregeling.

Optionele specificaties voor de Efficient-uitvoering zijn:

• OptiRide Plus semi-actieve cabinevering.

• Super Deluxe luchtgeveerde stoel.

• Automatische airconditioning.

• Geïntegreerde fronthef en frontaftakas.

• SpeedSteer.

• Auto-Guide™ met Go-modus.

• AgCommand®-telemetriesysteem.

• Spiegels met elektrische ontdooiing en instelling.

• 1000 Eco-aftakas.

• Command Control-armsteun met MultiPad-hendel.

Bediening werk- 
en zwaailampen

Elektronische instelling 
van achterhef

EFFICIENT
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Tiptoetsen regelventielbediening

Toerentalgeheugen A en B

Transmissiebedieningshendel

Transmissiemodus weg/veld

Bediening hefinrichting achter
Handgas

Joystick regelventielbediening met 
functietoewijzing aan schakelaars

Datatronic 5 terminal met  
touchscreen van 9 inch

Toewijzing van fronthydrauliekbediening

Hydrauliekactivering

Diepteregeling van hefinrichting

Tiptoetsen regelventielbediening

Aftakas inschakelen

Hendel- of  
pedaalmodus selectie

Cruisecontrolinstelling C1/C2

Activering dynamisch 
transmissiemanagement

Cruisecontrolregeling C1/C2



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

24

EXCLUSIVE

Exclusive-pakket
Voor wie meer eist

In onze cabines vindt u altijd alle gebruikelijke essentiële functies, maar wij proberen altijd het comfort 
en het bedieningsgemak voor de bestuurder naar een hoger niveau te tillen. Daarom bevat het 
Exclusive-pakket spectaculaire nieuwe voorzieningen die bijdragen aan een nog aangenamere werkdag.

Het Exclusive MF 8700 S pakket is gericht op bestuurders die intensiever en grootschalig werken. 
De geavanceerdere voorzieningen garanderen kostenbesparingen voor het bedrijf.

Tot de standaardfuncties van het Exclusive-pakket behoren:

• Command Control-armsteun met MultiPad-hendel.

• Power Control-omkeer.

• QuadLink geveerde vooras.

• Automatische airconditioning.

• OptiRide Plus semi-actieve cabinevering.

• Super Deluxe luchtgeveerde stoel.

• Spiegels met elektrische ontdooiing en instelling.

• Datatronic 5terminal met touchscreen van 9 inch.

• Radar en wielslipregeling.

• Geïntegreerde fronthef.

• SpeedSteer.

• Auto-Guide™ met Go-modus.

• AgCommand®-telemetriesysteem.

• 4 elektronische regelventielen met joystick-  
en tiptoetsbediening.

Tot de opties van het Exclusive-pakket behoren:

• 2 extra regelventielen achter.

• Geïntegreerde frontaftakas.

• 2 sets hydraulische frontkoppelingen en vrije hydraulische retour.

• 1000 Eco-aftakas.

Bediening werk- 
en zwaailampen

Elektronische instelling 
van achterhef
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Datatronic 5
Het 9-inch Datatronic touchscreen bevindt 

zich comfortabel binnen het zicht en bereik 
van de bestuurder en is volledig in te stellen 

volgens de voorkeuren van de gebruiker voor 
optimale weergave van alle trekkerfuncties.

Keuze van regelventielbediening
Cruisecontrolregeling C1/C2

Multipad-joystick

Aftakas inschakelen

Motortoerentalgeheugen A
Voor-/achteruit omkeerregeling

Kopakkermanagementreeks inschakelen

Transmissiemodus weg/veld

ISOBUS-bediening met joystick

Bediening hefinrichting achter

Handgas

Kopakkermanagementreeks 
inschakelen

Toerentalgeheugen A en B

Joystick regelventielbediening met 
functietoewijzing aan schakelaars

Diepteregeling van hefinrichting

Tiptoetsen regelventielbediening

Aftakas  
inschakelen

Hendel- of 
pedaalmodus 
selectie

Cruisecontrol-
instelling C1/C2

Activering dynamisch 
transmissiemanagement

Toewijzing van fronthydrauliekbediening

Hydraulisch
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Compleet beheer van trekkerfuncties en optimalisatiefuncties 
voor o.a. transmissie, motor en hydrauliek. Bovendien is er het 
bijzondere Dual Control systeem, waarmee uitstekende besturing 
en bediening mogelijk is van halfgedragen ploegen, door het 
in- en uitgaan van de voor te automatiseren. Tegelijkertijd stelt het 
systeem het dieptewiel van de ploeg ten opzichte van de achterhef 
af. Hetzelfde systeem wordt gebruikt om een werktuig in de fronthef 
te regelen, door automatisering van de diepteafstelling, alsmede de 
bewerking als geheel, gesynchroniseerd met de achterhef.

Video modus – beelden van een boordcamera kunnen op het 
scherm worden weergegeven, zodat de bestuurder complexe 
werktuigen in het oog kan houden, of gewoon voor de veiligheid  
en efficiëntie bij achteruit rijden.

Kopakkermanagementinstellingen – Het 9 inch touchscreen 
van de Datatronic van de 5e generatie is standaard uitgerust 
met het meest intuïtieve, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke 
kopakkermanagementsysteem dat momenteel verkrijgbaar is en 
exclusief door Massey Ferguson is ontwikkeld. Het is ontworpen 
om u veel tijd te besparen op kopakkers, zodat u zich op het 
onderhanden werk kunt concentreren en gemakkelijk een 
maximale productie kunt bereiken.

De nieuwe touch van precisielandbouw

Sinds zijn introductie in 1986 beleeft de Datatronic nu zijn 5e generatie. 
Het systeem is geheel opnieuw ontwikkeld om een meer intuïtieve 
beleving van de precisielandbouw te bieden. Hierdoor is het systeem 
ongecompliceerd en gebruiksvriendelijk, wat zorgt voor een efficiënter, 
productiever en winstgevender gebruik van uw machines.

Mogelijk gemaakt door Fuse™ Technologies

Datatronic 5
1

3

2
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Data en instellingen opslaan – In een onbeperkt aantal configuraties 
met gebruikersinstellingen kan het systeem tijdens het werk informatie 
opslaan over bewerkte oppervlakte, brandstofverbruik, gewerkte uren 
en nog veel meer. Alle instellingen en parameters kunnen door de 
Datatronic-terminal worden opgeslagen. Maak een veilige back-up 
van die trekkerinstellingen: een echt unieke functie van Datatronic-
terminal is dat de trekkerinstellingen uit het geheugen kunnen 
worden opgeslagen. Al deze instellingen kunnen worden bewaard en 
opgeroepen om de vorige gebruikte instelling op een trekker opnieuw 
te gebruiken. De bestuurder kan al die instellingen oproepen en weer 
volledig operationeel zijn. Al deze instellingen kunnen ook naar uw 
andere machines met Datatronic terminal worden overgebracht.

ISOBUS MultiPad-schakelaartoewijzing.
ISOBUS-werktuigen zijn direct met de MultiPad-hendel te besturen. 
Het is veel handiger alle bedieningen (trekker en werktuigen) met 
dezelfde hendel te bedienen dan verschillende displays en hendels te 
gebruiken. Met dit bijzonder veelzijdige systeem kunnen verschillende 
werktuigen voor besturing via MultiPad worden opgeslagen, zodat 
het kan werken met alle ISOBUS-werktuigen in het machinepark van 
het bedrijf.

ISOBUS voor totale werktuigbediening – ISOBUS maakt het 
mogelijk dat het bedieningssysteem van een werktuigfabrikant op het 
scherm van de console wordt weergegeven, waardoor eigenaren en 
gebruikers geld besparen doordat er geen extra terminal in de cabine 
nodig is. Sluit simpelweg de kabel van het werktuig op de ISOBUS 
aansluiting van de trekker aan, waarna het systeem automatisch de 
bedieningsmenu’s laadt en die op het scherm weergeeft. MF 8700 S 
ISOBUS voldoet aan de AEF-certificering (Agricultural Industry 
Electronic Foundation).

De nieuwe Datatronic 5 is voorzien van een groter 9 inch touchscreen, 
dat zich gebruiksvriendelijk en intuïtief laat bedienen, vergelijkbaar met de 
nieuwste smartphones of tablets.

Met de nieuwe Datatronic 5 en het technologiepakket van Massey Ferguson 
beschikt u over de belangrijkste tools om uw precisielandbouwsystemen 
nog effectiever toe te passen. Zo maken wij uw landbouwbedrijf nog 
winstgevender en helemaal klaar voor de nieuwe generatie agrariërs.

6

5

4
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28 Geleidingsopties die u op het juiste spoor  
houden voor winst
Auto-Guide™ is het complete handsfree besturingssysteem van Massey Ferguson dat 
nu voor nieuwe trekkers verkrijgbaar is.
Auto-Guide™ kan een nauwkeurigheid van minder dan een meter, decimeter en 
centimeter leveren voor een verhoogde efficiëntie bij uw agrarische werk.

Het is bewezen dat 
geleidingssystemen tot wel 
12% brandstof besparen 
bij werk in het veld

Vrijwel geen overlapping 
dus meer vierkante meters 
perceel per uur

Efficiënter werken betekent 
minder ergernis, stress 

en vermoeidheid voor de 
bestuurder en meer tijd 

voor optimalisering 
van de machineprestaties

Snel en gemakkelijk instellen met de functie Go Mode
Aan de slag binnen 5 minuten, ook nieuwe gebruikers – Met deze intelligente 
functie kan een nieuwe gebruiker na minder dan vijf minuten insteltijd voor het 
eerst beginnen te werken met automatische geleiding/besturing. Zo eenvoudig 
is het systeem om mee te werken en zo snel plukt u de vruchten ervan.

Met deze unieke functie is Auto-Guide™ binnen 5 minuten gebruiksklaar en 
kunnen zelfs onervaren bestuurders moeiteloos de stap maken naar het werken 
met dit systeem.

Machine- 
beheer

Machine-
regeling

Werktuig Geleidings lijn Start!
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U kiest het precisieniveau dat aansluit op uw behoeften

U kiest uw ontvanger op basis van de nauwkeurigheid die u nodig hebt

Als u het signaal verliest 
vanwege het terrein, blijft 
Auto-Guide™ tot 20 minuten 
betrouwbaar werken zonder 
correctiesignaal dankzij 
Trimble®-xFill™ technologie.

Bij de nieuwe Massey Ferguson Auto-Guide™ zijn nu twee verschillende ontvangersystemen 
verkrijgbaar, NovAtel® en Trimble®. Bestaande Trimble® RTK-infrastructuren op het bedrijf zoals 
NTRIP kunnen gewoon in gebruik blijven. Een aantal correctiesignalen wordt ondersteund, 
afhankelijk van de ontvanger, bijvoorbeeld EGNOS/WAAS of RangePoint RTX™, CenterPoint 
RTX™ en NTRIP. Informeer bij uw Massey Ferguson dealer of distributeur voor meer informatie.

Nauwkeurigheid van minder dan een meter

TERRASTAR L, EGNOS, WAAS, autonoom, RangePoint RTX.

Nauwkeurigheid tot op een decimeter

TERRASTAR C, CenterPoint RTX Standard.

Nauwkeurigheid tot op een centimeter

NTRIP (3G), Satel UHF 400 Mhz (optie), CenterPoint RTX  FAST US en EU (satelliet), Hiper AG met lokale oplossing.

xFill™ technologie RTK-correcties

RTK-correcties

NovAtel® Trimble®
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Machine- 
beheer

Machine-
regeling

AgControl™ is de nieuwe oplossing voor Precision Farming 
van Massey Ferguson die de meest geavanceerde en efficiënte 
sectieschakelingfunctie biedt. Met de volledig automatische 
sectieschakeling voor ISOBUS-werktuigen kunnen gebruikers 
zaaien, bemesten of pesticiden spuiten zonder overlapping. 
Dit voorkomt dubbele bewerking en bewerking buiten de 
randen van het perceel. Dankzij de ongecompliceerde en 
gebruiksvriendelijke sectieschakeling kunnen gebruikers snel 
en gemakkelijk correctiewaarden instellen voor ieder werktuig. 
Het systeem gebruikt het GPS-systeem van de trekker om 
afzonderlijke secties in of uit te schakelen in gedeelten die 
al zijn bewerkt, zodat automatisch zuinig en efficiënt wordt 
gewerkt aan een hogere opbrengst.

Variabele afgifte met Variable Rate Control (VRC)
Door gegevensoverdracht met TaskDoc™ Pro kan nu met variable 
afgifteregeling worden gewerkt, afhankelijk van wat nodig is voor de 
bodem of de planten, zodat wordt bespaard op de gebruikte stoffen. 
De verschillende behoeften aan zaden, kunstmest en pesticiden worden 
weergegeven op prescriptiekaarten. Vervolgens worden de gegevens 
opgehaald tijdens het werk en automatisch toegepast. Het grote 
voordeel is, dat hoeveelheden kunnen worden opgegeven en gepland 
met behulp van de perceeldatabase en vervolgens uiterst nauwkeurig 
worden uitgebracht. U kunt bijvoorbeeld het gebruik van chemicaliën 
of kunstmest voor een gedeelte aanpassen aan de behoefte, zodat u 
minder hoeft te investeren en uw opbrengsten verhoogt.



VAN M
ASSEY FERGUSON

31

Kennis is macht. Met een nauwkeurige meting en registratie van 
gegevens kunnen betere beslissingen worden genomen. De enorme 
vooruitgang en innovatie die de MF 8700 S serie kenmerkt is duidelijk  
te zien aan de ingebouwde technologieoplossingen.
Het nieuwe TaskDoc™-systeem heeft een belangrijke plaats ingenomen 
in de toekomst voor landbouw en helpt agrariërs hun productiviteit te 
verhogen door de kennis van nauwkeurig gemeten gegevens.

Met TaskDoc™ kunnen de gegevens van alle werkzaamheden met 
een minimale inspanning worden vastgelegd in de perceelsadministratie 
en vervolgens in een mum van tijd worden geanalyseerd. De gegevens 
worden via de ISOBUS-standaard TC-BAS draadloos overgedragen van  
de Datatronic 5-terminal naar het kantoor. Gegevens over de uitgebrachte 
hoeveelheid zaaigoed en kunstmest of de verbruikte brandstof zijn 
onmiddellijk na het werk beschikbaar.

Met de TaskDoc™ Pro-versie kunnen ook GPS-positiegegevens 
worden geregistreerd en kunnen data in realtime worden overgebracht. 
Daarmee wordt een automatische, naadloze uitwisseling met ISOXML-
compatibele perceelsadministratiesoftware en kartering mogelijk. 
De gegevens over verbruikte middelen worden overgedragen en kunnen 
ook via de Datatronic 5-terminal worden gemonitord tijdens het werk.
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Met de technologie van de nieuwe AgCommand®-website kan uw Massey Ferguson 
dealer u helpen de bedrijfstijd en productiviteit van uw uitrusting te optimaliseren, 
terwijl de bedrijfskosten worden gereduceerd. Zo bent u helemaal vrij om u te 
richten op de productiviteit van uw agrarische bedrijf.

MF Connected Services is een combinatie van intuïtieve technologische functies en 
toonaangevende dealerondersteuning die u het leven als klant van MF makkelijker, 
winstgevender en efficiënter maken: van een herinnering om een afspraak voor 
een servicebeurt te maken tot het plannen van preventief onderhoud om uitval 
te voorkomen wanneer u moet werken en tot bewaking van uw machine- en 
machineparkprestaties.

Met Massey Ferguson Connected Services, AgCommand® en uw MF-dealer 
weet u zeker dat u in goede handen bent.

Met boordsensoren en GPS-posities worden maximaal 25 parameters verzameld 
via de AM-53-module (afhankelijk van het contract dat u hebt afgesloten) van 
uw MF 8700 S en overgedragen naar een centrale, beveiligde MF-server waar u 
toegang hebt tot de gegevens via het Internet vanaf een willekeurige webbrowser  
op uw bedrijfscomputer, tablet of smartphone. Als u dat goedkeurt, kan uw 
plaatselijke MF-dealer deze gegevens inzien en beoordelen om u effectief de 
benodigde ondersteuning te bieden voor:

Minder uitval, optimaal onderhoud en intelligentere services 
met Massey Ferguson Connected Services en AgCommand®

Machinepark- 
beheer
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Optimaal  
onderhoud 

Optimale  
prestaties

Machineparkbeheer  
en lokalisatie 

Kritieke meldingen over de machine, 
zoals een hoge koelvloeistoftemperatuur 
of hoge oliedruk, maken preventief 
onderhoud en het voorkomen van 
potentiële schade en uitval mogelijk. 
Bewaking van de machineparameters 
in realtime en GPS-lokalisatie helpen bij 
de onderhoudsplanning.

Uw dashboard voorziet u van een volledig 
efficiëntierapport over uw machine, zodat 
u weet of u een optimaal rendement uit 
uw investering haalt.
Informatie voer het brandstofverbruik 
en bewaking van de stilstand kunnen u 
helpen om kosten te verlagen.

Met MF Connected Services kunt u 
gemakkelijk uw machinepark beheren, 
weten waar uw machines zich bevinden 
en hun prestaties op de percelen direct 
volgen. Met de geofence-functie kunt u 
een waarschuwing ontvangen wanneer 
uw machine een vooraf gedefinieerd 
gebied verlaat. U kunt bijvoorbeeld een 
bericht ontvangen dat een bestuurder 
terugkeert naar het bedrijf of brandstof 
nodig heeft in het veld.

Minder  
uitval 

Met de optionele MF Connected Services van AgCommand® hebt u keuzevrijheid:

Met herinneringen voor service en 
onderhoud aan de machines kunnen u 
en uw dealer een bezoek van uw trekker 
aan de werkplaats effectief voorbereiden 
voordat contact met u wordt opgenomen 
voor een afspraak. U hoeft voortaan nooit 
meer te onthouden wanneer de volgende 
MF-servicebeurt gepland staat.

Neem contact op met uw MF-dealer 
voor meer informatie.

1. Het niveau waarop u informatie 
wilt monitoren, van elementair tot 
zeer geavanceerd

2. Het aantal werkuren en jaren dat u 
wilt opnemen in uw AgCommand™ 
abonnement

3. De gegevens waartoe uw MF-dealer 
toegang heeft, om diens volledige 
ondersteuning en aandacht voor uw 
agrarische bedrijf te krijgen
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Nieuwe maatstaven op het gebied van tractie en trekkracht
met een lichte voetafdruk op de bodem...

Aan vermogen heb je niets als het niet kan worden overgebracht 
naar waar het hoort: de grond. Wij hebben een van de krachtigste 
conventionele trekkers op de markt ontwikkeld, maar hebben ook veel 
onderzoek verricht om ervoor te zorgen dat die kracht ook bruikbaar is.

Met een basisgewicht van niet meer dan 10,8 t, wegen de trekkers 
uit de MF 8700 S serie tot 4 t minder dan vergelijkbare trekkers in 
deze  klasse. Dit  zorgt ervoor dat de trekkers een lage bodemdruk 
hebben, die geknipt is voor werk in het veld of voor transportwerk, 
terwijl het robuuste design het ook mogelijk maakt zware lasten te 
dragen of ballastgewichten te monteren voor zwaar trekwerk.

Met het brede aanbod van ballastgewichten en banden, waaronder 
een achterband met een diameter van 2,15 m, kunnen de MF 8700 S 
trekkers exact worden aangepast op de taken waarvoor u ze wilt 
inzetten, voor maximale tractie, bij een minimaal brandstofverbruik. 
Hiermee vervullen wij onze belofte de bodem maximaal te beschermen 
en het land in optimale conditie te houden voor toekomstige generaties.
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Breed aanbod van ballastgewichten verkrijgbaar
Soms heeft u extra gewicht nodig om zwaar trekwerk optimaal te 
kunnen uitvoeren. De MF 8700 S kan af fabriek of naderhand via 
AGCO Parts worden uitgerust met extra front-, achter- en wielgewichten, 
die precies aansluiten bij uw wensen. Tot het aanbod behoren gewichten 
van 1.500 en 2.300 kg volgens een nieuw design en compatibel met 
gewichtsuitbreiding, wielgewichten van 250 tot 750 kg aan weerszijden 
van de trekker en een af fabriek geïntegreerd buikgewicht.

Dankzij de nieuwste bandentechnologie kunnen de MF 8700 S 
modellen werken met zeer lage bandenspanningen, zelfs voor 
zware trektoepassingen en inclusief dubbellucht:

• keuze uit achterbanden tot 900 mm en een diameter 
van 2,15 m.

Een verhoogde tractie en lage bodemverdichting zijn 
te bereiken met de juiste ballast en bandenkeuze en 
ook bandenspanning.

De juiste balans tussen ballast en bandenkeuze 
verkrijgt u met:

• Meer kracht op de bodem.

• Ultieme tractie.

• Beperkte bodemverdichting voor optimale opbrengsten, 
waarbij een goede bodem voor volgende generaties 
behouden blijft.

• Economisch brandstofverbruik.
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Grote voetafdruk voor maximale tractie met  
de optionele Michelin AXIOBIB2 High Traction band
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Machines werken niet onafhankelijk op een boerderij, dus nauwe samenwerking met fabrikanten van 
banden en landbouwuitrustingen is zinvol en helpt ons nieuwe technologie te ontwikkelen. De resultaten 
van onze gezamenlijke inspanningen laten zien, hoe ieder element de kwaliteit, productiviteit en prestaties 
van het werk verbetert en ook de bodem beschermt. Ze onderstrepen ook dat een zorgvuldige keuze van 
de juiste trekker met de beste banden voor het werk en de combinatie met de beste uitrusting een groot 
verschil maken.

Massey Ferguson biedt een breed aanbod van bandenopties die perfect aansluiten op uw transport- of 
veldtoepassingen. Dankzij de nieuwste bandentechniek kunnen de MF 8700 S modellen werken met 
zeer lage bandenspanningen, zelfs voor zware trektoepassingen. Tot de mogelijkheden behoort ook 
dubbellucht met achterbandkeuzen in diameters variërend van 900 mm tot 2,15 m, voor een optimale 
vermogensoverdracht naar de grond.

Testresultaten met een MF 8730 S voorzien van Michelin AXIOBIB2 High Traction-banden, vergeleken met 
Michelin AXIOBIB-banden van de eerste generatie; tests uitgevoerd met een Gregoire Besson-ploeg. 

650/85R38
2 paar nokken
Kleiner contactpunt, gewicht wordt ongelijk 
verdeeld, wat leidt tot meer verdichting.

VF650/85R42
Meer contact van profiel met grond: 
3 paar nokken 
Grotere voetafdruk helpt gewicht gelijkmatiger 
te verdelen, voor minimale bodemverdichting 
en maximale tractie. 

Lage spanning voor bodembescherming en minder 
verdichting - VF MICHELIN Ultraflex-technologie voor 
+4% gewasopbrengst

Productiviteit - Uitstekende tractie waarmee de agrariër 
sneller kan werken in het veld

Lager brandstofverbruik - Besparing op bedrijfskosten 
door brandstofbesparing tot -10%

Meer tractievermogen, tot +28%

Langere voetafdruk voor laagste verdichting

+4 %

+11 %

-10 %

+28 %

+26 %

97 cm
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Compact, wendbaar en met een in de industrie onovertroffen vermogen-gewichtverhouding. De nieuwe MF 8700 S trekkers laten zich 
zeer eenvoudig besturen en bieden een hoog comfort in het veld, bij lage en hoge snelheden. Dankzij het unieke lichtgewicht design en 
het hoge vermogen beschikt de MF 8700 S over het grootste draagvermogen in zijn marktsegment. Zijn uitstekende manoeuvreerbaarheid 
en stabiliteit maken het wenden op de kopakker of het werken op heuvelachtige percelen kinderspel. Daarnaast zijn de lichte voetafdruk 
en de hoge trekkracht het bewijs van onze vaste doelstelling de bodem te beschermen en het land in optimale conditie te houden.

Het slimme design van het gebogen chassis en de 
geïntegreerde fronthef zorgen voor een uitstekende 
wendbaarheid en kleine stuurhoeken.

Slim en eenvoudig systeem om van werkstand van 
fronthef naar opbergstand te wisselen, voor een minimale 
trekkerlengte wanneer de fronthef niet wordt gebruikt, 
bijvoorbeeld tijdens transport.

Beste wendbaarheid in 400pk-klasse...
met hoge draaglast!
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Vierwielaandrijving en differentieelslot

De transmissieregeling neemt de bestuurder ook de herhaalde bediening van de vierwielaandrijving en het 
differentieelslot uit handen. Het systeem schakelt het differentieelslot in waar het nodig is, zodra het werktuig 
op de bodem wordt neergelaten en schakelt het uit wanneer het niet nodig is:

• Automatische uitschakeling van de vierwielaandrijving en het differentieelslot bij snelheden boven 14 km/h.

• Automatische uitschakeling van het differentieelslot wanneer in een in de achterhef gedragen werktuig 
wordt geheven (en weer inschakelen bij het laten zakken).

• Automatische uitschakeling van het differentieelslot wanneer een of beide rempedalen worden ingetrapt 
(en weer inschakelen bij het loslaten).

• Automatische inschakeling van de vierwielaandrijving wanneer beide rempedalen worden ingetrapt, 
wanneer het differentieelslot wordt ingeschakeld of de handrem wordt aangetrokken.

• Automatische uitschakeling van differentieelslot en 4WD gekoppeld aan de stuurhoek.

SpeedSteer – voor precies en 
moeiteloos sturen

Met SpeedSteer kan de bestuurder de 
stuuroverbrenging aanpassen en instellen 
hoeveel omwentelingen van het stuur 
nodig zijn voor een bepaalde stuurhoek. 
Dit systeem kan in en uit worden 
geschakeld en wordt, voor veilig gebruik 
bij hoge snelheden in het veld of op de 
weg, uitgeschakeld bij snelheden boven 
18 km/h (optie op Efficient-uitvoeringen 
en standaard op Exclusive-uitvoeringen).

QuadLink geveerde vooras

Standaard aanwezig op alle MF 8700 S trekkers, zorgt de QuadLink-voorasvering voor 
een soepele rit, verbeterde tractie, uitstekende bodemvrijheid en kleine draaicirkels, 
zelfs op trekkers met grote banden.
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Zwaar uitgevoerde hefinrichtingen voor en achter

Met een achterhef die maar liefst 12.000 kg tilt, bestaan in de vermogensklasse van de MF 8700 S weinig trekkers die even zware werktuigen 
kunnen hanteren als deze sterke MF. Om stand te houden onder deze zware belasting zijn de achterhef en het chassis van de trekker speciaal 
ontwikkeld en voorzien van dubbele externe hefcilinders en dubbele, variabel zwevende, telescopische stabilisatoren. Hydraulische snelkoppelingen 
met decompressiesysteem zijn standaard, evenals externe bedieningsknoppen voor de hef en de regelventielen. Op de trekker zijn in totaal 
6 regelventielen verkrijgbaar.

Aan de voorkant kan een volledig geïntegreerde fronthef met capaciteit van 5.000 kg worden gespecificeerd, die past bij de Massey Ferguson 
voorasvering, met twee dubbelwerkende regelventielen en een vrije retourleiding.

Trekhaak achter 

De trekhaak achter met naar keuze een kipperknobbel, oppikhaak, gaffel, K80-kogel, of boventrekhaak is volledig opnieuw ontworpen om sneller, 
gemakkelijker en veiliger te koppelen. Het ontwerp van het ISO-koppelsysteem is compatibel met een breed aanbod van vangmuilkoppelingen en 
onderlatvarianten die gangbaar zijn in de verschillende markten.

Massey Ferguson is als de innovator van driepuntshefinrichtingen en hydraulisch vermogen nooit op zijn 
lauweren gaan rusten, maar zorgt dat de systemen ruimschoots aan de eisen voor moderne machines blijven 
voldoen. De driepuntshefinrichting maakt deel uit van het Massey Ferguson DNA en is het beste voorbeeld van 
productiviteit, kracht en reactiesnelheid voor de bestuurder in het veld in de afgelopen 75 jaar.

Hydraulische krachtpatser:
sterke boost voor uw productiviteit

Ultieme precisie in de trekkrachtregeling
Massey Ferguson blijft de toon zetten met zijn elektronische 
regeling van de hefinrichting ELC (Electronic Linkage Control). 
Op de MF 8700 S trekkers bieden de laatste ontwikkelingen in 
de hefregeling nog meer nauwkeurigheid voor de diepteregeling 
en het volgen van de bodemcontouren, waardoor uitstekende 
gewichtsverdeling, optimale tractie en hoge capaciteiten worden 
behaald, terwijl wielslip, bandenslijtage en brandstofverbruik tot 
een minimum beperkt blijven. De bedieningselementen op de 
armsteun voor snel in de grond brengen, instellen van gevoeligheid 
en hef-/daalsnelheid liggen prettig in de hand en laten zich 
intuïtief bedienen. Aan beide zijden is de trekker voorzien van 
bedieningsknoppen op de achterspatborden, waarmee werktuigen 
kunnen worden aan-/afgekoppeld.

Krachtige remsystemen
Zoals u verwacht bij een trekker van 
deze grootte, is het remsysteem van de 
MF 8700 S speciaal ontwikkeld voor 
het transport van de zwaarste lasten en 
even robuust en krachtig uitgevoerd als 
het hydraulische systeem. Een veilig 
en vertrouwd gevoel – daarvoor 
zorgen de natte-schijvenremmen met 
bekrachtiging, die garant staan voor 
continue remkracht zonder vervaging. 
Optioneel zijn pneumatische remmen 
verkrijgbaar voor aanhangers.
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Standaarddansonderdrukking

Speciaal ontwikkeld om het ‘dansen’ van zware gedragen 
werktuigen tijdens transport of op de wendakker tegen te 
gaan, wordt dansonderdrukking (Active Transport Control, ATC) 
standaard gemonteerd op de MF 8700 S trekkers. 
Dit schokdempingssysteem past zich automatisch aan aan 
de afzonderlijke gewichten van verschillende werktuigen. 
Dit zorgt ervoor dat het transport soepeler, veiliger en sneller 
kan verlopen, terwijl het gevaar van beschadiging van de 
trekker en het hydraulische systeem wordt verminderd.

ATC en QuadLink

Door de combinatie van ATC met de Quadlink voorasvering 
blijft de trekker uitzonderlijk stabiel tijdens transport of het 
op hoge snelheid werken met gedragen werktuigen. Dit zorgt 
voor meer comfort en veiligheid voor de bestuurder, wat leidt 
tot een hogere productiviteit.

Power Beyond

In het CCLS ventielenblok is een Power Beyond functie 
ingebouwd die via extra aan- en afvoerleidingen oliestroom 
direct vanaf de pomp levert, waardoor extra buitenwerkende 
regelventielen kunnen worden aangesloten.

Extra regelventielen

In standaarduitvoering zijn de trekkers voorzien van vier 
elektrohydraulische regelventielen; dit aantal kan worden 
uitgebreid tot acht. Tiptoetsenbediening van de regelventielen 
maakt precieze en gemakkelijke bediening van complexe 
werktuigen mogelijk. Voor de bediening van de fronthef en 
frontkoppelingen zijn afzonderlijke ventielen voorzien, evenals 
voor de optionele hydraulische oppikhaak.

Olie met hoge stroom en druk

Alle MF 8700 S trekkers zijn uitgerust met een closed-centre 
load-sensing (CCLS) hydraulisch systeem, dat een oliestroom 
van 205 l/min voor de hefinrichting en buitenwerkende 
hydrauliek levert, voor snel reageren bij elke belasting. 
Het resultaat: een optimale efficiëntie van vermogen 
en brandstofgebruik. De decompressie-snelkoppelingen 
maken snel en gemakkelijk onder druk aan- en afkoppelen 
van werktuigen mogelijk.

Alle snelkoppelingen achter zijn uitgerust met  
het decompressiesysteem.
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Het zwaarste werk  
met precisie uitgevoerd

Aftakas met hoge specificaties
De MF 8700 S trekkers kunnen worden gespecificeerd met een volledig onafhankelijke 540 Eco/ 
1000 tpm-aftakas, of 1000/1000 Eco toerentallen. Voor extra gebruiksgemak en veiligheid 
zijn externe bedienings- en noodstopknoppen aangebracht. Externe inschakeling kan met een 
motortoerental worden geautomatiseerd voor snelle bediening van een werktuig, bijvoorbeeld 
voor het vullen van een slurrytank.

Spaaraftakas
De besparende aftakastoerentallen van 540E en 1.000E worden bereikt bij ca. 1.600 tpm, zodat 
het brandstofverbruik en geluidsniveau bij lichte toepassingen zo laag mogelijk blijven.

Geautomatiseerde aftakasregeling
In de ‘Auto'-modus wordt de aftakas automatisch uitgeschakeld bij snelheden boven 25 km/h. 
Bovendien wordt de aftakas uitgeschakeld wanneer het werktuig in de hef wordt geheven en 
weer ingeschakeld wanneer deze weer wordt neergelaten. De transmissieregeling controleert 
en regelt het inschakelen van de aftakas afhankelijk van de belasting voor soepeler aangrijpen, 
wat comfortabeler voor de bestuurder is en trekker en werktuig beschermt tegen schade door 
bruusk inschakelen.

Frontaftakas
Een frontaftakas met zes spiebanen met een toerental van 1.000 tpm is verkrijgbaar op de 
MF 8700 S trekkers. In combinatie met een fronthef kan een groot aantal extra werktuigen 
worden aangedreven, zodat minder werkgangen nodig zijn en efficiënter wordt gewerkt.

Economisch gebruik van vermogen
Het nominale aftakastoerental wordt bereikt (dicht) bij 1950 tpm, waarbij de motor ook zijn 
maximale vermogen bereikt. Dankzij de band van ‘constant vermogen’ tot een toerental van 
600 tpm en de mogelijk om met Dyna-VT functionaliteit elke gewenste rijsnelheid te selecteren 
voor elk gekozen motortoerental, vindt u altijd de perfecte combinatie van aftakastoerental, 
rijsnelheid en vermogen voor optimale zuinigheid.

Keuzeschakelaars aftakasbediening 
en inschakelknop Auto-functie op 
Command Centre.

Bedieningsknoppen voor aftakas, 
hydraulische regelventielen en 
achterhef op de spatborden.

In de stijl aangebrachte bediening voor 
aftakas toerentalkeuze- en hefregeling.
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Een nieuw niveau van kwaliteit en klantvertrouwen 

Massey Ferguson staat voor de uitdaging om kwaliteit om te zetten in een 
fundamentele merkwaarde.

Na jarenlange investeringen in mensen en kapitaal en een continu streven om solide processen en betrouwbare 
controles in te zetten, heeft Massey Ferguson zijn doel bereikt. Tegenwoordig vindt de kwaliteit van 
Massey Ferguson machines in steeds grotere kring erkenning.

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van uw trekker uit de MF 8700 S serie te garanderen en uw investering 
zo rendabel mogelijk te maken, werkt Massey Ferguson over de hele linie met solide, robuuste processen, van 
design, inkoop en productie tot en met levering aan de klant en service bij uw dealer of distributeur.
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46 Service met gemak

De motorkap bestaat uit één stuk 
en biedt uitstekende toegang voor 
alle servicewerkzaamheden.

Vanaf de allereerste tekening is het ontwerp van de 
MF 8700 S gericht geweest op snel, ongecompliceerd, 
gemakkelijk en kosteneffectief routineonderhoud.

Ongecompliceerde, eenvoudige servicebeurten voorkomen 
dat het onderhouden van uw trekker tot stress leidt en 
zorgt dat u meer tijd kunt doorbrengen in het veld of aan 
andere werkzaamheden. Dankzij de zelfstellende kleppen 
zijn de onderhoudskosten aanzienlijk gereduceerd. 

Met een Massey Ferguson trekker uit de MF 8700 S 
serie blijft de tijd die u op het erf moet besteden aan 
voorbereiding voor de volgende dag tot een minimum 
beperkt. Wij hebben praktisch gebruiksgemak 
gecombineerd met stijl, om ervoor te zorgen dat u het 
dagelijkse onderhoud snel, moeiteloos en eenvoudig kunt 
uitvoeren, zodat het onderhouden van uw trekker nooit tot 
stress leidt en u sneller aan het veldwerk kunt beginnen 
voor een maximale productiviteit.

Ruime toegang tot de radiateurs om deze 
te reinigen.

Het ruim bemeten koelpakket is 
eenvoudig toegankelijk en gemakkelijk te 
reinigen en te onderhouden. 90% van het 
stof wordt vanzelf door de zuigkracht van 
de koelfan afgezogen. Ook het luchtfilter 
van de motor kan eenvoudig worden 
bereikt en is gemakkelijk te reinigen.

Het cabinefilter laat zich eenvoudig 
verwijderen om te worden gereinigd.

De positie van de AdBlue®-tank is 
zorgvuldig gekozen voor extra isolatie 
bij hoge en lage temperaturen. 
Beide tanks kunnen veilig en gemakkelijk 
worden gevuld.

De slanke motorkap en het voorasontwerp 
maken ruime toegang mogelijk tot de 
motoroliefilters en de oliepeilstok.
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 Toonaangevende onderdelenservice van AGCO Parts.

Gecombineerde diensten verhogen de winst en efficiëntie van onze klanten

Welkom bij MF Services – alles wat u nodig hebt voor ondersteuning van de goede werking van uw 
Massey Ferguson machine. 

Toegankelijk en flexibel helpt MF Services u bedrijfskosten te beheersen en budgetten en business 
te plannen – zodat ieder bedrijfsuur van de machine succesvol verloopt en u zich in alle vrijheid 
volledig kunt richten op de hoofdactiviteiten op uw bedrijf.

Dit complete pakket serviceproducten maakt het u makkelijker dan ooit om MF-landbouwmachines 
te bezitten en in te zetten.  

Of het nu gaat om financiering, garantieverlenging, onderhoud, telematica, precisielandbouw-
technologie of originele onderdelen, MF Services is uw onestopshop voor alle bestaande en 
toekomstige services die uw bedrijf op koers en uw machines inzetbaar houden. 

Het is ons doel om uw Massey Ferguson machines operationeel en zo efficiënt mogelijk te houden 
gedurende hun hele levensduur. 

MFCare biedt u die zekerheid
MFCare is een compleet, toonaangevend pakket voor volledige zorg voor uw MF 8700 S trekker 
dat regulier onderhoud, reparaties en een volledige garantie van AGCO biedt, van onder meer:

• Motor en transmissie  • Elektronica
• Hydrauliek  • Cabine en bediening
• Aftakas • Assen
• Besturing

Regelmatig onderhoud volgens het MFCare-plan voorziet in ‘preventief onderhoud’ – zodat 
storingen worden opgemerkt voordat ze problemen veroorzaken en uitval wordt voorkomen. 
Een complete historie van dealeronderhoud met originele AGCO-onderdelen verhoogt ook de 
restwaarde van uw machine.

AGCO Finance* biedt een ideale financiering voor uw bedrijf
AGCO Finance is de geïntegreerde tak voor financiële services van Massey Ferguson die 
maatoplossingen voor uw eigen bedrijf biedt, waaronder:

• Leasen  • Leningen
• Huurkoop  • Volledige servicepakketten
• Contractuele huur

* Neem contact op met uw Massey Ferguson dealer voor informatie over levering in uw regio. Toepasselijke condities en 
voorwaarden kunnen variëren per markt of land.
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Massey Ferguson is het enige merk dat u een compleet servicepakket kan bieden voor uw 
nieuwe MF 8700 S trekker inclusief:

Geen verborgen kosten:
alles inclusief van Massey Ferguson –  
complete service van een nieuwe generatie*

Neem contact op met uw MF-dealer voor een individuele offerte!

U weet dus precies wat uw exploitatiekosten zijn, zonder verborgen agenda  
of aanvullende kosten gedurende maximaal 5 jaar en 6.000 uur in het  
Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Wanneer het contract afloopt, is de keuze aan u:

1. U kiest weer een nieuwe trekker van Massey Ferguson, zodat u verzekerd  
bent van de nieuwste boordtechnologie.

2. U retourneert de trekker naar uw plaatselijke MF-dealer!

Dit is speciaal opgezet voor de behoeften van agrariërs in het Verenigd Koninkrijk  
en Ierland. Op deze manier profiteert u gegarandeerd van superieure innovatie  
in de machine-industrie die garant staat voor uw winstgevendheid. Vergelijkbare  
aanbiedingen worden gedaan in Frankrijk en Duitsland.

Samengevat zult u:

• De eigendomskosten vanaf dag 1 precies weten: 
Dit vergemakkelijkt het budgetteren, zonder verrassingen.

• Profiteer van de allernieuwste techniek op uw trekker.

Voel u vrij om dit te bespreken met uw Massey Ferguson dealer of uw  
specialist van AGCO Finance. Deze kunnen u een maatoplossing bieden  
waarmee uw bedrijf kan groeien.

* alleen van toepassing op de MF 8700 S serie en alleen in het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Frankrijk en Duitsland. Neem contact op met uw specialist van AGCO Finance 
en uw Massey Ferguson dealer voor informatie over beschikbaarheid in uw regio. 
Toepasselijke condities en voorwaarden kunnen variëren per markt of land.

UW TREKKER +

UW FINANCIERING +

UW CONTRACT VOOR REPARATIE  
EN ONDERHOUD



VAN M
ASSEY FERGUSON

49

Samengevat zult u:

• De eigendomskosten vanaf dag 1 precies weten: 
Dit vergemakkelijkt het budgetteren, zonder verrassingen.

• Profiteer van de allernieuwste techniek op uw trekker.

Voel u vrij om dit te bespreken met uw Massey Ferguson dealer of uw  
specialist van AGCO Finance. Deze kunnen u een maatoplossing bieden  
waarmee uw bedrijf kan groeien.

WILT U DE KOSTEN PER UUR VAN 
DEZE MF 8740 DYNA-VT WETEN?
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50 Standaard en optionele uitrusting – 
maak uw trekker op maat

Efficient Exclusive

Motor

6 cilinder AGCO POWER Stage 4 l l

Selectieve katalytische reductietechnologie (SCR) l l

EEM motor met toerentalgeheugens l l

Motorblokverwarming m m

Transmissie

Power Control-omkeerhendel l l

T-hendel op Command Control-armsteun l –

MultiPad-hendel op Command Control-armsteun m l

Dyna -VT 50 km/h* Eco met dynamisch trekkermanagement (DTM) bij 15 t brutovoertuiggewicht l l

Dyna-VT 40 km/h Super Eco met dynamisch trekkermanagement (DTM) bij 18 t brutovoertuiggewicht m m

Cruisecontrolregeling l l

ParkLock l l

Bestuurdersplaats

Standaardairconditioning l –

Automatische airconditioning m l

Superdeluxe stoel met luchtvering en dynamisch dempingssysteem m –

Superdeluxe Maximo Evolution stoel met luchtvering l l

Leren Superdeluxe Maximo Evolution stoel met luchtvering, leren instructeurszitting en leren stuurwiel m m

Instructeurszitting met veiligheidsgordel l l

Radio - MP3 - SD-kaartsleuf - USB l –

Radio, cd, MP3, Bluetooth-aansluiting, USB en frontaansluiting m l

Telescopische dubbel gebogen spiegel l –

Telescopische dubbel gebogen spiegels met elektrische instelling en ontdooifunctie m l

Actief-mechanische cabinevering m l

Technologie

Datatronic 5 touchscreen van 9 inch/23 cm l l

Voorbereid voor bewaking van aanhangers met gestuurde assen l l

Dual Control l l

Radar en wielslipregeling l l

Kopakkermanagementsysteem l l

ISO 11786 signaalaansluiting l l

ISOBUS functionaliteit en aansluiting l l

MultiPad met knoppentoewijzing voor ISOBUS-werktuig m l
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Efficient Exclusive

AgControl™ 24 sectieschakeling m m

AgControl™ regeling met 24 secties en 2 VRC m m

SpeedSteer m l

Auto-Guide™ voorbereid m m

Auto-Guide™ Novatel - minder dan een meter m l

Auto-Guide™ - Trimble - minder dan een meter m m

Auto-Guide™ - Novatel - centimeter m m

Auto-Guide™ - Trimble - centimeter m m

AgCommand® m l

Chassis en hydrauliek

Elektrische bediening van regelventielen l l

Elektronische joystick l l

Power Beyond met koppelingen m l

Elektronische bediening van hefinrichting met dansonderdrukking l l

Automatische aftakasfunctie l l

Automatische functies voor vierwielaandrijving en differentieelslot l l

Telescopische stabilisatoren l –

Automatische stabilisatoren m l

Hydraulische topstang m m

Geïntegreerd fronthefsysteem m l

Geïntegreerde frontaftakas m m

Elektrische uitrusting

Automatische isolatieschakelaar l l

Externe hefbediening op spatborden l l

Externe aftakas start-/stopknop op spatbord l l

Externe buitenwerkende ventielbediening op spatbord l l

LED-werkverlichting m m

Overige uitrusting (specificaties kunnen per markt verschillen)

QuadLink - geveerde vooras l l

Meedraaiende voorspatborden l l

Extra verwarming in cabine m m

Pneumatische aanhangerrem l l

Pneumatische en hydraulische aanhangerrem m m

  LEGENDA

 -  Niet beschikbaar
	l Standaardspecificatie
	m Optie
 *  Afhankelijk van wetgeving in de 

betreffende markt
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Motor MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Motortype AGCO POWER

Aantal cilinders/aantal kleppen/cilinderinhoud Aantal /aantal/l 6 / 4 / 8,4

Boring/slag mm 111/145

Aanzuiging 2-Traps turbolader met Interstage-laadluchtkoeler en elektrische wastegate aan de boostdrukzijde

Type inspuiting Common rail

Type koelfan Vistronic - variabel toerental

Max. pk bij 1.950 tpm ✪ ISO pk 270 295 320 350 370 400

Max. koppel bij 1.500 tpm ✪ Nm 1.220 1.300 1.390 1.530 1.540 1.540

Max. vermogen met EPM ✪ ISO pk 300 325 350 380 400 405

Max. koppel met EPM ✪ Nm 1.300 1.390 1.500 1.590 1.600 1.600

Max. beschikbaar vermogen aan aftakas 
(OECD, nauwkeurigheid +/- 3%)

pk 225 250 275 300 320 355

Capaciteit brandstoftank liter 630

Adblue® tankcapaciteit liter 60

Service-intervallen uur 500

Transmissie Dyna-VT

Type Traploze, continu variabele transmissie met dynamisch trekkermanagement (DTM)

Snelheidsbereik veld km/h 0,03 - 28 km/h vooruit en 0,03 - 16 km/h achteruit

Snelheidsbereik weg km/h
0,03 - 50 km/h* vooruit en 0,03 - 38 km/h achteruit

40 km/h Eco bij 1400 tpm - 50 km/h* Eco bij 1550 tpm

Achterhef en hydraulisch systeem

Type trekstangen Categorie III of IV

Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstangen kg 12.000

Type hydraulisch systeem Closed-centre load-sensing

Max. oliestroom liter/minuut 205

Max. druk Bar 200

Max. aantal regelventielen achter 6

Fronthef en frontaftakas

Type Geïntegreerd in chassis met onafhankelijke ventielbediening, elektrohydraulische bediening

Type trekstangen Categorie III

Standaardspecificaties
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Fronthef en frontaftakas (vervolg) MF 8727 S MF 8730 S MF 8732 S MF 8735 S MF 8737 S MF 8740 S

Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstangen kg 5.000

Max. aantal regelventielen voor 2

Motortoerental bij 1000 tpm frontaftakas tpm 2.036

Aftakas (achter)

Bediening en besturing Elektrohydraulische bediening. Start-/stopknoppen op armsteun en achterspatbord, met kopakkermanagement

Selectie toerental Elektrohydraulische bediening in cabine

Motortoerental bij 540Eco / 1000 tpm 1.577/1.970

Motortoerental bij 1000 / 1000Eco tpm 1.970/1.605

Asdiameter inch 1 3/8 " 6 & 21 spiebanen; 1 3/4" 20 spiebanen

Wielen en banden  
(Uitgebreid assortiment verkrijgbaar. Informeer bij uw dealer.)

Voor 620/75R30     620/75R30     600/65R34     650/60R34

Achter 650/85R42     710/85R38     710/75R42     900/60R42

Gewichten

Gemiddeld minimumgewicht zonder ballast kg 10.800

Max. brutovoertuiggewicht kg 18.000

  LEGENDA

 ✪ ISO TR14396
 -  Niet beschikbaar
 * Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt

MF 8700 S
A – Wielbasis – mm 3,1
B – Totale lengte van frontgewichtenframe tot achterhefarmen – mm 5.552
B – Totale lengte van fronthefinrichting tot achterhefarmen – mm 6.200
C – Hoogte in midden van achteras tot bovenkant cabine – mm 2.353
D – Max. hoogte – mm 3.515
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