
VAN MASSEY FERGUSON

75-105 pk MF 3700
MODELLEN V-S-F-GE-WF
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Brandstoftank nu vullen via bovenkant motorkap; beter 
bereikbaar, ook met gemonteerde voorlader of werktuig 

Lage motorkap geeft beter zicht naar 
voren voor de bestuurder

Nieuwe generatie common-rail, 
Stage 3B 4-cilinder motor; meer 
vermogen en koppel

Grotere brandstoftank van 74 liter en optionele 
extra brandstoftank voor maximum capaciteit 
van 104 liter, dus minder stilstand

Nieuw, in de fabriek gemonteerd voorlader 
subframe, geïntegreerde fronthef en 
frontaftakas; beter te gebruiken en grotere 
veelzijdigheid met frontwerktuigen 

Nieuwe 4WD besturingsensor; 
gemakkelijker sturen en beter 
wenden op de kopakker

De nieuwe MF 3700 is ontwikkeld voor 
hoge efficiëntie en lage bedrijfskosten door 
middel van de nieuwste overzichtelijke en 
betrouwbare technieken.

Omdat wij weten dat een trekker een 
winstmaker voor uw bedrijf is
De MF 3700 is in elke sector vanaf dag één een 
echte geldverdiener.
Efficiënte aandrijflijnen, emissies volgens de Stage 
3B emissiestandaard, laag brandstofverbruik, lange 
onderhoudsintervallen, hoge trek- en hefcapaciteit in 
combinatie met lage onderhoudskosten – de MF 3700 maakt 
uw bedrijf gewoon winstgevender. En steeds meer met elke 
hectare die u bewerkt.

MF 3700 serie 
de nieuwe generatie 
speciaaltrekkers van Massey 
Ferguson
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Max. 6 werklampen voor betere 
verlichting bij duisternis

Nieuwe en unieke hydrauliek joystick, 
met ingebouwde bediening voor twee 
regelventielen en transmissie voor 
eenvoudige en comfortabele bediening

Sterkere 120 l/min 
hydrauliekoliestroom optie voor 
efficiënter werken met voorladers, 
snoeimachines en heggenscharen

Ruime cabine met 
gemakkelijke instap en nieuw 
modern dashboard

Nieuwe, via joystick 
bediende* verstelling en 
nivellering van achterhef.

VAN M
ASSEY FERGUSON

* Alleen verkrijgbaar op Efficient modellen



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

Motor prestaties
Max. vermogen (ISO 14396) pk/kW 75 (55) 85 (64) 95 (71) 105 (77)

Max. koppel (Nm) 320 365 395 405
Motor

Emissie conformiteit Stage 3B Stage 3B Stage 3B Stage 3B
Inspuitsysteem Common rail

Motor management Elektronische ECU Elektronische ECU Elektronische ECU Elektronische ECU
Cilinderinhoud/aantal cilinders 3,4l / 4 3,4l / 4 3,4l / 4 3,4l/ 4

Uitlaat, horizontaal links l l l l

Uitlaat, verticaal m m m m

Luchtfilter met dubbel droog element l l l l

Motortoerental geheugens Essential: 1 geheugen - Efficient: 2 geheugens
Brandstoftank 74 liter (54 liter met frontaftakas)

Extra brandstoftank 30 liter - (S, F en WF versies) - totale capaciteit: 104 liter
Onderhoudsinterval motor 600 uur

Transmissie
12V/12A mech. omkeer (30 km/h) l l l l

24V/24A mech. omkeer (40 km/h) m m m m

24V/24A mech. omkeer en Speedshift (40 km/h) m m m m

24V/12A Powershuttle en Speedshift (40 km/h) m m m m

Aftakas
Inschakeling en regeling Elektrohydraulisch

540 tpm / 750 tpm (540 Eco) l l l l

540 tpm / 1000 tpm m m m m

Rijsnelheid m m m m

Frontaftakas 750 tpm (540 Eco) met fronthef m m m m

Frontaftakas 1000 tpm met fronthef m m m m

Hydrauliek
Max. oliestroom bij 2300 tpm  l/min

Remmen/besturing/aftakas, pomp nr. 1 27

Max. oliestroom bij 2300 tpm  l/min

Standaard buitenw. pomp nr. 2 (hefinr. + regelventielen) 66

Optioneel buitenw. pomp nr. 3 (hefinr. + regelventielen) 27
Remmen  

Type/bediening Natte-schijvenremmen, hydraulisch bediend

Parkeerrem Mechanisch, onafhankelijk van hoofdremmen, met hendel bediend
Hydraulische aanhangerremmen Hydraulisch, twee leidingen

4WD
Inschakeling   l Elektromechanische inschakeling     m Elektrohydraulische inschakeling

Stuurhoeksensor (met 4WD elektrohydraulische inschakeling) m

Technische gegevens

l  =  Standaard     m  =  Optie     -  =   Niet verkrijgbaar
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MF 3707 MF 3708 MF 3709  MF 3710

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

Hefinrichting
3-puntsophanging achter Cat. I/II ophanging met vaste kogels (haken als optie - instelbare positie als optie)

Trekkracht detectie Topstangsensor
Max. druk - bar 190 190 190 190

Positie hefinrichting Mechanische of elektrohydraulische verstelling en nivellering
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstangen kg 2.500 kg en 3.000 kg (optie)

3-puntsophanging voor Cat. II met inklapbare armen en haken - ophanging
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstangen kg m 1650 kg (GE-versie: 1250 kg)

Cabine
Vaste stuurkolom l l l l

Telescopische stuurkolom m m m m

Telescopische en kantelbare stuurkolom m m m m

Airconditioning m m m m

Mechanisch geveerde stoel l l l l

Luchtgeveerde stoel m m m m

Luxe luchtgeveerde stoel m (Alleen F en WF)
FM-radio m m m m

Buitenwerkende hydrauliek
Essential 66 l/min (2 pompen)

Bediening van hefinrichting achter Mechanisch
Regelventielen achter 2 of 3 (Mechanisch)

Regelventielen midden - - - -
Vrije retour achter m m m m

Uitgang en vrije retour rechtsvoor m m m m

Essential 93 l/min (3 pompen)
Bediening van hefinrichting achter Mechanisch

Regelventielen achter 3 (Mechanisch)
Regelventielen midden 2 (Mechanisch)

Vrije retour achter m m m m

Uitgang en vrije retour rechtsvoor m m m m

Essential 93 l/min (3 pompen)
Bediening van achterhef Elektronische ELC

Regelventielen achter 2 of 4 (Elektronisch)
Regelventielen midden 1 of 2 (Mechanisch)

Vrije retour achter m m m m

Uitgang en vrije retour rechtsvoor m m m m

VAN M
ASSEY FERGUSON
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06 Opties

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

Basis
Hydrauliek oliestroom 93 l/min oliestroom 120 l/min oliestroom

Hefinrichting achter Mechanische achterhef Elektronische achterhef
Regelventielen achter 2x Mechanisch 2x Elektronisch

Regelventielen midden - 1x Mechanisch
Transmissie 12/12 Mechanisch 24/12 PowerShuttle en Speedshift

   

Opties
24/24 Mechanische versnellingsbak m -

24/24 Speedshift m -
24/12 PowerShuttle en Speedshift m -

120 l/min hydrauliek oliestroom m -
3 Mechanische regelventielen achter m -

2 Regelventielen midden m m

Fronthef m m

Fronthef + frontaftakas (1000 of 540E) m m

Voorlader pakket m m

Elektronische verstelling / nivellering m m

4 Elektronische regelventielen achter - m

1,00 - 1,30 m* 1,30 - 1,50 m* 1,50 - 1,80 m 1,60 - 2,20 m

1.15 - 1.40 m*

1,80 - 2,20 m 2,20 - 2,50 m 2,50 - 3,00 m 2,50 - 3,00 m2,20 - 2,50 m

Vineyard (wijnbouw) versie (V) Special versie (S) Fruit versie (F) Ground Effect versie (GE) Brede fruit versie (WF) 

Nu verkrijgbaar met transmissies met 
topsnelheid van 40 km/h. Vanaf 1,0 
m breed, geschikt voor traditionele 
smalle wijngaarden met 1,80 - 2,20 
m tussen de rijen.

Vanaf 1,30 m breed, geschikt voor 
meer open wijngaarden met 2,20 - 
2,50 m tussen de rijen, met een iets 
breder chassis en ruimere cabine voor 
de bestuurder.

Vanaf 1,50 breed, geschikt voor 
grotere wijngaarden en boomgaarden 
met rijen van 2,50 tot 3,00 m. Een wat 
grotere trekker met een bredere vooras 
en ruimere cabine.

Uitvoering met laag profiel, geschikt voor 
werken onder lage bomen, in polytunnels en 
wijngaarden met bladerdak. Geschikt voor 
rijbreedten van 2,20 - 2,50 m.

Vanaf 1,50 m breed, geschikt voor 
wijngaarden op hellingen en alpine bedrijven, 
biedt een laag zwaartepunt en grotere 
stabiliteit op hellingen met bredere voor- en 
achteras en ruimere cabine. Ook geschikt 
als lichte universele trekker. Geschikt voor 
rijbreedten vanaf 3,00 m.
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07Dimensions - V,S,F,GE,WF (4WD)

Vanaf middellijn achteras (mm) V S F GE WF
Afmetingen Cabine

A Cabine hoogte (zonder zwaailamp) 1715 1715 1715 1715 1715

C Laagste punt onder achteras 250 250 250 250 250

D Middellijn van vooras 210 210 210 210 210

E Laagste punt van vooras 330 330 330 330 330
F Laagste punt van voorassteun 260 260 260 260 260
G Totale lengte 3984 3984 3984 3984 3984

H Wielbasis 2148 2148 2124 2085 2124

I Breedte binnenkant spatborden 450 520 600 450 600

J Breedte buitenkant spatborden 1000 1300 1450 1000 1450

K Breedte buitenkant cabine 1000 1200 1200 1000 1200
Extra hoogte voor zwaailamp 200 200 200 200 200

Afmetingen Semi-platform
B Rolbeugel hoogte (zonder zwaailamp) 1884 1884 1884 1884 1884
C Laagste punt onder achteras 250 250 250 250 250
D Draaipunt van vooras 210 210 210 210 210
E Laagste punt van vooras 330 330 330 330 330
F Laagste punt van voorassteun 260 260 260 260 260
G Totale lengte 3984 3984 3984 3984 3984

H Wielbasis 2148 2148 2124 2085 2124
I Breedte binnenkant spatborden 450 520 600 450 600
J Breedte buitenkant spatborden 1000 1300 1450 1150 1450
L Hoogte achterspatborden 730 730 730 605 730
M Stuurwiel min. hoogte 810 810 810 780 810



Hessenweg 164
3791 PM Achterveld
Tel: 0342 45 95 41
E-mail: info@mechangroep.nl

www.masseyferguson.nl

Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com
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