
85-95 pk MF 5708 en MF 5709
met Dyna-4 transmissie

VAN MASSEY FERGUSON



De bakens verzetten Verwachtingen overtreffen
De aandrijflijn is het minst opvallende, maar waarschijnlijk 
belangrijkste onderdeel van elke Massey Ferguson‑trekker. 
Iedere component van het chassis is ontworpen voor 
ontzagwekkende kracht, een essentiële factor in de prestaties 
van elke landbouwtrekker. Dit moderne ontwerp geeft de 
nieuwe MF 5700‑modellen veelzijdigheid, kracht, duurzaamheid 
en topfunctionaliteit.

De twee nieuwe 3‑cilindertrekkers uit de Massey Ferguson 
MF 5700‑serie verfijnen het moderne, ongecompliceerde design 
van de Global‑serie, door de toevoeging van de gerenommeerde 
Dyna‑4 semi‑powershifttransmissie en door het comfort van de 
optionele cabinevering. 

De nieuwste 85pk‑ en 95pk‑modellen zijn gebouwd in 
Massey Fergusons bekroonde fabriek in Beauvais, Frankrijk en 
vormen een toevoeging aan de bestaande 100pk‑ en 110pk‑
trekkers die de MF 5700‑serie nog aantrekkelijker maakt.

Ontwikkeld en gebouwd op het sterke MF 5700‑chassis met een 
wielbasis van 2,32 m en met een hefvermogen van 4,3 ton, zijn 
deze zeer rendabele trekkers perfect geschikt voor een breed 
scala aan veldwerkzaamheden en transporttaken. Ze zijn uitgerust 
met een veelvoud aan moderne functies, waaronder hydraulische 
bedieningselementen die het gebruiksgemak verhogen en de 
trekkers zeer geschikt maken voor voorladertoepassingen.

Ontwerp en productie van 
Massey Ferguson

Stijlvolle look van de MF‑familie. Ontworpen 
vanaf het begin, geproduceerd volgens 

de allernieuwste normen. Gebouwd in de 
modernste hightech‑faciliteiten.
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MF 5708 en MF 5709 Dyna-4
De definitie van uitstekend ontwerpen

MF 5708 MF 5709

Max. pk (kW) vermogen bij 2000 tpm 85 (62,5) 95 (70,8)

Max. koppel bij 1.500 tpm 347 405

Motortype AGCO POWER 3,3 l‑/3‑cilinder, compatibel met onderhoudsvrije DOC en alles‑in‑één‑SCR‑techniek

Transmissietype Dyna‑4 16/16 semi‑powershift

Cabinevering Optie

Hefcapaciteit hefinrichting achter 4.300 kg



AGCO Power-motoren
Krachtige 3‑cilindermotoren met laag 

brandstofverbruik en compatibel met de 
laatste emissienormen

Een echte trekker-voorladercombinatie
Uw trekker kan af fabriek als volledig voorbereid 

voor een MF‑voorlader worden geleverd

4WD-voorassen
Kunnen worden gespecificeerd 

met elektrohydraulische activering 
en differentieelslot achter

Dyna-4 transmissie
De gerenommeerde Dyna‑4 transmissie met vier onder last 

schakelende versnellingen voegt een ongeëvenaarde controle 
toe aan deze sterke en kostenbesparende werkpaarden. 

Remmen met neutraalschakeling en AutoDrive-
transmissie als optie.

Gemakkelijke toegang tot de bestuurdersplaats 
De bestuurdersplaats is toegankelijk vanaf de linker‑ of 

rechterkant en goed te bereiken via de brede, doordacht 
geplaatste treden.

Aftakas
Keuze tussen aftakastoerental 540, 540E en 

1000 om met alle moderne werktuigen te 
kunnen werken

Hydrauliek
Het standaard zeer efficiënte tweepompensysteem 

biedt optimale efficiëntie wanneer u een aantal functies 
tegelijk bedient.

Eenvoudige bediening
Dankzij de nieuwe, intuïtieve en ergonomische 

bedieningselementen reageert de trekker onmiddellijk 
op iedere opdracht. Als het rijgevoel u bekend 

voorkomt, lijkt het waarschijnlijk op rijden in uw auto.

Nieuwe standaard in cabinecomfort
Veel nieuwe functies voor het trekkersegment en 360° zicht. 

Inclusief het optionele nieuwe Visioline‑dak. Ontworpen voor 
uw bedieningscomfort. Nu beschikbaar met de optionele 

mechanische cabinevering
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MF 5708 en MF 5709 Dyna-4
De definitie van uitstekend ontwerpen



De geheel NIEUWE MF 5708 en MF 5709 
met Dyna‑4 transmissie – 85 pk tot 95 pk

Deze Massey Ferguson‑transmissie wordt geroemd om de 
uitzonderlijke robuustheid en betrouwbaarheid en de soepele en 
moeiteloze bediening. De transmissie laat zich bedienen via de 
Power Control‑hendel links naast het stuur of via de T‑hendel 
op de console rechts van de bestuurder, dit alles zonder de 
koppeling te gebruiken. 

Een nieuwe, door het rempedaal geactiveerde neutraalschakeling 
is als optie verkrijgbaar bij Autodrive. Zodra het rempedaal wordt 
ingetrapt, wordt gelijktijdig de koppeling bediend. Hierdoor wordt 
de bestuurder ontlast en worden efficiëntie en gebruiksgemak 
verhoogd, vooral bij voorladertoepassingen.

Speedmatching is standaard voor een soepele acceleratie 
en om te zorgen dat automatisch de optimale Dynashift‑trap 
wordt geselecteerd wanneer u een andere versnelling kiest. 
De optionele kruipbak is ook verkrijgbaar, afhankelijk van de 
modelspecificatie, terwijl Comfort Control standaard aanwezig is.
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altijd de juiste keuze

Eenvoudige, multifunctionele bediening met de linkerhand  
De exclusieve Power Control‑hendel biedt een uiterst gebruiksvriendelijke 
drie‑in‑één‑bediening. Bestuurders kunnen eenvoudig schakelen tussen 
voor‑ en achteruit, de gewenste Dynashift‑versnellingen en ‑trappen 
inschakelen of neutraal selecteren, terwijl de rechterhand vrij blijft voor 
het bedienen van de voorlader of de hydraulische functies van het 
gebruikte werktuig.

T-hendel rechts van de bestuurder
Om op of neer te schakelen door de 4 Dynashift‑trappen, beweegt u 
eenvoudig de T‑vormige bedieningshendel voor‑ of achteruit. Om van 
groep te wisselen, drukt u eenvoudig de groepskeuzeknop in, terwijl u de 
hendel bedient.

AutoDrive
AutoDrive (optie) zorgt voor automatisch schakelen en werkt in 
twee standen: 
• AutoDrive Power‑stand: Schakelen van Powershift versnellingen 

bij 2100 tpm
• AutoDrive Eco‑stand: Schakelen van Powershift versnellingen 

bij 1500 tpm

Optionele kruipversnellingen
Voor gespecialiseerde teelten bieden de optionele kruipversnellingen 
extra controle over de werkzaamheden. Met deze optie kunnen 
snelheden vanaf 100 m/h worden gereden. 

Comfort Control
Een soepele of snelle bediening van de omkeerschakeling – u kiest 
eenvoudig de gewenste Comfort Control‑instelling die past bij de 
werkzaamheden – kalm en soepel of snel en efficiënt.

Remmen met neutraalschakeling
De schakelaar voor het remmen met neutraalschakeling (optie) zorgt 
ervoor dat bij intrappen van het rempedaal gelijktijdig de koppeling wordt 
bediend. Hierdoor wordt de bestuurder ontlast en worden efficiëntie en 
gebruiksgemak verhoogd, vooral bij voorladertoepassingen. 

De indrukwekkende prestaties en het efficiënte  
ontwerp van de Dyna‑4 transmissie betekenen  
onovertroffen productiviteit, controle en  
bedieningsgemak, met 16 versnellingen vooruit  
en 16 achteruit, die zich geheel zonder de  
koppeling te gebruiken laten schakelen.

Dyna‑4 biedt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
bediening die toonaangevend is in zijn klasse; 
gebruik de PowerControl‑hendel aan de linkerkant, 
of de T‑hendel rechts. 

De voordelen van Dyna-4 zijn:

• Uitzonderlijke prestaties op het erf, in het veld en op de weg – 
16 vooruit‑ en 16 achteruitversnellingen, die allemaal met één hendel 
worden geschakeld zonder koppeling. Met speedmatching wordt de 
beste Dynashift‑trap geselecteerd wanneer u een andere versnelling kiest

• Ultiem gebruiksgemak met de Power Control‑hendel voor de linkerhand 
of de T‑hendel

• Gemakkelijke voorladerbediening met Comfort Control voor soepele of 
snelle omkeerschakeling

• Rempedaal zet de transmissie automatisch in neutraal
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Alles precies op de goede plek
De rechterstijl bevat minder vaak gebruikte schakelaars die niettemin een 

vast onderdeel van de werkdag uitmaken. Hier vindt u de werklampen, 
de achterruitenwisser, het ELC‑paneel en de contactschakelaar.

Groot raam voor 360° zicht
Voor optimale efficiëntie en veiligheid 
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Optimale werkomstandigheden
Dyna-4 transmissie op MF 5708 en MF 5709
Ongecompliceerd, praktisch design voor optimaal bedieningsgemak

Regelventielen 
Twee ventielen zijn voldoende voor de meeste toepassingen

Handgas

Schakelaars voor differentieelslot en 4-wielaandrijving

In het geheugen opgeslagen toerental

Activeringsschakelaar voor aftakas

Diepteregeling van hefinrichting

Elektronische hefregeling

T-hendel rechts van de bestuurder 
Om op of neer te schakelen door de 4 Dynashift‑trappen, 
beweegt u eenvoudig de bedieningshendel voor‑ of 
achteruit. Om van groep te wisselen, drukt u eenvoudig de 
groepskeuzeknop in, terwijl u de hendel bedient.

Voorladerjoystick 
Optionele geïntegreerde mechanische voorladerjoystick

Eenvoudige omkeer 
Met de Power Control‑hendel hebt u koppelen en 
pendelen volledig in de hand dankzij Comfort Control.

Wij beseffen dat u waarschijnlijk vele uren van de werkdag in de cabine van uw MF 5700 trekker zult doorbrengen. 
Daarom hebben wij speciaal aandacht geschonken aan een interieur dat zowel praktisch als comfortabel is.

Van de ergonomisch vormgegeven console en bedieningselementen aan de rechtekant tot en met de slim gepositioneerde 
T‑hendel en het gebruiksvriendelijke dashboard ‑ werkelijk niets ontbreekt om een lange dag hard werken zo productief 
mogelijk te maken en minder vermoeiend.

Het dashboard – alles wat u moet zien om u op het 
werk te concentreren
In het slanke dashboard is een duidelijk en helder instrumentenpaneel 
opgenomen, waarop belangrijke gebruiksinformatie is af te lezen.

Ongeëvenaard 360° zicht
Het compacte “all‑in‑one” SCR‑systeem geeft de bestuurder een optimaal 
360° zicht voor maximaal comfort en veiligheid tijdens het werk. Door de 
optionele cabinevering wordt het bestuurderscomfort verhoogd.

Het geavanceerde dashboard toont motor‑ 
en aftakastoerentallen, onderhoudsintervallen, 
brandstofverbruik, afgelegde afstand, bewerkt oppervlak, 
olietemperatuur en bedrijfsuren, evenals in het geheugen 
opgeslagen motortoerentallen en onderhoudsinformatie.
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De sleutel tot betrouwbare, zwaar uitgevoerde machinewerktuigen is de keuze van een trekker die 
voldoet aan de eisen die vandaag aan moderne werktuigen worden gesteld en deze maximaal in 
te zetten voor een breed scala aan agrarische toepassingen. De reeks aangedreven werktuigen die 
kunnen worden ingezet achter de MF 5708 en MF 5709 trekkers is eindeloos.

Wij zijn al sinds 1936 koploper in deze branche wat betreft hefcapaciteit en hydraulische prestaties. De driepuntshefinrichting 
van Massey Ferguson is het beste voorbeeld van productiviteit, kracht en reactiesnelheid voor de bestuurder in het veld. 
Maar we zijn nooit op onze lauweren gaan rusten waar het aankomt op het (meer dan) voldoen aan de eisen voor de 
allernieuwste werktuigen.

Eenvoudig en efficiënt hydraulisch systeem
Een eenvoudig open‑centre hydraulisch systeem, aangedreven door twee tandwielpompen. De pomp voor 32 liter/min verzorgt 
alle interne functies, terwijl de pomp voor 58 liter/min de elektronisch geregelde achterhef tot 4.300 kg laat heffen.

Nieuwe 100-literoptie voor ‘gecombineerde’ oliestroom
Op de nieuwe MF 5708 en MF 5709 kan met slechts een druk op de knop een oliestroom van 100 liter/min worden 
opgeroepen, waarmee extra snelheid en vermogen beschikbaar wordt voor voorladerwerk.

2 Regelventielen zijn standaard, een 3e is als optie verkrijgbaar

Bovendien is deze oliestroom ook beschikbaar via de twee standaard extra regelventielen, om hydraulische werktuigfuncties 
aan te sturen terwijl de bestuurder aan het stuur draait. Een onmisbare functie voor wenden op de kopakker.

Optioneel is een derde regelventiel verkrijgbaar, voor het aandrijven van veeleisende werktuigen.

Hydrauliek en aftakas -
vermogen voor ieder werktuig en elke toepassing

Hydraulische systemen

Interne functies Extern basis Extern optioneel Regelventielen Hefvermogen

MF 5708
32 l/min 58 l/min

58 l/min voor achterhef + 42 l/min 
voor regelventielen

De twee pompen zijn te combineren 
tot 100 l/min naar regelventielen 

(bijv. voorlader)

2 standaard
1 als optie 4.300 kg

MF 5709

Nieuwe optionele "gecombineerde 
oliestroom" functie van 100 l/min, 
beschikbaar met een druk op de knop
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Standaard- en optionele uitrusting

l Standaardspecificatie   
m Optie  

In welke sector u ook werkt, zorg dat het uw trekker wordt

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

10

B
A

C

D

E

MF 5708 Dyna 4 en MF 5709 Dyna 4 

MF 5708/9 Dyna-4

Cabineversie

Motor

AGCO POWER 3‑cilinder, turbo, common rail  l

 Motortoerental in geheugen  m

Transmissie  

Semi‑Powershift 16 X 16  l

Comfort Control  l

Power Control l

Autodrive en remmen met neutraalschakeling  m

Kruipbak  m

Cabine/platform  

Grote cabine met vlakke vloer (toegankelijk via 2 portieren)   l

Geveerde grote cabine met vlakke vloer (toegankelijk via 2 portieren)  m

Spatbordverlengstukken m

Airconditioning  m

Vrijzichtdak voor voorladerwerk  m

Kantelbare stuurkolom  l

Stuurkolom met dubbele instelling (kantelen en telescopisch) m

Mechanische stoel  l

Luchtgeveerde stoel  m

Instructeurszitting  m

Radio / CD / MP3 / Aux frontingang  m

Werklampen op dak (voor en achter)  l

Extra werklampen op handrails  m

2 buitenspiegels  l

2 telescopische buitenspiegels  m

Geavanceerde functiebewaking  l

Gereedschapskist  l

Hydrauliek  
Onafhankelijke buitenwerkende pomp  l

2 mechanische regelventielen l

3 mechanische regelventielen m

Geavanceerde hefregeling (intermix / max. hoogte / 
snelzakfunctie / schokdemping) l

Hefbediening op spatborden, beide zijden m

MF 5708/9 Dyna-4

Cabineversie
Aftakas

Onafhankelijke aftakas l

Elektrohydraulische aftakaskoppeling l

Keuze van aftakastoerental in cabine l

540/540 E l

540/1000 m

540 / 540 E / 1000 m

Vooras

4WD l

Voorspatborden m

Meedraaiende voorspatborden m

Extra uitrusting

Isolatieschakelaar l

MF 5708/ MF 5709
Vierwielaandrijving
A – Totale lengte van frontgewichtenframe tot achterhefarmen ‑ mm 4197
B – Wielbasis ‑ mm 2323

Draaicirkel ‑ buitendiameter, zonder remmen ‑ m 7,7
C – Hoogte tot bovenkant standaarddak met 16,9 R 34 banden 

C – Hoogte tot bovenkant Visio‑dak met 16,9 R 34 banden

2685/2765 

2685/2765
D – Breedte (min. / max.) ‑ mm 1821 tot 2110
E – Max. bodemvrijheid ‑ mm 515



Specificaties
MF 5708 MF 5709

Motorprestaties
Max. pk (kW) vermogen bij 2000 tpm ✪ ISO pk (kW) 85 (62,5) 95 (70,8)

Max. koppel bij 1500 tpm Nm 347 405
Motor

Type/cilinderinhoud/aantal cilinders AGCO POWER 3,3 liter, 3 cilinders
Technologie Elektronisch geregelde inspuiting, common rail, 4 kleppen per cilinder, DOC + SCR

Transmissie
Type/aantal versnellingen Semi‑Powershift 16 X 16

Versnellingen/groepen 4 x 4
Omkeerschakeling Power Control‑hendel en Comfort Control

Transmissieoptie Autodrive en remmen met neutraalschakeling (optie)
Min. snelheid bij 1400 tpm* km/h 1,32
Optionele kruipversnellingen 32 x 32

Min. snelheid bij 1400 tpm* met kruipbak km/h 0,10
Aftakas 

Bediening en regeling Onafhankelijk/elektrohydraulische regeling
Standaard aftakastoerentallen 540 / 540Eco
Optionele aftakastoerentallen 540 / 1000   //   540/540Eco/1000

Aftakastoerental bij motortoerental 540 en 1000 2000
Aftakastoerental bij motortoerental 540 Eco 1550

Aftakas
Standaard 6 spiebanen

Optie 6 en 21 spiebanen
Hydrauliek

Max. oliestroom ‑ trap 1 liter/min 32 l/min voor besturing, remmen, diff.slot, aftakas, 4WD
Standaard max. oliestroom ‑ trap 2 liter/min 58 l/min voor regelventielen en hefinrichting
Optionele max. oliestroom ‑ trap 2 liter/min 58 l/min voor achterhef + 42 l/min voor regelventielen

De twee pompen zijn te combineren tot 100 l/min naar regelventielen (bijv. voorlader)
Gecombineerde stroomregeling Volautomatisch

Max. druk Bar 200
Standaard/optionele regelventielen 2/3

Hefinrichting achter
Max. hefcapaciteit kg 4.300

Trekstangen Haken (cat. II)
Remmen

Type Elektrohydraulisch/oliegekoeld
Achterbanden

Standaard 420/85 R 34
Optie 340/85 R 38 ‑ 420/85 R 38 480/70 R 38 ‑ 540/65 R 38

Capaciteiten
Capaciteit brandstoftank liter 160
Capaciteit AdBlue®‑tank liter 18

Gewicht
4WD** kg 4070

* Fabriekstest     ** Standaardconfiguratie met volle brandstoftanks, een bestuurder ‑ 75 kg en de kleinste banden
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Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
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