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Wie vandaag een Massey Ferguson trekker koopt, verwacht dat die 
voldoet aan de nieuwste normen voor gebruik 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 7700 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 op 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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Voortbouwend op het grote succes van de in Europa veelbekroonde MF 7700-serie, zet 
Massey Ferguson met de nieuwe MF 7700 S de eigen ontwikkelingstrend voort van uiterst 
betrouwbare, ongecompliceerde, onderhoudsarme trekkers, die een hoog rendement 
bieden in elke landbouwtoepassing en uw bedrijf winstgevender maken.

De MF 7700 S trekkerserie van Massey Ferguson is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen 
van professionele landbouwers; ongeacht uw bedrijfsomgeving of bedrijfstype, van gemengd bedrijf tot 
akkerbouwbedrijf of loonbedrijf. Met een breed aanbod aan vermogens, transmissies, cabinespecificaties, 
hydraulische functies en aftakasopties kan de MF 7700 S worden aangepast aan uw wensen, waardoor 
een groot aantal praktische, ongecompliceerde en betrouwbare oplossingen op maat beschikbaar wordt.

Een superieure landbouwbeleving – In de MF 7700 S werken de motor, transmissie, besturing, aftakas 
en hydrauliek samen in perfecte harmonie om uw landbouwwerkzaamheden efficiënt uit te voeren. 
Dit samenspel zorgt voor een eenvoudige en nauwkeurige bediening bij het transport op de weg of het 
manoeuvreren op het erf, en voor een ongeëvenaarde productiviteit tijdens het werk op het land.

Met keuze uit acht modellen is dit een van de beste keuzes die u ooit zult maken.

MF 7700 S – Geboren om  
het land te bewerken 

MF 7714 S MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7720 S MF 7722 S MF 7724 S MF 7726 S

Motortype AGCO POWER 6,6 liter/6-cilinder SCR AGCO POWER 7,4 liter/6-cilinder SCR

Transmissietype Dyna-4
Dyna-4  
Dyna-6  
Dyna-VT

Dyna-6
Dyna-VT

Max. vermogen (pk) 140 150 160 175 200 215 235 255

Max. vermogen met EMP (pk) 165 175 185 200 225 240 260 280

Max. koppel bij 1.500 tpm 
met EPM (Nm) 687 745 790 840 980 1050 1120 1146M
F 
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Het aanzicht van de nieuwe MF 7700 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 7700 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.

Belangrijkste 
kenmerken
De beroemde AGCO Power-motor voor uitstekende 
betrouwbaarheid met de baanbrekende SCR-technologie, 
die zich sinds 2008 wereldwijd heeft bewezen door de 
verkoop van 50.000 SCR trekkers. Perfect gecombineerd met 
de beste keuze in transmissies voor maximale productie, nu 
met EPM in alle modellen, voor extra vermogen wanneer dat 
het hardst nodig is om het werk efficiënter uit te voeren.

Ultiem comfort voor een productievere werkdag vanuit 
een cabine die een combinatie biedt van comfort, rust, 
gebruiksgemak en kwaliteit en makkelijk toegang biedt 
dankzij de grote openslaande portieren. De cabinevering 
en nieuwe voorasvering zijn geoptimaliseerd voor rijden 
in het zwaarste terrein en worden ondersteund door de 
zeer ergonomische, gebruiksvriendelijke besturing die 
functionaliteit biedt voor maximale efficiëntie bij iedere taak.

In staat om effectiever te werken met veeleisende 
werktuigen met hoge hefcapaciteiten en een ruime 
keuze uit aftakassen en hydraulische specificaties. 
De nieuwste technologie van ISOBUS- en Auto-Guide™-
geleidingsoplossingen helpen u optimaal profijt te halen uit 
de geavanceerde apparatuur, terwijl ze het gebruiksgemak 
voor de gebruiker verhogen. 

Lage bedrijfskosten van AGCO Power-motoren met 
het laagste verbruik van brandstof en AdBlue® en een 
onderhoudsvrij uitlaatsysteem. De Super Eco-transmissie 
zorgt op de weg voor een nog lager brandstofverbruik, terwijl 
de Auto-Guide™-geleiding en de variabele afgifteregeling 
van AgControl™ overlappingen en het gebruik van 
chemicaliën verminderen. Gemakkelijk en gebruiksvriendelijk 
dagelijks onderhoud houdt kosten voor reparaties laag, 
en machineparkbeheerders kunnen de machineprestaties 
bewaken en optimaliseren met AgCommand®-telemetrie.

VAN M
ASSEY FERGUSON
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De nieuwe MF 7700 S is bedoeld voor maximale efficiëntie 
en lage bedrijfskosten door middel van de nieuwste 
ongecompliceerde en betrouwbare technologieën.

MF 7700 S –  Bodyscan van uw  
nieuwe winstmaker

Omdat wij weten dat een trekker de winstmaker 
van uw bedrijf is.

De MF 7700 S is een winstmaker in ieder marksegment, 
meteen vanaf dag één.

Efficiënte aandrijflijnen, moderne naleving van de strenge 
Tier 4 Final emissienormen, een laag brandstofverbruik, 
lange service-intervallen en indrukwekkende tractie en 
hefvermogens, gecombineerd met lage onderhoudskosten 
– met de MF 7700 S bereikt u een meer winstgevende 
bedrijfsvoering op uw landbouwbedrijf. En met elke extra 
hectare die u bewerkt, neemt de winstgevendheid alleen 
maar toe.

Lage bedrijfskosten 

•  Massey Ferguson SCR “High Efficiency”-technologie 
voor laag brandstofverbruik

• Onderhoudsvrije componenten

• Gemakkelijk bereikbaar voor dagelijks onderhoud

• Langere onderhoudsintervallen (600 uur voor de motor)

• MFCare-reparatie- en onderhoudscontractplanning

Efficiënte aandrijflijnen voor hogere productiviteit 
beproefde Dyna-4 en Dyna-6 powershifttransmissies en 
de Dyna-VT transmissie met motorvermogensmanagement 
voor afgifte van meer vermogen wanneer dat het meest 
nodig is. Perfecte motor-transmissiecombinaties voor een 
maximale productie.

Ultiem comfort voor een productievere werkdag

De cabine- en voorasvering verhogen het rijcomfort terwijl 
het getinte dashboard zorgt voor beter zicht gedurende de 
werkdag en voorzien is van het setup- en informatiescherm 
(SIS) met een ergonomische navigatiemethode. Keuze uit 
drie specificatieniveaus aangepast aan uw behoeften. 

* Afhankelijk van de uitvoering. Zie de specificaties en informeer bij uw MF-dealer 
of distributeur voor meer details.
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Overzichtelijke Fuse technologieën bieden de 
nieuwste gebruiksvriendelijke oplossingen voor 
precisielandbouw en beheer. De nieuwe optionele 
Fieldstar 5-terminal is voorzien van het nieuwste 
gebruiksvriendelijke precisielandbouw-pakket

•  Een 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, overgeslagen 
delen en productverlies automatisch worden 
geminimaliseerd.

• TaskDoc™ maakt en verzendt veilig gedetailleerde 
gegevens van werkzaamheden naar het kantoor.

•  AgCommand®-telemetrie voor 
machineparkprestatie- en gebruiksbeheer.

Mogelijkheid om sneller te werken met de 
meest veeleisende werktuigen Maximaal vijf 
regelventielen achter en drie vóór, inclusief fronthef, 
en power beyond-installatie plus een hefinrichting 
met hoge hefcapaciteit. Het hydraulische systeem 
biedt de mogelijkheid sneller te werken met de 
breedste werktuigen en meer veelzijdigheid.
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De slimme generatie  
van rendabel vermogen

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 proberen juist 
de toekomst te beïnvloeden, door zeer efficiënte en 
krachtige motoren te ontwikkelen die steeds minder 
brandstof gebruiken. Deze kwaliteiten hebben een 
belangrijk effect op het rendement van een bedrijf en 
zorgen er ook voor dat aan de milieudoelstellingen in 
deze branche wordt voldaan.

De voordelen die SCR-technologie biedt voor de 
moderne landbouw
De 6-cilinder AGCO Power motoren van 6,6 en 7,4 l genereren een maximaal 
vermogen van 140 tot 255 pk en tot 280 pk met motorvermogensmanagement 
(EPM, Engine Power Management).

De derde generatie SCR techniek is onderhoudsvrij, en vermindert stilstand en kosten

Turbolader met elektronisch geregelde wastegate-installatie voor een hoger 
vermogen en een verbeterd reactievermogen van de motor bij alle toerentallen.

De geoptimaliseerde hogedruk-commonrail-brandstofinspuiting beperkt de uitstoot 
van roetdeeltjes, wat inhoudt dat de noodzaak van een roetfilter voor het voldoen aan 
de laatste T4 Final emissienorm vervalt.

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

Het trekkervermogen is op elke gewenst moment beschikbaar, aangezien er geen 
noodzaak is voor regeneratie van het roetfilter.
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Al in 2008 heeft Massey Ferguson samen met AGCO Power 
baanbrekend werk verricht aan SCR-technologie (Selective Catalytic 
Reduction) als de meest ongecompliceerde, onderhoudsvrije oplossing 
om te voldoen aan de strengste emissiewetgeving 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! 

Wij helpen zo het milieu te ontzien voor toekomstige 
generaties, maar het heeft ook een ander zeer positief effect: 
lagere brandstofrekeningen.
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Waar EPM (Engine Power Management – motorvermogensmanagement) 
voorheen uitsluitend beschikbaar was op trekkers met Dyna-4 en Dyna-6 
transmissies, is het nu ook verkrijgbaar op alle MF 7700 S Dyna-VT 
modellen, waar het 25 pk extra vermogen biedt wanneer dat het meest 
nodig is. 

EPM zorgt ervoor, dat de trekker automatisch reageert op de belasting 
waaraan deze wordt blootgesteld. Hiervoor past het de brandstoftoevoer 
navenant aan om u het extra vermogen te bieden wanneer dat 
nodig is. Het systeem is ontwikkeld voor zware transporttaken en 
uitdagend aftakaswerk. Een geavanceerd elektronisch motor- en 
transmissiemanagement stelt onder belasting of op hogere snelheid 
automatisch meer vermogen beschikbaar.

EPM maakt gebruik van elektronica in de transmissie, die de belasting 
en de bedrijfsomstandigheden in de transmissie en aftakas bewaakt 
aan de hand van rijsnelheid, belasting van de transmissie en activering 
van de aftakas. Deze informatie wordt doorgegeven aan het elektronisch 
motormanagementsysteem, dat afhankelijk hiervan de exact benodigde 
hoeveelheid brandstof regelt, evenals het juiste inspuitmoment.

EPM werkt zonder ingrijpen van de bestuurder en wordt automatisch 
ingeschakeld voor werk met aftakas of hydrauliek boven 0,1 km/h, of voor 
trek- of transporttoepassingen boven 8 km/h (Dyna-4), 6 km/h (Dyna-6) 
en 15 km/h (Dyna-VT). EPM levert het maximum extra vermogen wanneer 
aan beide voorwaarden wordt voldaan (aftakas/hydrauliek en rijsnelheid).

Motorvermogensmanagement 

meer vermogen wanneer dit het meest nodig is
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MF 7700 S-VERMOGENSCURVEN MF 7700 S-KOPPELCURVEN
EPM KOPPEL MET EPMMAXIMUM-

VERMOGEN
STANDAARDKOPPEL

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

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

• Extra koppel beschikbaar in het hele bereik

• Hoog koppel ook bij laag toerental

+ 25 pk
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Of de dagelijkse werkzaamheden nu vragen om een semi-powershift of een continu 
variabele transmissie, de MF 7700 S-trekkers kunnen zo worden gespecificeerd 
dat zij perfect aansluiten op uw bedrijf. De Dyna-4 en Dyna-6 transmissies bieden 
respectievelijk vier en zes powershiftstappen, welke allemaal kunnen worden bediend 
met de joystick op de armsteun, de versnellingshendel, of de Multipad-hendel 
(afhankelijk van het model). 

De unieke MF Power Control-hendel aan de linkerkant van de stuurkolom biedt een PowerShuttle-functie 
en ook een alternatieve manier om de transmissietrappen aan te passen en een ontkoppelingsfunctie. 
De snelheid van de shuttle kan worden aangepast aan de voorkeur van de gebruiker.

De Dyna-VT continu variabele transmissie van Massey Ferguson blijft een van de populairste 
transmissies, dankzij de maximale productiviteit, efficiëntie en het gebruiksgemak die deze biedt.

De Dyna-transmissies
Op het gebied van aandrijfvermogen hebben  
wij een tandje bijgeschakeld

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

T-hendel rechts naast de bestuurder
Om op of neer te schakelen door de 4 of 6 Dynashift-trappen, 
beweegt u eenvoudig de T-vormige bedieningshendel vooruit 
of achteruit. Om van groep te wisselen, drukt u eenvoudig de 
groepskeuzeknop in, terwijl u de hendel bedient.

Multipad-hendel
Met de Multipad-hendel bedient u de hefinrichting achter, 
aftakas, kopakkermanagement, regelventielen en cruisecontrol, 
alsmede de transmissie. Alle functies zijn binnen handbereik 
voor meer comfort.

Alle Dyna-transmissies bieden de volgende voordelen:
• Exclusieve en ongecompliceerde Power Control-hendel voor bediening met 

de linkerhand

• Bediening zonder pedalen, zodat de gebruiker minder vermoeid raakt en 
zijn werk wordt verlicht

• Veel versnellingen in het belangrijke werkgebied van 4-12 km/h, met 
goede overlappingen

• Standaard Autodrive dat automatisch op- en terugschakelt voor maximale 
veelzijdigheid en prestaties. Reactiesnelheid kan worden ingesteld op 
automatisch of instelbaar, afhankelijk van de gewenste parameters voor 
het motortoerental

• Bij remmen met neutraalschakeling ontkoppelt de aandrijving zodra het 
rempedaal wordt ingetrapt

• De responstijd van de omkeer kan worden aangepast aan de gewenste 
snelheid van de wisseling

• Progressieve aanpassing voor Dynashift-trappen

• Maximaal 2 cruisecontrolsnelheden (afhankelijk van de uitvoering)

Neutraal

Ontkoppelen

Vooruit rijden

Achteruit rijden

Trap hoger

Trap lager
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Transmissie Dyna-4 Dyna-6 Dyna-VT
MF 7714 S l

MF 7715 S l l l

MF 7716 S l l

MF 7718 S l l

MF 7720 S l l

MF 7722 S l l

MF 7724 S l l

MF 7726 S l l

SCHAKELEN NAAR DE JUISTE KEUZE 
Dit zijn de beste keuzemogelijkheden in transmissies ooit. 
Gebruiksvriendelijk. Slim te bedienen. Efficiënt en comfortabel.
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Dyna-4 staat garant voor eersteklas 
productiviteit. De dynamische prestaties 
en het efficiënte ontwerp van de Dyna-4 
transmissie blijven verbluffen, door het 
ongekend soepele schakelen van de 
viertraps powershift in elk van de vier 
bereiken, waardoor u keer op keer een 
eersteklas productiviteit behaalt.

De dynamische prestaties zijn te danken aan 
het geoptimaliseerde ontwerp van de Dyna-4 
transmissie. Tot de bekende functies behoren: 
Power Control, 'pedaalvrije’ bediening, viertraps 
powershift, Speedmatching en Autodrive.

–  flexibiliteit met  
vier versnellingen
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De Dyna-4 biedt vier Dynashift-schakelingen 
in elk van de vier groepen met uitstekende 
overlappingen in de veldwerkgroep, zodat u 
voor alle taken en in alle omstandigheden altijd 
de juiste versnelling kunt kiezen. 
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Belangrijkste kenmerken van de Dyna-4:
• Uitzonderlijke prestaties op het erf, in het veld en op de weg – 

16 vooruit- en 16 achteruitversnellingen, die allemaal worden 
geschakeld zonder koppeling

• De bediening is eenvoudig en vergt minder herhaalde handelingen, 
dankzij de ergonomische plaatsing van de bedieningselementen. 
Hierdoor raakt de bestuurder minder snel vermoeid en wordt hij 
minder zwaar belast

• Ultiem gebruiksgemak met de linkerhandbediende Power Control-
hendel, T-hendel of joystick

• Doordat de bestuurder de keuze heeft tussen het rijpedaal en de 
rijhendel, vergt de bediening minder inspanning, zodat de bestuurde 
zich kan concentreren op het behalen van een maximale productiviteit

• Een ongecompliceerd ontwerp en beproefde, betrouwbare 
componenten zorgen ervoor dat een uitzonderlijk soepele bediening 
gepaard gaat met kracht en duurzaamheid

• Pedaalmodus AutoDrive met automatische instelling

• Rempedaal zet de transmissie automatisch in neutraal
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– Verfijnde prestaties
Dynamische prestaties zijn standaard op de Dyna-6 transmissie. Deze ultrabetrouwbare, 
semi-powershifttransmissie is nu nog verfijnder.  

De ultieme semi-powershifttransmissie die momenteel verkrijgbaar is, de Dyna-6, combineert 
een moeiteloze bediening met absolute efficiëntie en biedt de bestuurder zo een ongeëvenaarde 
gebruikservaring. 

De unieke Dyna-6 biedt 6 soepele stappen van de Dynashift schakeling in elk van de vier versnellingen, 
waardoor een enorme powershiftflexibiliteit over een breed snelheidsbereik beschikbaar is en in het 
veld maximale prestaties worden bereikt. Zowel het schakelen met Dynashift als tussen versnellingen 
wordt onder belasting uitgevoerd, zonder dat er een koppelingspedaal bediend hoeft te worden.  

Dyna-6 is standaard uitgerust met Eco - reductie van het motortoerental bij maximale rijsnelheid voor 
stiller rijden en lager brandstofverbruik.

De 40 km/h Super Eco-transmissie of 50 km/h Eco-transmissie is standaard op de MF 7720 S tot de 
MF 7726 S Dyna-6 voor een lager toerental bij 40 km/h, voor het laagste brandstofverbruik en een 
lager geluidsniveau bij transporttoepassingen.
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* Afhankelijk van markt/wetgeving.

Dyna-6 biedt zes Dynashift-schakelingen in elke 
groep met 24 vooruit- en 24 achteruitversnellingen, 
met uitstekende overlappingen en in totaal negen 
versnellingen in de veldwerkgroep.
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DYNASHIFT-GROEP

MOTORTOERENTAL

1400 2100

VELDWERKGROEP

HO
OF

DG
RO

EP

VOOR-/ACHTERUITVERSNELLING

VOEREN • ROTORKOPEG

Zwaar veldwerk: PLOEGEN • ROTORKOPEG • ZAAIEN

Licht en matig veldwerk met lage toerentallen:
CULTIVEREN • SPUITEN • MAAIEN • ZAAIEN

TRANSPORT

0 5

km/h

10 15 20 30 40

Belangrijkste kenmerken van de Dyna-6:
• Zes Dynashift (powershift-) stappen 

• Maximale productiviteit met 24 versnellingen vooruit en 24 versnellingen achteruit

• Power Control hendel met drie functies op één bedieningshendel - omkeerschakeling 
voor-/achteruit, ontkoppelen, opschakelen en terugschakelen

• Negen versnellingen in het veldgebied

• Maximale snelheid 40 km/h of 50 km/h mogelijk* bij laag motortoerental (Eco)

• De Eco-functie maakt het mogelijk topsnelheden te behalen bij lage motortoerentallen, 
wat leidt tot een verlaging van het geluidsniveau en het brandstofverbruik

• De 40 km/h Super Eco-transmissie op de MF 7720 S t/m de MF 7726 S Dyna-6 
maakt een verlaagd motortoerental mogelijk bij 40 km/h, voor het laagste 
brandstofverbruik en een lager geluidsniveau bij transporttoepassingen.

• Cruisecontrol-snelheden (C1/C2)

• Rempedaal zet de transmissie automatisch in neutraal

• Instellen agressiviteit omkeerschakeling, afzonderlijke instelling voor- en achteruit

• Instellen van de agressiviteit van de Dynashift (powershift)-trappen
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– de onbegrensde 
trekkertransmissie

Met de continu variabele Dyna-VT-transmissie hebben wij een systeem van vermogensoverdracht 
ontwikkeld dat alle overige systemen het nakijken geeft voor wat betreft gebruiksgemak en 
precisie. De Dyna-VT is een beproefde en verfijnde transmissie, die uur na uur garant staat 
voor soepel vermogen. 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. Gecombineerd met de EPM-functie 
(Engine Power Management, motorvermogensmanagement) maakt Dyna-VT het mogelijk 
optimale prestaties, de grootste efficiëntie en het hoogste rendement uit uw trekker te halen.
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n 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 modus 

• Cruisecontrol-snelheden 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 

• Motorvermogensmanagement is nu beschikbaar voor extra 
vermogen wanneer dat nodig is

• Active Stop

• Hoge efficiëntie en superieur comfort 

• Instelling agressiviteit rijpedaal

• Schakelen tussen cruisecontrol-snelheden (C1 en C2)

• Remmen met neutraalschakeling
* Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt



0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

0

VAN M
ASSEY FERGUSON

15

Motorbelasting

Motortoerental (tpm)

Constante rijsnelheid

km/h

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

*km/h

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 vooruit te handhaven, terwijl het brandstofverbruik en geluidsniveau zo 
laag mogelijk worden gehoudenDe 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.

De traploze nauwkeurige 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 veranderen van 
rijsnelheid gemakkelijk en probleemloos.

DTM werkt samen met de Dyna-VT-
transmissie in de hendel- of pedaalmodus 
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 
1000-2100 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.

EPM (motorvermogensmanagement) 
is beschikbaar op de Dyna-VT en 
combineert extra vermogen met grote 
pecisie   voor de belasting waaraan de 
trekker wordt blootgesteld en past de 
brandstoftoevoer aan, zodat u over extra 
vermogen beschikt zodra dat nodig is. 
Het systeem is ontwikkeld voor zware 
transporttaken en uitdagend aftakaswerk. 
Een geavanceerd elektronisch motor- en 
transmissiemanagement stelt onder 
belasting of op hogere snelheid automatisch 
meer vermogen beschikbaar.

De ‘Supervisor’
De ‘Supervisor’ staat voortdurend in stand-by en wordt ingeschakeld als het toerental daalt onder belasting. De 'Supervisor' heeft als 
voordeel dat zelfs als de motorbelasting hoger wordt en het motortoerental daalt, de transmissie automatisch de rijsnelheid vooruit 
verlaagt om het totale vermogen te handhaven. Dit geldt voor aftakastoepassingen, veldwerk of transport. Als dit samen met C1 en 
C2 wordt gebruikt waarbij een specifieke snelheid is ingesteld, zal de trekker altijd maximale prestaties leveren onder wisselende 
belasting en wordt de trekker automatisch naar de vereiste snelheid teruggebracht
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Welkom in uw ‘bedrijfskantoor’

Ergonomie – Alles wat u nodig hebt op één plek, zodat elke werkdag 
soepel en prettig verloopt. Goed toegankelijke cabine, belangrijke 
gebruiksinformatie waar u die nodig hebt op het nieuwe dashboard 
en alle belangrijke bedieningselementen bij de hand op de rechter 
armsteun. Deze trekker is ontworpen met aandacht voor de bestuurder. 

Efficiëntie op het werk – Verhoog uw productiviteit, bespaar tijd en 
maak het verschil. Werk slimmer met werktuigen en rijd veilig over 
de weg met 360° zicht vanuit de cabine. Werk productiever op lange 
werkdagen met de nieuwe MF ‘Quadlink’ geveerde vooras, cabinevering 
en keuze uit verschillende stoelspecificaties. 

Essential, Efficient of Exclusive – de keus is aan u! - Drie variaties 
op manieren van werken. Er worden geen compromissen gedaan, het 
gaat om uw persoonlijke keuze die past bij de behoeften van uw bedrijf 
en uw doelstellingen. Wij bieden u keuzevrijheid voor het comfortniveau 
en de apparatuur die exact bij uw behoeften passen – vrijheid in alle 
details – Personaliseer uw eigen MF 7700 S-trekker met de transmissie, 
cabineversie en uitrusting van úw keuze.

Kleine extraatjes maken een groot verschil
Soms maken details het verschil bij het verlichten van uw werklast. 
De MF 7700 S-cabine is beschikbaar met een verscheidenheid aan 
comfort- en gebruiksgemakverhogende functies. Hiertoe behoren de 
automatische inschakeling van de zwaailamp bij transport op de weg, 
vertraagde uitschakeling van de verlichting aan het einde van de dag 
en automatisch dimmen van de werklampen, extra aansluitingen voor 
mobiele telefoon of laptop, radio en MP3-speler (USB, Aux en cd), 
Bluetooth-verbinding, DAB+ (digitale radio), luchtgeveerde draaistoel, 
telescopische zijspiegels met elektrische ontdooifunctie, plus 
automatische airconditioning. Met de optionele uitbreiding met 16 
optionele LED-werklampen met een ongelooflijk helder licht verandert 
u de nacht in de dag. Dit pakket omvat ook LED-daglichtlampen die 
het toch al aantrekkelijke design verder verfraaien.

Vanaf de eerste moderne trekkerontwerpen staat de Massey Ferguson-cabine 
bekend om haar uitstekende kwaliteit en met de MF 7700 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 7700 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 7700 S net zo individueel maken als uw bedrijf.

Standaarddak met luik Visio-dak met bescherming tegen  
vallende voorwerpen

Kies een dak op maat
Er zijn verschillende typen daken verkrijgbaar, zodat u de 
MF 7700 S trekker kunt aanpassen voor beter zicht met 
een voorlader of meer ventilatie.

Cabinevering zorgt voor een verhoogd comfort
Er zijn twee typen cabinevering verkrijgbaar: mechanisch en het 
NIEUWE actief-mechanisch.

Beide systemen bieden een ongekend cabinecomfort. 

Het NIEUWE actief-mechanische systeem werkt met rubberen 
silentblock-glijlagers en geveerde schokdempers om 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.
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Nieuw dashboard met SIS – Setup- en informatiescherm
Het 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 – het scherm Instellingen en informatie. 
Het grote scherm met zijn hoge resolutie zorgt voor een betere leesbaarheid van 
de informatie over trekkerprestaties, bewerkte oppervlakte, afgelegde afstand, 
brandstof- en ureumverbruik of motor- en transmissietemperatuur.

Het kleurendashboard zorgt bovendien voor een verbeterde zichtbaarheid 
gedurende de gehele werkdag, vooral bij zwak licht of 's nachts. De geïntegreerde 
klok houdt u bij de tijd.
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Essential 
De nieuwe standaard voor een ongecompliceerde bediening

Maximaal vier vergrendelbare regelventielen 
zijn als optie leverbaar

Transmissieregeling voor moeiteloos 
schakelen tussen versnellingen en groepen

Handgas

Diepteregeling van hefinrichting

Elektronische hefregeling

Essential is de basisspecificatie voor de MF 7700 S reeks, maar hij is verre van basic. 
Hij biedt alle belangrijke elementen die u van Massey Ferguson verwacht: met een 
combinatie van eenvoud, gebruiksgemak en veelzijdigheid wordt voorzien in de behoefte 
aan vermogen en prestaties, maar zonder overmatig raffinement. 
De bedieningsconsole op de Essential-modellen – rechts naast de bestuurder 
– is voorzien van een T-hendel voor de versnellingen, het handgas met 
schakelaar voor motortoerentalgeheugen A en de bedieningselementen  
voor de hefinrichting. Alle belangrijke bedieningsfuncties zijn binnen 
handbereik, wat zorgt voor een maximaal gebruikscomfort en een 
gevoelvolle bediening, ongeacht welke taken u uitvoert. Op de console  
treft u ook de bedieningselementen voor regelventielen en aftakas aan. 

In de B-stijl zijn schakelaars ondergebracht die minder vaak worden 
gebruikt, zoals schakelaars voor werklampen en de contactschakelaar.

Elektronische 
instelling achterhef

Bedieningspanelen 
voor werk- 

en zwaailampen

ESSENTIAL

Autodrive-functie

Handgas

Trekkers met Essential-specificatie zijn ook verkrijgbaar met een 
multifunctionele voorladerjoystick , die naadloos te combineren is met de 
volledig compatibel voorladerserie van Massey Ferguson.

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de MF-voorladers, zorgt het ontwerp 
van de unieke, multifunctionele joystick voor een gevoelvolle bediening. 
Daarnaast zijn bedieningsfuncties voor de transmissie, zoals selectie van 
voor-/achteruit, in de joystick geïntegreerd, zodat het behandelen van 
materialen – op het erf of in het veld – moeiteloos en efficiënt gaat.   

Essential-cabine met joystick 
voor voorladerbediening 

Tot de standaardfuncties van het Essential-pakket behoren:
• Control Centre met T-vormige versnellingshendel
• Dyna-4 of Dyna-6 met Autodrive
• Remmen met neutraalschakeling
• Motortoerentalgeheugen A
• Airconditioning met handmatige instelling

Optionele specificaties voor Essential:
• ‘QuadLink’ geveerde vooras
• Mechanische cabinevering
• Geïntegreerde fronthef
• 1000 Eco-aftakas achter
•  In de fabriek voorbereid voor voorlader met multifunctionele 

mechanische joystick*
• Closed-centre load-sensing hydrauliek*
• Voorbereid voor AgCommand®

•  Nieuwe Fieldstar 5-terminal voor het volledigeprecisielandbouwpakket 
inclusief Auto-Guide™-geleidingssysteem, AgControl™ voor variabele 
afgifteregeling, TaskDoc™ en ook video- en ISOBUS-compatibiliteit – 
zie p. 34 voor meer details

• Panoramacabine met polycarbonaat rechterzijvenster*

* MF 7714 S tot MF 7716 S
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Autodrive-functie

Handgas

Mechanisch bediende 
multifunctionele joystick

Motor- en 
transmissiemanagement 

Schakelaars aftakas voor/achter 
en automatische aftakasfunctie

De optionele panoramacabine 
van Essential
De panoramacabine van de MF 7700 S serie biedt een 
onbelemmerd zicht naar rechts, zodat zijdelings gemonteerde 
werktuigen veilig en efficiënt kunnen worden bediend. 
De brede, uit één stuk gemaakte ruit uit polycarbonaat 
is extreem sterk en beschermt bestuurders tegen 
rondvliegende voorwerpen. 
Een speciale krasbestendige coating en een eigen wiswassysteem 
zorgen er onder alle omstandigheden voor dat het zicht uitstekend 
blijft. Voor gebruik voor gemeentewerken of wegwerkzaamheden kan 
de cabine worden uitgerust met montagebeugels en bedrading voor 
gevarenverlichting en waarschuwingssignalen.

Met deze cabine-optie kan de landbouwer/loonwerker zijn 
werkzaamheden uitbreiden door bijvoorbeeld het bermonderhoud 
voor de plaatselijke autoriteiten uit te voeren.
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EFFICIENT

Efficient is het standaardpakket specificaties voor de MF 7700 S serie, waarmee u slimmer werkt en betere resultaten boekt. 
Kies voor Dyna-6 of Dyna-VT transmissie, een Command Control-armsteun en mechanische of elektronische regelventielen.

Doordat de belangrijkste functies speciaal zijn ontwikkeld voor een verhoogde productiviteit, stelt de Efficient-specificatie de bestuurder in staat 
sneller te werken, hogere kwaliteit te leveren met grotere precisie, dit alles bij een comfort, ergonomie en betrouwbaarheid van een ongekend 
hoog niveau. Bedien zelfs de technologisch meest geavanceerde en veeleisende werktuigen met speels gemak, om volledig te profiteren van de 
extra productiviteit.

Maximaal vier regelventielen achter 
2 elektronisch + 2 mechanisch standaard

2 elektronisch + 2 elektronisch als optie

Transmissiebedieningshendel

Handgas

Diepteregeling van hefinrichting

Elektronische hefregeling

Efficient 
Geavanceerde uitrusting voor een  
nog hogere efficiëntie tijdens het werk

Elektronische instelling achterhef

Bedieningspanelen 
voor werk-  

en zwaailampen

Optionele specificaties voor de Efficient-uitvoering zijn:
•  50 km/u Eco Dyna-6 en Dyna-VT*
•  Multipad-hendel
•  Automatische airconditioning
•  Radio, cd, MP3, Bluetooth-aansluiting, USB en frontaansluiting
•  Spiegels met elektrische ontdooiing en instelling
•   Datatronic 4 voor bediening van alle trekkerfuncties met videofuncties
•  Geïntegreerde fronthef met onafhankelijk ventiel
•  SpeedSteer
•   In de fabriek voorbereid voor voorlader met multifunctionele 

elektrische joystick
•  Actief-mechanische cabinevering
•  AgCommand®

•  Nieuwe Fieldstar 5-terminal voor het volledige 
precisielandbouwpakket inclusief Auto-Guide™-
geleidingssysteem, AgControl™ voor variabele 
afgifteregeling, TaskDoc™ en ook video- en ISOBUS-
compatibiliteit – zie p. 34 voor meer details

Tot de standaardfuncties van het Efficient-pakket behoren:
•  Dyna-6 Autodrive of Dyna-VT-transmissie
•  Command Control-armsteun met T-hendel 
•  Cruisecontrol-regeling en remmen met neutraalschakeling
•  Quadlink vooras
•  Standaardairconditioning
•  Mechanische cabinevering
•  Closed centre 110 l/min hydrauliek
•  Elektrische en mechanische regelventielen

* Afhankelijk van markt/wetgeving.
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Datatronic Control Centre Display
De Datatronic 4, die als optie verkrijgbaar is op 
Efficient trekkers, heeft een ideaal geplaatste 7 inch 
kleurenmonitor aan de rechterkant van de gebruiker. 
De Datatronic 4 geeft belangrijke trekkerinformatie 
weer, registreert en toont geheugenfuncties en 
taken en biedt een overzicht over geautomatiseerd 
kopakkermanagement, bewaking van aanhangers met 
gestuurde assen en Dual Control. De Datatronic 4 kan 
worden aangesloten op een camera voor beter zicht 
op achter gemonteerde werktuigen en aanhangers.

Instelbare functiebedieningsschakelaars of 
bediening van 3e en 4e voorladerfunctie

Hoofdfuncties multifunctionele joystick:
A.  Fronthef heffen of regelventiel achter +

B: Fronthef dalen of regelventiel achter -

C: Regelventiel voor of achter +

D: Regelventiel voor of achter -

Essential-cabine met optionele joystick

Trekkers met Efficient-specificatie zijn ook verkrijgbaar met multifunctionele joystick.

De multifunctionele joystick voegt de bediening van de fronthef toe voor een nog hogere 
productiviteit bij werkzaamheden met werktuigen voor en achter.

Doordat deze speciaal is ontwikkeld voor gebruik met het geïntegreerde fronthefsysteem, 
zorgt het ontwerp van de unieke, multifunctionele joystick voor een gevoelvolle bediening, 
terwijl deze daarnaast voorziet in bedieningsfuncties voor de transmissie, zoals selectie van 
voor-/achteruit; ideaal voor kuilvoer aanrijden en sneeuw ruimen.

Bovendien kunnen de schakelaars H3/H4 worden ingesteld voor bediening van veel extra 
functies, zoals de bediening van achterhef en cruise control.

De multifunctionele joystick werkt uitstekend met de MF-voorladers van Massey Ferguson, 
voor zeer efficiënt behandelen van materialen op het erf of in het veld.
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Tiptoetsen voor 
regelventielenMultipad- 

joystick

Diepteregeling  
van hefinrichting

Handgas

Dit pakket is speciaal bedoeld voor grootschalige bedrijven 
met intensief gebruik met een vraag naar geavanceerdere 
functies die rendementsvoordelen bieden voor hun bedrijf.

De Exclusive-armsteun voorziet in vele voordelen, waaronder 
comfort en gebruiksgemak bij het bedienen van veelvuldig 
gebruikte bedieningselementen. 

Daarnaast voegt Exclusive standaard de Datatronic 4 toe.  
Met de 7” kleurenmonitor kunnen belangrijke 
trekkergegevens en perceelsadministratie worden ingezien  
en kan gebruik worden gemaakt van geheugenfuncties.  

Schakelaars aftakas voor/achter  
en automatische aftakasfunctie

Motor- en  
transmissie-

management 

Exclusive pakket  
Het ultieme toonbeeld van productiviteit en innovatie
Exclusive is een combinatie van hoogwaardige veelzijdigheid en raffinement, speciaal gericht op gebruikers die een trekker zoeken 
met geavanceerde functies en mogelijkheden op het gebied van ergonomie, comfort en automatisering.

Daarnaast regelt de Datatronic 4 de automatisering van het 
kopakkermanagement, de aansturing van getrokken werktuigen 
(TIC) en Dual Control. Voorkom rommelige bekabeling en maak de 
werktuigbediening eenvoudig, met behulp van de ISOBUS-functionaliteit; 
de CCD kan ook worden aangesloten op een camera voor het bewaken 
van aanhangers met gestuurde assen.

Gebruik het Exclusive-pakket voor het aansturen van de technologisch 
meest geavanceerde en veeleisende werktuigen om een optimaal 
rendement te bereiken en zo volledig profijt te halen uit de 
verhoogde productiviteit.

Tot de standaardfuncties van het Exclusive-pakket behoren:
•  Command Control-armsteun met MultiPad-hendel
•  Dyna-6 Autodrive of Dyna-VT-transmissie
•  Cruisecontrol-regeling en koppelingseffect
•  Quadlink vooras
•  Automatische airconditioning
•  Spiegels met elektrische ontdooiing en instelling
•   Datatronic 4 voor bediening van alle trekkerfuncties  

met videocompatibiliteit
•  Dual Control en kopakkermanagementsysteem
•  AgCommand®

•  Closed centre 110 l/min hydrauliek
•  4 elektronische regelventielen met tiptoetsbediening 
 Actief-mechanische cabinevering

Tot de optionele specificaties van het Exclusive-pakket behoren:
•   Radio, cd, MP3, DAB + radio en Bluetooth-aansluiting, USB en frontaansluiting
•  SpeedSteer
•  Geïntegreerde fronthef met onafhankelijk ventiel
•  Nieuwe Fieldstar 5-terminal voor het volledige precisielandbouwpakket 

inclusief Auto-Guide™-geleidingssysteem, AgControl™ voor variabele 
afgifteregeling, TaskDoc™ en ook video- en ISOBUS-compatibiliteit – zie p. 34 
voor meer details

•  In de fabriek voorbereid voor voorlader met multifunctionele elektrische joystick

* Afhankelijk van markt/wetgeving.
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Exclusive-cabinebediening  
met joystick

Cruisecontrol-regeling 
C1/C2

Bediening achterhef

Rijsnelheidsregeling
Voor-/achteruit 
omkeer bediening

Instelbare functiebedieningsschakelaars of 
bediening van 3e en 4e voorladerfunctie

Keuze van 
regelventielbediening

Bediening van aftakas

Motortoerentalgeheugen A

Kopakkermanagement 
reeks inschakelen

Voor-/achteruit omkeer bediening

B
D

C

A
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Voorladerwerk geperfectioneerd 
door Massey Ferguson

Wanneer u een Massey Ferguson-voorlader aanschaft bij uw nieuwe MF 7700 S trekker, kan deze volledig worden 
voorbereid voor een MF-voorlader. Uw trekker wordt af fabriek compleet geleverd met het voorladersubframe al 
voorgemonteerd als integraal onderdeel van de machine, ontworpen voor maximale manoeuvreerbaarheid en 
optimale toegankelijkheid voor onderhoud.

Alles onder controle – de optionele mechanische multifunctionele joystick biedt bovendien transmissiefuncties, 
zoals voor-/achteruit en snelheidsaanpassing, waardoor de machine extra veelzijdig te gebruiken is. Een intelligente 
nieuwe toevoeging aan de hydraulische besturing van de voorlader is 3rd Live, waarmee de bestuurder een grijper 
kan openen/sluiten terwijl hij tegelijkertijd een werktuig kan kantelen. Deze functie is enthousiast ontvangen door 
gebruikers van verreikers van Massey Ferguson en is nu ook beschikbaar voor de MF FL-voorladerserie.

U zult van een prachtig zicht genieten dankzij de slanke motorkap- en dashboardvormgeving. Het optionele Visio-dak 
biedt zicht op hoog geheven lasten en is bijvoorbeeld bijzonder handig bij het stapelen van balen. Het nieuwe 
'koppelingseffect' dat in Massey Fergusons nieuwste remsysteem is ingebouwd, kan de transmissie ontkoppelen 
zodra de rempedalen worden ingetrapt, zodat de rem en koppeling met één voet kunnen worden bediend en de 
bediening van de voorlader veiliger, makkelijker en veel comfortabeler wordt.

Visio-dak met bescherming tegen 
vallende voorwerpen
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• Een flexibele serie voor een breed toepassingsbereik 
• De optionele multifunctionele joystick is voorzien van een omkeerfunctie 

voor-/achteruit en versnellingsfunctie voor extra veelzijdigheid
• Beste zicht rondom dankzij het slimme ontwerp van de motorkap en het 

slanke dashboard
• Een in de fabriek voorgemonteerd ladersubframe geeft deze toch al 

veelzijdige alleskunner nog meer functionaliteit
• 3rd live is een intelligente nieuwe toevoeging aan de hydraulische 

besturing van de voorlader, waarmee de bestuurder een grijper kan 
openen/sluiten terwijl hij tegelijkertijd een werktuig kan kantelen.

• Optimale manoeuvreerbaarheid en toegang voor onderhoud
• Optioneel Visio-dak* met beveiliging tegen vallende voorwerpen (FOPS)
• Uitstekende wendbaarheid met kleine draaicirkel, SpeedSteer en een 

vlotte respons van de motor en het hydraulisch systeem

Hoofdkenmerken trekker-voorladercombinatie:

* MF 7714 S tot MF 7718 S

C

B

D

A

E
F

Hoofdfuncties multifunctionele joystick:
A. Heffen
B. Dalen
C. Vullen
D. Storten

Gecombineerde functies:
A/C. Heffen en vullen
A/D. Heffen en kiepen
B/C. Dalen en vullen
B/D. Dalen en storten
A/C/E. Heffen en grijper sluiten
A/D/F. Heffen en grijper openen 

Voor-/achteruit  
schakelen

Versnelling/groep schakelen
Voorlader bedienen

Gecombineerde functies met 3rd Live:
C/E. Vullen en grijper sluiten
D/F. Storten en grijper openen
A/C/E. Heffen, vullen en grijper sluiten
A/D/F. Heffen, storten en grijper openen
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Het slimme van deze joystick is, 
dat je tegelijkertijd de rijrichting 
kunt wisselen en de voorlader 
kunt bedienen, zonder het stuur 
los te laten."

“

*: FL 4624/FL4628 zijn niet compatibel met een subframe af fabriek

Voorladers uit de MF FL-serie

zonder 
parallelle 
koppeling

met parallelle koppeling

MF FL.4227 MF FL.4323 MF FL.4327 MF FL.4621 MF FL.4624 MF FL.4628 MF FL.4722 MF FL.5029 MF FL.5033

Compatibiliteit van model
MF 7714 S/ MF 7715 S/ MF 7716 S/ MF 7718 S l l l l l l - - -
MF 7720 S/ MF 7722 S - - - - l l l l l

MF 7724 S/ MF 7726 S* - - - - l l l l l

Max. hefhoogte - gemeten bij draaipen
MF 7714 S/ MF 7715 S/ MF 7716 S/ MF 7718 S m 4,25 4,25 4,25 4,55 4,6
MF 7720 S/ MF 7722 S m 4,55 4,6 4,7
MF 7724 S/ MF 7726 S* m 4,55 4,6 4,6 4,7 4,96 4,96
Max. storthoek bij max. hoogte 56,5 56,5 56,5 53 55 55 53 53 53
Max. terugrolhoek op grond graden 48 48 48 51 49,5 49,5 51 47 47
Uitbreekkracht - bij draaipen kg 3090 2640 3040 2350 2760 3150 2540 3380 3860
Uitbreekkracht - 800 mm vanaf draaipen kg 2270 2470 2840 2330 2620 2990 2430 3190 3630
Terugrolkracht op 1,5 m hoogte kg 3940 3430 3430 3430 3980 4620 4630 4640 4640
Graafdiepte mm 154 154 154 194 154 154 165 165 165

MF 7700 S



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

26

Veelzijdigheid betekent kostenoptimalisering 
De MF 7700 S is voorbereid voor alle soorten werkzaamheden

De nieuwe dimensie in tractie
Aan vermogen heb je niets als het niet kan worden overgebracht naar waar  
het hoort: de grond. Wij hebben veel onderzoek verricht, om ervoor te zorgen 
dat het vermogen ook bruikbaar is.

Er is een breed assortiment bandenmaten en ballastgewichten verkrijgbaar  
voor de MF 7700 S, ten behoeve van betere tractie en minder bodemverdichting 
voor lagere bedrijfskosten en hogere opbrengsten.

Hiertoe behoort een groot achterwiel met een diameter van 2,05 m op de 
MF 7722 S, MF 7724 S en MF 7726 S Dyna-6, dat ervoor zorgt dat de  
trekkers exact worden aangepast aan de taken waarvoor u ze wilt inzetten,  
voor maximale tractie met een minimale bodemschade en daarbij een 
minimaal brandstofverbruik. Hiermee vervullen wij onze belofte de bodem 
maximaal te beschermen en het land in optimale conditie te houden voor 
toekomstige generaties.

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

MF 7700 S

2,05 m

6,44 m afgelegd met één omwenteling 
van de band

Vergrote voetafdruk voor optimale tractie
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Ballast voor flexibiliteit
Voor werk met intensieve tractie of contragewicht (voor of achter) 
hebt u soms ballastgewichten nodig, waarvan wij een uitgebreid 
assortiment kunnen leveren. De MF 7700 S is af fabriek verkrijgbaar 
met extra front- en achtergewichten, om precies in uw behoeften te 
voorzien. Extra veelzijdigheid wordt geboden door de montage van 
wielgewichten van 250 tot 500 kg aan elke zijde, een geïntegreerd 
buikgewicht, of nieuw ontworpen monoblok-frontgewicht van 850 
of 1500 kg.

Het slimme en nieuwe compacte ontwerp van het monoblokgewicht 
heeft een minimaal effect op de totale lengte van de trekker, zodat 
die zeer wendbaar blijft bij transport en op het erf. De bodemvrijheid 
en wegverlichting worden hierdoor niet nadelig beïnvloed. Het 
monoblokgewicht kan aan de hefinrichting voor of achter worden 
gemonteerd, of direct aan het trekkerframe als er geen hefinrichting 
aanwezig is en het gewicht kan indien nodig verder worden verhoogd 
m.b.v. stapelgewichten.

Trekhaken achter voor iedere toepassing
De trekhaak achter met naar keuze een kipperknobbel, pick-
uphaak, gaffel, K80-bal of boventrekhaak is volledig opnieuw 
ontworpen om sneller, gemakkelijker en veiliger te koppelen.  
De ISO-trekhaak is compatibel met een groot aantal producten 
in de markt.

Efficiënt remsysteem
Grotere veiligheid op de weg. De hele MF 7700 S serie is 
standaard* voorzien van pneumatische remsystemen voor de 
aanhangers, inclusief een optioneel ABS-signaal voor compatibiliteit 
van de aanhanger als u kiest voor maximale veiligheid. Als de 
pedalen niet gekoppeld zijn, voorkomt een pedaalkoppelingssensor 
dat de trekker harder rijdt dan 40 km/h voor extra veiligheid. 
* Specificaties kunnen per markt verschillen

De juiste balans tussen ballast en bandenkeuze geeft:

• Meer vermogen naar de grond

• Ultieme tractie

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

• Economisch brandstofverbruik
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Quadlink voorasvering 

Verbeterd comfort en verhoogde veiligheid voor transporttoepassingen. 
Extra comfort en een verhoogde tractie zijn de voordelen van een nieuwe 
en innovatieve, optionele voorasvering, die door Massey Ferguson is 
ontwikkeld. Het eenvoudige ontwerp levert een superieur rijcomfort op, 
evenals een optimale stuur- en pendelhoek en biedt bovendien een 
maximale bodemvrijheid. Geheel onderhoudsvrij.

Beste manoeuvreerbaarheid in deze klasse

MF 7700 S
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Wielbasis 
Perfecte wielbasis voor een perfect vermogen. De lengte van de wielbasis is 2,88 m bij de 
MF 7714 S t/m MF 7718 S en 3,0 m bij de MF 7720 S t/m MF 7726 S. Een lange wielbasis geeft 
een betere stabiliteit met en zonder een zwaar werktuig, zodat een hoge tractie in het veld en meer 
comfort bij transport worden bereikt.

De combinatie van de wielbasis en de chassisvorm van de MF 7700 S betekent dat er minder 
ballastgewicht nodig is, waardoor de bodem optimaal wordt ontzien en er minder verdichting optreedt 
bij cultiveren, zaaien en planten. De ideale wielbasis en perfecte vermogen-gewichtsverhouding 
verzekeren een maximale stabiliteit voor een optimale opbrengst, een gezonde bodem en behoud van 
het land voor de volgende generatie.

Kleine draaicirkel 
Verbeterde wendbaarheid bij bediening van de voorlader, op het erf en bij wenden op de kopakker. 
Het gebogen ontwerp van het chassis en de motorkap zorgt voor een van de beste draaicirkels op de 
markt, waarmee de gebruiker meer bewegingsvrijheid heeft in beperkte ruimten zoals erven.

Vierwielaandrijving en differentieelslot
Vierwielaandrijving verbetert de tractie en zorgt ervoor dat u ook onder zware veldomstandigheden 
effectief kunt sturen; tegelijkertijd zijn de differentieelsloten voor en achter gekoppeld aan de 
vierwielaandrijving voor een optimale tractie in het veld.

Massey Ferguson staat er sinds jaar en dag om bekend het leven van trekkerbestuurders 
gemakkelijker te maken en door middel van automatisering te zorgen voor een maximale tractie, 
veiligheid en productiviteit. Met de MF 7700 S serie leggen wij de lat weer een stuk hoger, door 
geautomatiseerde functies op differentieelslot- en 4WD-systemen aan te bieden.

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

• Automatische uitschakeling van het differentieelslot wanneer een aan de achterzijde gekoppeld 
werktuig wordt geheven (en weer inschakelen bij het neerlaten)

• Automatische uitschakeling van het differentieelslot wanneer een van de twee rempedalen wordt 
ingetrapt (en weer inschakelen bij loslaten)

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

• Automatische inschakeling van het differentieelslot gekoppeld aan de stuurhoek.

 

SpeedSteer voor nauwkeurig keren – 

Met SpeedSteer hoeft de bestuurder zich minder 
in te spannen en kan sneller worden gewend op 
kopakkers. Met deze optionele functie kan de 
bestuurder de stuuroverbrenging aanpassen en 
het aantal stuurwielomwentelingen opgeven dat 
nodig is voor het maken van een bocht met een 
bepaalde stuurhoek. Het systeem kan worden in- en 
uitgeschakeld. Boven 18 km/u wordt het automatisch 
uitgeschakeld voor een veilige bediening bij hogere 
snelheden in het veld en op de weg. SpeedSteer 
maakt het wenden op de wendakker eenvoudiger en 
zorgt voor een maximale productiviteit in het veld en 
bij taken als voorladerwerk.
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Wij zijn al sinds 1936 koploper in deze branche wat betreft hefcapaciteit en hydraulische prestaties. De driepunts-
hefinrichting van Massey Ferguson is het beste voorbeeld van productiviteit, kracht en reactiesnelheid voor de 
bestuurder in het veld. Maar we zijn nog nooit op onze lauweren gaan rusten waar het aankomt op het (meer dan) 
voldoen aan de eisen voor de allernieuwste werktuigen.

Onze ingenieurs hebben vijf keuzen voor hydraulische systemen voor MF 7700 S trekkers 
mogelijk gemaakt: 

MF 7714 S tot MF 7716 S Essentials worden voorzien van een standaard-open-centre eenheid van 58 liter/min. 
Deze levert met een hogedrukpomp 58 liter/min aan de regelventielen achter en de hefinrichting. Er zijn twee 
opties: Massey Ferguson biedt een open center met 100 l/min of 110 l/min CCLS. 

De modellen MF 7718 S tot MF 7726 S worden voorzien van een closed-center load-sensing hoge stroom van 
110, 150 of 190 liter/min, afhankelijk van het modelsysteem, voor een sneller reagerende hydrauliek. Dit systeem 
gebruikt een variabele pomp met tuimelschijf naast het lastafhankelijke systeem. Door een hoge oliestroom bij een 
laag motortoerental wordt op economische wijze een hoge productie gehandhaafd, omdat de pomp met variabel 
debiet alleen olie toevoert als er vraag is, en de pomp met de hoge capaciteit alleen in actie komt als dat nodig is.

Moderne werktuigen stellen steeds hogere eisen aan de trekkers die ze aandrijven, doordat 
ze worden gevraagd sneller te presteren en beter te reageren. Met de MF 7700 S wordt u 
een ongekende capaciteit geboden, die met gemak omgaat met de modernste werktuigen, 
dankzij zijn ongekende hef- en aandrijfvermogen voor de zwaarste toepassingen.

Hydraulische energie als 
krachtbron voor de meest 
veeleisende taken

IFLS (Integrated Front Linkage System) 
voor zware toepassingen
De zwaar uitgevoerde IFLS-fronthef (Integrated 
Front Linkage System – geïntegreerd 
fronthefsysteem) is verkrijgbaar als optie en 
is ontwikkeld om naadloos aan te sluiten op 
de voorwielophanging. Het IFLS heeft een 
hefvermogen van 4000 kg en een afzonderlijke 
bediening van de frontventielen via twee 
regelventielen en een drukloze retourleiding.

Ultieme trekkrachtregeling Draft Control 
Massey Ferguson blijft de toon zetten met zijn 
elektronische regeling van de hefinrichting 
ELC (Electronic Linkage Control). Het digitale 
ELC-systeem van Massey Ferguson biedt een 
trekkrachtregeling van de buitencategorie, met 
nauwkeurige diepte-instellingen en beter volgen 
van de bodemcontouren. Dit leidt tot een betere 
gewichtsverdeling, betere tractie, minder wielslip, 
lagere bandenslijtage en een gereduceerd 
brandstofverbruik, terwijl de hogere productie 
op peil blijft.

Zwaar uitgevoerde achterhef 
De achterhef heeft een hefcapaciteit tot 9950 kg. De koppelingen aan de achterzijde zijn voorzien van een hydraulisch 
decompressiesysteem, waardoor werktuigen eenvoudig kunnen worden afgekoppeld, daarnaast staan in totaal maximaal 
vijf regelventielen ter beschikking.

De automatische stabilisatie-inrichting is ook verbeterd met een kortere ketting voor een eenvoudige montage. Aan elke 
zijde zorgt een enkelvoudige stabilisator voor extra betrouwbaarheid.
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VAN M
ASSEY FERGUSONStandaarddansonderdrukking (ATC)

Bij het rijden over de wendakker of bij het 
transport van zware, gedragen werktuigen kunnen 
werktuigen gaan 'dansen'.

De dansonderdrukking (ATC) is een schok-
dempings systeem dat het ‘dansen’ van gedragen 
werktuigen beperkt – het systeem past zich 
bovendien automatisch aan de verschillende 
werktuiggewichten aan. 

Dit maakt het transport soepeler, veiliger, sneller, 
en doordat de piekbelastingen worden opgevangen 
door de hefcilinders en de hydraulische circuits, 
wordt ook het gevaar van beschadiging van de 
achterhef of het werktuig beperkt.

ATC en geveerde vooras
ATC werkt samen met de door Massey Ferguson 
ontwikkelde geveerde vooras, zodat de trekker 
bijzonder stabiel is bij transport of gebruik 
van gedragen werktuigen met hoge snelheid, 
wat resulteert in meer comfort, veiligheid 
en 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.

• Hefcapaciteit achterhef tot 9950 kg 
• Optionele geïntegreerde fronthef met 

hefcapaciteit tot 4000 kg
• Maximaal 8 regelventielen:
 -    5 regelventielen achter en vrije 

retour met decompressiehendels
 -   1 onafhankelijke fronthef
 -    2 onafhankelijke regelventielen 

voor en vrije retour 

MF 7700 S Open-centresysteem Closed-centresysteem
Model Transmissie 58 l/min 100 l/min 110 l/min 150 l/min 190 l/min

MF 7714 S tot MF 7718 S Dyna-4 en Dyna-6 l m m - -
MF 7718 S tot MF 7726 S Dyna-6 - l m -

MF 7700 S Dyna-VT - l - m

 -  Niet beschikbaar     l  Standaardspecificatie     m  Optioneel  

Buitenwerkende regelventielen 
Standaard zijn tussen twee en vier 
elektrohydraulische ventielen gemonteerd. 
Indien nodig kan dit worden uitgebreid tot 
maximaal vijf regelventielen aan de achterzijde. 
Met de tiptoetsbediening van de hydraulische 
ventielen bedient u met speels gemak en grote 
precisie de meest complexe werktuigen.

MF 7700 S
Handig geplaatste decompressiehendels
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Uitstekende bediening en prestaties  
voor alle denkbare taken - aftakas

Keuzeschakelaars aftakasbediening 
en inschakelknop Auto-functie.

In de stijl aangebrachte 
toerentalselectie voor de 
aftakas en hefbediening.

De MF 7700 S is een krachtige trekker met een hoog koppel en grote wendbaarheid. 
Perfect als u een machine zoekt met een zeer hoog aftakasvermogen, die uitstekende 
prestaties levert met de meest geavanceerde werktuigen.

Aftakasopties voor elke toepassing
Er bestaat een breed aanbod aan aftakasopties met standaardaftakastoerentallen bij 2000 tpm, waarbij het 
maximale vermogen wordt geleverd. Dankzij de band van ‘constant vermogen’ tot 1500 tpm en de mogelijkheid 
om met Dyna-VT elke gewenste rijsnelheid te selecteren voor elk gekozen motortoerental, vindt u altijd de 
perfecte combinatie van aftakastoerental, rijsnelheid en kracht – met optimale zuinigheid.

De Efficient- en Exclusive-varianten van de MF 7700 S zijn uitgerust met de praktische elektronische selectie van 
het aftakastoerental.

Met de op het spatbord gemonteerde start-/stopknop kan de aftakas van buiten de cabine worden ingeschakeld 
bij een in een geheugen opgeslagen motortoerental. Zo is het mogelijk op praktische en veilige wijze functies 
aan te sturen, waarbij het nodig is dat de bestuurder zich buiten de cabine bevindt, zoals het vullen van 
een mesttank.

Economisch gebruik van vermogen 

De ‘Eco-aftakastoerentallen’ 540 of 1000 tpm voor lichter werk worden bereikt bij een motortoerental van 
ongeveer 1550 tpm, wat leidt tot een lager brandstofverbruik en bijdraagt aan een lager geluidsniveau in 
de cabine.

Geautomatiseerde aftakasregeling 
In de ‘Auto'-modus wordt de aftakas automatisch uitgeschakeld wanneer de hefinrichting wordt geheven 
(of bij een rijsnelheid boven 25 km/h). De aftakas wordt weer ingeschakeld wanneer de hefinrichting 
wordt neergelaten.

De transmissieregeling controleert en regelt het inschakelen van de aftakas afhankelijk van de belasting, zodat 
de bestuurder daar niet op hoeft te letten. Dit versoepelt het ‘aangrijpen’, wat comfortabeler is voor de bestuurder 
en trekker en werktuig beschermt tegen schade door een mogelijk te snelle inschakeling van de aftakas.

Frontaftakas (optioneel)  
Een frontaftakas met zes spiebanen voor een toerental van 1.000 tpm is verkrijgbaar op de MF 7700 S-trekkers. 
In combinatie met een fronthefkan een groot aantal extra werktuigen worden aangedreven, zodat minder 
werkgangen nodig zijn en efficiënter wordt gewerkt. Profiteer van echte tijdbesparing, bijvoorbeeld door een 
meer dan dubbele productie bij het maaien van gras.
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‘Connected farming’ van Massey Ferguson

De overkoepelende strategie voor technologie van AGCO heet Fuse™Technologies en zal agrariërs over 
de hele wereld naadloze integratie en verbindingsmogelijkheden tussen al hun bedrijfsmiddelen bieden. 
Het zal de agrarische sector ingrijpend veranderen, door precisielandbouw-oplossingen aan te bieden 
die leiden tot lagere bedrijfskosten, hogere efficiëntie en meer winst.

De technologische oplossingen die zowel intern 

als extern zijn geïntegreerd in de MF 7700 S 

serie, zijn een duidelijke indicatie van de 

snelheid waarmee ontwikkeling en innovatie 

voortgang vinden bij Massey Ferguson. 

Waar het aankomt op het zo efficiënt mogelijk 

uitvoeren van de taken bij de hoogst mogelijke 

productiviteit, staat informatie gelijk aan 

kracht. Daarom levert Massey Ferguson 

ongecompliceerde, betrouwbare technologieën 

die garant staan voor een ongeëvenaard 

gebruiksgemak, verhoogde productiviteit en 

winstgevendheid, door hogere opbrengsten, 

lagere bedrijfskosten en hogere winsten.

ZAAIEN

BEWERKING EN 
VOORBEREIDING

MOBIEL

BEDRIJFSKANTOOR

GRAAN DROGEN, MONITOREN  
EN REGELEN

GEWASVERZORGING 
EN MESTSTOFFEN 
UITBRENGEN

OOGSTEN

ONDERSTEUNING VAN  
BESLUITVORMING: DEALERS 
EN SERVICEPROVIDERS

Voor meer informatie over  
Fuse™ Technologies gaat u naar:  
http://www.agcotechnologies.com/MFEAME



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

34

Auto-Guide™ is het complete handsfree besturingssysteem van 
Massey Ferguson dat nu op nieuwe trekkers of als retrofit verkrijgbaar 
is. Auto-Guide™ kan een nauwkeurigheid van minder dan een meter, 
decimeter en centimeter leveren voor een verhoogde efficiëntie bij uw 
agrarische werk die u tijd en geld bespaart.

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.

AgControl™ is de nieuwe oplossing voor Precision Farming 
van Massey Ferguson die de meest geavanceerde en efficiënte 
sectieschakelingfunctie biedt.

De nieuwe touch van precisielandbouw

De nieuwe Fieldstar 5 terminal is ontworpen voor een intuïtievere 
precisielandbouwervaring met een systeem dat een ongecompliceerde 
en gebruiksvriendelijke ervaring biedt met meer efficiëntie, productiviteit 
en winstgevendheid.

Mogelijk gemaakt door Fuse™ Technologies

Fieldstar 5
1

3

2
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Met TaskDoc™ kunnen de gegevens van alle werkzaamheden met 
een minimale inspanning worden vastgelegd in perceelsadministratie 
en vervolgens in een mum van tijd worden geanalyseerd.

ISOBUS MultiPad-schakelaartoewijzing.
ISOBUS-werktuigen zijn direct met de MultiPad-hendel te besturen. 
Het is veel handiger alle bedieningen (trekker en werktuig) 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 7700 S ISOBUS voldoet aan de 
AEF-certificering (Agricultural Industry Electronic Foundation).

De nieuwe Fieldstar 5 is voorzien van een groter 9” touchscreen, dat 
zich gebruiksvriendelijk en intuïtief laat bedienen, gelijkwaardig aan 
de nieuwste smartphones of tablets.

Met de nieuwe Fieldstar 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 volgende generatie.

6

5

4
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beheer

Machine-
regeling

Geleidingsopties die u op het juiste spoor  
houden voor winst
Auto-Guide™ is het complete handsfree besturingssysteem van Massey Ferguson  
dat nu op nieuwe trekkers of als retrofit 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 
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.
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Werktuig Geleidings lijn Start!



NovAtel® Trimble®

U kiest het nauwkeurigheidsniveau dat aansluit op uw behoeften 

Als u het signaal verliest door 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 plaatselijke 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

U kiest uw ontvanger op basis van de precisie die u nodig hebt
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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 veld. 
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 variabele 
afgifte worden gewerkt, afhankelijk van wat nodig is voor de bodem of de 
planten, zodat wordt bespaard op de gebruikte stoffen. De verschillende 
behoeften aan zaaigoed, 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 bepaald en gepland met behulp van de 
velddatabase 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.
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Kennis is macht. Met een nauwkeurige meting en registratie van 
gegevens kunnen betere beslissingen worden genomen. De enorme 
vooruitgang en innovatie die de MF 7700 S serie kenmerkt, is duidelijk  
te zien aan de technologische oplossingen.
Het nieuwe TaskDoc™-systeem heeft een belangrijke plaats ingenomen 
in de toekomst voor landbouw en helpt boeren 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 perceelsadministratie 
en vervolgens in een mum van tijd worden geanalyseerd. De gegevens 
worden via de ISOBUS-standaard TC-BAS draadloos overgedragen 
van de Fieldstar 5 terminal naar de perceelsdatabase. 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 gegevens in realtime worden overgebracht. 
Daarmee wordt een automatische, naadloze uitwisseling met ISOXML-
compatibele perceelsmanagementsoftware en kartering mogelijk. 
De gegevens over verbruikte goederen worden overgedragen en kunnen 
ook via de Fieldstar 5 terminal worden gemonitord tijdens het werk.
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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.

Data en instellingen opslaan – In maximaal acht verschillende 
geheugens kan het systeem tijdens het werk informatie opslaan 
over de bewerkte oppervlakte, brandstofverbruik, gewerkte uren 
en nog veel meer. Alle instellingen en parameters kunnen door 
de Datatronic 4 worden opgeslagen. Maak een veilige back-up 
van die trekkerinstellingen: Een echt unieke functie van Datatronic 
4 is dat de opgeslagen trekkerinstellingen naar een USB-stick 
kunnen worden gekopieerd en worden gecontroleerd voordat u aan 
het werk gaat. Al deze instellingen kunnen ook naar uw andere 
machines met Datatronic 4 worden overgebracht.

Kopakkermanagementinstellingen – De Datatronic 4 is 
standaard uitgerust met het meest intuïtieve, overzichtelijke en 
gebruiksvriendelijke kopakkermanagementsysteem dat momenteel 
verkrijgbaar is en exclusief door Massey Ferguson is ontwikkeld. 
Het is ontwikkeld 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 Datatronic 4. 
Houdt u op de hoogte en alles onder controle

De CCD-console is standaarduitrusting op MF 7700 S Exclusive-modellen en een optie voor Efficient-modellen, die informatie overzichtelijk 
presenteert zodat u snel optimale beslissingen kunt nemen voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Machine- 
beheer

1

4

3

2
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Met de technologie van de nieuwe AgCommand®-oplossing voor telemetrie kan uw Massey Ferguson-dealer u helpen de bedrijfstijd en productiviteit van uw 
apparatuur 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 trekker- 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-positie worden maximaal 40 parameters (afhankelijk van het contract dat u hebt afgesloten) van uw MF 7700 S 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®

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 agrarisch bedrijf te krijgen

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 over het brandstof-
verbruik 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 in de velden 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.

Machinepark-
beheer

Optimaal 
onderhoud 

Optimale 
prestaties

Machine-
parkbeheer  
en lokalisatie 

Minder  
uitval 
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Cabineluchtfilter gemakkelijk 
bereikbaar om te reinigen.

Volledige zekerheid voor de klant

Ook het luchtfilter van de motor is 
goed bereikbaar en gemakkelijk te 
reinigen. 90% van het stof wordt 
verwijderd door het aanzuigsysteem 
van het uitlaatgas.

Dankzij de vooras en het slanke 
design van de motorkap zijn 
de oliepeilstok en het filter 
goed toegankelijk.

Bij de radiateurs is ruimte 
vrijgehouden voor reiniging en 
deze zijn met een luchtslang 
goed bereikbaar.

Vanaf de allereerste tekening is het ontwerp van de MF 7700 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. Met onderhoudsintervallen van 600 uur worden de 
onderhoudskosten aanzienlijk gereduceerd. Met een trekker uit de Massey Ferguson MF 7700 S serie besteedt u zo weinig mogelijk tijd 
aan voorbereiding op de komende werkdag. Wij hebben gebruiksgemak gecombineerd met stijl, zodat het dagelijkse onderhoud snel, 
ongecompliceerd en eenvoudig uit te voeren is, het onderhoud niet leidt tot stress en u eerder in het veld bent voor een hogere productiviteit.
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 Toonaangevende onderdelenlservice 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 operationele kosten 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 in 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-
techniek 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 7700 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

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

AGCO Finance* biedt uitstekende financieringsvoorwaarden 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 de beschikbaarheid in uw regio.  
Toepasselijke bepalingen en voorwaarden kunnen variëren per markt of land.
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Essential Efficient Exclusive

Motor
6 cilinder AGCO POWER Stage 4  l l l

Selectieve katalytische reductietechniek (SCR)  l l l

Motortoerentalgeheugen (1 of 2)  l l l

Laag stationair motortoerental  l l l

Motorblokverwarming  m m m

Transmissie
Power Control-hendel  l l l

Omkeerhendel rechts  m m l

T-hendel op Control Centre  l - -
T-hendel op Command Control-armsteun  - l -

MultiPad-hendel op Command Control-armsteun  - m l

Dyna-4 - 40 km/h Eco - Speedmatching en Autodrive  l - -
Dyna-6 - 40 km/h Eco² - Speedmatching en Autodrive  l l l

Dyna-6 - 40 km/h Super Eco ³ - Speedmatching en Autodrive  l l l

Dyna-6 - 50 km/h* Eco - Speedmatching en Autodrive  m m m

Dyna-VT 40 km/h Super Eco met dynamisch trekkermanagement (DTM)  - l l

Dyna -VT 50 km/h* Eco met dynamisch trekkermanagement (DTM)  m m m

Superkruip-² of kruipbak³  m m m

Cruisecontrol-geheugens  - l l

Remmen met neutraalschakeling - koppelingseffect  l l l

ParkLock ³  - m m

Bestuurdersplaats
2 openslaande portieren  l l l

Panoramacabine met polycarbonaat rechterzijvenster  m - -
Standaardairconditioning met handmatige instelling  l l -

Automatische airconditioning/klimaatregeling  - m l

Visio-dak ²  m m m

Dakluik  m m m

Luchtgeveerde draaistoel ²  l - -
Draaistoel met automatische luchtvering  m²/ l³ l -

Luxe luchtgeveerde stoel met verwarming en pneumatische lendenverstelling  - m l

Instructeurszitting met veiligheidsgordel  l l l

Mechanische cabinevering  m l -
Actief-mechanische cabinevering  - m l

Radio - MP3 - SD-kaartsleuf - USB  m l l

FM of DAB+ (digitale) radio, CD, MP3, Bluetooth-verbinding, USB en frontaansluiting  - m m

Telescopische dubbel gebogen spiegels met elektrische verstelling en ontdooifunctie - m l

SpeedSteer - m m

Fieldstar 5 touchscreen van 9 inch m m m

Radar en wielslipregeling m m l

Datatronic 4 met videofunctie - m l

Bewaking van aanhangers met gestuurde assen - m l

Dual Control - m l

Snel kopakkermanagement l l l

 -  Niet beschikbaar     
l Standaardspecificatie   
m Optioneel  
* Afhankelijk van wetgeving op de betreffende markt
² MF7714 S tot MF7718 S
³ MF7720 S tot MF7726 S

Standaard- en optionele uitrusting per versie
In welk segment 

u ook werkt, 
zorg dat het uw 
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Essential Efficient Exclusive
Bestuurdersplaats

Kopakkermanagementsysteem - m l

Technologie
ISOBUS-functionaliteit en -aansluiting m m m

MultiPad met schakelaartoewijzing voor ISOBUS-werktuigregeling - m m

Voorbereid voor Auto-Guide™ m m m

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

Auto-Guide™ - Novatel - centimeter m m m

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

Auto-Guide™ - Trimble - centimeter m m m

AgControl™ 24 sectieschakeling m m m

AgControl™ - variabele afgifteregeling m m m

AgCommand™ m m l

Chassis en hydrauliek
Mechanische bediening van regelventielen l - -

Elektrische en mechanische bediening van regelventielen - l -
Elektrische bediening van regelventielen - m l

Multifunctionele joystick - m m

Trekker voorbereid voor voorlader met multifunctionele joystick (mechanische bediening) m² - -
Trekker voorbereid voor voorlader met multifunctionele joystick (elektrische bediening) - m m

3rd Live-bediening voor voorlader met multifunctionele joystick (elektrische bediening) - m m

Power Beyond met koppelingen m m l

Bediening elektronische hefinrichting met dansonderdrukking l l l

Automatische aftakasfunctie l l l

Elektrische keuze van aftakastoerental - l l

Automatische functies voor vierwielaandrijving en differentieelslot l l l

Telescopische stabilisatoren l l l

Automatische stabilisatoren m m m

Hydraulische topstang aan driepuntshef achter m m m

Geïntegreerd fronthefsysteem m m m

Geïntegreerde frontaftakas m m m

Elektrische uitrusting
Automatische isolatieschakelaar l l l

ISO 11786-signaalaansluiting - l l

Externe hefbediening op spatborden l l l

Externe aftakas start-/stopknop op spatbord l l l

Externe buitenwerkende ventielbediening op spatbord - l l

16 LED-werklampen (12 LED-lampen met Visio-dak)² - LED-dagverlichting m m m

Overige uitrusting 
(Specificaties kunnen per markt verschillen)

QuadLink geveerde vooras m l l

Meedraaiende voorspatborden m m l

Extra verwarming in cabine m m m

Pneumatische aanhangerrem* l l l

Hydraulische en pneumatische aanhangerrem* m m m

ABS-aansluiting speciaal voor aanhangerremmen m m m

Standaard- en optionele uitrusting per versie



Motor MF 7714 S MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7720 S MF 7722 S MF 7724 S MF 7726 S
Motortype AGCO POWER

Aantal cilinders/aantal kleppen/cilinderinhoud Aantal/aantal/cm3 6 / 4 / 6600 6 / 4 / 7400
Boring/slag /mm 108/120 108/134

Aanzuiging Turbo met elektrische wastegate en intercooler

Type inspuiting Common rail
Ventilatortype - transmissie Dyna-4 Viscostatic Viscostatic       

Ventilatortype - transmissie Dyna-6 en Dyna-VT   Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic
Max. pk J ISO pk (kW) 140 (103) 150 (110) 160 (118) 175 (129) 200 (147) 215 (158) 235 (173) 255 (188)

Motortoerental bij max. pk tpm 1950
Max. koppel bij 1500 tpm J Nm 660 677 725 744 923 974 1030 1050
Max. vermogen met EPM pk (kW) 165 (121) 175 (129) 185 (136) 200 (147) 225 (165) 240 (177) 260 (191) 280 (206)

Max. koppel met EPM bij 1500 tpm Nm 687 745 790 840 980 1050 1120 1146
Max. beschikbaar vermogen bij aftakas (OECD, nauwkeurigheid +/- 3%) pk (kW) 120 (88) 135 (99) 140 (103) 155 (114) 180 (132) 195 (144) 210 (155) 230 (169)

Capaciteit brandstoftank Liter 310 310 310 310 430 430 430 430
AdBlue®-tankcapaciteit Liter 30 30 30 30 40 40 40 40
Transmissie Dyna-4

Aantal versnellingen V/A 16 x 16 16 x 16 - - - - - -
Min. snelheid bij 1400 tpm km/h 1,3 1,3 - - - - - -

Aantal versnellingen met superkruip V/A 32 x 32 32 x 32 - - - - - -
Min. snelheid bij 1400 tpm met superkruip km/h 0,09 0,09 - - - - - -

40 km/h bij motortoerental tpm 1900 met 520/85R38 banden - - - - - -
Transmissie Dyna-6

Aantal versnellingen (V/A) V/A - 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24
Min. snelheid bij 1400 tpm km/h - 1,03 1,03 1,03 1,1 1,1 1,1 1,1

Aantal versnellingen met kruip/superkruip V/A - - / 48 x 48 - / 48 x 48 - / 48 x 48 36 x 36 / - 36 x 36 / - 36 x 36 / - 36 x 36 / -
Min. snelheid met kruip/superkruip km/h - - / 0.07 - / 0.07 - / 0.07 0,26 / - 0,26 / - 0,26 / - 0,26 / -

40 Eco / SuperEco km/h bij motortoerental met max. bandenmaat tpm - 1800 1500
50 km/h* Eco bij motortoerental met max. bandenmaat tpm - 1950 1850 1900

Transmissie Dyna-VT
Type - Traploos continu-variabele transmissie -

Snelheidsbereik veld km/h - Vooruit: 0,03 tot 28 km/h - Achteruit: 0,03 tot 16 km/h -
Snelheidsbereik weg km/h - Vooruit: 0,03 tot 40 km/h - Achteruit: 0,03 tot 38 km/h / Vooruit: 0,03 tot 50 km/h - Achteruit: 0.03 tot 38 km/h* -

Achterhef en hydraulisch systeem
Type trekstangen Cat Cat 3

Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang kg 7100 7100/8100/9600 7100/8100/9600 8100/9600 9300/9600 9300/9600 9950 9950
Hydraulisch type en max. oliestroom l/min Open-centre 58 (Essential) Closed-centre load-sensing 110

Hydrauliek type en max. oliestroom - optie 1 l/min Open-centre dubbele pomp 100 (Essential) - - - -
Hydrauliek type en max. oliestroom - optie 2 l/min Closed-centre load-sensing 110 - Closed-centre load-sensing 150 (Dyna-6)
Hydrauliek type en max. oliestroom - optie 3 l/min - Closed-centre load-sensing 190 (Dyna-VT)

Max. druk Bar 200

Max. aantal regelventielen achter 4 4/5 (Dyna-VT) 4/5 (Dyna-VT) 4/5 (Dyna-VT) 5 5 5 5
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MF 7714 S MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7720 S MF 7722 S MF 7724 S MF 7726 S

Aftakas achter 

Motortoerental bij
540/1000 tpm 1980/2030 1980/2030 1980/2030 1980/2030 1890/2000 1890/2000 1890/2000 1890/1930

540/540 Eco/1000/1000 Eco tpm 1980 / 1530 / 2030 / 1570 - - - -
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT tpm - 1870 / 1500 / 1900 / 1530

540/540 Eco/1000 Dyna-6 tpm - - - - 1890 / 1520 / 2000 1890 / 1520 / 1930
540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-6 tpm - - - - 1520 / 2000 /1600 1520 / 1930 / 1600

Asdiameter inch 1 3/8" 6 & 21 spiebanen

Onafhankelijke fronthef en frontaftakas

Type trekstangen Cat Cat 3
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang kg 3200 3200 3200 3200/4000 4000 4000 4000 4000

Max. aantal regelventielen voor 2

Motortoerental bij 1000 tpm frontaftakas 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920

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

Voor 420/85R28 420/85R28 420/85R28 480/70R28 480/70R30  600/70R30 

Achter  520/85R38 520/85R38 520/85R38 580/70R38 620/70R42 710/70R42 (Dyna-6)
Gewichten  

(Kunnen variëren per configuratie. Informeer bij uw dealer.)

Gemiddeld minimumgewicht zonder ballast, geen accessoires kg 5800 5800 5800 6300 7150 7400 7800 7800
Max. brutovoertuiggewicht* kg 11000 12500 12500 12500 14000 14000 14000 14000

J   ISO 14396      -   Niet beschikbaar     *   Afhankelijk van wetgeving op de betreffende markt    

MF7714 S tot MF7718 S MF7720 S tot MF7726 S

Dyna-4
Dyna-6

Dyna-VT
MF7720 S tot 

MF7722 S Dyna-6
Dyna-VT

MF7724 S en 
MF7726 S Dyna-6

A Wielbasis m 2,88 3,00

B Totale lengte van frontgewichtenframe tot achterhefarmen mm 4928 5149

B Totale lengte van fronthefinrichting tot achterhefarmen mm 5604 5868

C Hoogte in midden van achteras tot bovenkant cabine mm 2110 2144 2204

D Totale hoogte mm 2985 3019 3129 3179

A
B

C D

Afmetingen
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