20–25 KM

MF 1500

Maszyny serii MF 1500 z łatwością radzą
sobie w wielu różnych zastosowaniach oraz są
zaprojektowane według takich samych standardów,
co większe ciągniki marki Massey Ferguson.
Oba modele są napędzane nowym, trzycylindrowym silnikiem
wysokoprężnym zgodnym z normą emisji spalin Stage V
i oferującym moc od 20 lub 25 KM. Obie odmiany są zestawione
z łatwą w obsłudze i wydajną przekładnią. Dzięki napędowi na
cztery koła i różnorodnym opcjom wałka WOM ciągniki te są
doskonałym wyborem do różnorodnych zadań w wielu sektorach.
Proste i niezawodne funkcje sprawiają, że nadają się
one idealnie do wielu zastosowań — od prac ziemnych
i komunalnych po prace w małych gospodarstwach rolniczych,
u operatorów prywatnych, a także wyspecjalizowanych
producentów, na przykład w szklarniach.
Pracując sprawnie i wydajnie, maszyny serii MF 1500
umożliwiają dostęp do niskich budynków, niewygodnych
narożników i ciasnych przestrzeni. Radzą sobie równie
dobrze w terenie, gdzie mogą pracować z różnymi
narzędziami roboczymi, jak i na drodze czy polu golfowym,
gdzie starannie i precyzyjnie przycinają trawę.
Nieważne czy prowadzisz małe gospodarstwo rolne, farmę,
działalność usługową czy kontraktową, możesz mieć pewność,
że ciągniki serii MF 1500 zapewnią Ci najwyższe standardy
jakości przy wysokiej sprawności, wydajności i niezawodności.

FROM MASSEY FERGUSON

Parametry techniczne
Silnik
Moc (obr./min)
Cylindry / Pojemność skokowa
Pojemność zbiornika paliwa

KM (kW)
Liczba
/ cm3
litry

MF 1520

MF 1525

20 (14,3) przy 2500 obr./min

25 (18,2) przy 2500 obr./min

3/1293

3/1498

28

28

● Mechaniczna

MF 1500
•

Od 20 KM do 25 KM

● Hydrostatyczna

•

Trzycylindrowy silnik wysokoprężny. Zapewnia zgodność
z surowymi przepisami emisji spalin Stage V.

Napęd kosiarki centralnej
540

Niezależny
540

•

Wybór przekładni obejmuje ośmiobiegową (8 biegów do przodu i 8 do tyłu)
przekładnię mechaniczną lub trójzakresową przekładnię hydrostatyczną.

❍

●

•

6.00-12
9.5-16
24 x 8.50-12
315 x 75D-15

6.00-12
9.5-16
24 x 8.50-12
315 x 75D15

Niezależny wałek WOM z funkcją łagodnego startu Soft Start umożliwia
łagodne przejmowanie obciążeń o dużej bezwładności. Model MF 1525
z przekładnią hydrostatyczną jest wyposażony w wałek odbioru mocy WOM
montowany w środkowej części (2000 obr./min). We wszystkich ciągnikach
MF 1500 montowany z tyłu napęd WOM zapewnia standardowo 540 obr./min.

Oś tylna
Blokada mechanizmu różnicowego

•

● Pedał z prawej

● Pedał z lewej

Wszystkie modele są wyposażone w trójpunktowy układ zawieszenia
Cat 1 o udźwigu 600 kg. Doskonały przepływ hydrauliczny umożliwia
obsługę szerokiej gamy narzędzi roboczych i maszyn towarzyszących.

Hamulce, własne, mokre tarczowe

●

●

●
600
20,0
1

●
600
20,8
2

•

Prosta, praktyczna konstrukcja ułatwia obsługę.

Typ przekładni
Wałek odbioru mocy (WOM)
Włączanie
Prędkości obrotowe tylnego wałka WOM

obr./min

Centralny wałek WOM
Koła i ogumienie
„Standardowe” opony rolnicze
„Standardowe” opony do trawy

TUZ, kat. 1
Udźwig
Wydajność pompy hydraulicznej
Zawory hydrauliczne

Przód
Tył
Przód
Tył

kg
litry/min

Konstrukcja ROPS, składana centralnie

●

–

Konstrukcja ROPS, składana do tyłu

–

●

Masy i wymiary
Przybliżona masa własna

kg

840

850

Całkowita długość/wysokość/szerokość

mm

2865/2010/1100

2935/2420/1100

Rozstaw osi
Min. prześwit na kołach
Inne
Otwierana maska, oświetlenie drogowe

mm
mm

245

1560
275
●

Lusterka wsteczne z obu stron

●

Uchwyty i stopnie
Przełącznik obrotowego światła
ostrzegawczego (kogut)

●

● = Standard
❍ = Opcja
– = Nie dotyczy / Niedostępne

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte
w niniejszej publikacji były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Jednakże mogą wystąpić
niedokładności, błędy i pominięcia, a szczegółowe informacje dotyczące specyﬁkacji i danych technicznych
mogą zostać w każdej chwili zmienione, bez powiadomienia. W związku z tym przed dokonaniem zakupu
należy potwierdzić u dealera lub dystrybutora Massey Ferguson wszystkie szczegóły specyﬁkacji.

●
Aby zapewnić jeszcze większą uniwersalność, dostępny jest szeroki wachlarz wyposażenia opcjonalnego.
Aby uzyskać pełne, szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Massey Ferguson.
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