19,5-46 KM
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MF 1500/1700	Potrzebujesz wysokiej wydajności
i bardziej kompaktowej maszyny?
Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak”, a do swojej dyspozycji
potrzebujesz ciągnika, który jest niewielki i tak samo wydajny
w każdych warunkach, mamy dla Ciebie rozwiązanie.
Z łatwością radzą sobie w wielu różnych zastosowaniach — od orki po siew i od załadunku po transport — oraz są zaprojektowane
zgodnie, według takich samych rygorystycznych standardów, co większe ciągniki marki Massey Ferguson.
Cała rodzina obejmuje liczne przykłady ergonomicznych konstrukcji i dbałości o szczegóły, które zapewniły marce Massey Ferguson
pozycję najlepszego producenta ciągników na świecie. Sześć modeli o mocy od 19,5 KM do 46 KM wykorzystuje łatwe w obsłudze
przekładnie. Dostępność szeregu modeli z napędem na 4 koła i opcjonalnymi wałkami odbioru mocy WOM sprawia, że ciągniki te są
idealnym wyborem dla mniejszych gospodarstw rolnych i wielu innych zakładów wiejskich.
Ciągniki MF 1500/1700 zaprojektowano i zbudowano z myślą o wykonywaniu wielu zadań, które większe modele Massey Ferguson
realizują w większych gospodarstwach. W tych wszechstronnych, wytrzymałych maszynach można z łatwością dostrzec niezrównane
dziedzictwo rolnicze naszej marki.
Dzięki możliwości bezproblemowej pracy w niewygodnych narożnikach, w niskich budynkach i na obszarach o ograniczonym dostępie
seria MF 1500/1700 doskonale sprawdza się zarówno na polu z maszynami towarzyszącymi, na drodze w trybie transportu, jak i w
zastosowaniach profesjonalnego, ostrożnego i precyzyjnego koszenia terenów golfowych.
Firma Massey Ferguson zainwestowała wiele czasu i uwagi, aby maszyny były projektowane i budowane zgodnie z najwyższymi
standardami jakości oraz oferowały klientom maksymalną wydajność, niezawodność i komfort.
Maszyny serii MF 1500/1700 zapewniają także całkowity spokój ducha, ponieważ są wspierane przez dedykowaną sieć dealerską,
która zapewnia niezrównaną obsługę posprzedażną.

„

Nieważne czy jest to małe gospodarstwo rolne, duża farma, firma
zajmująca się utrzymaniem terenu czy usługami podwykonawczymi,
wymagany jest wysoki poziom wydajności, mocy i niezawodności.

FROM MASSEY FERGUSON
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Prawdziwie kompaktowy ciągnik
dopasowany do Twoich potrzeb

MF 1500/1700

MF 1520

MF 1525

Moc maks. (KM)
Pojemność
Dostępny z kabiną
Udźwig

MF 1532

3 cylindry

Typ silnika
Typ przekładni

MF 1529

MF 1740

MF 1747

3 cylindry
/ turbodoładowanie

4 cylindry

Hydrostatyczna (3 zakresy) Hydrostatyczna (3 zakresy)
lub mechaniczna (8 biegów lub mechaniczna (12 do
do przodu / 8 do tyłu)
przodu / 12 do tyłu)

Hydrostatyczna (3 zakresy)
lub mechaniczna (12 do
przodu / 12 do tyłu)

Mechaniczna (8 biegów
do przodu / 8 do tyłu)

Hydrostatyczna (3 zakresy)

Mechaniczna (8 biegów
do przodu / 8 do tyłu)

19,5

25,0

28,0

32,0

38,0

46,0

1293 cm3

1498 cm3

1498 cm3

1498 cm3

1498 cm3

2197 cm3

Nie

Tak

Tak

Tak

600 kg

1100 kg

1270 kg

1580 kg

- Idealny do utrzymania terenu
- Idealny do rolnictwa

Najważniejsze cechy

www.masseyferguson.pl
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Mocne, ekonomiczne silniki — moc od 19,5 do 46 koni mechanicznych.
Dostępne z możliwością wyboru przekładni: mechanicznej lub hydrostatycznej.
Sterowanie siłą uciągu i czujnik na łączniku górnym gwarantują dokładniejsze
kontrolowanie głębokości orki lub pracy maszyny towarzyszącej.
Możliwość wyboru napędu na 4 koła z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego.
Niezależny tylny wałek WOM we wszystkich modelach z wyjątkiem MF 1520.
W modelach hydrostatycznych z dodatkowym, montowanym standardowo i
zamontowanym centralnie wałkiem WOM.

Montowana centralnie, składana do przodu lub do tyłu konstrukcja ROPS — niskie położenie
złożenia ułatwia dostęp i minimalizuje uszkodzenia upraw.
Wszystkie modele mają napęd na 4 koła z wieloma opcjami hydraulicznymi i opcjami wałka WOM.
Niskie koszty eksploatacji, łatwość konserwacji i wysoka wartość odsprzedaży.
Przestronne, montowane fabrycznie lub przez zewnętrzne firmy kabiny (dostępne w niektórych
modelach), umożliwiające całoroczne użytkowanie ciągnika.
Wszystkie modele są wyposażone w oświetlenie drogowe spełniające wszystkie lokalne przepisy.
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Idealny wybór dla małych gospodarstw
rolnych, które wymagają mniejszego
i bardziej wszechstronnego ciągnika.
Nadaje się znakomicie również dla
przedsiębiorstw zajmujących się hodowlą
koni oraz firm z sektora komunalnego,
gdzie do wykonywania codziennych
zadań potrzebna jest solidna, łatwa
w obsłudze maszyna.

MF 1525

Przyjęty już wcześniej pozytywnie
w branży komunalnej, hodowli koni
i rekreacyjnej, ciągnik MF 1525 jest
wybierany przez ekspertów w zakresie
zarządzania obiektami i utrzymania
terenu. Nadaje się idealnie do użytku
na polach golfowych, wokół obiektów
użyteczności publicznej i budynków
akademickich oraz obiektów
zarządzanych.

MF 1529

MF 1529 to niezwykle wszechstronny
ciągnik, który nadaje się idealnie do
bardziej precyzyjnych prac w mniejszych,
bardziej wyspecjalizowanych
gospodarstwach rolnych.

28 KM mocy
• Pojemność zbiornika paliwa: 35 litrów
• Przekładnia mechaniczna: 8 biegów
do jazdy w przód i 8 biegów do jazdy
19,5 KM mocy
w tył
• Pojemność zbiornika paliwa: 28 litrów 25 KM mocy
• Niezależny wałek WOM
• Pojemność zbiornika paliwa: 28 litrów • Zamontowana centralnie i składana
• Przekładnia mechaniczna: 8 biegów
do jazdy w przód i 8 biegów do jazdy • Przekładnia hydrostatyczna
do przodu konstrukcja ROPS
w tył
• Standardowo z zamontowanym
• Dodatkowy zawór hydrauliczny z tyłu
centralnie wałkiem WOM
• Mechaniczny wałek WOM
• Łatwa obsługa i komfort jazdy
• Niezależny wałek WOM
• Zamontowana centralnie i składana
• Wygodne sterowanie i przestronna
do przodu konstrukcja ROPS
• Zamontowana z tyłu, składana
przestrzeń dla operatora
konstrukcja ROPS
• Dodatkowy zawór hydrauliczny z tyłu
• Standardowo dostępna kontrola
• Dwa dodatkowe zawory hydrauliczne
• Przestronna, wygodna strefa
siły uciągu
z tyłu
operatora z przyjaznymi elementami
• Lusterka wsteczne z obu stron
sterującymi
• Przestronna, wygodna strefa
• Uchwyty i stopnie gwarantujące
operatora z przyjaznymi elementami
• Lusterka wsteczne z obu stron
łatwy dostęp
sterującymi
• Przełącznik obrotowego światła
• Dostępne agregaty koszące
ostrzegawczego (kogut)
• Lusterka wsteczne z obu stron
• Uchwyty i stopnie gwarantujące
łatwy dostęp
• Przełącznik obrotowego światła
ostrzegawczego (kogut)
• Uchwyty i stopnie gwarantujące
łatwy dostęp
* HST = Hydrostatyczna

MF 1532

Doskonały wybór dla profesjonalistów
z branży utrzymania terenu i rolnictwa.
MF 1532 sprawdza się doskonale
zarówno jako maszyna do utrzymania
terenu, jak i specjalistyczny ciągnik
rolniczy.
32 KM mocy
• Pojemność zbiornika paliwa:
35 litrów
• Do wyboru są przekładnie
mechaniczne (8 biegów do jazdy
w przód i 8 biegów do jazdy w tył)
i hydrostatyczne z 3 zakresami (HST)*
• Niezależny wałek WOM
• Standardowo z zamontowanym
centralnie wałkiem WOM w wersji
„HST”
• Dostępna montowana z tyłu lub
centralnie, składana do przodu
konstrukcja ROPS
• Dodatkowy zawór hydrauliczny z tyłu
• Dwa zawory hydrauliczne w wersji
„HST”
• Łatwa obsługa i komfort jazdy dzięki
wygodnym elementom sterującym
i przestronnej przestrzeni operatora
• Lusterka wsteczne z obu stron
• Przełącznik obrotowego światła
ostrzegawczego (kogut)
• Uchwyty i stopnie gwarantujące
łatwy dostęp

MF 1740

MF 1747

Niezawodny, wytrzymały i pracowity.
MF 1740 oferuje kompletny pakiet —
gamę przekładni i mocnych silników
zapewniających najwyższą wydajność
w ciągniku o niewielkich wymiarach.

Wszystko, czego potrzebujesz
w kompaktowym ciągniku, który oferuje
mocny silnik, opcjonalną kabinę i gamę
przekładni sprawdzających się w różnych
zastosowaniach.

38 KM mocy
• Pojemność zbiornika paliwa: 40 litrów
• Do wyboru dwie przekładnie:
mechaniczna 12/12 lub
hydrostatyczna
• Niezależny wałek WOM
• Standardowo z zamontowanym
centralnie wałkiem WOM w wersji
„HST”
• Zamontowana centralnie i składana
do przodu konstrukcja ROPS
• Dostępne kabiny montowane
fabrycznie
• Nowa kabina kategorii 2 zapewniające
ciche środowisko pracy (wersja HST)
• 4 zawory hydrauliczne w standardzie
• Opcjonalny podnośnik przedni
i przedni wałek WOM
• Przełącznik wałka WOM
zamontowany na błotniku tylnym
• Lusterka wsteczne z obu stron
• Przełącznik obrotowego światła
ostrzegawczego (kogut)
• Uchwyty i stopnie gwarantujące
łatwy dostęp

46 KM mocy
• Pojemność zbiornika paliwa: 53 litrów
• Do wyboru dwie przekładnie:
mechaniczna 12/12 lub
hydrostatyczna
• Standardowo z zamontowanym
centralnie wałkiem WOM w wersji
„HST”
• Dostępne kabiny montowane
fabrycznie
• Nowa kabina kategorii 2
zapewniające ciche środowisko pracy
(wersja HST)
• Niezależny wałek WOM
• 4 zawory hydrauliczne w standardzie
• Opcjonalny podnośnik przedni
i przedni wałek WOM
• Przełącznik wałka WOM
zamontowany na błotniku tylnym
• Lusterka wsteczne z obu stron
• Przełącznik obrotowego światła
ostrzegawczego (kogut)
• Uchwyty i stopnie gwarantujące
łatwy dostęp

FROM MASSEY FERGUSON
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Zastosowania rolnicze

Te same mocne strony, ale w mniejszym ciągniku. Seria MF 1500/1700 oferuje
najwyższą wydajność w niewielkiej maszynie.
Zaprojektowana z myślą o wielu zadaniach, z szerokim wyborem przekładni, małym promieniem skrętu, dużym
prześwitem i mocnymi, ekonomicznymi silnikami: to tylko niektóre z wielu imponujących cech, które gwarantują
maksymalną wydajność i wszechstronność każdego dnia.

07
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„Zaprojektowana, aby sprostać wielu różnym zadaniom”
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Idealny ciągnik
rolniczy o niewielkich
rozmiarach
Seria MF 1500/1700 oferuje szereg kluczowych cech,
specyfikacji i możliwości, które sprawiają, że jest to
niezbędny kompaktowy ciągnik rolniczy dla małych
hodowli zwierząt gospodarskich, gospodarstw rolnych
i przedsiębiorstw rolniczych.
Doskonała moc silnika, wysokowydajna przekładnia, maksymalna wydajność
układu hydraulicznego i doskonały udźwig tworzą uniwersalną i pracowitą
maszynę o niewielkich rozmiarach, która precyzyjnie spełni Twoje wymagania.

• Możliwość wyboru przełożenia w zależności od zastosowania
• Doskonały wybór przekładni, w tym przekładnia mechaniczna (8 biegów
do przodu / 8 do tyłu oraz 12 do przodu i 12 do tyłu) i przekładnia
hydrostatyczna o 3 zakresach
• Szeroki wybór prędkości obrotowych tylnego wałka WOM
• Niezależny wałek WOM z funkcją łagodnego startu Soft Start, umożliwiający
łagodne przejmowanie obciążeń o dużej bezwładności
• W standardzie trzypunktowy podnośnik kategorii 1 z regulacją położenia
• Doskonały przepływ hydrauliczny, odpowiedni do różnych zastosowań
• Szeroki wybór wyjść hydraulicznych — do wywracania przyczepy i obsługi
zewnętrznych siłowników hydraulicznych
• Udźwig: 600 kg / 1100 kg / 1270 kg / 1580 kg
• Możliwość wyboru napędu na 4 koła
• Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
• Mokre hamulce tarczowe zanurzone w oleju
• Montowana centralnie i składana do przodu konstrukcja ROPS — niskie
położenie złożenia ułatwia dostęp i minimalizuje uszkodzenia uprawy
• Sterowanie siłą uciągu i czujnik na łączniku górnym — gwarantują
dokładniejsze kontrolowanie głębokości orki lub pracy maszyny towarzyszącej
• Przełącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym
• Lusterka wsteczne z obu stron poprawiają widoczność
• W standardzie przełącznik i okablowanie obrotowego światła
ostrzegawczego (kogut)
• Uchwyty i stopnie zapewniające łatwy i bezpieczny dostęp
*Cechy mogą się różnić w zależności od modelu.
Więcej informacji można znaleźć na stronach ze specyfikacjami.

FROM MASSEY FERGUSON

Możliwość wyboru spośród sześciu modeli* wyposażonych w mocne
i ekonomiczne silniki o mocy od 19,5 KM do 46 KM

Wybór spośród 6 modeli

09

www.masseyferguson.pl

10

Zastosowania związane z utrzymaniem terenu
Zaprojektowana z myślą o ciężkiej pracy i wyposażona w opony
do nawierzchni trawiastej seria MF 1500/1700 obejmuje
maszyny do naprawdę precyzyjnych zastosowań. Bez względu
na rodzaj wykonywanych prac maszyny z serii MF 1500/1700
zaprojektowano tak, aby zapewnić maksymalną wydajność
każdego dnia. Każdy model jest wyposażony w wytrzymałą ramę,
mocny i ekonomiczny silnik oraz trwałą, bardzo czułą przekładnię.

MF 1500

11
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Idealny kompaktowy ciągnik do utrzymania terenu
Aby jeszcze bardziej ułatwić wybór i zapewnić lepszą wszechstronność, seria
MF 1500/1700 oferuje szereg kluczowych funkcji i możliwości dedykowanych
sektorowi ogrodniczemu i komunalnemu. Seria ciągników do utrzymania terenu
MF 1500/1700 to doskonały wybór. Nie tylko wykonują one swą pracę z niezawodną
wydajnością, lecz zapewniają również Twojej firmie przewagę nad konkurencją.
Doskonała moc silnika, wysokowydajna przekładnia, maksymalna wydajność układu hydraulicznego i doskonały
udźwig tworzą uniwersalną i pracowitą maszynę o niewielkich rozmiarach.

FROM MASSEY FERGUSON
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Możliwość wyboru spośród sześciu modeli* wyposażonych w mocne i ekonomiczne silniki
o mocy od 19,5 KM do 46 KM
• Wytrzymałe i bardzo wydajne przekładnie hydrostatyczne o trzech zakresach prędkości
• Doskonałe ustawienie przekładni hydrostatycznej: Maksymalna prędkość, tempomat
i reakcja (MF1700 HST)
• Wszystkie modele „H” są standardowo wyposażone w montowany centralnie
wałek WOM. Przełącznik na desce rozdzielczej umożliwia łatwą i wygodną obsługę
• Niezależny tylny wałek WOM o prędkości 540/1000 obr./min (MF 1532, 1740
i MF 1747)
• Trzypunktowy podnośnik kategorii 1 z regulacją położenia, gwarantujący udźwig
600 kg / 1100 kg / 1270 kg / 1580 kg
• Możliwość wyboru napędu na 4 koła i blokady tylnego mechanizmu różnicowego oraz
mokrych hamulców tarczowych w kąpieli olejowej
• Montowana centralnie i składana do przodu konstrukcja ROPS — niskie położenie
złożenia ułatwia dostęp i minimalizuje uszkodzenia uprawy
• Nowa, fabrycznie montowana kabina kategorii 2 z obniżonym poziomem hałasu,
zapewniająca kierowcom ciszę podczas pracy (MF 1700 HST)
• Prosta i precyzyjna obsługa tylnego podnośnika (regulacja siły uciągu w standardzie
w zależności od wersji)
• Szeroki wybór wyjść hydraulicznych — do wywracania przyczepy i obsługi
zewnętrznych siłowników hydraulicznych
• Duży przepływ hydrauliczny, odpowiedni do różnych zastosowań
• Niezależny wałek WOM z funkcją łagodnego startu Soft Start, umożliwiający łagodne
przejmowanie obciążeń o dużej bezwładności
• Zamontowany na błotniku tylnym przełącznik wałka WOM do wszelkich prac
stacjonarnych, np. rozdrabniania drewna
• Lusterka wsteczne z obu stron poprawiają widoczność
• W standardzie przełącznik i okablowanie obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)

*Cechy mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji można znaleźć na stronach ze specyfikacjami.

Zbudowany z myślą o wygodzie
i wydajności kierowcy

www.masseyferguson.pl
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Seria MF 1500/1700 oferuje nowoczesne środowisko jazdy z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami sterującymi i w pełni
regulowaną pozycją jazdy — wszystko, czego potrzebuje operator, aby każdy dzień pracy był bezpieczny i produktywny.

Komfort operatora i sterowanie: Przestronna platforma operatora jest wyposażona w półpłaską podłogę
z wygodnym wsiadaniem z obu stron, a wejście jest ułatwione przez stopnie i uchwyty z obu stron. W pełni regulowane
fotele pozwalają ustawić idealną pozycję jazdy, dzięki czemu zapewniają maksymalny komfort za kierownicą.

Łatwy dostęp w celu serwisowania i konserwacji jest
zapewniony dzięki jednoczęściowej, podnoszonej
pokrywie silnika i zdejmowanym panelom bocznym.

Nowa, fabrycznie montowana kabina kategorii 2 z obniżonym poziomem hałasu, zapewniająca kierowcom ciszę
podczas pracy (MF 1700 HST).

Wszystkie ciągniki z tej serii są wyposażone
w dołączany napęd na 4 koła, który zapewnia lepszą
przyczepność i zwrotność.

Wszystkie główne elementy sterujące umieszczono w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i dostępność.
Na panelu wskaźników są natomiast czytelnie wyświetlane wszystkie informacje potrzebne kierowcy do
bezpiecznej i wydajnej obsługi ciągnika. Oznaczone kolorami elementy sterujące i przełączniki, wraz z lampkami
ostrzegawczymi i wskaźnikami, są łatwo widoczne i intuicyjne, co zapewnia pełną kontrolę zarówno nad maszyną,
jak i wykonywanym zadaniem.
Funkcja wspomagania układu kierowniczego — standard we wszystkich modelach — umożliwia łatwe
manewrowanie.
Pozycja kierowcy, smukła maska silnika i poziomy układ wydechowy zapewniają doskonałą widoczność. Ponadto
wszystkie modele są wyposażone w oświetlenie drogowe umożliwiające wykonanie pilnych zadań po zmroku.
Lusterka wsteczne z obu stron dodatkowo poprawiają widoczność kierowcy, a obrotowe światło ostrzegawcze
(kogut) można łatwo włączyć specjalnym przełącznikiem.
Niezawodne i ekonomiczne silniki: Modele MF 1500/1700 są napędzane silnikami 3- i 4-cylindrowymi o niskim
zużyciu paliwa. Ich charakterystyka momentu obrotowego została zaprojektowana specjalnie w celu osiągnięcia
optymalnej wydajności i prostej obsługi.
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02

03

W pełni wyposażony podnośnik 3-punktowy.
Duży udźwig tylnego TUZ, to standard we wszystkich
modelach MF 1500/1700. Dzięki maksymalnemu
udźwigowi 1580 kg maszyna dysponuje dużą mocą
do obsługi wielu zastosowań.
Wszechstronna hydraulika: Wysokowydajny układ
hydrauliczny oferuje przepływ i ciśnienie niezbędne
do wydajnej obsługi szerokiej gamy narzędzi.
Moc centralnego i tylnego wałka WOM:
Aby maksymalnie wykorzystać tak szeroką gamę
akcesoriów, wszystkie ciągniki serii MF 1500/1700
są wyposażone w mechaniczny lub niezależny tylny
wałek WOM.

04
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Połączenie bezkonkurencyjnej jakości wykonania i doskonałości inżynieryjnej gwarantuje, że ciągniki te będą
pracować niezawodnie przez wiele lat.
Oprócz wysokiego poziomu wyposażenia standardowego, wszystkie modele oferują wyposażenie opcjonalne,
która pozwala ulepszyć specyfikację i zaspokoić w ten sposób różnorodne potrzeby profesjonalnych operatorów.

Tylny wałek WOM jest bardzo prosty w obsłudze i zapewnia
prędkość obrotową 540 lub 540/1000 obr./min.

Niskie koszty eksploatacji, łatwość konserwacji i wysokie wartości odsprzedaży to wszystko korzyści z posiadania
maszyny Massey Ferguson. Porozmawiaj z lokalnym dealerem, aby dowiedzieć się, jakie korzyści może przynieść
Twojej firmie seria MF 1500/1700.

Centralnie montowany wałek WOM generuje obroty do
2000 obr./min, co czyni go idealnym rozwiązaniem do
zastosowań, w których od agregatów koszących wymagana
jest wysoka jakość wykończenia.

01 Łatwy dostęp do regulacji podnośnika i belki zaczepowej. Lusterka wsteczne z obu stron poprawiają
widoczność.

Funkcja łagodnego startu Soft Start zapewniana przez
niezależny tylny wałek WOM gwarantuje łagodne
przeniesienie mocy wałka WOM przy dużych obciążeniach
bezwładnościowych lub szybszy odbiór przy lżejszych
obciążeniach, co pomaga chronić zarówno ciągnik, jak
i maszynę towarzyszącą.

02 Kolejne biegi przekładni mechanicznej są oznaczone kolorami, co ułatwia i przyspiesza pracę
03 Łatwy dostęp do elementów sterowania podnośnikiem i hydrauliką
04 Uchwyty i stopnie zapewniające łatwy i bezpieczny dostęp
05 Znakomicie umiejscowiona dźwignia zmiany biegów Speedshift.

Przełącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym
pozwala wykorzystywać wałek do prac stacjonarnych,
takich jak rozdrabnianie drewna.

05
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Centralnie montowany wałek WOM to standardowe
rozwiązanie w modelach z przekładnią hydrostatyczną.
Jest także dostępny jako opcja w ciągnikach z przekładnią
mechaniczną i DynaQPS.

06 Wygodna i przestronna kabina kategorii 2, oferująca kierowcom doskonały dostęp i cichą pracę (MF 1700 HST).
07 i 08 Wygodny i szybki dostęp podczas konserwacji

06

07

08

www.masseyferguson.pl
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Totalne wsparcie zapewniane przez MF Services
Massey Ferguson to prawdziwie globalna marka, której maszyny działają
na całym świecie — od rewolucyjnych ciągników „little grey fergie”
po najnowsze, zaawansowane technologicznie ciągniki i kombajny.
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, w jaki sposób nadal zapewniamy na
całym świecie najlepsze w branży części i wsparcie serwisowe tak szerokiej
gamie maszyn i technologii?
Za każdą maszyną Massey Ferguson stoi potężne wsparcie posprzedażne zapewniane w ramach
programu MF Services
Naszym głównym celem jest zapewnienie, aby każda maszyna — stara lub nowa — była w pełni
wspierana lokalnie i oferowała każdemu właścicielowi Massey Ferguson następujące korzyści:
• Najlepszy serwis w branży
• Niskie koszty użytkowania
• Trwałość i niezawodność
• Minimalny czas przestoju maszyny
• Wysoka wartość odsprzedaży

Nowoczesne magazynowanie i logistyka dzięki AGCO Parts
Każdy dealer marki Massey Ferguson jest oczywiście w pełni wspierany przez program MF Services,
który zapewnia najlepsze w branży zaopatrzenie w części dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom
AGCO Parts z zakresu magazynowania i logistyki. Dzięki doskonałemu poziomowi usług, nocnej
dostawie i zapasom obejmującym wszystkie maszyny Massey Ferguson — nawet starsze niż 10 lat —
dostarczamy wyłącznie oryginalne części i gwarantujemy właściwe dopasowanie za pierwszym razem.

Odpowiednie rozwiązanie obsługi posprzedażnej, niezależnie od wieku maszyny
Niezależnie od wieku maszyny Massey Ferguson program MF Services oferuje odpowiednie rozwiązanie w zakresie usług
posprzedażnych, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zapewnia dopasowane, przystępne cenowo i niezawodne
rozwiązanie w każdej sytuacji.

Praktyczne lokalne wsparcie tam, gdzie go potrzebujesz
AGCO kładzie duży nacisk na zapewnienie najlepszej jakości obsługi naszym dealerom marki Massey Ferguson, co wykracza
poza wyjątkowe rozwiązania w zakresie serwisu i konserwacji oraz dostaw części:
• Szkolenia eksperckie i specjalistyczny sprzęt
• Zaawansowane techniki diagnostyczne
• Technologia wyszukiwania danych w celu przekazywania najnowszych informacji o częściach i serwisie
• Doskonale przeszkolone grupy wsparcia technicznego
Wsparcie posprzedażne oferowane w ramach programu MF Services obejmuje nie tylko dostarczenie filtra czy wymianę oleju.
Jego zadaniem jest dostarczenie najlepszego rozwiązania spełniającego potrzeby naszych klientów, które oferuje najlepsze
w branży części zamienne i wsparcie serwisowe.
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Zapewnij swojej firmie ekonomiczną przyszłość dzięki MFCare
Mądrym posunięciem biznesowym jest opracowanie planu na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń.
W kwestii maszyn kompletny spokój umysłu jest wprost bezcenny. Zabezpiecz swoje zasoby za
pomocą planu przeglądów i rozszerzonej gwarancji MFCare.
Plan przeglądów i rozszerzonej gwarancji MFCare* to kompletny pakiet zapewniający Twojemu
ciągnikowi kompleksową opiekę, obejmującą okresowe przeglądy, pokrycie kosztów napraw oraz
pełną gwarancję AGCO. Ten kompleksowy plan obejmuje następujące kluczowe podzespoły:
• Silnik i przekładnia
• Układ hydrauliczny
• WOM
• Układ kierowniczy
• Elektronika
• Kabina i elementy sterowania
• Osie
Plan MFCare zaprojektowano specjalnie z myślą o Twoich indywidualnych potrzebach. Zależnie
od wymogów może Cię chronić przez maksymalnie pięć lat lub 6000 godzin. Plan MFCare można
kupić w autoryzowanym punkcie sprzedaży. Ponadto, z myślą o dodatkowej elastyczności, można
go zakupić w dowolnym momencie, aż do sześciu miesięcy od daty zarejestrowania maszyny.
Twój dealer przygotuje plan przeglądów i dopasuje go do okresu obejmującego maksymalnie
10 000 godzin.

*Plan przeglądów i rozszerzonej gwarancji MFCare może nie być dostępny lub może zależeć od danego regionu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem marki Massey Ferguson
w Twoim regionie. Obowiązują Warunki i zastrzeżenia.

www.masseyferguson.pl
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Dane techniczne
MF 1520

MF 1525

MF 1529

MF 1532

MF 1740

MF 1747

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

28 (20,9) przy 2500 obr./min

32 (24,2) przy 2600 obr./min

38 (28) (✪ KM (kW) wg ISO)

46 (33,8) (✪ KM (kW) wg ISO)

3/1293

3/1498

3/1498

3/1498

3 (turbo) / 1498

4/2197

28

28

35

35

40

53

l Mechaniczna

l Hydrostatyczna

l Mechaniczna

m Mechaniczna
m Hydrostatyczna

l Hydrostatyczna (HST)
l Mechaniczna 12 x 12

l Hydrostatyczna (HST)
l Mechaniczna 12 x 12

Napęd kosiarki centralnej
540

Niezależny
540

Niezależny
540/1000

Niezależny
540/1000

m

l

m

l/ m'HST’

Niezależny
540/540 Eco
l w wersji „HST”
m w wersji „A”

Niezależny
540/540 Eco
l w wersji „HST”
m w wersji „A”

–

–

–

–

l

l

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

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

6.00-14
9.5-22
24.0 x 8.5-12
315 x 80 D16

6.00-14
9.5-22
24.0 x 8.5-12
315 x 80 D16

8.00-16
13.6-24
212 x 80 D15
355 x 80 D20

9.5-16
13.6-28
212 x 80 D15
355 x 80 D20

Blokada mechanizmu różnicowego

l Pedał z prawej

l Pedał z lewej

l Pedał z prawej

l Pedał RHS
l Dźwignia z prawej
w wersji „HST”

l

l

Hamulce, własne, mokre tarczowe

l

l

l

l

TUZ, kat. 1
TUZ, z hakiem, kat. 1

l

l

l

l

System sterowania siłą uciągu

–

–

l

l w wersji „A”

600
20,0

600
20,8

1100
30,8

Zawory hydrauliczne

1

2

1

1100
32,1
2 w standardzie w wersji „HST”
1 w standardzie w wersji „A”

Konstrukcja ROPS, składana centralnie

l

–

l

l w wersji „A”

Konstrukcja ROPS, składana do tyłu

–

l

–

l w wersji „HST”

Silnik
Moc (obr./min)

KM (kW) 19,5 (14,3) przy 2500 obr./min

Cylindry / Pojemność skokowa

Liczba / cm3

Pojemność zbiornika paliwa

litry

Typ przekładni

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

obr./min.

Centralny wałek WOM
Zewnętrzny włącznik wałka WOM
zamontowany na błotniku tylnym
Koła i ogumienie
„Standardowe”
opony rolnicze
„Standardowe”
opony do trawy

Przód
Tył
Przód
Tył

Oś tylna

Udźwig
Wydajność pompy hydraulicznej

l = Konwencjonalne
m = Opcja
– = Nie dotyczy / Niedostępne

kg
litry/min

l
l
l w wersji „HST”
l w wersji „A”
1270
74,3

l
l w wersji „HST”
l w wersji „A”
1580
74,3

2

2

l w wersji „A”

l w wersji „A”
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MF 1520

MF 1525

MF 1529

MF 1532

MF 1740

MF 1747
1958 w wersji „HST”
1810 w wersji „A”
3455/2325/1645

Przybliżona masa własna

kg

840

850

1240

1245

Całkowita długość/wysokość/szerokość

mm

2865/2010/1100

2935/2420/1100

3125/2450/1180

3125/2450/1180

1680 w wersji „HST”
1528 w wersji „A”
3475/2200/1440

Rozstaw osi
Min. prześwit na kołach
Inne
Opcja kabiny
Ogrzewanie i wentylacja
Klimatyzacja
Odchylana maska silnika, norma mocy, oświetlenie
drogowe
Lusterka wsteczne z obu stron

mm
mm

1560
245

1560
275

1695
240

1695
240

1770
310

1900
310

–
l
–

–
l
–

m
l
–

m
l
–

HST — kategoria 2
l
l

HST — kategoria 2
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Uchwyty i stopnie

l

l

l

l

l

l
–

l

Przełącznik obrotowego światła ostrzegawczego (kogut)

l
–

l

l
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Silnik
Masy i wymiary

Strona internetowa: www.MasseyFerguson.pl
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com
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