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Se a resposta é sim e precisa de um trator compacto no tamanho, 
mas grande na capacidade de trabalho, nós temos a solução.
Estes tratores respondem com a mesma eficiência em qualquer tipo de trabalho (fresar, semear, pulverizar, transporte, entre outros) 
e são fabricados com os mesmos padrões de qualidade dos tratores Massey Ferguson de maiores dimensões.

A gama tem vários exemplos que mostram a qualidade reconhecida nos produtos da marca anglo-saxónica e que fazem da 
Massey Ferguson uma referência no setor. Cinco modelos, entre 19,5 cv e 46 cv, com transmissões fáceis de utilizar, eficientes 
e bem ajustadas às motorizações. Com tração às 4 rodas e várias opções de tomada de força, estes tratores são ideais para 
pequenas explorações agrícolas, horticultura, estufas, manutenção de espaços verdes, municípios, aluguer, entre outros trabalhos 
e aplicações que requeiram força e mobilidade em espaços confinados.

Os tratores MF 1500/1700 são desenvolvidos e fabricados para executar tarefas iguais às dos modelos Massey Ferguson de 
maiores dimensões. A herança agrícola da marca está bem presente nestes tratores robustos e versáteis.

Com uma grande capacidade de trabalho em espaços limitados e áreas de difícil acesso, a série MF 1500/1700 trabalha com a 
mesma eficiência com qualquer tipo de alfaia ou acessório, no campo, na estrada e na manutenção de espaços verdes.

Ao longo dos anos a Massey Ferguson tem investido muito tempo e atenção no segmento dos tratores compactos para garantir os 
padrões de qualidade, fiabilidade e conforto dos tratores.

Como em toda a gama MF, os tratores da série MF 1500/1700 beneficiam de um conjunto completo de Serviços Após-venda, 
em toda a rede de concessionários.

MF 1500/1700  Procura um trator compacto 
com excelentes desempenhos? 

“ Numa exploração agrícola, num município, na manutenção de 
espaços verdes ou no setor do aluguer, o cliente sabe que pode 
confiar num produto com garantia de qualidade Massey Ferguson.”M
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MF 1520 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

Motor 3 cilindros 3 cilindros/turbo 4 cilindros

Transmissão Mecânica (8x8) Mecânica (8x8) Mecânica (8x8) ou Hidrostática
Mecânica (12x12) ou 

Hidrostática
Mecânica (12x12) ou 

Hidrostática

Potência (cv) 19,5 28 32 38 46

Cilindrada 1.293 cm³ 1.498 cm³ 1.498 cm³ 1.498 cm³ 2.197 cm³

Disponível com cabine Não Sim Sim Sim

Capacidade de elevação 600 kg 1.100 kg 1.270 kg 1.580 kgM
F 
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Um trator compacto para o seu dia-a-dia
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Motores potentes e económicos - potência entre 19,5 e 46 cv.  

Transmissões mecânica ou hidrostática

Controlo de esforço e posição para maior controlo e qualidade de trabalho com alfaias.

Bloqueio de diferencial traseiro e tração às 4 rodas.

TDF (tomada de força) traseira independente em todos os modelos, exceto MF 1520. 
TDF ventral opc.

Arco de proteção ao centro e rebatível; arco de proteção traseiro opc. no modelo MF 1532

Todos os modelos com tração às 4 rodas e várias opções de hidráulico e tomada de força.

Custos operacionais reduzidos, facilidade de manutenção e grande valorização.

Cabines espaçosas, de fábrica ou fornecidas por terceiros (disponível em alguns modelos) para permitir a 
utilização durante todo o ano.

Todos os modelos equipados com luzes de estrada, de acordo com as regras rodoviárias nacionais.

 - Agricultura

 -  Mobilização de solos e 
tratamento de espaços verdes



* HST = Hidrostático

O trator ideal para pequenas operações 
agrícolas que exigem um trator compacto 
e versátil. Ideal também para municípios 
e manutenção de espaços verdes, onde 
é necessária uma máquina robusta, fácil 
de utilizar e versátil.

19,5 cv
• Depósito de combustível de 28 litros
• Transmissão mecânica 8x8
• TDF mecânica
• ROPS de rebatimento frontal montado 

ao centro
• Válvula auxiliar traseira
• Espaço do operador amplo e 

confortável, com comandos fáceis 
de utilizar

• Espelhos retrovisores em ambos os 
lados

• Interruptor para pirilampo
• Degraus e apoios para fácil acesso

O MF 1529 é um trator extremamente 
versátil, perfeito para pequenas 
explorações agrícolas e culturas 
especializadas.

28 cv
• Depósito de combustível de 35 litros
• Transmissão mecânica 8x8
• TDF independente
• ROPS de rebatimento frontal montado 

ao centro
• Válvula auxiliar traseira
• Fácil de operar e confortável 
• Comandos ergonómicos e espaço 

amplo
• Controlo de esforço e posição de 

série
• Espelhos retrovisores em ambos os 

lados
• Degraus e apoios para fácil acesso 

Trator indicado para uma atividade agrícola 
profissional e semiprofissional, culturas 
especializadas e municípios, entre outras. 
O MF 1532 é um trator útil e eficiente, 
como complemento numa frota de tratores 
maiores numa exploração profissional ou 
como faz-tudo em pequenas explorações.

32 cv
• Depósito de combustível de 35 litros
• Transmissão mecânica 8x8 ou 

hidrostática com 3 gamas (HST)
• TDF independente
• TDF ventral de série na versão "HST"
• ROPS de rebatimento frontal montado 

ao centro ou na traseira
• Válvula auxiliar traseira
• Duas válvulas auxiliares na versão 

'HST'
• Fácil de operar e confortável, com 

comandos ergonómicos e espaço 
amplo

• Espelhos retrovisores em ambos os 
lados

• Interruptor para pirilampo
• Degraus e apoios para fácil acesso 

Com uma grande eficiência operacional 
e robustez, o MF 1740 tem tudo o que 
é preciso - uma escolha equilibrada de 
transmissões e motores que garantem 
o melhor desempenho para um trator 
daquele segmento.

38 cv
• Depósito de combustível de 40 litros
• Transmissão mecânica 12x12 

ou hidrostática
• TDF independente
• TDF ventral de série na versão "HST"
• Cabines instaladas de fábrica
• Nova cabine de Categoria 2 mais 

silenciosas e cómodas (versão HST)
• 4 válvulas auxiliares de série
• Hidráulico frontal e TDF frontal 

opcionais 
• Comando da TDF no guarda-lamas 

traseiro
• Espelhos retrovisores em ambos os 

lados
• Interruptor para pirilampo
• Degraus e apoios para fácil acesso

Tudo o que necessita num trator 
compacto com a vantagem de um motor 
moderno e económico, cabine opcional e 
uma escolha de transmissões para uma 
vasta gama de operações. 
 
46 cv
• Depósito de combustível de 53 litros
• Transmissão mecânica 12x12 ou 

hidrostática
• TDF ventral de série na versão "HST"
• Cabines instaladas de fábrica
• Nova cabine de Categoria 2 mais 

silenciosas e cómodas (versão HST)
• TDF independente
• 4 válvulas auxiliares de série 
• Hidráulico frontal e TDF frontal 

opcionais 
• Comando da TDF no guarda-lamas 

traseiro
• Espelhos retrovisores em ambos os 

lados
• Interruptor para pirilampo
• Degraus e apoios para fácil acesso

MF 1520 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747
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A mesma força e capacidade de trabalho, num trator compacto. A série 
MF 1500/1700 garante mais produtividade, numa escala menor. 

Preparado para enfrentar qualquer tipo de trabalho, com um motor e transmissão eficientes, um raio 
de viragem reduzido, alta distância ao solo e custos reduzidos, os tratores compactos Massey Ferguson 
juntam produtividade e versatilidade, para garantir a rentabilidade da atividade dos clientes. 

Agricultura
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“Preparado para enfrentar qualquer tipo de trabalho”
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O trator compacto ideal 
para a agricultura nacional

A série MF 1500/1700 tem um conjunto de 
características, especificações e capacidades ajustadas 
à agricultura que se faz no nosso país.

Com um motor robusto, transmissões eficientes e hidráulicos evoluídos, 
com uma excelente capacidade de elevação, os tratores compactos 
Massey Ferguson têm uma grande versatilidade e capacidade de trabalho 
em qualquer tipo de trabalho ou aplicação.
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Cinco modelos * de 19,5 cv a 46 cv com motores potentes e económicos

• Várias velocidades de acordo com o tipo de trabalho

• Várias transmissões incluindo - 8x8 mecânica, 12x12 mecânica e 
hidrostática com 3 gamas

• TDF com várias velocidades

• TDF independente com função de Soft Start para um arranque suave 
com cargas com elevada inércia

• Ligação aos três pontos de Cat I com controlo de esforço e posição 
de série

• Excelente caudal hidráulico para vários tipos de aplicações

• Uma vasta escolha de válvulas auxiliares - para reboques basculantes 
e alfaias ou acessórios hidráulicos

• Capacidades de elevação de 600 kg/1100 kg/1270 kg/1580 kg

• Tração às 4 rodas selecionável 

• Bloqueio do diferencial traseiro

• Travões de disco em banho de óleo

• Arco de proteção ROPS central rebatível.

• Controlo de esforço e posição – controlo da alfaia e da qualidade do 
trabalho.

• Comando da TDF no guarda-lamas traseiro

• Espelhos retrovisores em ambos os lados para melhor visibilidade

• Interruptor e cablagem para pirilampo de série

• Degraus e apoios para acesso fácil e seguro

 *As características podem variar de acordo com o modelo.  
Consulte as páginas das especificações para mais informações.
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MF 1500
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Para trabalhos exigentes, a série MF 1500/1700 com pneus de relva 
responde às necessidades do setor. Independentemente do trabalho, a 
série MF 1500/1700 garante os melhores desempenhos, todos os dias. 
Chassis robusto, motor potente, económico e uma transmissão robusta, 
com grande capacidade de resposta em todos os modelos.

Versatilidade no tratamento de espaços verdes



MF 1700
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Com uma grande versatilidade, os tratores da série MF 1500/1700 têm um conjunto de 
funções e de características ideais para pequenas explorações agrícolas e municípios. 
A série MF 1500/1700 é a escolha certa. Os tratores desta série garantem maior 
quantidade e qualidade de trabalho, com maior rentabilidade para o cliente.

Com motores potentes e económicos, transmissões eficientes e hidráulicos de alto rendimento, os tratores 
compactos Massey Ferguson são máquinas versáteis e úteis, com uma excelente produtividade e valorização.

O trator compacto ideal para mobilização 
de solos e tratamento de espaços verdes
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Cinco modelos * de 19,5 cv a 46 cv com motores potentes e económicos

• Transmissões mecânicas e hidrostáticas

• Transmissão hidrostática: mais velocidade de trabalho e cruise control 
(MF1700 HST)

• TDF ventral opcional. Interruptor no painel de comandos para uma operação 
fácil e segura 

• TDF traseira independente de 540/1000 rpm (MF 1532, 1740 e MF 1747)

• Ligação aos três pontos Cat. I com controlo de posição e excelentes 
capacidades de elevação (600 kg/1100 kg/1270 kg/1580 kg)

• Tração às 4 rodas selecionável e bloqueio do diferencial traseiro; travões de 
disco em banho de óleo

• Arco de proteção ROPS central rebatível.

• Nova cabina instalada de fábrica de Categoria 2 muito cómoda e silenciosa 
(MF 1700 HST)

• Operação do hidráulico traseiro simples e precisa (controlo de esforço e 
posição) 

• Uma vasta escolha de válvulas auxiliares - para reboques basculantes e 
alfaias ou acessórios hidráulicos

• Caudal hidráulico generoso para alfaias modernas e trabalhos exigentes

• TDF independente com função de Soft Start para um arranque suave com 
cargas com elevada inércia

• Interruptor da TDF no guarda-lamas traseiro para trabalhos com o trator 
parado (por exemplo com serras e rachadores)

• Espelhos retrovisores em ambos os lados para melhor visibilidade

• Interruptor e cablagem para pirilampo de série
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*As características podem variar de acordo com o modelo. Consulte as páginas das especificações para mais informações.
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A série MF 1500/1700 tem um posto de condução moderno, com controlos 
ergonómicos e bem organizados, excelente visibilidade e uma posição de 
condução ajustável - tudo o que o operador precisa para um dia de trabalho 
seguro e produtivo. 
Conforto e controlo do operador: A plataforma espaçosa do operador possui um piso semiplano e um 
acesso fácil pelos dois lados, com um degrau e dois apoios para as mãos. Bancos totalmente ajustáveis   
permitem que o operador defina a posição de condução ideal, com a máxima comodidade atrás do volante.

Nova cabina instalada de fábrica de Categoria 2 muito cómoda e silenciosa (MF 1700 HST)

Os comandos principais estão bem organizados e posicionados para facilitar a utilização e a acessibilidade, 
enquanto o painel de instrumentos permite uma visualização completa, rápida e clara de todas as 
informações de que o operador precisa para trabalhar com segurança e eficiência. Os comandos e 
interruptores codificados por cores, juntamente com luzes de aviso e manómetros têm uma leitura fácil e 
imediata para um total controlo do trator e do trabalho.

A direção assistida - de série em todos os modelos - facilita o trabalho do operador.

A posição de condução, o capô afunilado e o escape horizontal permitem uma visibilidade total e todos os 
modelos estão equipados com luzes de estrada para permitir trabalhar e circular na via pública após o anoitecer.

Os espelhos retrovisores de grandes dimensões dos dois lados do trator têm uma excelente visibilidade e o 
pirilampo pode ser ligado facilmente, com um simples toque num interruptor. 

Excelente ergonomia para 
maior eficiência e conforto

Motores fiáveis   e Económicos: Os modelos 
MF 1500/1700 são alimentados por motores de 3 e 
4 cilindros com baixo consumo de combustível. Com 
um excelente binário, garantem mais produtividade e 
eficiência operacional.

A manutenção é muito rápida e fácil, graças ao 
capô basculante de peça única e aos painéis laterais 
removíveis.

Todos os tratores desta gama têm tração às 4 rodas 
selecionável para uma maior capacidade de tração e 
controlo.

Engate aos 3 pontos totalmente equipado: um 
engate aos três pontos simples e eficiente faz parte 
do equipamento de série em todos os modelos 
MF 1500/1700; com um hidráulico evoluído e uma 
capacidade de elevação até 1.580 kg, estes tratores 
trabalham, com alfaias modernas e exigentes, em 
qualquer tipo de aplicação.

01 02 03 04
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Hidráulicos de alta capacidade e versatilidade: 
Um sistema hidráulico de alta capacidade fornece o 
caudal e a pressão necessários para trabalhar com 
alfaias e acessórios modernos e exigentes.

TDF ventral e traseira: Para tirar o máximo partido 
de uma vasta gama de alfaias e acessórios, os tratores 
MF 1500/1700 estão equipados com uma TDF traseira 
mecânica ou independente, robusta e eficiente. Os 
modelos com transmissões hidrostáticas trazem uma 
TDF ventral de série; nos tratores com transmissão 
mecânica e DynaQPS a TDF ventral é um opcional.

A TDF traseira, com 540 rpm ou 540/1.000 rpm, 
é muito fácil de utilizar. 

A TDF ventral tem até 2000 rpm e é muito útil para, 
por exemplo, cortadores de relva e destroçadores.

Na TDF traseira independente, a função Soft Start 
permite um trabalho mais suave e eficiente, por 
exemplo, a movimentar cargas com mais inércia e 
uma maior capacidade de elevação para cargas mais 
leves, ajudando a proteger o trator e o acessório.

01 Fácil regulação do hidráulico e TDF. Espelhos retrovisores em ambos os lados para melhor visibilidade.

02 Mudanças da caixa de velocidades codificadas por cores para uma operação mais fácil e intuitiva

03 Comandos do hidráulico e TDF bem posicionados e acessíveis

04 Acesso fácil e seguro com degraus e pegas de apoio

05 Alavanca Speedshift bem posicionada.

06 Cabine confortável e espaçosa de Categoria 2, confortável e silenciosa (MF 1700 HST). 

07 & 08 Acesso simples e rápido para a manutenção regular

Um interruptor da TDF montado no guarda-lamas traseiro permite trabalhar com facilidade em aplicações 
em que o trator está parado, como por exemplo, com rachadores de lenhas.

A robustez e a qualidade da engenharia de construção Massey Ferguson juntam-se para garantir a 
fiabilidade, vida útil e valorização destes tratores compactos. 

Além do equipamento de série, estes modelos vêm com uma vasta oferta de equipamentos opcionais para 
otimizar a especificação do trator e responder com eficiência às necessidades dos clientes em aplicações 
especializadas.

Custos operacionais reduzidos, facilidade de manutenção e excelente valorização são mais-valias de todos 
os tratores Massey Ferguson. Para mais informações sobre as vantagens da série MF 1500/1700, contacte 
a Moviter ou o concessionário MF da sua região.
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Serviços Após-venda MF

A Massey Ferguson é uma marca global, com milhares de tratores 
e equipamentos a trabalhar em todo o mundo - desde os lendários 
tratores Ferguson TE20, até aos mais recentes tratores das séries S e as 
revolucionárias ceifeiras-debulhadoras MF. Já alguma vez pensou como será 
possível fornecer peças e serviços a uma gama tão vasta de máquinas e 
tecnologias em todo o mundo e continuar a ser uma referência de qualidade?

Por trás de cada máquina Massey Ferguson, há um Serviço Após-venda organizado, atento e muito 
bem preparado.

O principal objetivo da Massey Ferguson e da Moviter é garantir que todos os clientes, de todas as 
máquinas, novas ou antigas, tenham acesso a um Serviço Após-venda de qualidade, oferecendo a cada 
cliente Massey Ferguson:

• A melhor assistência técnica do mercado

• Um trator com custos totais reduzidos

• Um trator robusto, com uma grande vida útil

• Tempos de paragem mínimos

• Grande valorização 

Soluções modernas e eficientes no serviço de peças da AGCO
Os concessionários Massey Ferguson contam com o apoio dos Serviços MF, que garantem um 
fornecimento de peças rápido e eficiente através das centrais de peças e logística da AGCO (AGCO Parts). 
Com uma grande qualidade de serviço e organização, entregas expresso e um stock de referências para 
todas as máquinas Massey Ferguson, incluindo as com mais de 10 anos, a AGCO Parts garante a peça 
correta no menor espaço de tempo possível.

A melhor solução, independentemente da idade da máquina
Independentemente da idade do trator Massey Ferguson, os Serviços Após-venda MF têm a melhor solução – serviços técnicos de 
qualidade e peças de origem, que permitem ao cliente poupar tempo e dinheiro.

Assistência no terreno, perto de si
A AGCO quer garantir quer garantir o melhor Serviço Após-venda do mercado e isso inclui, além da assistência e das peças:

• Formação qualificada

• Técnicas de diagnóstico avançadas

• Tecnologia de informação, para comunicar novidades e partilhar soluções

• Técnicos qualificados e com experiência

Com os Serviços MF, o objetivo não é apenas fornecer um filtro ou fazer uma revisão à máquina. O objetivo é fornecer a 
melhor solução, de acordo com as necessidades dos clientes; o melhor Serviço Técnico e o melhor Serviço de Peças.



* Este serviço não abrange toda a gama de tratores MF e não está disponível em determinados mercados e regiões.  
Para mais informações, contacte a Moviter ou o concessionário Massey Ferguson da sua região. Plano sujeito a termos e condições contratuais.

Controle os custos do seu negócio com MFCare

Um bom gestor deve estar preparado para os imprevistos. E no setor dos equipamentos, a confiança 
e a tranquilidade não têm preço. Proteja os seus investimentos com um Contrato de Manutenção e 
Extensão de Garantia MFCare.

O Contrato de Manutenção e Extensão de Garantia MFCare é um pacote completo que garante 
a assistência total ao trator por um período contratualizado, incluindo a manutenção periódica, 
intervenções técnicas e uma garantia completa suportada pela AGCO. Este plano abrange 
componentes como:

• Motor e transmissão

• Sistema hidráulico

• Tomada de força (TDF)

• Direção

• Sistemas eletrónicos

• Cabine e comandos

• Eixos

Feito à medida de cada cliente, o plano MFCare responde às necessidades específicas de cada 
cliente, negócio e tipo de trabalho. Garantia de cinco anos ou 6.000 horas. Para maior flexibilidade, 
o cliente pode requerer o serviço MFCare no momento da aquisição do equipamento ou em 
qualquer altura durante o período de seis meses após o registo da máquina.

O plano de manutenção e serviço técnico é preparado pelo concessionário MF da região do cliente, 
com o apoio da Moviter; a garantia pode ir até um máximo de 10.000 horas. 
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Modelo MF 1520 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

Potência (rpm) cv 19,5  às 2500 rpm 28 às 2500 rpm 32 às 2600 rpm  38 (✪ cv ISO) 46 (33,8) (✪ cv ISO )

Cilindros/Cilindrada N.º/cm³ 3/1.293 3/1.498 3/1.498 3 (turbo)/1.498 4/2.197

Depósito de combustível l 28 35 35 40 53

Transmissão

 l Mecânica l Mecânica
m Mecânica 

m Hidrostática
l Hidrostática (HST) 
l Mecânica 12 x 12

l Hidrostática (HST) 
l Mecânica 12 x 12

TDF

Engate Mecânico Independente Independente Independente Independente

TDF traseira, velocidades rpm 540 540/1.000 540/1.000 540/540 Eco 540/540 Eco

TDF ventral m m l/ m'HST’
l na versão "HST" 
m na versão "A"

l na versão "HST" 
m na versão "A"

Interruptor da TDF montado no guarda-lamas traseiro – – – l l

Pneus

Pneus agrícolas 
"standard"

Frente 6,00-12 6,00-14 6,00-14 8,00-16 9,5-16

Traseira 9,5-16 9,5-22 9,5-22 13,6-24 13,6-28

Pneus de relva 
"standard"

Frente 24x8,50-12 24,0x8.5-12 24,0x8.5-12 212 x 80 D15 212 x 80 D15

Traseira 315x75 D15 315x80 D16 315x80 D16 355 x 80 D20 355 x 80 D20

Eixo traseiro 

Bloqueio do diferencial l Pedal drt. l Pedal drt.
l Pedal drt.  

l Comando drt. na versão "HST"
l l

Travões de disco em banho de óleo l l l l

Engate aos 3 pontos, Cat. I l l l

Engate rápido aos 3 pontos, Cat. I l l

Controlo de esforço e posição – l l na versão "A"
l na versão "HST" 
l na versão "A"

l na versão "HST" 
l na versão "A"

Capacidade de elevação kg 600 1.100 1.100 1.270 1.580

Caudal da bomba hidráulica l/min. 20,0 30,8 32,1 74,3 74,3

Válvulas auxiliares 1 1
2 std. (versão "HST")
1 std. (versão "HST")

2 2

Arco de proteção ROPS central, rebatível l l l na versão "A" l na versão "A" l na versão "A"

Arco de proteção ROPS traseiro, rebatível – – l na versão "HST"

Especificações

l = De série
m = Opcional
 – = Não aplicável/disponível
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Modelo MF 1520 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

Pesos e dimensões

Peso kg 840 1.240 1.245
1.680 na versão "HST"
1.528 na versão "A"

1.958 na versão "HST"
1.810 na versão "A"

Comprimento/altura/largura mm 2.865/2.010/1.100 3.125/2.450/1.180 3.125/2.450/1.180 3.475/2.200/1.440 3.455/2.325/1.645

Distância entre eixos mm 1.560 1.695 1.695 1.770 1.900

Distância ao solo mm 245 240 240 310 310

Outros

Cabine – m m HST - Categoria 2 HST - Categoria 2

Aquecimento e ventilação l l l l l

Ar condicionado – – – l l

Capô basculante, direção hidrostática, luzes de estrada l l l l l

Espelhos retrovisores em ambos os lados l l l l l

Pegas e degrau l l l l l

Interruptor do pirilampo l - - l l
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