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NOVA GERAÇÃO

MASSEY FERGUSON
é uma marca global da AGCO

NOVO MF 8700 S
270-400 cv

Os novos MF 8700 S são
uma referência de design,
tecnologia e engenharia
de construção, com mais
potência, maior eficiência
e maior capacidade de trabalho.
∙ Motores AGCO Power Tier 4 Final de seis cilindros e 8.400cm3
∙ Transmissão contínua Dyna-VT com tecnologia EPM
∙ Cabine panorâmica com dois níveis de especificações possíveis
∙ Monitor Datatronic 5 na cabine com informação útil sobre
o trator e o trabalho, para uma agrocultura de precisão
∙ Cabine com suspensão mecânica ativa (OptiRide Plus)
∙ Conjunto de luzes de trabalho com 18 luzes LED
∙ Capacidade de elevação do hidráulico traseiro de 12.000 kg
∙ Capacidade de elevação do hidráulico frontal de 5.000 kg
∙ Novos pneus Michelin AxioBib 2 (opcional)

NOVO MF 7700 S
140-285 cv

A nova série MF 7700 S
concentra uma vasta gama
de soluções ao nível das
motorizações e potências disponíveis,
transmissões, hidráulicos, TDF e cabines.
∙ Motores AGCO Power de 6 cilindros com 6.600cm3 ou 7.400cm3
e tecnologia SCR
∙ Transmissões Dyna-4, Dyna-6 e Dyna-VT
∙ Monitor opcional Fieldstar 5 com tecnologia para uma agricultura de precisão
∙ Cabine confortável de grandes dimensões, com AC automático,
ativação automática das luzes, banco com suspensão pneumática,
entradas USB extra, ligação Bluetooth, etc.

NOVO MF 6700 S
120-200 cv

Os tratores da série MF 6700 S
combinam as vantagens
de um trator de quatro
cilindros - design, dimensões,
distribuição do peso, controlo, etc. - com a força, a
capacidade e a robustez de um trator de seis cilindros.
∙ Trator agrícola de quatro cilindros mais potente do mercado
∙ Excelente agilidade e facilidade de controlo, para maior eficiência operacional,
menos custos e menos emissões
∙ Chassis robusto e excelente estrutura para aplicações com carregador frontal
∙ Transmissões Dyna-4, Dyna-6 e Dyna-VT com tecnologia EPM
∙ Excelente relação peso/potência, com excelentes desempenhos, versatilidade
e economia; tratores indicados para uma agricultura profissional, explorações
agroindustriais e indústria, entre outras aplicações
∙ Monitor opcional Fieldstar 5 com tecnologia para uma agricultura de precisão
∙ Disponível com três níveis de especificações:
‘Essencial’, ‘Eficiente’ e ‘Exclusivo’

NOVO MF 5700 S
95-130 cv

Com uma excelente aceitação
no mercado nacional,
pela versatilidade, facilidade
de utilização, desempenho
e robustez, os tratores da série MF 5700 S
vão ao encontro das necessidades do mercado e dos
agricultores, em qualquer tipo de trabalho.
∙ Motores AGCO POWER de 4 cilindros, com tecnologia common rail,
SCR (Redução Catalítica Seletiva) e EPM (aumento de potência)
∙ Transmissões Dyna-4 e Dyna-6
∙ Excelente versatilidade, em trabalhos de movimentação de solos,
aplicações agroindustriais e outras, com qualquer tipo de alfaia,
acessório ou com carregador frontal
∙ Cabine de grandes dimensões com excelente acessibilidade

Gama MF Global
MF 4700 75-95 cv, MF 5700 85-110 cv,
MF 6700 120-130 cv
A Massey Ferguson procurou sempre desenvolver e fabricar
soluções inovadoras, capazes de responder às necessidades dos
agricultores e dos tempos. Os tratores da nova série MF Global dão
continuidade ao grande legado da marca, com a oferta de soluções
modernas, eficientes e robustas, que otimizam a produtividade em
qualquer tipo de exploração agrícola ou agroindustrial e em
qualquer tipo de trabalho.
Com um design completamente novo, desenvolvidos e fabricados nas
melhores fábricas do setor, com excelentes motores, transmissões e
um conforto ímpar, as novas séries MF 4700, MF 5700 e MF 6700
foram desenvolvidas para ir ao encontro das expetativas dos clientes
Massey Ferguson e para responder aos novos desafios da mecanização
agrícola, numa perspetiva global.
Cada componente dos novos tratores foi cuidadosamente desenhado,
produzido no melhor fabricante e montado no trator com a mais recente
tecnologia do setor. Antes de sair para o mercado, todos os tratores são
cuidadosamente verificados pela equipa de controlo de qualidade.
Com um design simples e funcional, centrado na interação do operador
com a máquina e com o trabalho, o conforto e a facilidade de utilização
estão na base da maior eficiência operacional dos novos tratores, com
mais produtividade e menos custos (operacionais e manutenção).
A isso podemos juntar a versatilidade, a robustez e a valorização que
caracterizam a gama de tratores Massey Ferguson e que garantem a
rentabilidade do investimento dos clientes em qualquer tipo de trabalho.

Gama MF Global
Design e engenharia de construção Massey Ferguson. Imagem
bem identificada com a linha de produtos MF. Tratores desenvolvidos
de raiz e fabricados com a melhor qualidade e tecnologia do setor.
Novos motores AGCO Power. Motores de 3 e 4 cilindros potentes e
com excelente eficiência de consumo, de acordo com as normas da
UE da Fase IV.
Cabine standard confortável. Cabine bem equipada e com uma
visibilidade de 360º para um trabalho mais confortável, eficiente e
seguro.
Excelente relação trator/carregador. Os clientes podem pedir um
trator preparado de fábrica com um carregador frontal devidamente
configurado.
Facilidade de controlo. Novos comandos ergonómicos e intuitivos
permite um controlo mais fácil e imediato do trator.
Hidráulicos. Um sistema hidráulico de qualidade superior com duas
bombas de série permite trabalhar com mais do que uma alfaia e
desempenhar mais do que uma função ao mesmo tempo com grande
eficiência.
TDF. As três velocidades da TDF (540, 540E e 1.000 rpm) permitem
trabalhar com alfaiais ou acessórios modernos e exigentes.
Facilidade de acesso ao ambiente de trabalho. O operador chega
ao seu posto de trabalho pelos dois lados do trator (direito e esquerdo),
com um acesso fácil, com degraus de grandes dimensões e bem
localizados.
Transmissões Novas & Modernas. A nova transmissão sincronizada
12x12 foi desenvolvida para otimizar a potência de saída do trator,
sem desperdício ou absorção de energia.
Eixos frontais 4WD. Podem vir preparados com engate eletro-hidráulico, bloqueio do diferencial traseiro e 4WD.

MF 1700
38-46 cv

Os tratores compactos MF 1700
têm motores de três e quatro cilindros,
regulação e controlo elétrico da velocidade
e inversor mecânico sincronizado. Com uma excelente relação
custo/eficiência são ideais para horticultura, municípios, etc.
∙ Motor de três cilindros com turbo e 38cv (MF 1740)
e motor de quatro cilindros com 46cv (MF 1747)
∙ Transmissão mecânica (12x12) com inversor sincronizado
∙ Hidráulico com controlo de esforço e posição
∙ TDF independente de duas velocidades - 540 / 540 ECO
∙ Engate de 3 pontos de Cat. I com uma capacidade
máxima de elevação de 1.400 kg
∙ Versões com cabine ou plataforma
∙ Arco de proteção rebatível central, permitindo uma maior
flexibilidade na operação
∙ Custos operacionais reduzidos, pouca manutenção
e grande valor residual no mercado dos tratores usados

MF 1500

19,5-32 cv
Os tratores compactos MF 1500
são conhecidos pela qualidade de
trabalho, fiabilidade e economia,
numa grande variedade de aplicações.
Ideais para plantações hortícolas, pequenos trabalhos
agrícolas, manutenção de espaços verdes, municípios, etc.
∙ Motores de três cilindros potentes e económicos
∙ Transmissão mecânica (8x8) ou hidrostática
∙ Hidráulico com controlo de esforço e posição
∙ Capacidade de elevação dos 600 kg aos 1.100 kg
∙ Versões com cabine ou plataforma
∙ Arco de proteção rebatível central, permitindo uma maior
flexibilidade na operação
∙ Custos operacionais reduzidos, pouca manutenção
e grande valor residual no mercado dos tratores usados

MF 3700 V, S, F, GE & WF
75-105 cv

A série MF 3700 reúne a gama de tratores especializados para vinhas e
pomares, culturas intensivas, manutenção de espaços verdes e trabalhos
municipais, entre outros. Com uma grande gama de potências,
transmissões e hidráulicos para trabalhar com vários tipos de alfaiais e
acessórios, estes tratores podem ter várias configurações, de acordo
com os requisitos do cliente.
∙ Motores de quatro cilindros AGCO Power com tecnologia common rail
∙ Excelente relação peso/potência e distância entre eixos reduzida
∙ Novo modelo fruteiro mais largo, com mais estabilidade
∙ Versões com cabine ou plataforma
∙ Grande variedade de transmissões disponíveis,
incluindo caixa Powershuttle e caixa SpeedShift
∙ Sistema hidráulico de grande capacidade com um fluxo
de 120 l/min para alfaias modernas e carregadores frontais
∙ Cabine de grandes dimensões e confortável, com excelente visibilidade
Vinhateiros (V). Trator preparado para trabalhar entre linhas estreitas.
Especiais (S). Para vinhas, pomares e outras culturas com mais espaço.
Fruteiros (F). Vinhas e pomares extensivos, com 2,50m a 3,00m entre linhas
Baixo perfil (A). Para trabalhos debaixo de árvores, estufas e vinhas aramadas
Versão larga (WF). Para trabalhos gerais e terrenos inclinados e
zonas de montanha; trator com baixo centro de gravidade

