HK
86-112

MF5400
Mer effekt, högre produktivitet
4 modeller: 86 till 112 hk

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Utvecklingen
fortsätter...
Med kraftfulla nya bränslebesparande motorer och smart, modern
design är den nya MF 5400-seriens traktorer verkligen traktorerna
för dagen. Nu disponibla med fabriksmonterad frontlastare som
ett av många tillval vilket uppfyller kraven från mångsysslande
lantbrukare.

MF 5400 är det perfekta allroundarbetsredskapet för
lantbrukare som bedriver
djurhållningsverksamhet, då
den är enkel och okomplicerad
att använda. Den är dessutom
lättillgänglig vid in- och urstigning
ur hytten, för dagens många
arbetsuppgifter.
Genom att leverera all effekt du
behöver inom effektområdet
86-112 hk kan dessa traktorer
specialutrustas exakt för
individuella behov tack vare en rad
tillval och paket. Alla fyra modeller
har den exceptionella Dyna-4växellådan som standard.
Högst mångsidig
En ny generation steg 3-motorer
är kärnan i MF 5400-serien och
erbjuder högt vridmoment och
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betydande bränsleekonomi över
ett brett motorvarvtalsregister.
Massey Fergusons unika och
högeffektiva Power Controlreglage garanterar maximal
prestanda och produktivitet.
Kvaliteten lyser igenom i alla dessa
maskiner, inte minst vad gäller
MF:s elektroniska trepunktslyft - ett
klassiskt exempel på hög precision
kombinerad med enkel funktion.
Den utomordentliga hydrauliken
säkrar hög lyftkapacitet och
oljeflöde för optimal prestanda för
dagens utrustning och redskap.
Hög komfort, med utmärkt
värme- och ventilationsprestanda,
låg ljudnivå i hytten och utmärkt
panoramasikt bidrar till en
arbetsmiljö som du inte finner
någon annanstans.

Valet är ditt
Att välja modell efter ditt exakta
effektbehov är bara början. Sedan
kan du välja om du ska ha en
högspecificerad version med eller
utan hytt och en rak/uppfällbar
eller sluttande motorhuv. En
lågprofilhytt lämpar sig för arbete
i byggnader med låg takhöjd,
medan slimline eller Visiotakversioner erbjuder större höjdoch användningsvariation.
MF 5400-serien. Du får vad du
behöver.

01 Den perfekta
lastartraktorn

02 Lågprofilversion

03 MF 5455: Version
med uppfällbar
motorhuv

04 Visio-tak, som ger enastående sikt
- perfekt anpassat för MF 900-seriens
lastare.

05 Mångsidig lastare

01

03

04

05

03

02

Bättre utnyttjad effekt...
med högre vridmoment

En ny generation steg 3-motorer som erbjuder högre effekt och
vridmoment vid lägre varvtal än tidigare steg 2-modeller. Det
finns alltid en modell i MF 5400-serien som kan uppfylla just dina
effektkrav.
MF 5425 – 82 hk, turbo och
mekanisk bränsleinsprutning.
MF 5435 – 92 hk, turbo, mekanisk
insprutning och laddluftkylare.
MF 5445 & 5455 – är nu utrustade
med samma motorteknologi
som Massey Fergusons
högeffektmodeller, elektronisk
common rail-insprutning och
4 ventiler/cylinder. Motorerna
genererar 95 respektive 105 hk
nominellt, och med effektbooster
på samtliga växlar inom 3:e och 4:e
gruppväxeln uppnås en maxeffekt
på 110 respektive 125 hk.
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Högpresterande motorer
Samtliga 4-cylindriga motorer
har cross-flow-topplock, vilket
förbättrar kompressionen, sänker
bränsleförbrukningen och minskar
avgasutsläppen. Exakt avpassad
bränsleinsprutning ger ytterligare
minskad förbrukning, högre
effekt och vridmoment genom
hela registret bidrar till utmärkt
ekonomi och prestanda vid olika
arbetsmoment.
Effekt och vridmoment
Max. effekt nås vid 2 000 varv/min,
vilket resulterar i bränslebesparing
och låga ljudnivåer. Faktum är att

dessa traktorer levererar mycket
kraft över ett brett varvtalsregister
med ett konstant kraftområde om
minst 400 varv/min.
En trygg vridmomentsreserv gör
att manövrar på vändtegen eller
vid start vid hög belastning, blir
både enklare och säkrare.

01 Frontlyft och kraftuttag finns som
tillval för samtliga modeller

01

Modellserie (samtliga modeller finns med två- eller fyrhjulsdrift)
Model
Max.effekt
Max effekt
Modell		 Hyttmodell		
		
(ISO)1
med Boost
utan hytt 2
Lågnos		 Standard
					
huv		
huv

MF 5425
MF 5435
MF 5445
MF 5455

86
96
100
112

110
125

l
l
l
l

l
l
l
l

m
m
m
m

Låghyttsmodell 3

Visiotak

l
l
l
l

m
m
m
m

l Tillgängliga modeller
m Tillval
1 ISO TR14396.
2 Modeller utan hytt finns med standard eller lågnoshuv.
3 Lågprofilsmodeller har nedsänkt hytt, lågnos eller rak uppfällbar huv
med standard eller Visio-tak som tillval.

Vridmoment (Nm)

A

Vridmomentsreserv

Hög effekt, med effektökning
när motorvarvtalet sjunker
mellan 2 200 och 2 000 varv/
min på MF 5445 och MF 5455.
A: Normal effektkurva
B: Extra effekt,
disponibel när 3:ans
eller 4:ans gruppväxel
är ilagd.

B
A
Ökad effekt

B

Effekt

Vridmomentkurvan visar
hur kraften hålls kvar när
motorvarvtalet sjunker och
hur det höjs med booster på
MF 5445 och MF 5455.
A: Normal vridmomentskurva
B: Extra vridmoment,
disponibelt när 3:ans eller
4:ans gruppväxel är ilagd
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Oslagbart:
och Power Control
Den nya effektiva Dyna-4-växellådan är
standard på samtliga MF 5400-modeller.

Vänsterhandsmanövrering
Den vänsterhandsmanövrerade
Power Control-spaken ger
bekväm manövrering av fram/
back, växling och frikoppling med
fingertoppsstyrning, vilket lämnar
högerhanden fri för manövrering av
lastare eller tillkopplat redskap.

att använda kopplingspedalen,
gör Dyna-4 extremt lätt att
använda. Och med möjligheten
att välja mellan antingen vänstereller högerhandsmanövrering,
ges flexibilitet för att passa
alla arbetsuppgifter och
förarpreferenser.

03

01
06

02

04

Gruppväxlar

Dyna-4 erbjuder en jämn,
4-stegs Dynashift-växling
på alla fyra gruppväxlar och
effektväxlingsflexibilitet med
flera växlingslägen, som ger
maximal prestanda. Möjligheten
att använda både Dynashiftväxlar och gruppväxlar utan
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01 Körning med Dyna-4 och
vänsterhandsmanövrerad
Power Control.
02 PowerControll-reglage
03 Reglage för komfortkontroll
04 Flera växellägen disponibla
med Dyna-4

Fältområde

4

3

Kryp- och superkrypalternativ
Kryp- och superkrypväxlar
finns som tillval, vilket ger
ytterligare 8 kryp- respektive 16
superkrypväxlar. Med hastigheter
framåt ned till 500 m/tim
(krypväxlar) respektive 160 m/tim
(superkrypväxlar) vid full effekt,
ges total kontroll även vid dessa
speciella arbeten.

06 Enkel, vänsterhandsmanövrerat
Power Control-reglage

Komfortkontroll
Framför LED-displayen finns
vredet för komfortkontroll. Med det
kan föraren justera kopplingens
ingreppsstyrka vid växling fram/
back. Vid arbete med frontlastare
ger en mer aggressiv inställning
kortare växlingsintervall och
maximal produktivitet medan en
mjukare inställning ger smidigare,
men ändå nästan omedelbara
växlingar vid pendling mellan
fram/back.

05 Dyna-4-växellådan erbjuder
fyra Dynashiftväxlar i varje grupp

Högerhandsmanövrering
För bara den T-formade
växelspaken framåt eller bakåt för
att växla upp eller ned genom
de fyra Dynahift-växlarna. För att
byta växelgrupp trycker du på
gruppväljarknappen samtidigt
som du för spaken. Vid byte
av växelgrupp väljs automatiskt
det Dyna-4-steg som matchar
traktorns hastighet.

Dynashift-register

2
A

1

1400

0

5

km/h

10

15

C

B

D

2200

20

Körhastighet, framåt/bakåt

30

40

(MF 5455 16.9R38)
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Kraftig trepunktslyft,
kraftfull hydraulik
MF 5400-serien har utomordentlig lyftkapacitet med ett brett urval
av trepunktslyftar, hydraulik och kraftuttag för att ytterligare öka
funktionsflexibiliteten.

Trepunktslyft av högsta standard
Med den höga lyftkapaciteten
kan tunga redskap enkelt
hanteras. Trepunktslyften finns
i flera varianter, med dubbla
stabiliseringsstag och dubbla
hydrauluttag som standard. Via
knappar på bakskärmarna kan
lyften bekvämt justeras, vilket ger
snabb och enkel tillkoppling av
redskap.
Enkelt, effektivt hydraulsystem
Med en hydraulkapacitet på 57
l/min för trepunktslyft och yttre
hydraulik, finns det tillräckligt med
flöde och tryck för att lyfta riktigt
tunga redskap och förse krävande
hydrauldrivna redskap med kraft.
Dubbelpump för 100 l/min
Som tillval på alla modeller erhålls
ett oljeflöde på 100 liter/min
genom att kombinera flödet från
två hydraulpumpar. Med ett enkelt
knapptryck kan trepunktslyften
låsas varvid det högre flödet ger
extra kraft och snabbhet för arbete
med frontlastaren.
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Robusta bromsar
De kraftfulla våta skivbromsarna,
placerade i bakaxeln, säkerställer
en betryggande bromskraft som
inte mattas under hårt arbete.
Differentialspärrar
Med ett enkelt knapptryck
aktiveras differentialspärren på
såväl fram- som bakaxel vilket
ger maximal dragkraft under alla
förhållanden. Med Hydralock differentialspärr säkerställes
snabb, hundraprocentig in- och
urkoppling utan slirning eller
effektförlust, vilket i ilagt läge ger
traktorn äkta fyrhjulsdrift.
Axel för fyrhjulsdrift
Alla modeller med fyrhjulsdrift
har en centrummonterad
drivaxelkonstruktion, vilket ger hög
markfrigång och snäv vändradie
för smidig manövrering och tvära
svängar.
Automatisk reglering
Alla traktorer i MF 5400-serien har
funktionen transmissionskontroll
som standard. Den underlättar
och automatiserar användandet av

vanliga funktioner. Detta gäller för
differentialspärrar, kraftuttag och
val av växelgrupp.
Mångsidigt kraftuttag
Fem alternativ för kraftuttag
finns tillgängliga. Oberoende
540/1 000 varv/min är
standard. Ekonomivarianten
ger 540/1 000 varv/min även
vid lägre motorvarvtal, vilket
minskar bränsleförbrukning
och driftkostnad. Med ett
kraftuttag som kan kopplas in
från hytten eller utifrån och ett
drivhjulsberoende uttag täcks alla
behov.
Frontlyft och frontkraftuttag
(tillval)
Att använda kombinationer av
fram- och bakmonterade redskap
kan ge stora tidsbesparingar - upp
till 30 procent vid sådd. Med en
lyftkapacitet av 2,5 ton och tillval
som lastdämpning, hydrauluttag
och kraftuttag kan MF 5400-serien
med frontlyft dra nytta av denna
ökade produktivitet, vilket ger
snabbare återbetalning av gjord
investering.

01 Kombinerat flöde
ökar effektiviteten och
prestandan vid lastararbete

02 Välspecificerad trepunktslyft
(UK-specifikation visas)

03 Reglage för
kombinerat flöde och
kraftuttag

04 Upp till 4
hydraulventiler kan
monteras

01

05 Skärmmonterade
reglage för höj och
sänk

08 Frontlyft och kraftuttag
finns som tillval för samtliga
modeller

05

06

07

08

07 Framaxlar med
fyrhjulsdrift för utmärkt
markfrigång och vändradie

02

06 Enkel inställning
och kontroll över
trepunktslyften

04

09

03

Komfortabel, rymlig och
lättmanövrerad
När MF 5400-serien konstruerades var målet att utforma en
arbetsplats som samtidigt som den är komfortabel och stressfri,
även ger högsta produktivitet.

01
10

02

03

04

05

MF 5400-seriens rymliga hytt
erbjuder enastående sikt i alla
lägen.

ATC är standard på alla traktorer
i MF 5400-serien, och ökar
förarkomforten ytterligare genom
att ge jämnare och säkrare
transport av redskap monterade i
trepunktslyften.

04 Breda, självrengörande
fotsteg

Visio-takmodellerna har
sidomonterade radio- (tillval) och
ventilationsreglage. Med den

Aktiv transportdämpning
Active Transport Control (ATC) är
ett stötdämpande system som
minskar vibrationer som kan
uppstå när man kör eller
transporterar tunga redskap i
trepunktslyften.

03 Höjd- och
lutningsjustering (tillval)

Dörrar upphängda i bakkant
underlättar in- och urstigning
i hytten. Du kan välja mellan
mekanisk eller luftfjädrad
förarstol, båda med omfattande
inställningsmöjligheter – inklusive
justerbara, långa armstöd som kan
vinklas 300 grader.

Ett praktiskt fällbart instruktörssäte
finns också: att tillgå som kan
fällas ut och låsas i läge när så
behövs.

02 Fällbart instruktörssäte

Låg ljudnivå i hytten bidrar till
att göra MF 5400-serien till
en behaglig plats att tillbringa
arbetsdagen på.

luftfjädrade stolen (tillval) justerar
du snabbt och enkelt efter förarvikt
eller terräng med en spak, för
bästa komfort. För ytterligare
förarkomfort kan du via ett reglage
ställa in rattens höjd och lutning.

01 Både mekaniska och
luftfjädrade stolar finns
att tillgå

Hytten behåller sin populära form
med den praktiska designen, med
alla reglagen placerade exakt där
de förväntas sitta, tillsammans
med utmärkt komfort.

05 Lättillgänglig hytt
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Effektiv
ergonomi,
med stil

Alla viktiga
instrument och
reglage är tydliga
och placerade så
att de kan användas
och avläsas snabbt
och enkelt.

Allt från den stora, tydliga
instrumenteringen, de högerhandsmanövrerade, vinklade reglagen
till det geniala ELC-reglaget är
placerade just där du förväntar dig,
för effektiv och bekväm användning.
Alla reglage är inom räckhåll
för föraren. ELC-funktioner (02)
ställs in med smidiga vridreglage.
Lysdioder indikerar lyftning och
sänkning av trepunktslyft. Dyna-4
tillvalsfunktionerna är vänster- eller
högerhandsmanövrerade för optimal
drift (04).
Håll huvudet kallt
Ventilationssystemet har som
standard en fläkt med fyra steg och
ett effektivt värmepaket med sex
justerbara och två fasta utblås, för
effektiv uppvärmning och avfuktning.
Luftkonditionering finns som tillval till
samtliga modeller.
Visio -frisiktstak finns som tillval på
modeller med hytt. Synfältet med
frisiktstaket gör att frontlastaren
är överblickbar ända upp till full
lyfthöjd. En öppningsbar taklucka
i glas med solgardin ger extra
ventilation.

01

04

Öppningsbar framruta
Som ett alternativ till
luftkonditionering erbjuds
öppningsbar framruta som tillval.
Framrutan stöds av kraftiga
gasdämpare och kan låsas i delvis
eller helt öppet läge för maximal
ventilation i mycket varmt klimat.
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07

01 ELC-reglaget

02 ELC-funktioner

03 Tydlig, överskådlig
instrumentering

04 Dyna-4, växelreglage

05 Visiotak, (tillval)

06 Öppningsbar vindruta
för extra ventilation (tillval)

05

06

08

09

07-09 Utmärkt panoramasikt

03
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Modeller utan hytt
(saluförs ej i Sverige)
Genom att dela många av hyttmodellernas avancerade
designfunktioner erbjuder de fyra traktorerna utan hytt i MF 5400serien från 86 till 112 ISO hk (125 max.booster) enastående
prestanda och hög komfort- och säkerhetsnivå.

Modellerna utan hytt uppfyller de
strängaste kraven på bullernivåer
och säkerhet, och kan nu erbjudas
på de flesta marknader i Europa.
Genom valmöjligheter som rak eller
sluttande motorhuv, centralt eller
sidomonterat avgasrör, två- eller
fyrhjulsdrift och mycket mer, kan
du skräddarsy din traktor så att
den motsvarar dina unika behov.
Till exempel är modeller med
sluttande motorhuv idealiska för
arbete med frontlastare. Samtliga
modeller har en modern förarmiljö
med plant golv och senaste
design, utmärkt sikt och enkla
reglage och instrument.
Växellådsalternativ
Modeller utan hytt finns med
Dyna-4-växellåda (se sidan
6). Dessutom, liksom på
hyttmodellerna, finns kryp- eller
superkrypväxlar som tillval
för maximal anpassning och
produktivitet vid specialarbeten i
låga hastigheter.
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Lättanvänd ELC
Trots den avancerade tekniken är
den elektroniska regleringen av
Massey Ferguson´s trepunktslyft
enkel, pålitlig och lättanvänd och
ger perfekt precision och kontroll.
Med den kraftiga trepunktslyften
och högpresterande hydraulik kan
även tung utrustning förflyttas med
lätthet.
Automatiska fyrhjulsbromsar
Liksom på hyttmodellerna
ger kontrollfunktioner för
fyrhjulsdrift, differentialspärrar
och kraftuttag optimal effektivitet
och minimerar förarinsatsen.
Det elektrohydrauliska systemet
kopplar in fyrhjulsdriften när
bromsar eller parkeringsbroms
aktiveras. Med bromsar på alla fyra
hjulen ökas bromskraft, säkerhet
och stabilitet.
Hydralock-differentialspärr
Hydralock är standard på alla
modeller med fyrhjulsdrift och
spärrar samtidigt differentialerna

på fram- och bakaxel. Detta
resulterar i “äkta” fyrhjulsdrift där
båda framhjulen låses tillsammans
och roterar i förhållande till
bakhjulen. Till skillnad från
traditionella differentialbromsar
fungerar Hydralock som en vanlig
differential vilket minskar skadorna
på mark och däck och däckens
livslängd ökar.
Val av kraftuttag
Liksom på hyttmodeller finns ett
stort urval av kraftuttagssystem
innefattande 540 och 1 000
varv/min, ekonomi och
markhastighetseffekt så att alla
tillämpnings- och kraftuttagskrav
kan uppfyllas.

01 Rymlig, plattform med
plant golv

02 Skärmar skyddar föraren
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02

01

Lönsam kvalitet

Helt tydligt ökar
omkostnaderna
stort i dagens
lantbruk, så när
man köper en ny
traktor måste man
därför ta hänsyn
till mera än bara
de ursprungliga
utläggen. Det är
här MF 5400-serien
erbjuder dig exakt
vad du behöver.
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Allt ifrån den höga
tillverkningskvaliteten till
AGCO:s världsledande
reservdels- och servicenätverk
och det höga andrahandsvärdet
medverkar till att minska traktorns
livstidskostnader.
Förlängda serviceintervall
Enkel service och så få
rutinkontroller som möjligt är
nyckeln till att minska tiden för
driftstopp. MF 5400-serien har ett
antal specifika funktionslösningar,
några små och några stora för
att göra arbetet enklare och
effektivare:
• Oljekyld flerlamellkoppling med
stor diameter ger lång livslängd
utan justeringskrav.
• Självjusterande bromsar.
• Underhållsfritt batteri.
• Det finns endast tio smörjpunkter.
• Motorns oljesticka,
oljepåfyllningen, filtren och
hydraulpumpen är samlade på
motorns vänstra sida
• Växellådsoljan och filtren behöver
endast bytas var 1 200:e timme,
och motoroljan bara var 400:e
timme.

Enkel att leva med
Att hålla kostnaderna nere är dock
inte allt. När du spenderar upp till
16 timmar per dag i din traktor kan
minsta lilla irritation bli tröttsam.
Så här är en påminnelse om några
anledningar till varför din nya MF
5400 snabbt kommer att passa in i
din verksamhet:
• Massey Fergusons design är
modern, tilltalande och praktisk.
• Ett stort utbud av modeller och
tillval innebär att du inte behöver
kompromissa.
• Hytten erbjuder utmärkt sikt
och komfort och är lätt att stiga
in och ur.
• Kraftfulla motorer, slitstarka
växellådor, hydraulik och
kraftuttag med låga
effektförluster är perfekt
samspelta för att ge enastående
prestanda och ekonomi i arbetet.
• Modellerna utan hytt finns även
de i en rad olika utföranden
och har i princip allt som
hyttmodellerna erbjuder.
• AGCO:s reservdels- och
återförsäljarnät är oöverträffat.
Så tala med din Massey Fergusonåterförsäljare nu, provkör MF 5400
och gör ditt liv lite enklare!

03 Lättåtkomligt luftfilter utifrån

04 Bränslepåfyllning i marknivå
innebär effektiv tankning utan spill

03

04

02 Enkel åtkomst till batteriet
när skyddsluckan avlägsnats

02

17

01

01 Lättåtkomlig luftrenare

Snabbt och enkelt
rutinunderhåll

Kundsupport

AGCO
Kundsupport
tillhandahåller
lokal service för
märket i världen

Massey Ferguson är ett världskänt
varumärke på maskiner över hela
världen, från revolutionerande
grållen till de senaste
högteknologiska traktorerna
och lantbruksmaskinerna. Har
du någonsin undrat hur vi kan
fortsätta att tillhandahålla en så
omfattande mängd maskiner och
teknologier över hela världen med
branschledande reservdelar och
service?
Bakom varje Massey Fergusonmaskin finns en kraftfull eftermarknadssupport från AGCO:s
organisation för kundsupport.
Vårt huvudmål är att se till att
varje maskin - gammal som ny
- kan servas komplett på lokal ort.
Detta gör att varje MF-ägare kan
erbjudas:
• den bästa servicen i branschen
• de lägsta ägarkostnaderna
• en pålitlig och slitstark maskin
• minsta möjliga stilleståndstid
för maskinen
• ett högt andrahandsvärde
Toppmodernt varulager och
logistik från AGCO Parts
Naturligtvis stöds varje MFåterförsäljare av AGCO:s
kundtjänstorganisation, vilken
förmedlar distributionen av
branschledande reservdelar
via AGCO Parts toppmoderna
varulager. Utomordentlig
servicenivå, nattleveranser och
ett lager som innefattar alla MFmaskiner - till och med dem som
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är äldre än 10 år. Vi tillhandahåller
alltid endast originaldelar och
garanterar att de passar vid första
försöket.
Den rätta
eftermarknadslösningen
oberoende av maskinens ålder
Hur gammal en Massey Fergusonmaskin än är, har AGCO Customer
Support rätt eftermarknadslösning
för att spara tid och pengar genom
att erbjuda lämpliga, överkomliga
och förtroendeingivande serviceoch underhållslösningar.
Praktiskt lokalt stöd när du
behöver det
AGCO lägger stor vikt vid att
erbjuda den allra bästa servicen
till våra Massey Fergusonåterförsäljare och detta sträcker sig
utanför de exceptionella serviceoch underhållslösningarna och
reservdelsutbudet:
• Utrustning för expert- och
specialistutbildning
• Avancerad teknisk diagnos
• Informationssökande teknologi för
att förmedla information om de
allra senaste delarna och servicen
• Högt utbildade tekniska
supportgrupper
Med eftermarknadsstöd från
AGCO:s kundtjänst handlar det
inte bara om att tillhandahålla
filter eller byta olja. Allt handlar
om att tillhandahålla den bästa
lösningen för våra kunders behov i
kombination med branschledande
delar och servicesupport.

01 Försäkrar bästa servicesupport

02-04 Tillhandahåller
branschledande delar från
AGCO Parts

05 Livslång support för alla
Massey Ferguson-maskiner

01

03

04

05
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02

Vårt löfte till dig
Vår uppgift på Massey Ferguson har sedan företaget
grundades varit att konstruera, utforma och tillverka tillförlitliga,
förtroendeingivande och nyskapande traktorer. Traktorer som
människor över hela världen kan känna igen.

VISION
Vår vision för lantbruksmaskiner har alltid varit klar:
Att producera användbara och nyskapande lösningar
för lantbrukare världen över. Alltid lätt att känna igen,
Massey Fergusons produktmärke står för teknologisk
framgång, modern design, noggranna tester och
kvalitetskontroller.
INNOVATION
Vi har alltid legat ett steg före när det gäller nyheter. Vår
grundare, Harry Ferguson, är beviset på det.
Genom ständig undersökning och analys av kundernas
behov är våra produkter designade, testade och
konstruerade för att öka produktiviteten, effektiviteten
och komforten, genom att ständigt rucka på gränserna
för lantbruksmaskiner.
Från den enklaste knapptryckning till teknologiska
nyheter för motor- och växellådseffektivitet strävar vi
efter att göra arbetet enklare för användaren.
LEDARSKAP
Massey Ferguson är det mest sålda traktormärket i
världen vilket gör oss till ledande inom lantbrukssektorn.
Vi har vunnit priser för vår klassledande teknologi och
innovativa design och vi fortsätter att gå framåt vad
beträffar ekonomi och miljö.
KVALITET
Att tillverka en kvalitetsprodukt kräver vissa
karakteristiska attribut. På Massey Ferguson börjar
detta på ritbordet och det slutar inte där. Varje steg i
tillverkningen, från konstruktions- och testprocessen
för att skapa de bästa delarna, kräver kompetens. Våra
produkter och vår service uppfyller de allra strängaste
standardkraven, vilket gör att vi kan hålla våra löften.
PÅLITLIGHET
Vi överlämnar inte en Massey Ferguson-maskin ur
vår åsyn förrän vi är 100 % säkra på att den höga
standard du väntar dig är uppfylld. Först efter rigorösa
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och grundliga tester både vid simuleringar och tester
på fältet låter vi våra produkter lämna fabriken. Vilka
prövningar du än utsätter din traktor för dagligen under
året, kan vi garantera att vi redan har testat dessa
gränser och överskridit dem.
SUPPORT
Att driva lantbruk kan vara ett ensamt arbete och
därför försäkrar vi dig om att du kan få support
närhelst du behöver det. Trygg med stöd från 3 200
återförsäljare i över 400 länder och ett övergripande
maskindistributionsnätverk, är du en del av den
specialistfamilj som har till uppgift att ge dig genuin
kvalitetsservicesupport i toppklass.
Likaledes kommer vi inte att låta något tillfälle gå dig ur
händerna. Om du har visionen – men inte nödvändigtvis
de finansiella resurserna att konkurrera i dagens
marknadsstyrda klimat kan AGCO Finans ha lösningen.
Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare
upplysningar.
Finansiella val är marknadsspecifika men kan innefatta
leasing, hyrköp, kontraktshyra och lån.
STOLTHET
Stolthet för oss på Massey Ferguson har många olika
betydelser. Det är i allt vi gör och det visar sig. Det
är i vårt stolta arv, vår unika produktdesign och vår
pågående support till kunderna.
ENGAGEMANG
Vi lägger stor vikt vid att infria högt ställda förväntningar
och skapa kvalitetsdugliga och tillförlitliga produkter
med nya funktioner som backas upp av bästa
supporten. Slutligen bemödar vi oss om fortsatt tillväxt
och lönsamhet för alla och tar tillvara både stora och
små företags behov med professionalism och kvalitet.
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Motorprestanda

MF 5425s

MF 5435s

MF 5445s

MF 5455s

Max.effekt vid 2 000 varv/min

✪ ISO-effekt (kW) 86 (63.3)

96 (70.7)

100 (73.6)

112 (82.4)

Nominell effekt vid 2 200 varv/minut

✪ ISO-effekt (kW) 82 (60.4)

Max. effekt vid transport

92 (67.7)

95 (69.9)

105 (77.3)

-

-

110 (81)

125 (92)

Max. vridmoment vid 1 400 varv/min

✪ Nm

379

405

420

463

Max. vridmoment med booster vid
1 400 varv/min

✪ Nm

-

-

463

525

Optimal specifik bränsleförbrukning

g/kWh

210

210

209

209

fabrikat

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

Typ

1104D-44TA

1104D-44TA

1104D-E44TA 1104D-E44TA

Insug

Turbo/ Direk- Turbo/ Direk- Turbo/ Direktinsprutning tinsprutning tinsprutning

Turbo/ Direktinsprutning

Motor
Diesel, direktinsprutning

Volym/antal cylindrar

liter/antal

4.4/4

4.4/4

4.4/4

4.4/4

Avgas, sidomonterat

hytt

l

l

l

l

Avgas, nedre/sidomonterat

plattform

l/m

l/m

l/m

l/m

“Standard: 16F/16B “”Dyna-4””
Semipowershift-växellåda med
vänsterhandsmanövrerad Power
Control med 4 Powershift-växlar och
Power Shuttle. Växelanpassning med
Speedmatching. Max 40 km/t†”

l

l

l

l

8 extra krypväxlar framåt/bakåt

m

m

m

m

16 extra superkrypväxlar framåt/
bakåt

m

m

m

m

Kraftöverföring

Kraftuttag (bak)
Manövrering och funktion

Oberoende, elektrohydraulisk med automatkontroll. Växlingsbart, via utbytbar axel (l) eller från förarplatsen (m)

Varvtal vid motorvarvtal
540 varv/minut (axel med 6 splines)

v/m

1980

1980

1980

1980

1 000 varv/minut (axel med 21 splines) v/m

2000

2000

2000

2000

Drivhjulsberoende kraftuttag

m

m

m

m

Ekonomikraftuttag

m

m

m

m

varv/min

1550

1550

1550

1550

kg

2500

2500

2500

2500

540 eller 1 000 varv/min
Frontlyft och Kraftuttag
Redskapslyftens lyftkapacitet
Kraftuttag, funktion och kontroll

Oberoende, elektrohydraulisk, 6 eller 21 splines, 35 mm
(13/8 tum) kraftuttagsaxel.

Trepunktslyft och hydraulik
Reglering av trepunktslyft

Elektronisk kontroll av dragkrafts-/lägesreglering och
Intermix, samt aktiv transportkontroll (ATC)

Max. oljeflöde - Steg 1

43 liter/min till växling, diff.lås, kraftuttag, fyrhjulsdrift,
styrning, bromsar, koppling och smörjning

Max. oljeflöde - Steg 2

57 liter/min till 3-punktslyft, hjälpsystem för hydraulik och
släpvagnsbromsar

Dubbelflöde (tillval)

–

–

kontroll

–

–

Snabbkopplingskrokar

Steg 1 pump plus kombinerat flöde med 100 liter/min
till hydrauluttagen
Strömbrytare på den högra
konsolen aktiverar flöde och
låser trepunktslyften

l

l

l

l

Maximal lyftkapacitet i
kopplingspunkter

kg l

5000

5000

5000

5000

Med horisontella dragstänger

kg m

–

–

6000

6000

MF 5425s

Manövrering

MF 5435s

MF 5445s

MF 5455s

l

2 enkel-/dubbelverkande hydrauluttag

m   

Upp till 4 enkel-/dubbelverkande hydrauluttag med flödesdelare,
kickout och nolläckage

Styrning
Hydrostatisk: fast/justerbar
rattstång

l /m

l /m

l /m

l /m

Bromsar
Typ

Oljekylda enkla skivbromsar med hydraulisk styrning

Parkeringsbroms

Oberoende skivbroms på växellåda, spakmanövrerad

Släpvagnsbromsar, hydrauliska

med/utan hytt

l /m

l /m

l /m

l

l

l

l

10.0016/13.6R24

10.0016/13.6R24

10.0016/13.6R24

11.0016/13.6R24

16.9R34

16.9R34

16.9R34

16.9R34

Rak/sluttande motorhuv

l /m

l /m

l /m

l /m

I standardutrustningen ingår:

Deluxe-hytt med plant golv, sidomonterat avgasrör, tonade rutor, öppningsbara sido- och bakrutor, fläkt med fyra hastigheter
och värmeenhet, mekanisk vridbar stol, elektronisk lyftkontroll, 2
hydrauluttag, 2 främre och 2 bakre arbetslampor, blinkljus

Extrautrustningen omfattar bl.a.:

Komplett luftkonditionering, pneumatisk fjädrad och vridbar stol,
instruktörssäte, spolare/torkare för bakruta, extra arbetslampor,
1 eller 2 extra hydrauluttag, backspegel för lucka, Visio-tak,
öppningsbar framruta, taklucka, radio/CD-spelare, lucka för
optimal sikt.

Hydralock differentialspärr
Hjul och däck
Fram

(2-/4-hjulsdrift)

Bak
Förarmiljö
Modeller med hytt

Modeller utan hytt
Rak/sluttande motorhuv

l /m

I standardutrustningen ingår:

Gummebelagt plant golv utan hytt, låga avgasutsläpp, väderbeständig fjäderupphängd stol, elektroniskt styrd trepunktslyft
(ELC), 2 hydrauluttag, arbetsbelysning 2 lampor fram och 2 bak,
roterande varningsljus

Extrautrustningen omfattar bl.a.:

1 eller 2 extra hydrauluttag, 2 bakre arbetslampor, backspeglar

l /m

l /m

l /m

(OBS! Fråga din återförsäljare om prisvärda utrustningspaket för MF 5400-serien)
Mått och vikter (ungefärliga, utan bränsle)
Vikt -Hytt 2-/4-hjulsdrift

kg

3550/3865

3550/3865

3605/3900

3605/3900

Vikt -Utan hytt 2-/4-hjulsdrift

kg

3320/3635

3320/3635

3375/3670

3375/3670

Längd inkl. lyftarmar, horisontellt

m

4.21

4.21

4.21

4.21

Över hytt - Standard/Låghytt

m

*2.75/**2.54

*2.75/**2.54

*2.75/**2.54

*2.75/**2.54

Utan hytt - över ratt

m

2.16

2.16

2.16

2.16

Roterande varningsljus, uppfälld/
nedfälld

m

2.15/2.70

2.15/2.70

2.15/2.70

2.15/2.70

Hjulbas - lågnos

m

2.46

2.46

2.46

2.46

Rak motorhuv

m

2.55

2.55

2.55

2.55

Vändcirkel - diameter utan bromsar, 2-/4-hjulsdrift

m

7.4/8.4

7.4/8.4

7.4/8.4

7.4/8.4

Bränsletankens volym

liter l

130

130

130

130

liter m

200

200

200

200

Höjd

l = Standard
m = Tillval

– = Ej tillämpligt/disponibelt
s = Även som modell utan hytt
✪ = ISO TR14396

† = På 34- och 38-tumsdäck (även beroende av marknadslagstiftning)
* = Med standardtak För “Visio”-tak lägg till 20 mm.
** = Med “slimline”-tak För “Visio”-tak lägg till 110 mm.

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i den här skriften är så korrekt och aktuell som möjligt. Emellertid vill vi nämna
att det kan förekomma oriktiga eller ofullständiga uppgifter, liksom att specifikationerna är i ständig förändring och att ändringar kan göras utan
föregående meddelande. Vänligen kontrollera därför specifikationen med din återförsäljare eller generalagent innan du lägger din order.

l /m

Framaxel med fyrhjulsdrift

Specifikationer

Yttre hydraulik

MF 5400 höjdpunkter
Här följer en snabbgenomgång av de funktioner som gör
MF 5400-serien till den marknadsledande mellaneffektstraktor
som den är känd för att vara.

01 Sju 4-cylindriga modeller upp till 135 hk och två 6-

cylindriga modeller erbjuder ett utmärkt effekturval
för dina specifika krav.

02 Modern stor 4-cylindrig motorkapacitet erbjuder

utmärkt effekt och vridmoment för alla arbeten på
gården.

03 Högpresterande motorer med Common Rail och
4-ventiler/cylinder erbjuder en oslagbar
kombination av effekt och ekonomi.

04 Extra effekt genom Powerboost när antingen

3:e eller 4:e växelgruppen är ilagd, ökar prestandan
under fält- och transportarbete.

05 Ny uppfällbar motorhuv ger bättre åtkomst för
regelbundet underhåll av luftfilter och kylare.

06 Dyna-4 gör MF 5400-versionerna till perfekta

lasttraktorer. 16 fram- och 16 backväxlar
tillförsäkrar korrekt växel för alla arbeten. Fyra
Dyna-4-steg erbjuder ett brett urval av växlar
tillgängliga under full belastning.

är ett världstäckande varumärke från AGCO Corporation
© AGCO Limited. 2008 | Swedish/0908/3m | 14410/0908/80m

07 QuadLink erbjuder utmärkt körkomfort utan att göra
avkall på vändradien eller markfrigången.

08 Quadlink kan under vilka förhållanden som helst

slås av eller på, för att optimera arbetskvaliteten
och fältprestandan.

09 Enkel funktion möjliggör snabbt framåtskridande

från lägsta till högsta hastighet, med minsta möjliga
förarinsats.

10 Kryp- och superkrypväxlar erbjuder långsamma
och mycket långsamma hastigheter.

11 Exceptionella effekt- och vridmomentspecifikationer
kopplat till Dyna-4-växellådan erbjuder utmärkta
arbetsinsatser med mycket låg bränsleförbrukning.

12 Nya höga effekt- och vridmomentvärden ökar
produktiviteten och effektiviteten.

