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MF6400/7400
Högeffektstraktorer i mellanklassen

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Oslagbar prestanda
och mångsidighet
De senaste mellanklassmodellerna i MF 6400/7400-serien erbjuder
en perfekt blandning av kraft, vikt, balans och andra egenskaper,
som ger oslagbar mångsidighet och prestanda.

Välj mellan MF 6400-serien med
Dyna-6 - den bästa semipowershifttransmissionen på marknaden,
eller MF 7400-serien med DynaVT - MFs oöverträffade CVTtransmission. Oavsett vilken modell
du väljer får du en oslagbar och
allsidig effektivitet.
MF 6400/7400-seriens främsta
egenskaper
• Exceptionellt låg ljudnivå, 70
dB(A), i hytten samt komfort och
reglage med personbilsstandard
som reducerar trötthet och ger
betydande produktivitetsökning.
• Den senaste generationen
Perkins- och AGCO SISU
POWER-motorer med Common
Rail-bränsleinsprutning och
fyrventilsteknik ger enastående
kraft och vridmoment, bästa
bränsleekonomi och renare
avgaser.

Modell

•		 Alla modeller har en ny design,
vilket inkluderar:
• en uppfällbar motorhuv som
ger enkel åtkomst till motorn
		 och kylare (utom på versioner
		 med sluttande motorhuv).
• en ny gjuten
		 framaxelupphängning och
		 oljetråg med bärande 		
konstruktion, som möjliggör
montering av Massey Ferguson
		 IFLS, ett helt integrerat,
		 fabriksmonterat frontlyftoch frontkraftuttagssystem
(modellerna MF 6465/75/80
och MF 7465/75/80).
		
* Specifikationerna varierar
beroende på modell och marknad/
lagstiftning

Motor

Kapacitet

Nominellt
hk1

Max.
hk2

Max.
kraftuttag hk3

MF 6445

4 cyl. Turbo/laddluftkylare

4,4 liter

95

100

88

MF 6455

4 cyl. Turbo/laddluftkylare

4,4 liter

105

112

100

MF 6460

4 cyl. Turbo/laddluftkylare

4,4 liter

115

125

110

MF 6465

6 cyl. Turbo/laddluftkylare

6,6 liter

120

130

115

MF 6470

4 cyl. Turbo/laddluftkylare

4,4 liter

125

135

120

MF 6475

6 cyl. Turbo/laddluftkylare

6,6 liter

135

145

130

MF 6480

6 cyl. Turbo/laddluftkylare

6,6 liter

145

157

140

MF 7465

6 cyl. Turbo/laddluftkylare

6,6 liter

125

135

115

MF 7475

6 cyl. Turbo/laddluftkylare

6,6 liter

140

150

130

MF 7480

6 cyl. Turbo/laddluftkylare

6,6 liter

150

167

140
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• Nya större motorer (6,6 liter) på
modellerna MF 6465/75/80 och
MF 7465/75/80.
• På MF 6400-modellerna
samverkar Dyna-6transmissionen med
motorstyrningssystemet och ger
än mer kraft och vridmoment till
kraftuttags- och transportarbete.
• Transmissionerna har
kopplingsfri manövrering och
Power Control på vänster sida.
• Som tillval finns frisiktstak eller
Panoramahytt*.
• Den mest omfattande men ändå
enkla vändtegsautomatiken*
minskar förarens arbetsbelastning,
ökar produktiviteten och
arbetskvaliteten.
• Datatronic 3 finns som
ISOBUS-kompatibel och med
videoingång, för ihopkoppling
med kamera.

ISO TR14396 (EG 97/68), vid 2 200 varv/minut
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ISO TR14396 (EG 97/68), vid 2 000 varv/minut

3

OECD, vid kraftuttagsaxel

01 MF 6465 (130 hk).

02 MF 6455 (112 hk) &
fabriksmonterad lastarfäste.

03

03

03 MF 6470 (135 hk)
med panoramahytt.

01

02

02

MF 6400/7400 Förarens val
Logisk ergonomisk utformning, gott om utrymme, utmärkt sikt
och låg ljudnivå är utmärkande för hytten på MF 6400/7400.
Lägg till högsta kvalitet på material och instrumentering, gedigen
konstruktion och tillverkningskvalitet och du har en idealisk
arbetsmiljö att vistas i under produktiva arbetsdagar.

Genomtänkt design
Hyttens utformning är rymlig
och välplanerad, med bekvämt
placerade reglage, tydliga
instrument och reglagen logiskt
grupperade efter funktion. De
reglage som används mest har
placerats på höger armstöd, som
flyttar sig med sätet så att allt
ständigt finns nära till hands.
Tydlighet redan vid första
anblicken
Instrumenten visar information
antingen i digital, analog

04

eller grafisk form så att data
presenteras på bästa sätt för
största möjliga tydlighet.
Tyst kraft
MF 6400/7400-traktorerna är
extremt tysta. Ljudnivån inuti
hytten ligger på 70 dB(A) under
belastning.
Ljudets karaktär har anpassats
för att minska risken för irritation.
Vibrationsnivåerna är också
mycket låga.

På så sätt blir långa och jobbiga
arbetspass nu betydligt mindre
stressiga och mer produktiva.
Det ger en körkänsla som måste
upplevas för att uppskattas till
fullo.

01 MF 6400 Hyttinteriör
(med tillvalet Datatronic 3).

02 Tydliga instrument
ger dig full kontroll.

01

05

02

Bibehållen produktivitet,
dag som natt
Det är viktigt att du känner dig avslappnad i din arbetsmiljö.
Vi anstränger oss till det yttersta för att se till att förarutrymmet har
allt du behöver för att kunna utföra arbetet på ett smidigt sätt.

06

Standardstrålkastarna ger utmärkt
produktivitet nattetid, med Xenonstrålkastare som extrautrustning
ökar produktiviteten än mer efter
mörkrets inbrott.

02 Reglage för automatisk
luftkonditionering.

Utmärkt sikt
Stora ytor med tonat och
värmereflekterande glas, smala
stolpar och sidomonterat avgasrör
gör att du får utmärkt sikt runtom.
Stora teleskopiska backspeglar
- uppvärmda och elektriskt
reglerbara på MF 7400-serien*,
är till ytterligare hjälp för säker
manövrering och transport.

05 Xenonlampor för högre
produktivitet nattetid.

04

04 Automatisk klimatanläggning.

03

03 Manuell luftkonditionering.

02

01

01 MF 7400 hyttinteriör
(med tillvalet Datatronic 3).

En frisk fläkt
Värme- och ventilationssystemet
har flera reglerbara luftinlopp som
fördelar luften och ger noggrann
temperaturkontroll. Du kan välja
välja mellan manuellt reglerad
luftkonditionering eller automatisk
klimatanläggning*, som sparar vald
temperaturinställning och återgår
till den vid nästa start.

05
* Standardspecifikationerna varierar beroende på modell och marknad
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Tyst, bekväm och
ekonomisk ... oavsett
arbetsuppgift
Standardstolarna ger hög komfort men förarkomforten kan
ökas ytterligare ...

Välutrustade förarstolar
Det välutrustade, vridbara
sätet har ett stort antal
inställningsmöjligheter, däribland
ett justerbart ländryggsstöd,
luftfjädring, höjdreglering och
justering framåt och bakåt av
höger armstöd, så att de reglage
som sitter på armstödet kan
placeras i perfekt läge. Som
extrautrustning finns också en  
superkomfortstol* med dubbelt
ländryggsstöd, värme samt
sittdyna med aktivt kol för högre
komfort under riktigt varma
förhållanden.
QuadLink-fjädring
MFs-fjädrande framaxel QuadLink*
förbättrar körkomforten och
kontrollen ytterligare. Den har en
kompakt och enkel konstruktion
som automatiskt håller konstant
fjädringshöjd oavsett belastning.
Det ger ökad stabilitet och
betydligt bättre förarkomfort,
produktivitet och säkerhet, både
på vägen och på fältet.
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Förarkontrollerat
Till skillnad från många andra
system är QuadLink förarstyrt så
du kan välja om du vill ha systemet
på eller avstängt. Exempelvis
vid arbete på fältet, när konstant
arbetsdjup måste hållas, är det
viktigt att kunna koppla ifrån
systemet. Eller vid arbete i trånga
utrymmen med lastare och
pallgafflar, där höjdkontrollen
måste vara exakt, är det också
önskvärt att kunna koppla ifrån
systemet. Med QuadLink inkopplat
ökar komforten, säkerheten och en
högre hastighet kan hållas, särskilt
vid transport av tungt lastade släp,
oavsett om du kör på ojämna fält
eller på vägen.
Dual Stage hyttfjädring
För maximal förarkomfort finns
MF:s hyttfjädringssystem tillgängligt
på alla traktorer i MF 6400/7400serien. Konstruktionen är luftfjädrad
och har två fjäderinställningar som
du kan växla mellan med ett
enkelt knäpp på en omkopplare,

för att passa fält- eller
vägtransportförhållanden. Det här
unika förarkontrollerade systemet
stabiliserar hyttens rörelser på ett
mer effektivt sätt och gör körningen
säkrare och mer komfortabel vid
alla förhållanden.
Förbättrad förarkomfort
Jämfört med standardutrustade
traktorer kan den totala effekten
av att använda en förarstol med
högsta komfortnivå, QuadLinkframaxelfjädring och hyttfjädring
reducera vibrationerna med
upp till 50%†.
Resultatet är högre komfort under
långa perioder, vilket leder till
ökad produktivitet, förbättrad
arbetskvalitet och en mer
avkopplande arbetsdag.
Beroende på hastighet och fält- eller
vägförhållanden.
†

* Standardspecifikationerna varierar
beroende på modell och marknad.

01 Den välutrustade stolen kan vridas 200 grader
till vänster och höger, vilket avlastar ryggen.
02 Strömbrytare för stolvärme och
ländryggsinställning på superkomfort-stolen.

03 Dual stage hyttfjädringssystem.
04 - 05 Insvängd utformning av
framvagnen ger snäv styrvinkel.

06 Brytare för QuadLink
och hyttfjädring.

02

03

04

05

06

09

01

Massor av kraft...
och ännu mer i reserv
Modellerna i den här broschyren har antingen Perkins eller
AGCO SISU POWER-motorer som uppfyller emissionskraven
för Steg 3, inklusive Common Rail-bränsleinsprutning samt
topplock med fyrventilsteknik.

Motorerna ger hög effekt
och högt vridmoment och är
sammanlänkade med Dyna-6och Dyna-VT-transmissionerna,
vilket ger hög prestanda i ett brett
spektrum av arbetsuppgifter, med
överlägsen bränsleekonomi.
Mer användbar kraft
Motorerna har ett högt vridmoment
ned till 1 000 varv/minut, vilket
ger en stor dragkapacitet för att
klara av svåra förhållanden eller
för att transportera tunga släp
eller vagnar i kuperad terräng.
Motorerna har mer kraft vid 2 000
varv/minut än vid 2 200 varv/minut
(nominellt motorvarvtal), för att
maximera kraftuttagets prestanda.
Med ett utökat konstant
effektområde på minst 500 varv/
minut kan du behålla arbetstakten
även vid lägre motorvarvtal,
vilket minskar ljudnivån och
bränsleförbrukningen.
Elektronisk motorstyrning
Det elektroniska
motorhanteringssystemet styr
inte enbart den Elektronisk
exakta Common Railbränsleinsprutningen, utan
möjliggör också en rad avancerade
motorstyrningsfunktioner,
däribland effektförstärkning och
motorvarvsminnen*.
Effektförstärkning
Tack vare samspelet mellan
motor och transmission ger
motorstyrningen en betydande
effekt- och vridmomentsförstärkning
på MF 6400-modellerna när 3:
ans eller 4:ans gruppväxel är
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ilagd, eller när kraftuttaget används
(se specifikationerna för mer
information).

driftförhållanden och
motorbelastning och reglera
bränsleinsprutningen därefter.

Motorvarvsminnen
Via de omkopplare som finns
monterade på konsolen till höger
kan två motorvarvtal ställas in och
sparas.

Det ger snabbare gensvar vid
förändrade fältförhållanden och
motorbelastning, mer kraft och
vridmoment inom ett bredare
motorvarvtalsområde, utmärkt
bränsleekonomi samt lägre ljudoch emissionsnivåer.

På så vis kan ett motorvarvtal ställas
in för arbete och ett annat för när du
vänder på vändtegen.
Möjligheten att snabbt och enkelt
återgå till exakta motorvarvtal
ökar produktiviteten, förbättrar
arbetskvaliteten och förenklar
arbetet vid de flesta arbetsuppgifter.
Förbättrad bränsleekonomi
Den elektroniska motorhanteringen
övervakar hela tiden en lång rad
parametrar och gör kontinuerligt
små, små finjusteringar
på bränsleinsprutningen. I
kombination med ett topplock
med fyrventilsteknik och Common
Rail-bränsleinsprutning har detta
resulterat i markanta förbättringar
av såväl avgasvärden som
bränsleekonomi.
En låg optimal specifik
bränsleförbrukning är viktig, grafen
på sidan 11 visar också hur de
senaste motorerna uppnår lägre
bränsleförbrukning över ett bredare
användningsområde.
Common Rail-bränsleinsprutning
Common Railbränsleinsprutningssystemet
använder elektronisk styrning
för att kontinuerligt övervaka

Fyra ventiler per cylinder
Två insugsventiler och två
avgasventiler per cylinder gör att
bränsleinsprutningsmunstyckena
kan placeras centralt i cylindern.
Den här konstruktionen förbättrar
bränsle/luft-blandningen och
gasflödet, vilket ger optimal
förbränning och minskar utsläpp
och bränsleförbrukning, samtidigt
som den också förbättrar motorns
driftsäkerhet genom att reducera
temperaturen i cylindern. Den mer
effektiva förbränningen förbättrar
också vridmomentsegenskaperna
genom hela varvtalsregistret.
Det samlade resultatet av alla
nya motorfunktioner är att alla
modeller har högre effekt och
vridmoment. Så ta en närmare titt
på sammanfattningen av utbudet
på sidan två i den här broschyren
och se vilken modell som bäst
passar dina behov.

* Standardspecifikationerna varierar
beroende på modell och marknad

g/KWh

Optimum
Optimal fuel
bränsleekonomi
economy

230
220

01 Common rail-bränsleinsprutning.

Jämfört med tidigare
generationers motorer
breddar MFs elektroniska
motorstyrning det
varvtalsintervall där traktorn
arbetar med optimal
bränsleeffektivitet.

Nya
New
motorer
engines

Tidigare
motorer

Optimal
bränsleekonomi

210

190
1000

1200

1400 Engine
1600 rev/min
1800
Motorvarvtal varv/min

2000

2200

1000

1800

2000

2200

Motorvarvtal varv/min

Vridmomentskurvan visar hur dragkraften
bibehålls när motorvarvtalet sjunker och
hur den också ökar med effektförstärkningen.

Effekten är högre vid 2000 varv/minut
jämfört med vid det maximala motorvarvet
2200 varv/minut.
A: Normal effektkurva.
B: Extra effekt, tillgänglig när
effektförstärkningen används.

A: Normal vridmomentskurva.
B: Extra vridmoment, tillgängligt när
effektförstärkningen används.

B

B

A

A
Ökad effekt

01
Effekt

Vridmoment (Nm)

Torque
1400 reserve
1600

1200

02 Använd +/- för att göra en förinställning av
motorvarvtalet och A/B för att välja/lagra den
inställning som önskas.

200

01

02
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: helt enkelt
den bästa mekaniska
transmissionen
MF 6400 Dyna-6-transmissionen finns med automatiknivåerna
Speedmatching eller Autodrive. Med vänsterhandsmanövrerad
Power Control och mjuk kopplingsfri Dynashift-växling under
körning är det helt enkelt den bästa semipowershift-transmission
som finns på marknaden idag.   

Enkelhet och effektivitet
I Dyna-6 används fyra enkla
synkroniserade växlar, var och
en med sex Dynashift-steg. Den
breda spridningen av växlar
inom varje gruppväxel betyder
att du kan växla upp eller ned
vid full belastning allt eftersom
förhållandena varierar. Detta
optimerar effekten och minimerar
bränsleförbrukningen.

Dessutom, förutom vid start
av traktorn eller vid tillkoppling
av redskap, behöver du aldrig
använda kopplingspedalen, så
förarstolen kan vridas ordentligt vid
fältarbete eftersom du inte behöver
använda fotpedalerna. Det går att
välja mellan antingen vänster- eller
högerhandsstyrning, vilket ger
stor manövreringsflexibilitet för
att passa alla arbetsuppgifter och
förarpreferenser. .

Vänsterhandsmanövrerad
Power Control
Den vänsterhandsmanövrerade
Power Control-spaken ger bekväm
manövrering av Dynashift,
gruppväxlar och frikoppling med
fingertoppsstyrning, vilket lämnar
högerhanden fri för manövrering
av redskap.
Växlingen blir också effektivare,
med programmerbara fram/backväxlar, för att reducera repetitiva
moment.

Dyna-6 Eco-växellåda med 40 km/tim maximal hastighet har sex Dynashiftsteg inom varje gruppväxel, utmärkt hastighetsöverlappning och max
hastighet uppnås redan vid 1 900 varv/minut.

N Neutral
Frikoppling

Fältregister

Körning framåt
Växla upp
Växla ned

Gruppväxlar

Körning bakåt

Dynashift- register

Motorvarvtal

01
12

km/tim

Körhastighet, framåt/bakåt

† Beroende på marknad/lagstiftning

* Autodrive i transportläge

(MF 6480, 20.R38-däck)

Dyna-6 Speedmatching
(standard)
Vid byte av växel eller gruppväxel,
väljer Speedmatching-funktionen
automatiskt det mest lämpliga
Dynashift-steget, anpassat efter
traktorns hastighet.

Variabel inkoppling av fram/
back-växel
På modeller som har Speedmatching, finns ett vred som du
kan använda för att justera graden
av inkoppling för fram/back-växeln.
Antingen du vänder på vändtegen
eller arbetar med frontlastare

Dyna-6 AutoDrive
(extrautrustning)
Med AutoDrive kan föraren
välja det motorvarvtal där
transmissionen automatiskt
ska växla upp eller växla ned,
beroende på belastning.

Genom att justera vredet kan du i
förväg välja det motorvarvtal där
uppväxling ska ske, mellan 1 600
och 2 200 varv/minut. Nedväxling
sker när motorvarvtalet faller med
cirka 20 % under belastning, med
full kontroll och motorbroms.

AutoDrive-reglaget har tre
huvudlägen:
– Manuellt, ger full manuell
kontroll med Speedmatching
avstängd.
– Speedmatching, finns både när
Transport- och Fältläge används,
vilket ger automatiskt val av det
lämpligaste Dynashift-steget sedan
gruppväxel skiftats.

Med AutoDrive får du total
kontroll över transmissionen,
med exakt den grad av automatik
som du behöver för olika
arbetsuppgifter, genom att enkelt
vrida på AutoDrive-reglaget.

Växel kan sedan skiftas antingen i
enstaka steg eller i snabb sekvens,
från A till F, genom att du håller
växelspaken i läge (eller PowerControl-spaken) framåt eller bakåt.
I Transport-läge inkluderar
växelbyten i följd också
gruppväxelbyte, vilket ger 24
växlar, från 1A till 4F, med bara
en lätt beröring av antingen
PowerControl-spaken på vänster
sida eller växelspaken på höger
sida.

AutoDrive
Transportläge

02

AutoDrive
Fältläge

Kryp- och superkrypväxlar
Krypväxellådan (extrautrustning)
ger en hastighetsminskning
med 4,0:1, vilket ger ytterligare
12 krypväxlar framåt och 12
krypväxlar bakåt med hastigheter
ned till cirka 400 meter per
timme vid nominellt varvtal.
Superkrypväxlar finns också
tillgängliga och ger hela 24 framoch backväxlar, med hastigheter
ned till cirka 110 meter per timme
vid nominellt varvtal.

03 Reglaget för Autodrive (tillval).

Om traktorn till exempel drar ett
tungt släp på 3:ans växel inom
Dynashift-steg F och om föraren
byter till 4:ans växel ändrar
Speedmatching automatiskt steg
till antingen C eller D, beroende på
hastighet.

– AutoDrive (se diagrammen); i
Fältläge, ger helautomatisk uppoch nedväxling av Dynashift-steg,
och i Transportläge, automatisk
Dynashift- och gruppväxling.

02 Dyna-6-växellådans T-formade växelspak
och Speedmatching-potentiometer.

För att byta växelgrupp trycker du
på gruppväljarknappen samtidigt
som du för spaken framåt eller
bakåt.

kan du snabbt och enkelt justera
aggressiviteten på fram/backen
genom att vrida på vredet, för att
få optimal balans mellan komfort
och produktivitet.

01 Power Control möjliggör fram-/backväxling,
Powershift-växlingar och fingertoppsstyrd
frikoppling - allt via ett enda reglage.

Högerhandsmanövrering
Den T-formade växelspaken (nedan
till vänster) sitter på det justerbara
armstödet, alltid perfekt placerad
för bekväm användning. Tryck lätt
på växelspaken framåt eller bakåt
för att växla upp eller ned genom
de sex Dynashift-stegen.

AutoDrive
Reglaget inställt på
Speedmatching

03
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: placerar
MF 7400-serien i
frontlinjen
Dyna-VT ger steglös reglering av hastigheten med optimal effekt,
motorvarvtal och bränsleeffektivitet. Detta resulterar i en avsevärd
höjning av effekt och produktivitet. Med samma beprövade,
välkända utformning av reglagen som i den övriga MF-familjen blir
arbetet okomplicerat.

Steglös hastighetskontroll
Dyna-VT har två steglösa hastighetsområden, 0-28 km/tim för fältarbete
och 0-40 km/tim* för transport.

liknande sätt. Den ger också
bekväm vänsterhandsmanövrerad
fram-/backväxling (se sidan 12 för
mer information).

För att starta väljer du framåt- eller
bakåtriktning med Power Controlspaken på vänster sida och för
sedan Dyna-VT-spaken på armstödet
framåt. Ju längre fram du för spaken
desto snabbare blir accelerationen.
Ingen växling, inga ryck, inga
avbrott i dragkraft eller effekt, bara
steglös hastighetskontroll från lägsta
kryphastighet ända upp till höga
transporthastigheter!

Smidig fram/back-växling
När Power Control-spaken förs
från fram- till backläge sker en
mjuk riktningsändring, med den
ytterligare fördelen att förhållandet
mellan hastigheten framåt
respektive bakåt kan ställas in i
förväg.

För att sakta ned drar du helt enkelt
tillbaka spaken. När du uppnått önskad
hastighet släpper du bara spaken.
Vänsterhandsmanövrerad
Power Control
Om du föredrar vänsterhandsmanövrering kan
körhastigheten regleras med
Power Control-spaken på ett
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Förinställd hastighetskontroll
Körhastighet och accelerationsgrad
kan också ställas in i förväg och
sparas i två områden - SV1 och SV2.
Den sparade
hastighetsinställningen fungerar
som farthållare för den angivna
hastigheten. Farthållaren aktiveras
om du trycker på någon av
knapparna SV1 eller SV2 som finns
bekvämt placerade i armstödet. De
kan justeras under arbetet

genom att du vrider på något av
vreden SV1/SV2 på konsolen på
höger sida.
Belastningsvakten
Belastningsvakten optimerar
förhållandet mellan motorbelastning och körhastighet och
i kombination med farthållarna
SV1/SV2 kan den ge betydande
ökning av produktiviteten vid alla
förhållanden.
Belastningsvakten minskar farten
framåt när belastningen blir för
stor enligt den inställning som
gjorts med vredet. SV1/SV2 gör
att traktorn åter accelererar till
den önskade hastigheten när
belastningen minskar.
Eftersom processen sker mjukt,
kontinuerligt och automatiskt
bibehålls maximal effekt och lägsta
bränsleförbrukning.

Här följer några exempel på hur perfekt anpassning av
körhastighet, motorvarvtal och effektbehov kan ge fördelar i
många olika sammanhang:

3
2
4

Låg hastighet och litet
effektbehov.
Skörd och sådd - med exakt
kontroll av körhastigheten, för att
sänka motorvarvtalet, minimera
ljudnivån i hytten och maximera
bränsleekonomin.

Maximal hastighet och litet
effektbehov.
Transport i hög hastighet av
fullastade släp från fältet - med
maximal motoreffekt tillgänglig för
att bibehålla farten i uppförsbackar.

SV1/SV2 hastighetsminnen (1),
val av Pedal- eller Spak-läge (2)
och val av gruppväxel (3) bekvämt
samlat på konsolen
Belastningsvakt (4) arbetar
kontinuerligt i bakgrunden för att
hjälpa dig optimera produktiviteten
Hastighetsspaken (5) och
knapparna SV1/SV2 för aktivering
av farthållning (6) finns bekvämt
placerade på det justerbara
armstödet

Maximal hastighet och litet
effektbehov.
Transport av tomt släp till fältet
- i upp till 40 km/h* med ett
motorvarvtal på endast 1 600
varv/minut, för att minimera
ljudnivån i hytten och minska
bränsleförbrukningen.

0

*km/h

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

Med Dyna-VT behöver du
inte kompromissa. Från
krypkörningsarbeten ända ner till
0,03 km/tim till vägtransporter med
hög hastighet kan du optimera
effekt, ekonomi och komfort så
att du får ut maximal prestanda till
lägsta möjliga kostnad.
Val av arbetslägen
Förutom Spakläge, där Power
Control-spaken eller Dyna-VTspaken på armstödet används,
finns också Pedallägen.
Pedalläge
Pedalläge ger ytterligare tre
arbetslägen som möjliggör

6

01

Låg hastighet och stort
effektbehov.
Vid användning av rotorharv/
såmaskinskombination - med
maximal kraftuttagseffekt och
produktivitet samt möjlighet att
finjustera körhastigheten för att
optimera arbetskvaliteten.

km/h

5

01 Lekande lätt körning där du kan välja antingen vänstereller högerhandsmanövrering av hastigheten.

1

kontroll av transmissionen genom
att använda gaspedalen eller
handgasen:
Power-läget ger egenskaper
liknande en automatväxellåda,
med maximal hastighet vid
optimalt motorvarvtal, så att full
effekt finns tillgänglig för transport
av fullastade släp och för annat
tungt arbete.
I Ekonomiläge sker
hastighetsökningen vid ett maximalt
motorvarvtal på 1 800 varv/minut,
så att maximal hastighet kan hållas
vid reducerat motorvarvtal, med
förbättrad bränsleekonomi som
följd vid lättare arbeten.

Enkel, steglös
hastighetsreglering, från
kryphastighet till 40 km/tim*

Kraftuttagsläget är perfekt vid
slåtter eller balpressning. I det här
läget hålls varvtalet konstant och
endast hastigheten ändras med
pedalen.
Om det kommer en extra stor
mängd växtmaterial i strängen,
är det bara att släppa pedalen
och låta materialet pressas eller
hackas. Körhastigheten justeras
men motorvarvtalet och effekten
bibehålls.
När materialet hanterats är det bara
att trycka ned pedalen och köra
iväg med normal arbetshastighet.
* Beroende på marknad/lagstiftning
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Mer effekt till hjulen
och kraftuttaget
Den lätta men ändå extremt starka utformningen av
transmissionsaxeln samt låga effektförluster genom de
högeffektiva transmissionerna ger alla MF 6400/7400-traktorer
ett enastående effekt/viktförhållande. Med ett standardvarvtal för
kraftuttaget som sammanfaller med den maximala motoreffekten,
och med betydande effektförstärkning tillgänglig när kraftuttaget är
inkopplat* finns det alltid rejält med reservkraft.
* Se sidan 11 och specifikationerna för mer information
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Reglage för främre (tillval) och
bakre kraftuttag sitter bekvämt
samlade till höger. Extra knappar
för aktivering och nödstopp finns
monterade på skärmen och ger
ytterligare bekvämlighet och
säkerhet.

Automatisk kraftuttagsstyrning
I Auto-läget kan kraftuttaget
automatiskt kopplas ifrån när
redskapslyften höjs (eller vid
körhastigheter över 25 km/tim)
och kopplas in igen när
redskapslyften sänks.
För att ytterligare minska behovet
av förarinsatser övervakar och
reglerar transmissionens styrenhet
och kraftuttagets inkoppling
beroende på belastningen. Detta
ger en mjukare inkoppling, och
därmed förbättrad förarkomfort,
och hjälper också till att skydda

Differentialspärrar och
fyrhjulsdrift
Många av de moment som ofta
repeteras i hantering av fyrhjulsdrift
och differentialspärrar sköts
automatiskt av transmissionskontrollen.
Den ser till att fyrhjulsdrift används
när den behövs; vid bromsning
och när differentialspärren är
inkopplad, och slås av när den
inte behövs; vid hastigheter över
14 km/tim.
Systemet kopplar också in
differentialspärren när du
behöver den (efter initial manuell
inkoppling); när redskapet sänks
för arbete, och kopplar ur den
när du inte behöver den; när
redskapslyften höjs, när de
oberoende bromsarna används
och vid hastigheter över 14 km/tim.

03 MF 6400 Kraftuttagets start/stoppbrytare på bakskärmen.

Kraft med ekonomi
Kraftuttagsvarvtal på 540 och
1 000 varv/minut uppnås vid eller
nära 2 000 varv/minut, vilket också
är maximal motoreffekt. Eftersom
det går att anpassa körhastigheten
efter valt motorvarvtal kan du alltid

Ekonomikraftuttag
För lättare arbeten uppnås
540E vid cirka 1 550 varv/minut,
vilket ytterligare förbättrar
bränsleekonomin och hjälper till
att reducera ljudnivån i hytten.

redskap och traktor från skador
som orsakas av felaktig inkoppling.

02 MF 7400 val av kraftuttagsvarvtal.

Varvtalsvalet kontrolleras från
förarsätet och genom utbytbara
flänsförsedda axlar. Den utbytbara
flänsförsedda kraftuttagsaxeln är
mycket kraftig och enkel att byta.

anpassa kraftuttagets varvtal,
hastigheten framåt och effekten
för optimala prestanda och
bränsleekonomi.

01 MF 6400 val av kraftuttagsvarvtal.

Fler kraftuttagsalternativ
Ett brett spektrum med helt
oberoende kraftuttagsvarvtal finns
tillgängligt, inklusive 540/750/1 000
varv/minut, ekonomi- och drivhjulsberoende alternativ.

04 Främre och bakre kraftuttagsaktivering
och brytare för automatisk aktivering.

01

02

03

04
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MF-hydraulik:
kraft med precision
MF:s elektroniska reglering av redskapslyften (ELC) håller en
marknadsledande position när det gäller noggrannhet, reaktion,
användarvänlighet och driftsäkerhet.

Med högpresterande
hydraulsystem som genererar hög
lyftkapacitet och höga oljeflöden
till yttre hydraulik, kan du vara
säker på att få ut maximala
prestanda från burna och
hydrauldrivna redskap.
Exakt dragkraftsreglering
Massey Fergusons digitala ELCsystem ger högsta standard
när det gäller kontroll av
dragkrafts- och djupreglering.
Det ger optimerad viktöverföring
och dragkraft, vilket reducerar
hjulslirning, däckslitage och
bränsleförbrukning samt ger ökad
uteffekt.
Enkel ELC-panel
Med de mest använda reglagen
placerade på armstödet och en
logisk ELC-panel är det enkelt att
få exakt manövrering.
Systemet har också känslighetsreglering, snabbsänkning och
automatisk sänkhastighet som
standard.
Den bakre redskapslyften
kan också manövreras från
bekvämt placerade knappar på
bakskärmarna.
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Lastkännande hydraulik
Det lastavkännande systemet med
stängt mittläge (CCLS) ger högt
oljeflöde för både redskapslyft och
yttre hydraulik, med så gott som
omedelbar respons.  Eftersom flöde
och tryck regleras automatiskt efter
behov, minskas de förluster som
annars uppstår för att pumpa runt
överflödig olja.  
Yttre hydraulventiler
Tillkopplingen av redskap är också
enkel med snabbkopplingar som
gör det möjligt att koppla till eller
från under tryck.
Med valmöjlighet mellan mekaniska
eller elektrohydrauliska ventiler,
programmerbar SMS eller
fingertoppsstyrda reglage, kan
komplex utrustning styras enklare
och mer effektivt än någonsin.
Bakaxel och redskapslyft
Bakaxeln och 3-punktslyften har
konstruerats för högsta kvalitet.
Dubbla utvändiga lyftcylindrar,
lyftdragkrok med hydrauliskt
utskjut, snabbkopplingskrokar
för toppstång och dragstänger,
utvändiga reglage för redskapslyften
på båda bakskärmarna, dubbla
teleskopiska dragarmsbegränsare
och tre hydraulventiler ingår i
standardutrustningen.

Aktiv transportdämpning (ATC)
Vid körning på vändtegen eller
vid transport av tunga redskap
kopplade i trepunktslyften, kan
redskapet komma i gungning.
Aktiv transportdämpning är
integrerad i ELC-systemet som
standard. Det är ett stötdämpande
system som minimerar
svängningsrörelserna - och som
automatiskt ställer in sig efter olika
redskapsvikter. Det ger mjukare,
säkrare och snabbare transport.
Genom att stötbelastningen
minskas genom lyftcylindrar och
hydraulkretsar, minskas också
risken för skador på lyftsystemet.
ATC fungerar oberoende av
transportlåsningen och kan
manövreras antingen manuellt eller
automatiskt, vilket innebär att den
styrs via ELC-systemets lyft/sänkomkopplare. Den aktiveras när
redskapet höjs och inaktiveras när
redskapet sänks.
ATC och QuadLink
ATC tillsammans med QuadLinkframaxelfjädring ger exceptionell
stabilitet vid transport eller vid
arbete med buren utrustning i höga
hastigheter och ger högre komfort,
säkerhet och produktivitet.

01 Trycklösa kopplingar.

03

04 Trepunktslyft.

05 MF 7480 med krok
justerbar i höjdled.

06 SMS och elektrohydrauliska
ventiler.
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06

05
04

03 Logisk placering av reglagen
förbättrar komfort och produktivitet.

02

02 De mest använda reglagen är
placerade på armstödet (här visas
Dyna-6-reglagen).

01

Avancerad fält- och
vändtegsautomatik
Från systemet för manövrering
av hydraulventiler (SMS) till helt
programmerbar redskapskontroll via
Datatronic 3 och ISOBUS är traktorerna i
MF 6400/7400-serien utrustade med de
mest omfattande systemen för fälthantering
och vändtegsautomatik som finns idag.
Vilken utrustningsnivå du än väljer för dina
behov blir resultatet helt enkelt en mer
avspänd och mer produktiv arbetsdag.

System för ventilmanövrering
(SMS)
SMS* ger enklare, mer exakt
och programmerbar styrning
av de elektriska, proportionella
hydraulventilerna.
SMS: exakt och enkel
SMS gör att den yttre hydraulikens
oljeflödesmängder kan
minneslagras och styras via en
armstödsmonterad joystick*. Varje
gång samma funktion och flöde
önskas behöver du bara göra en
enda rörelse med joysticken.
Fördelarna med SMS
Minneslagrade flöden
och enspaksmanövrering
förenklar fält- och i synnerhet
vändtegsmanövreringen när du
hanterar komplicerade redskap eller
redskapskombinationer.
Och naturligtvis är SMS också
perfekt för snabbare och mer
effektivt frontlastararbete.
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Integrerat traktorstyrsystem
(ITCS)
ITCS (finns som extrautrustning
till alla modeller och som standard
när Datatronic 3 väljs till) erbjuder
en instegsnivå till fälthantering och
vändtegsautomatik som är idealisk
för den som inte behöver alla
funktionerna i Datatronic 3 .
ITCS ger kontroll över:
Slirkontroll – för att automatiskt
begränsa hjulslirningen till ett
förarinställt maxvärde. Detta ökar
dragkraften, minskar däckslitaget
och skonar marken.
Ventilmanövrering – för att ställa in
flöde och tid för hydraulventilerna,
kontrolleras med SMS-joystick.
Prioritering av oljeflöde
redskapslyft/yttre hydraulik
– ger möjlighet att välja hur stor
del av oljeflödet i procent som
ska gå till redskapslyft respektive
hydraulventiler för att ge maximal
effektivitet vid olika arbetsuppgifter.

Datatronic 3 lovordades vid SIMA
2007 för dataöverföring med SDkort, förenklad hantering, kontroll
och spårbarhet.

Varvtalsautomatik – samverkar
med varvtalsminnena och växlar
automatiskt mellan motorvarvtalen
A och B när redskapslyften höjs
och sänks.
Växlingen av motorvarvtalet kan
fördröjas mellan 0 och 5 sekunder
efter det att reglaget för höjning/
sänkning aktiverats.
Mer information med ITCS
ITCS ger också information om
bränsleförbrukningen, både totalt
och efter senaste nollställning.
Dessutom visas förinställda
motorvarvtal, hastigheten framåt
och kraftuttagsvarvtal.
Två versioner av Datatronic 3 finns
nu tillgängliga, med färgskärm
som standard. Videokapacitet
och ISOBUS-anslutning finns som
tillval.

* Extrautrustningen varierar efter modell och
marknad, se Specifikationer

01 - 02  SMS eller fingertoppsstyrda
reglage ger enkel flödeshantering.

04

05

06

05 - 06 En bekväm knappsats används för att
navigera och mata in inställningar i ITCS. Information
visas på den vänstra skärmen på instrumentpanelen.

03

03 Menyskärmen för Datatronic 3.

04 Minneskort används för lagring av
inställingar och överföring av data.

02
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01

Avancerad fält- och
vändtegsautomatik

Programmerbar vändtegsoch redskapsstyrning med
Datatronic 3
Datatronic 3 styrs från en
huvudmeny som har sju
undermenyer för olika
användningsområden.
Arbetsmeny
I arbetsmenyn visas motor- och
kraftuttagsvarvtal, körhastighet
och information om hjulslirning. Ett
brett spektrum av traktorfunktioner
kan också visas och kontrolleras,
däribland hydraulventiler, kördator,
Dual Control och TIC.
Vändtegsmeny
I vändtegsmenyn ges det möjlighet
att automatisera flera moment,
med den mest omfattande
vändtegsautomatiken som finns på
marknaden idag.
Det är lätt att programmera upp
till 35 arbetsmoment som sedan
kan aktiveras med en enda
knapptryckning från armstödet.
Sekvensen kan ändras eller skrivas
över när som helst.
Kördator
Sex minnesplatser finns att
tillgå där information kan lagras,
namnges och visas. Data kan
också överföras via ett SDminneskort till en kontorsdator för
analys, eller från en traktor till en
annan för att förenkla installationen
av redskap.
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Lagrad information innehåller:
• traktorinställningar, inklusive
växellåda, hydraulventiler eller en
inspelad vändtegssekvens,
• redskapsbredd
• information som samlats in
under fältarbetet, inklusive antal
arbetstimmar och bearbetad
areal, bränsleförbrukning,
avverkad körsträcka med mera.
Elektrohydrauliska ventiler
Menyn för elektrohydrauliska
ventiler används för att göra
inställningar för upp till fyra
elektrohydrauliska ventiler. Det går
att aktivera eller inaktivera flytläge
och göra exakta inställningar för
hydraulflöde åt respektive håll samt
tidsinställning.
ISOBUS-anpassad
ISOBUS, industristandard för
anslutning av redskap, innebär att
alla redskap enkelt kan installeras
och manövreras via GTA-terminalen.
Videokamera
Den fjärrmanövrerade
videokameran som finns som
extrautrustning kan monteras var
som helst på traktorn, eller på frameller bakmonterade redskap.
Monterad bakåt ger den
tillsammans med den tydliga GTAterminalen snabbare och säkrare
transportarbete vid backning. Den
kan också ge föraren möjlighet att se
bak- eller sidomonterad utrustning.

Menyn för Dual Control
Dual Control-menyn möjliggör
manövrering med främre och
bakre Dual Control samt kontroll
av bogserade redskap (TIC) så
att maximal produktivitet och
arbetskvalitet är möjlig med minsta
möjliga förarinsats.
När delburna plogar används
automatiseras isättning och urtag
ur fåran med bakre Dual Control.
Djupreglering, dragkraftsreglering
och slirkontroll arbetar parallellt
på hela plogen, med förbättrad
jämnhet och arbetskontroll som
följd.
När frontlyft används ger främre
Dual Control samma fördelar
för kombinationer av fram- och
bakmonterade redskap, som bakre
Dual Control ger för delburna
redskap.
Kontroll av bogserade redskap
(TIC, Trailed Implement Control)
I TIC används slirkontrollen
för automatisk reglering av
arbetsdjupet så att produktiviteten
optimeras när bogserade redskap
används. Det manövreras via ELCreglagen i armstödet och styrs via
ITCS eller Datatronic 3.
Mer omfattande information om Massey
Fergusons avancerade system för
fälthantering och vändtegsautomatik får du
av din återförsäljare. Fråga efter broschyren
“MF-teknologi”.

01 - 02 Den förinställda vändtegssekvensen
startas eller stoppas med hjälp av en knapp
som finns på armstödet.

03 Informationsmeny som visar
bränsleförbrukning, arbetad tid,
bearbetad areal och körd sträcka.

05 Redskapsanslutning.

06 - 07 Fjärrstyrd kamera, tillval.

04

03

ROTORHARV
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07

06

05

02
01

04 Typisk ISOBUS-skärmbild.

PÅ

Extrautrustning för
högre produktivitet
GTA-program
Data som registrerats med hjälp
av minnesfunktionen i Datatronic
3 kan visas på konsolen,
överföras via minneskort från en
traktor till en annan eller till en
kontorsdator. Det här prisbelönta
systemet kan hjälpa dig till högre
produktivitet, förenkla det dagliga
arbetet och erbjuder också viktig
spårbarhetsdata via PC-baserade
GTA-program som kan användas
till att spara, analysera och kartera:
GTA 100 Communicator
(standard) - möjliggör
hantering, visning och export av
maskin- och fältdata till andra
gårdsdataprogram.
GTA 200 Record Keeping (tillval) möjliggör att maskindata kopplas
till ett specifikt jobb eller fält för att
kunna skapa rapporter. Här får du
också exakt spårbarhet för grödor.
GTA 300 Mapping (tillval) - ger
användaren möjlighet att skapa
kartor utifrån GPS-positionerad
information som samlats in under
arbetet. Denna information
är registrerad tillsammans
med exempelvis körhastighet
framåt, bränsleförbrukning och
skördedata.
Massey Ferguson IFLS
En ny gjuten framaxelbrygga
möjliggör fabriksmontering av
Massey Ferguson IFLS, en smidig,
helt integrerad redskapslyft och
kraftuttagssystem. Fäst vid
motorns oljetråg som har en
exceptionellt stark konstruktion
innebär den här konstruktionen
att det inte behövs några extra
längsgående förstärkningsjärn på
sidorna. På så vis är det enklare
att komma åt motorn och man får
en snävare styrvinkel, vilket gör att
det går snabbare att svänga och
manövrera på vändtegen.
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Den integrerade frontlyften har
enastående styrka för att passa
effektiva och moderna redskap.
Den nya frontlyften är utrustad
med bogsersprint, sjupolig
belysningskontakt och upp till två
dubbelverkande hydrauluttag.
Visio-tak med extra god sikt
Visio-takpanelen ger utmärkt sikt
uppåt från normal placering på
sätet. Det är särskilt praktiskt
vid arbete med frontlastare när
exempelvis balar staplas till
maximal höjd.
Panoramahytt
Alla modeller finns också med
panoramahytt. Designen utan
stolpar på hyttens högra sida och
det stora fönstret ger perfekt sikt
över sidomonterad utrustning.
Vissa av Panoramamodellerna
finns dessutom med sluttande
motorhuv och Visio-tak.
Mycket god hållbarhet
Framaxlarna på MF 6400 och 7400
har en extremt stark konstruktion
men ger ändå en låg totalvikt, med
ett utmärkt effekt-viktförhållande.
Detta ger utmärkt lastbärande
kapacitet och fantastiska
manövreringsegenskaper samtidigt
som den robusta konstruktionen
minskar påfrestningarna
på komponenterna, och
reducerar underhållsbehov och
stilleståndstiden.
Stilfull och praktisk
Huvens nya utformning är praktisk
och stadig. Med gångjärn i
bakkant är den låsbara huven helt
uppfällbar och ger total och enkel
åtkomst till motorn, luftfilter och det
nydesignade kylarpaketet.
Kylarna har större yta för bättre
kylning och är enkla att ta bort och
sätta dit för enkel rengöring.

Enkel service och rutinunderhåll
Bekvämt placerad motoroljesticka
och påfyllningsöppning sitter
monterade på motorns kalla sida,
långt från det heta avgassystemet.
Med bekväm bränslepåfyllning
från marknivå, självjusterande
bromsar och elektroniskt skydd
för motorvarvtalet, fyrhjulsdrift,
differentialspärrar, kraftuttag och
transmission, är rutinåtgärderna
enkla att utföra och servicebehovet
minimerat.
Auto-Guide™
För snabbare precisionsodling
finns Auto-Guide satellitnavigeringssystem* som tillval.
I det används ledande GPSteknik för att styra traktorn och
redskapen med högre hastighet
och större noggrannhet. Det är
speciellt värdefullt för exakt arbete
nattetid, vid dålig sikt eller vid
fältarbete utan körspårsmarkering.
Auto-Guide styr traktorn, utan
förarinsats, så att spåren blir
parallella utan överlappningar
eller obearbetade ytor. Detta
minskar förartröttheten och
bränsleförbrukningen, förhindrar
onödigt stor spridning av
kemikalier och ger betydande
produktivitetsökningar.
För mer information om Autoguide,
se broschyren MF Teknik.
*Endast på modellerna MF 6465/75/80 och
MF 7465/75/80

01 Massey Fergusons integrerade frontlyft.

03

04

05 En takmonterad TopDock innehåller AutoGuide-elektronik, inklusive GPS-mottagare.
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05

04 Belastningsvikterna inkluderar de modulära
frontvikterna 600 kg och 900 kg, som kan
kombineras, för exakt viktfördelning.

02

02 - 03 Modellerna MF 6465/75/80 och MF 7465/75/80
har även enkel åtkomst till kylarpaketet.

01

Individuella servicepaket
Genom att budgetera för framtida service och underhåll får du
full kontroll över ditt traktorägande och undviker ovälkomna
överaskningar längs vägen.

För de marknader där
inte finns – eller för de kunder
som inte önskar
–
finns istället                   –
serviceplanering.
Med hjälp av
–
serviceplanering kan varje
återförsäljare anpassa en
serviceplan individuellt för varje
maskin med hjälp av AGCO´s
Service Kalkylator.
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I serviceplanen tar man hänsyn till
storlek på motor och motortyp och
kostnaden för service beräknas
beroende på antalet drifttimmar
mellan serviceintervallen.
Detta ger dig som kund en
mer exakt kostnad för varje
servicetillfälle, som då enkelt kan
byggas in i kalkylen för maskinen.

Tala med din Massey Fergusonåterförsäljare om
–
serviceplanering och upptäck hur
du kan undanröja osäkerheten
i ditt maskinägande och få total
sinnesfrid.
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Kundsupport

AGCO
Kundsupport
tillhandahåller
lokal service för ett
världsomfattande
varumärke

Massey Ferguson är ett världskänt
varumärke på lantbruksmaskiner
distribuerat över hela världen, från
den revolutionerande “grållen”
till högteknologiska traktorer och
skördetröskor. Har du någonsin
undrat hur vi kan fortsätta att
tillhandahålla ett så omfattande
maskinprogram innehållande den
senaste tekniken världen över med
branschledande reservdelssupport
och service?
Bakom varje Massey Fergusonmaskin finns en pålitlig
eftermarknadssupport från AGCO:s
organisation för kundsupport.
Vårt huvudmål är att se till att
varje maskin - gammal eller ny
- kan servas komplett på lokal ort.
Detta gör att varje MF-ägare kan
erbjudas:
• den bästa servicen i branschen
• de lägsta ägandekostnaderna
• 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
kundtjänstorganisation, vilken
förmedlar och distribuerar
reservdelar via AGCO Parts
toppmoderna varulager
och logistik. Utomordentlig
servicenivå, nattleveranser och
ett reservdelslager som omfattar
delar till alla MF-maskiner - till och
med dem som är äldre än 10 år. Vi

28

tillhandahåller endast originaldelar
och garanterar att de passar vid
första försöket.
Den rätta eftermarknadslösningen oavsett maskinens ålder
Oavsett hur gammal din Massey
Ferguson-maskinen är har
AGCO Kundsupport den rätta
eftermarknadslösningen för att
spara tid och pengar, och erbjuder
lämpliga, prisvärda och pålitliga
service- och underhållslösningar
för alla situationer.
Praktiskt stöd när du
behöver det
AGCO lägger stor vikt vid att
erbjuda den allra bästa servicen
till våra Massey Fergusonåterförsäljare och detta sträcker
sig även utanför reservdelsutbudet
och de exceptionella service- och
underhållslösningarna:
• Utrustning för expert- och
specialistutbildning
• Avancerad teknik för att ge
rätt diagnos
• Världsomfattande system för
förmedling av information om
service och reservdelar
• Välutbildade och kunniga
tekniker
Med stöd från AGCOs kundtjänst
för eftermarknad handlar det
inte bara om att tillhandahålla ett
filter eller byta olja. Allt handlar
om att tillhandahålla den bästa
lösningen för våra kunders behov i
kombination med branschledande
delar och servicesupport.

01 Tillförsäkrar 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 innovativa traktorer. Traktorer som
människor över hela världen kan känna igen.

VISION
Vår vision för lantbruksmaskiner har alltid varit klar:
Att producera givande och nyskapande lösningar för
lantbrukare världen över. Massey Ferguson står för
teknologisk framgång, modern design, noggranna tester
och kvalitetskontroller, som ständigt fortgår under hårt
arbete.
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 utvecklade, testade och
konstruerade för att öka produktiviteten, effektiviteten
och komforten, genom att ständigt flytta fram gränserna
för lantbruksmaskiner.
Från den enklaste knapptryckning till teknologiska
nyheter för motor- och växellådseffektivitet strävar vi
efter att göra livet enklare för användaren.
LEDARSKAP
Massey Ferguson är den mest sålda traktorn i världen
vilket gör oss ledande inom lantbrukssektorn. Vi har
vunnit priser för vår marknadsledande teknologi och
avancerade 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 högsta kraven
på standard, vilket gör att vi kan uppfylla våra löften.
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PÅLITLIGHET
Vi lämnar inte en Massey Ferguson-maskin ifrån oss
förrän vi är 100 % säkra på att den höga standard
du förväntar dig är uppfylld. Först efter rigorösa och
grundliga tester både via simuleringar och på fältet är
våra produkter klara att 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. Med trygghet och stöd från 3 200
återförsäljare i över 140 länder och ett övergripande
distributionsnät är du en del av det nätverk av
specialister som har till uppgift att ge dig bästa möjliga
service och support.
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 lösningar är marknadsspecifika men kan
omfatta leasing, hyrköp, kontrakthyra och lån.
STOLTHET
Stolthet för oss här på Massey Ferguson har många
olika betydelser. Det finns i allt vi gör och det visar sig.
Det är i vårt stolta arv, vår unika produktdesign och vår
ständiga support till kunderna.
ENGAGEMANG
Vi anstränger oss hårt för att infria högt ställda
förväntningar och skapa kvalitativa och tillförlitliga
produkter med nya funktioner som backas upp av bästa
möjliga support. Slutligen lägger vi stor vikt vid fortsatt
tillväxt och lönsamhet för alla och tar tillvara både på stora
och små företags behov med professionalism och kvalitet.
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MF 6445

MF 6455

MF 6460

MF 6465

MF 6470

Motoreffekt, nominell
Nominell effekt vid 2 200 varv/minut

✪ ISO-effekt
(kW)

95 (70)

105 (77)

115 (84)

120 (88)

125 (92)

Maximal effekt vid 2 000 varv/minut

✪ ISO-effekt
(kW)

100 (74)

112 (82)

125 (92)

130 (96)

135 (99)

Maximal effekt vid 2 000 varv/minut
vid transport/kraftuttag

✪ ISO-effekt
(kW)

110 (81)

125 (92)

135 (99)

140 (103)

145 (107)

Maximalt vridmoment

✪ Nm

400

463

538

543

585

Maximalt vridmoment vid
transport/kraftuttag

✪ Nm

463

525

585

585

625

Max. tillgänglig effekt vid
kraftuttagsaxeln
Max. effekt vid kraftuttaget vid
1 000 varv/min
OECD (noggrannhet +/– 2 %)

hk (kW)

88 (65)

100 (74)

110 (81)

115 (85)

120 (88)

Specifik bränsleförbrukning†

g/kWh

208

208

205

210

205

fabrikat

Motor
Diesel, direktinsprutning

Perkins

Perkins

AGCO SISU POWER

Perkins

AGCO SISU POWER

Typ

1104D-E44TA

1104D-E44TA

44CTA

1106D-E66TA

44CTA

Kylning/bränsleinsprutning

Vattenkyld, direktinsprutad diesel. Uppfyller Steg 3. Elektronisk Common Rail-insprutning
4 ventiler per cylinder

Insug
Volym/antal cylindrar

Turboladdad, med avlastningsventil och laddluftkylare
liter/antal

4.4/4

4.4/4

4.4/4

6.6/6

4.4/4

Koppling
Manövrering och funktion

Framåt och bakåt, oljekylda flerlamellskopplingar med hydraulisk aktivering och elektronisk styrning

Kraftöverföring
Dyna-6 - Speedmatching Semipowershift-växellåda, med 6 Dynashift-steg inom var och en av de 4 elektrohydrauliskt styrda gruppväxlarna.
Power Control och Speedmatching-funktioner
Dyna-6 - AutoDrive
Som “Speedmatching”, plus
AutoDrive, vilket ger manuell, semieller helt automatiserade Dynashiftgruppväxlar

m

m

m

m

m

40 km/h maximal hastighet s

-

-

m

m

m

Krypväxlar Extra 12F/12B krypväxlar

m

m

m

m

m

Superkrypväxlar Extra krypväxlar, 24F/24B

m

m

m

m

m

Dyna-VT

-

-

-

-

-

Hastighetsområde i fält
Hastighetsområde vid transport
Kraftuttag (bak)
Manövrering och funktion

Oberoende, med elektrohydraulisk inkoppling, med manöverknappar för start/stopp på bakskärmen
samt vändtegsautomatik. Styrspak i hytten				

Växling: Utbytbar, flänsad
Styrning från hytten/externt

l/m

l/m

l/m

l/m

l/m

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

varv/min

1 980

1 980

1 980

1 980

1 980

1 000 varv/minut (axel med 21 splines)

varv/min

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

m

m

m

m

m

m /1 550

m /1 550

m /1 550

m /1 550

m /1 550

Drivhjulsberoende kraftuttag
Ekonomikraftuttag, 540 eller
1 000 varv/minut
Axeldiameter

varv/min

35 mm (13/8 ”)

MF 6480

MF 7465

MF 7475

MF 7480

Nominell effekt vid 2 200 varv/minut

✪ ISO-effekt
(kW)

135 (99)

145 (107)

125 (92)

140 (103)

150 (110)

Maximal effekt vid 2 000 varv/minut

✪ ISO-effekt
(kW)

145 (107)

157 (116)

135 (99)

150 (110)

167 (123)

Maximal effekt vid 2 000 varv/minut
vid transport/kraftuttag

✪ ISO-effekt
(kW)

160 (118)

170 (125)

-

-

-

Maximalt vridmoment

✪ Nm

607

649

585

681

711

Maximalt vridmoment vid
transport/kraftuttag

✪ Nm

681

711

-

-

-

Max. tillgänglig effekt vid
kraftuttagsaxeln
Max. effekt vid kraftuttaget vid
1 000 varv/min
OECD (noggrannhet +/– 2 %)

hk (kW)

130 (96)

140 (103)

115 (85)

130 (96)

140 (103)

Specifik bränsleförbrukning†

g/kWh

208

208

210

208

208

fabrikat

Motor
Diesel, direktinsprutning

Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

1106D-E66TA

1106D-E66TA

1106D-E66TA

1106D-E66TA

1106D-E66TA

Kylning/bränsleinsprutning

Vattenkyld, direktinsprutad diesel. Uppfyller Steg 3. Elektronisk Common Rail-insprutning
4 ventiler per cylinder

Insug
Volym/antal cylindrar

Turboladdad, med avlastningsventil och laddluftkylare
liter/antal

6.6/6

6.6/6

6.6/6

6.6/6

6.6/6

-

-

-

Dyna-6 - Speedmatching Semipowershift-växellåda, med 6 Dynashift-steg inom var och en av
de 4 elektrohydrauliskt styrda gruppväxlarna. Power Control och Speedmatching

-

-

-

Dyna-6 - AutoDrive
Som “Speedmatching”, plus
AutoDrive, vilket ger manuell, semieller helt automatiserade Dynashiftgruppväxlar

m

m

-

-

-

50 km/h maximal hastighet s

m

m

-

-

-

Krypväxlar Extra 12F/12B krypväxlar

m

m

-

-

-

Superkrypväxlar Extra krypväxlar, 24F/24B

m

m

-

-

-

Dyna-VT

-

-

Steglös, kontinuerligt variabel växellåda

Koppling
Manövrering och funktion

Framåt och bakåt, oljekylda flerlamellskopplingar med hydraulisk
aktivering och elektronisk styrning

Kraftöverföring

Fälthastighetsområde

0,03 – 28 km/tim framåt och 0,03 – 16 km/tim bakåt

Transporthastighetsområde

0,03 – 50 km/tims framåt och 0,03 – 38 km/tim bakåt

Kraftuttag (bak)
Manövrering och funktion

Oberoende, med elektrohydraulisk inkoppling, med manöverknappar för start/stopp på
bakskärmen samt vändtegsautomatik. Styrspak i hytten				

Växling: Utbytbar, flänsad
Styrning från hytten/externt

l/m

l/m

-/l

-/l

-/l

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

varv/min

1 980

1 980

2 100

2 100

2 100

1 000 varv/minut (axel med 21 splines)

varv/min

2 000

2 000

2 100

2 100

2 100

m

m

-

-

-

m /1 550

m /1 550

m /1 520

m /1 520

m /1 520

Drivhjulsberoende kraftuttag
Ekonomikraftuttag, 540 eller
1 000 varv/minut
Axeldiameter

l
m
–
s

=
=
=
=

Standard
Tillval
Ej tillämpligt/tillgängligt
Beroende på marknad/lagstiftning

varv/min

35 mm (13/8 “)
✪ = ISO TR 14396 (EG 97/68-värden stämmer överens med ISO-värden +/- 0,5 %)
†
= Optimal specifik bränsleförbrukning (tillverkarens test)
* = Skärmbredd uppfyller lagstiftningen om vägtransporthastighet på max. 40 km/h

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.

Perkins

Typ

Specifikationer

MF 6475
Motoreffekt, nominell

MF 6445

MF 6455

MF 6460

MF 6465

MF 6470

Frontkraftuttag och redskapslyft (m)
MF IFLS - Integrated Linkage System

-

-

-

m

-

Standardkoppling

m

m

m

-

m

Manövrering och funktion

Oberoende, elektrohydraulisk, 6 eller 21 splines, 35 mm (13/8 tum) kraftuttagsaxel.
1 000 varv/min vid 2 040 motorvarv/min

Frontlyftens kapacitet

kg

2 500

2 500

2 500

2 800/4 000

2 500

Trepunktslyft och hydraulik
Reglering av trepunktslyft
Max. oljeflöde/tryck
Öppet mittläge
Stängt mittläge (lastavkännande)

Elektronisk dragkraftsreglering, läge, Intermix, höjd/djup, sänkhastighet,
snabbsänkning och aktiv transportstyrning
liter/minut /bar
liter/minut /bar

Dragstänger
Max. lyftkapacitet i kopplingspunkter

l 57/200+33/17
m 110/200

l 57/200+33/17
m 110/200

l 57/200+33/17
m 110/200

l 57/200+33/17
m 110/200

l 57/200+33/17
m 110/200

7 00

l 5 850/
m 7 100

3

2

Snabbkopplingskrokar med kategori 2/3 kulor
kg

l 5 850/
m 7 100

l

Enkel-/dubbelverkande mekaniska hydraulventiler

l 5 850/
m 7 100

l 5 850/
m 7 100

Hydraulik
Hydraulventiler, antal/typ
- antal som standard

2

- antal

Upp till 4 mekaniska hydraulventiler

m

Tillval, endast CCLS-modeller

2

2

System för ventilmanövrering (SMS) med upp till 4 elektrohydrauliska ventiler

Styrning
Typ

Hydrostatisk, balanserad, teleskopisk rattaxel med lutningsfunktion

Bromsar
Med servo

-

-

m

l

m

Utan servo

l

l

l

-

l

Släpvagnsbromsar

Hydrauliska, pedalmanövrerade

Framaxel med fyrhjulsdrift
Differentialspärr

Hydralock (full till-/frånkoppling), med automatisk styrning

QuadLink-framaxelfjädring

m

m

m

m

m

Hjul och däck (Fullständigt utbud tillgängligt. Kontakta din återförsäljare.)
Fram

340/85R24/
13.6R24

340/85R28/
13.6R28

340/85R28/
13.6R28

380/85R28/
14.9R28

380/85R28/
14.9R28

Bak

420/85R34/
16.9R34

420/85R38/
16.9R38

420/85R38/
16.9R38

460/85R38/
18.4R38

460/85R38/
18.4R38

Spårvidder (med standardhjul och däck)
Fram - tvåhjulsdrift
(finns ej i Storbritannien)

m

1,54-2,33 m

1,54-2,33 m

1,54-2,33 m

-

-

Fram - fyrhjulsdrift/QuadLink

m

1,67-1,92

1,67-1,92

1,67-1,92

1,67-1,92

1,67-1,92

Bak

m

1,59-1,94

1,59-1,94

1,59-1,94

1,70-1,95

1,70-1,95

Vikter och mått (ungefärliga, med standardhjul och däck, fyrhjulsdrift, exkl. bränsle)
Minsta vikt, utan belastningsvikter

kg

4 150

4 220

4 570

5 240

4 610

Totallängd, inkl. dragstänger

m

4.25

4.25

4.32

4.79

4.32

Totalhöjd, inkl. hytt

m

2.78

2.82

2.82

2.90

2.86

Minsta bredd

m

1.98

1.98

1.98

2.28

2.28

Hjulbas

m

2.55

2.55

2.67

2.82

2.67

Vändcirkel
utan servobromsar, 2-/4-hjulsdrift

m

7.4/8.4

7.4/8.4

7.7/8.9

-/9.6

-/8.4

l/m liter

130/190

130/190

145/190

270/-

145/190

Mått (utan frontvikter)

Volymer
Bränsletankens volym

MF 6480

MF 7465

MF 7475

MF 7480

MF IFLS - Integrated Linkage System

m

m

m

m

m

Standardkoppling

-

-

-

-

-

Manövrering och funktion

Oberoende, elektrohydraulisk, 6 eller 21 splines, 35mm (13/8 tum) kraftuttagsaxel.
1 000 varv/min vid 2 040 motorvarv/min

Frontlyftens kapacitet

kg

2 800/4 000

2 800/4 000

2 800/4 000

2 800/4 000

2 800/4 000

Trepunktslyft och hydraulik
Reglering av trepunktslyft
Max. oljeflöde/tryck
Öppet mittläge
Stängt mittläge (lastavkännande)

Elektronisk styrning av dragkraft, läge, Intermix, höjd/djup, sänkhastighet,
snabbsänkning och aktiv transportdämpning
liter/minut /bar
liter/minut /bar

Dragstänger
Max. lyftkapacitet i kopplingspunkter

l 57/200+33/17
m 110/200

l 57/200+33/17
m 110/200

l 110/200

l 110/200

l 110/200

7 600

8 600

Snabbkopplingskrokar med kategori 2/3 kulor
l 7 100
m 8 000

l

Enkel-/dubbelverkande mekaniska
hydraulventiler

SMS + joystick: elektrohydraulisk/mekanisk

3

2/1

l 7 100
m 8 000

7 600

Hydraulik
Hydraulventiler, antal/typ
- antal som standard
- antal

m

Tillval, endast CCLS-modeller

3

Upp till 4 mekaniska hydraulventiler

2/1

2/1

N/A

System för ventilmanövrering (SMS) med upp till 4 elektrohydrauliska ventiler

Styrning
Typ

Hydrostatisk, balanserad, teleskopisk rattaxel med lutningsfunktion

Bromsar
Med servo

l

l

l

l

l

Utan servo

-

-

-

-

-

Släpvagnsbromsar

Hydrauliska, pedalmanövrerade

Framaxel med fyrhjulsdrift
Differentialspärr

Hydralock (full till-/frånkoppling), med automatisk styrning

QuadLink-framaxelfjädring

m

m

l

l

l

Hjul och däck (För fullständigt utbud tillgängligt. Kontakta din återförsäljare.)
Fram

380/85R28/
14.9R28

420/85R28/
16.9R28

380/85R28/
14.9R28

380/85R28/
14.9R28

420/85R28/
16.9R28

Bak

460/85R38/
18.4R38

520/85R38/
20.8R38

460/85R38/
18.4R38

460/85R38/
18.4R38

520/85R38/
20.8R38

Spårvidder (med standardhjul och däck)
Fram - tvåhjulsdrift

m

-

-

-

-

-

Fram - fyrhjulsdrift/QuadLink

m

1,67-1,92

1,67-1,92

1,62-1,97

1,62-1,97

1,75-1,87

Bak

m

1,76-2,02

1,76-2,02

1,62-2,00

1,62-2,00

1,67-2,00

Vikter och mått (ungefärliga, med standardhjul och däck, fyrhjulsdrift, exkl. bränsle)
Minsta vikt, utan belastningsvikter

kg

5 400

5 470

5 815

6 060

6 345

Totallängd, inkl. dragstänger

m

4.79

4.79

4.79

4.79

4.79

Totalhöjd, inkl. hytt

m

2.90

2.94

2.90

2.90

2.94

Minsta bredd

m

2.28

2.28

2.25

2.25

2.25

Hjulbas

m

2.82

2.82

2.82

2.82

2.82

Vändcirkel
utan servobromsar, 2-/4-hjulsdrift

m

-/9.6

-/10.0

-/9.6

-/9.6

-/10.0

l/m liter

270/-

270/-

270/-

270/-

270/-

Mått (utan frontvikter)

Volymer
Bränsletankens volym

l
m
–
s

=
=
=
=

Standard
Tillval
Ej tillämpligt/tillgängligt
Beroende på marknad/lagstiftning

✪ = ISO TR 14396 (EG 97/68-värden stämmer överens med ISO-värden +/- 0,5 %)
†
= Optimal specifik bränsleförbrukning (tillverkarens test)
* = Skärmbredd uppfyller lagstiftningen om vägtransporthastighet på max. 40 km/h

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.

kg

Specifikationer

MF 6475

Frontkraftuttag och redskapslyft (m)

MF 6400/7400-seriens
främsta egenskaper
Här följer en snabbgenomgång av några av de unika funktioner
som placerar MF 6400/7400-seriens traktorer i det absoluta
toppskiktet i mellaneffektsklassen.

01 Mycket effektiva, kraftfulla dieselmotorer,

05 Tillgänglig med Datatronic III, videokapacitet

02

06

byggda med hjälp av den senaste teknologin
för att producera maximalt vridmoment, utmärkt
bränsleekonomi och mindre avgaser.
Välj mellan 10 modeller i kategorin 100 - 170 hk
för att få precis den rätta traktorn för ditt
lantbruksföretag.

03 Rymlig, exceptionellt tyst hytt tillsammans

med branschledande komfortnivåer skapar en
avkopplande, stressfri arbetsmiljö för föraren.

04 MF 6400-seriens traktorer har den kända Dyna-6

semipowershift-transmissionen, medan 7400serien levererar kraften via den oslagbara och helt
variabla Dyna-VT-transmissionen.

och ISOBUS-kompatibel, tillsammans med
det mest omfattande och samtidigt enkla
vändtegshanteringssystemet.

Smidig, modern stil som ingår i Massey Fergusons
nya design.

07 Med transportboost på de flesta modellerna

innebär det att 40km/tim* kan uppnås vid
transportarbete, vilket minskar transporttider och
ökar operatörens produktivitet.

08 Ny gjuten framaxelupphängning och oljetråg med

bärande konstruktion som möjliggör montering av
frontlyften och kraftuttagssystemet, helt integrerat.

* Beroende på marknad/lagstiftning
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