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Mera kraft, större valfrihet, högre produktivitet
Nya mellaneffektssegmentet 5 modeller: 125 till 145 hk

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

MF 5400-serien: mer
kraft, nya funktioner,
större valfrihet
Modellerna i MF 5400-serien har genomgått en betydande
utveckling inom flera områden, områden som gör det möjligt
för lantbrukare att förbättra både produktivitet och effektivitet i
verksamheten.

Ett nytt segment
MF 5400-seriens ihållande
popularitet har fått en avsevärd
förstärkning med introduktionen
av ett antal förbättringar. Dessa
har som syfte att förse användarna
med mer effekt, förbättrade
prestanda och modernare
utseende, men samtidigt bevara
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5400-seriens rykte när det gäller
enkelheten i handhavandet,
tillförlitlighet och servicevänlighet.
För att tillgodose det växande
behovet hos olika lantbrukare
av större kraft, för att kunna
hantera ännu större redskap
som spar tid när det gäller

transporttillämpningar, har vi utökat
serien med två extra modeller
högst upp i hästkraftsserien.
Dessutom får föraren en utmärkt
arbetsmiljö tack vare hyttens höga
komfort.

03

En riktig allroundmaskin
De senaste motorerna med höga specifikationer ger en fantastisk
dragkraft och ekonomi över ett brett varvtalsregister.

Modellserie

1

04

Modell

Antal cylindrar

Effekt i hk
Nominellt1

Effekt i hk
Max.

Effekt i hk
Effektförstärkning
hk11

MF 5460

4

115

125

135

MF 5465

6

120

130

140

MF 5470

4

125

135

145

MF 5475

6

135

145

155

MF 5480

4

135

145

155

hk-siffror - ISO TR14396.

Hög kraftöverföring till hjul och
kraftuttag säkerställs med den
utmärkta Dyna-4 semipowershifttransmissionen, som regleras med
Massey Fergusons unika – enkla
– vänsterhandsanpassade Power
Control-reglage.
Oöverträffad komfort, med gott om
utrymme, en tyst hytt, förstklassig
sikt samt värme och ventilation
med höga prestanda, säkerställer
en arbetsmiljö där föraren kan
trivas.

Viktiga egenskaper: • Ny design med rena, moderna
linjer
Den nya uppfällbara motorhuven
ger förbättrad åtkomst för
regelbundet underhåll av luftfilter
och kylare.
• Senaste generationens
steg3-motorer
Bränsleeffektiva kraftpaket
med låga utsläpp som ger
förbättrade effekt- och 		
vridmoments- egenskaper och
minskar bränsleförbrukningen.
• Ny motortransportmatning
Bättre dragkapacitet, förbättrade
prestanda i uppförsbackar,
transporterar tyngre last
snabbare, vilket förkortar
färdtiden.
• Dyna-4-transmissionen är
nu standard
Enkel att använda, fyra 		
gruppväxlar fyra Dyna-shiftväxlar,
mindre effektförlust.

• Ny framaxelupphängning och
integrerad frontlyft (IFLS)
(tillval) på MF 5465/75
För ökad styrka och 		
manövrerbarhet.
• Uppfällbart kylpaket på
MF 5465/75
För enklare underhåll.
Det är din traktor – du
bestämmer
Till den nya MF 5400-serien kan
du välja mellan olika alternativ
för motorhuvens design, hyttens
höjd och därmed som köpare
skräddarsy din nya maskin att
motsvara de krav du ställer på den.
Du kan välja ett frisiktstak, samt
fabriksmonterade lastarfästen till
en frontlastare i MF 900-serien.

05

Mer kraft, lägre
bränsleförbrukning
Introduktionen av de senaste steg3-motorerna med common railinsprutning och fyra ventiler per cylinder innebär att nya MF 5400seriens traktorer i mellaneffektssegmentet är utrustade med samma
motorteknik som modellerna i MFs 6400- och 7400-serie.

Alla modeller har avsevärt högre
effekt vid 2 000 varv/min än
vad som tidigare uppnåddes
vid 2 200 varv/min – med ett
tillskott på hela 10 hk – i 3:
e och 4:e växelintervallet finns
ytterligare effekt tillgänglig för
transporttillämpningar.

06

Nya generationens motorer
Alla motorerna i den nya MF 5400serien med 4 eller 6 cylindrar har
högre effekt tillgänglig. Utmärkt
dragförmåga, imponerande
effektökning vid transport

– kombinerat med förstklassig
bränsleekonomi och okomplicerat
handhavande.

01 Common rail-insprutning och fyra ventiler per
cylinder gör att de uppfyller kraven för steg3.
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Vridmoment (Nm)

A

Vridmomentsreserv

Motorvarvtal - varv/min

B
A
Ökad effekt

B

Effekt

Vridmomentskurvan visar hur
“dragkraften” bibehålls när
motorvarvtalet sjunker och hur
den ökar med effektförstärkningen
A: Normal vridmomentskurva
B: Extra vridmoment, disponibelt när 3:ans eller 4:ans
gruppväxel är ilagd.
Effekten ökar när motorvarvtalet sjunker till mellan 2 200
och 2 000 varv/minut
A: Normal effektkurva
B: Extra effekt, disponibel när
3:ans eller 4:ans gruppväxel
är ilagd.

Motorvarvtal - varv/min
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transmissionen,
i en klass för sig
Den så populära och framgångsrika Dyna-4-växellådan är standard
i traktorerna i MF 5400-serien. Med Dyna-4 transmissionen
säkerställs en otroligt mjuk 4-växlad Dynashift-växling mellan var
och en av fyra snabbväxlar, vilket ger powershift-flexibilitet över
ett stort varvtalsintervall. Och med Power Control kan det inte
bli enklare.

För optimala fältprestanda kan
Dynashift och hög-/lågväxel
användas utan samtidig
användning av kopplingspedalen.
Den vänsterhandsmanövrerade
Power Control-spaken ger bekväm
manövrering av fram/back,
powershift-växling och frikoppling
med fingertoppsstyrning, vilket
lämnar högerhanden fri för
manövrering av redskap. Det
roterande sätet ger utmärkt sikt
över båda.

Gruppväxlar

3

Dynashift- register

2
A

1
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Kryp- och superkrypalternativ
Nära kontroll i låg hastighet
säkerställs med ytterligare 8-kryp
eller 16-superkryp växlar, vilket
möjliggör hastigheter ned till
500 m/tim respektive 160 m/tim.

Fältregister

4

01

Komfortkontroll
Mjuk eller snabb riktningsändring
– valet är ditt – justera enkelt
med komfortkontrollvredet och
du har den perfekta traktorn för
lastarbete.

Den T-formade
högerhandsanpassade
växelspaken flyttar du framåt
respektive bakåt när du växlar
mellan de fyra Dynashiftutväxlingarna. Du ändrar
intervallet bara genom att
trycka på intervallvalsknappen
medan spaken flyttas, varvid
hastighetsanpassningen
automatiskt väljer korrekt Dyna-4utväxling för traktorns hastighet.

1400

C

B

D

2200

Motorvarvtal

0

5

km/tim

10

15

20

Körhastighet, framåt/bakåt

30

40

(MF 5470, 18,4R38-däck)
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01 Dyna-4-växellådan erbjuder fyra Dynashift-växlar
inom varje växelgrupp med utmärkt överlappning
och 40 km/tim för snabba transporter.

02 Power Control-reglage.

03 Körning med Dyna-4 och
vänsterhandsmanövrerad
Power Control.

Friläge
N

Frikoppling

Körning framåt

Körning bakåt

Växla upp
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05 Reglagen och lamporna
på instrumentpanelen är alltid
tydligt synliga.

06 Med Dyna-4 kan du välja mellan
vänster- eller högerhandsväxling och variabel,
förarkontrollerad inkoppling av fram/back.

06

04

04 Enkelt, vänsterhandsmanövrerat
Power Control-reglage med flera
funktioner.

03

Växla ned
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Trepunktslyft av högsta
standard
Traktorerna i den nya MF 5400-serien är utrustade med
kraftfulla trepunktslyftar och Massey Fergusons välkända
högkapacitetshydraulik och kraftuttagsspecifikationer. Oavsett
uppgift har du all kraft du behöver. Styrka, tillförlitlighet och
enkelhet – allt detta får du med MF 5400-serien.

Kraftfull trepunktslyft
Med den höga lyftkapaciteten
säkerställs att tunga redskap
enkelt hanteras. Lyftens höjd
kan justeras med omkopplare
som är bekvämt monterade på
skärmen, så att redskap kan
monteras snabbt och enkelt.
Elektronisk trepunktslyftkontroll
(ELC) är mycket exakt och
reaktionssnabb, vilket säkerställer
hög arbetskvalitet.
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Okomplicerad hydraulik
Med en oljekapacitet på 57
liter/minut för trepunktslyft och
yttre hydraulik, finns det tillräckligt
med flöde och tryck för att
lyfta tunga redskap och förse
tillbehörsutrustning med kraft.
100 liter som tillval
Om du behöver extra oljeflöde
kan du som köpare av modellerna
MF 5460, 5465 och 5470 välja till

ett system med högre flöde, där
flödet från två pumpar kombineras
för att ge ett imponerande flöde
på 100 liter olja/minut till bara
hydraulventilerna.
eller CCLS
Som tillval finns också ett CCLShydrauliksystem (Closed Centre
Load Sensing) som ger 110 liter/
minut vid behov.

01 Skärmmonterade reglage
för trepunktslyften.

02 Upp till 4 hydraulventiler
kan specificeras.

03 Enkel aktivering och val
av hastighet på kraftuttaget.

04 Med en bekväm omkopplare
väljer du mellan kombinerat oljeflöde
för trepunktslyft eller lastare.

03

04
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06

05

06 Rikligt utrustad trepunktslyft.

02

05 Välj bland olika alternativ av
hydraulventiler för olika tillämpningar.

01

Drivlinans styrka medför
högre produktivitet

Bromsar och diffspärrar
Stora skivbromsar med konstant
trycksmörjning placerade i
bakaxeln ger trygg och tillförlitlig
bromsverkan. Med robusta främre
och bakre differentialspärrar
säkerställs att stabil dragverkan
alltid upprätthålls.

avsevärd förbättring av komfort
och kontroll. QuadLink har en
kompakt, enkel design där en
konstant fjädringshöjd automatiskt
upprätthålls, oavsett belastning på
axeln, i syfte att ge ökad stabilitet
med bättre komfort, produktivitet
och säkerhet – på fältet och vägen.

Axel för fyrhjulsdrift
Alla modeller har
centrummonterade drivaxlar, vilket
ger hög markfrigång och snäv
vändradie för smidig manövrering
och snäva svängar på vändtegen.

Automatisk växlingskontroll
Transmissionens styrenhet är en
standardfunktion på alla modeller,
som förenklar manövreringen
genom att delvis automatisera ett
antal vanliga funktioner som t.ex.
val av växelgrupp och styrning av
diffspärr och kraftuttag.

QuadLink-framaxel
Massey Fergusons välkända
fjädrande framaxel QuadLink
finns som tillval, vilket innebär en
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Standard- och
ekonomikraftuttag
Med fem tillval för kraftuttag
tillgängliga kan varje gårds behov
matchas exakt. Oberoende 540/1
000 varv/min är standardsystem,
med en ekonomiversion som
ger samma uteffekt vid lägre
motorvarvtal, vilket möjliggör
meningsfulla besparingar av
bränsle och lägre ljudnivåer i
hytten. Ett drivhjulsberoende
kraftuttag finns också att välja.
Frontlyft och frontkraftuttag
(tillval)
Att använda kombinationer av
bakre och främre redskap kan ge
stora tidsbesparingar – upp till
30 procent vid sådd till exempel.

01 Utmärkt markfrigång från
fyrhjulsdriftens framaxel.

02 Konstant fjädringshöjd
bibehålls med QuadLink.

03 Frontlyft och frontkraftuttag finns
som tillval för samtliga modeller.
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03

02

01

Rymlig, bekväm,
praktisk
Fokus på detaljer och en förståelse för användarens behov har gjort
arbetsmiljön i MF 5400-seriens traktorer superb. Välordnade, logiskt
placerade reglage i en tyst hytt kan inte annat än öka produktiviteten.

01
14

02

03

04

05

01 Mekaniskt eller luftfjädrat säte
(visas) kan väljas.
04 Reglage för att justera
ratten (tillval).

Aktiv transportdämpning (ATC)
Detta stötabsorberande system
minskar gungning hos redskap
som kan förekomma vid körning på
vändteg eller vid transport av tunga
redskap kopplade i trepunktslyften.
ATC är en standardfunktion på
alla traktorer i MF 5400-serien och
utgör en ytterligare förstärkning
av förarens komfort och säkerhet
genom att körningen blir snabbare
och mer följsam.

03 Utmärkt insteg till
hytten med plant golv.

Med ett val mellan mekanisk
fjädring eller luftfjädring (tillval)
och ett omfattande antal
inställningsmöjligheter kan
förarstolen skräddarsys efter
förarens önskemål. Tillvalet
med en luftfjädrad stol gör det
möjligt att snabbt via ett reglage
kompensera för förarens vikt

eller den aktuella terrängen. Ett
fällbart instruktörssäte är också
tillgängligt.

02 Fällbart instruktörssäte.

Standardhytthöjd, standard- eller
frisiktstak – vilken hyttdesign
för MF 5400-serien du än väljer,
erbjuder den rymliga, genomtänkta
inredningen avsevärd komfort och
utmärkt sikt i alla riktningar.

05 Breda, självrengörande fotsteg
ger ett säkert insteg i hytten.
06 Huvudreglagen grupperade till
höger, fram-/backväxelspaken till
vänster och gott om plats.

06
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Enkelt och
praktiskt

01

Alla huvudinstrument
och reglage är
väl synliga och
placerade exakt där
föraren förväntar sig
att de ska vara.

Från de stora lättlästa analoga
visartavlorna och panelerna till den
geniala ELC-‘musen’ har komfort
och enkelhet i handhavandet satts i
främsta rummet på dessa traktorer.
Rätt temperatur
Ett ventilationssystem bestående
av en fläkt med fyra hastigheter och
värme med hög kapacitet är standard
på alla modeller. Värmesystemet
består av sex justerbara och två fasta
ventiler för snabb uppvärmning och
avfrostning. Luftkonditionering finns
också som tillval.

02

05

Tillvalet med frisiktstak är mycket
tilltalande vid regelbundet
frontlastararbete, genom att även
högt lyftande lastare förblir fullt
synliga vid maximal lyfthöjd. Ett
sluttande glastak, komplett med
solskydd som kan öppnas för
ytterligare ventilation.
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01 Dag eller natt
- enastående komfort
och sikt.

02 ELC-reglaget ger
snabb och enkel styrning
av lyfthöjden.

03 Lysdioder indikerar
trepunktslyftens läge.

04 Tydlig, enkel
instrumentering.

05 Takmonterad värme
och ventilation.

06 Modeller med
frisiktstak (tillval) har
sidomonterad radio.

07 Ventilationsreglage.

08 Den öppningsbara
vindrutan (tillval) ger
extra ventilation.

09-11 Utmärkt runtomsikt.
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11

10

08

07

06

04
03

Mer kraft, ökad
mångsidighet
De nyare tilläggen till den mycket populära MF 5400-seriens
sortiment – MF 5475 och 5480 – ger mer kraft och större
mångsidighet, samtidigt som de fortfarande är okomplicerade
maskiner.

01
18
01

Verksamheter med blandat
lantbruk växer och blir större inom
hela det växande EU området,
vilket berättigar användandet av
allt större redskap, som i sin tur
skapar ett behov av högre effekt.
Fram till nu innebar ett högre
effektbehov en uppgradering till
en större, mer sofistikerad och dyr
traktor, med funktioner som många
lantbrukare inte anser nödvändiga.
MF 5475 och MF 5480 genererar
145 hk vid 2 000 varv/min, och
båda klarar av en mängd olika
uppgifter – på gården, på åkern
och ute på vägarna.

Under utvecklingen av dessa
modeller har Massey Ferguson
tagit tillfället i akt att introducera ett
antal design- och konstruktionsförbättringar med målsättningen
att sänka driftskostnader och öka
drifteffektiviteten.
Mest påtagligt för många
användare blir de nya ekonomiska,
effektiva dieselmotorerna med
låga utsläpp – en 6,6-liters
sexcylindrig i MF 5475 och en ny
4,9-liters fyrcylindrig i MF 5480
– motorer som ger högreeffekt vid
lägre varvtal och som dessutom
ger 10 hk effektförstärkning vid
transportarbete.
Sedan har vi den lovprisade
Dyna-4-transmissionen, en
standardfunktion i både MF 5475
och MF 5480 som förenklar
körningen samtidigt som
effektförlusterna hålls mycket låga.

Ett uppgraderat hydrauliksystem
säkerställer att alla typer av
utrustning kan användas med
högsta effektivitet. Pumpen med
variabelt flöde pumpar endast
den mängd olja som krävs,
vilket minimerar effekt- och
bränsleförbrukningen.
Nya moderna linjer och en uppfällbar
motorhuv för enkel åtkomst av
motor och viktiga komponenter
gör MF 5400-seriens utseende mer
likt de större modellserierna från
Massey Ferguson.
Ett nytt kylarpaket på MF 5475 och
MF 5465 ger enklare åtkomst till
kylarna och luftfiltret för rengöring.
Dessa modeller kan även utrustas
med den nya integrerade frontlyften.

01 Välutrustad trepunktslyft och kraftfull hydraulik för
hantering av krävande redskap.

Massey Ferguson har under
många år bevarat sin ledande
position inom traktorutveckling
genom att förutse trender inom
världens lantbruk och därefter
skapat verktyg efter lantbrukarnas
behov. Dessa två traktorer utgör ett
klassiskt exempel på den strategin.

MF 5475 och MF 5480 –
okomplicerad effekt som levereras
mjukt och effektivt. Stryktålig,
pålitlig och mångsidig för den nya
tidens lantbruk.
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Extra effekt utan extra
ansträngning
MF 5400-seriens mellanklasstraktorer erbjuder ett branschledande
paket: Funktioner med hög specifikationsnivå omfattar bl.a.
Common rail-insprutning, fyra ventiler per cylinder, lägre
bränsleförbrukning.
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MF 5400-serien är vårt hittills mest
mångsidiga sortiment. Traktorerna
är konstruerade för att användas i
ett stort antal tillämpningar som
t.ex. gräsklippning, transport, arbete
med lastare och jordbearbetning.
Vi har det du behöver
En egenskap på den här serien
som är mycket värt att notera är
“PowerBoost”.
Den här förstklassiga funktionen
är perfekt vid transport i och med
att du på samtliga växlar i 3:e
och 4:e växelgruppen har extra
motoreffekt tillgänglig inom hela
varvtalsområdet från 1 400 till
2 200 varv/min.

PowerBoost är standard på alla
mellaneffektsmodeller i MF 5400serien, vilket innebär att du vid
alla transportarbeten och även vid
viss jordbearbetning har tillgång
till en högre effekt. Det finns
inga knappar eller omkopplare,
motor och transmission sköter
tänkandet.
När föraren lägger i antingen
3:ans eller 4:ans gruppväxel skiftar
styrenheten för motorn automatiskt
motorkurva och ger högre effekt och
vridmoment hela vägen från 8 km/h
upp till 40 km/h. PowerBoost ger
extra effekt vid lägre motorvarvtal
för förbättrad produktivitet.
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Snabbt och enkelt
rutinunderhåll

Din nya MF 5400traktor är levererad.
Vad händer sen?
What now?

För det första kommer du att
bli glatt överraskad över hur
lättmanövrerad den är. Lägg sen
till de låga driftskostnaderna, de
långa serviceintervallerna och
AGCO:s omfattande och effektiva
servicenätverk.
Principen för hur motor och andra
komponenter har konstruerats
och dess placering gör det enkelt
att komma åt för rutinunderhåll.
Perioderna mellan byte av
olja och filter har förlängts.
Transmissionsolja och filter
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behöver exempelvis endast bytas
var 800:e eller var 1 200:e timme
och intervallet för byte av motorolja
är 400 timmar.
Att äga och underhålla en
Massey Ferguson-traktor har
aldrig varit enklare.

01 Den uppfällbara motorhuven med
stor öppningsvinkel ger enkel åtkomst.

02 Bränslepåfyllning i marknivå innebär
effektiv tankning utan spill.

03 Genom att dra i ett handtag får du
åtkomst till luftfiltret för rengöring.

04 Luftfiltret för hytten nås utifrån
och håller hytten fri från damm.

01

05 Enkel åtkomst till batteriet när
skyddsluckan avlägsnats.

03

04

05
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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
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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 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.

MF 5460

MF 5465

MF 5470

MF 5475

MF 5480

Nominell effekt vid 2 200 varv/minut

Motoreffekt, nominell
✪ ISO-effekt (kW)

115 (85)

120 (88)

125 (92)

135 (99)

135 (99)

Maximal effekt vid 2 000 varv/minut

✪ ISO-effekt (kW)

125 (92)

130 (96)

135 (99)

145 (106)

145 (106)

Maximal effekt vid transport

✪ ISO-effekt (kW)

135 (99)

140 (103)

145 (106)

155 (114)

155 (114)

Maximalt vridmoment

✪ Nm

525

543

585

607

625

Maximalt vridmoment vid transport

✪ Nm

545

585

625

649

652

Maximal effekt vid kraftuttaget vid
540 varv/min
(onoggrannhet +/- 2 %)

OECD-effekt
(kW)

103 (76)

108 (79)

113 (83)

123 (91)

123 (91)

Specifik bränsleförbrukning†

g/kWh

208

210

205

208

205

fabrikat

Perkins

Perkins

AGCO SISU
POWER

Perkins

AGCO SISU
POWER

typ

1104D-E44TA

1106D-E66TA

44CTA

1106D-E66TA

49CTA

4.4/4

6.6/6

4.9/4

Max. tillgänglig effekt på kraftuttagsaxeln

Motor
Vattenkyld, direkt
insprutningsmotor, diesel

Insug
Volym/antal cylindrar

Turbo/Direktinsprutning
liter/antal

4.4/4

6.6/6

Luft-/bränsletillförsel

4 ventiler/Common Rail-insprutningssystem

Avgas, sidomonterat

l

l

l

l

l

Standard: 16F/16B Dyna-4
Semipowershift-växellåda med
vänsterhandsmanövrerad Power Control
med 4-speed powershift-växlar och
Power Shuttle. Växelanpassning med
Speedmatching.
40 km/h maximal hastighet

l

l

l

l

l

8 extra krypväxlar framåt/bakåt

m

m

m

m

m

16 extra superkrypväxlar framåt/bakåt

m

m

m

m

m

Kraftöverföring

Kraftuttag (bak)
Manövrering och funktion

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

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

varv/min

1980

1980

1980

1980

1980

1 000 varv/minut (axel med 21 splines)

varv/min

2000

2000

2000

2000

2000

Drivhjulsberoende kraftuttag

m

m

m

m

m

Ekonomikraftuttag

m

m

m

m

m

varv/min

1550

1550

1550

1550

1550

kg

2500

2800

2500

2800

2500

540 eller 1 000 varv/min
Frontlyft och kraftuttag
Frontlyftens kapacitet
Kraftuttag, funktion och kontroll

Oberoende, elektrohydraulisk, 6 eller 21 splines, 35 mm (13/8in) i diameter
Kraftuttagsaxel. 1 000 varv/min. vid 2 040 motorvarvtal

Redskapslyft och hydraulik
Reglering av trepunktslyft

Elektronisk styrning av dragkrafts-/lägesreglering och Intermix, plus aktiv
transportdämpning (ATC)

Max. oljeflöde - Steg 1

42 liter/min, till växling, diff.-spärr, kraftuttag, fyrhjulsdrift, styrning, bromsar, koppling
och smörjning

Max. oljeflöde - Steg 2

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

Kombinerat flöde - (tillval)

Steg1-pump plus kombinerat flöde med 100 liter/
min till hydrauluttagen

–

–

Strömbrytare på den högra konsolen aktiverar flöde
och “låser” lyften

–

–

– Styrning

Dragstänger, krok
Kategori
Maximal lyftkapacitet i kopplingspunkter
horisontella dragstänger

l

l

l

l

l

(I/II/III)

II/III

II/III

II/III

III

III

kg l

5000

5000

5000

6000

6000

kg m

6000

6000

6000

–

–

m

m

m

m

m

m

110/200

110/200

Stängt mittläge (lastavkännande)
Liter/min / bar

m

m

MF 5460

Manövrering

MF 5465

MF 5470

MF 5475

MF 5480

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

l /m

Bromsar
Typ

Oljekylda skivbromsar med hydraulisk styrning

Parkeringsbroms

Oberoende skivbroms på växellåda, handspaksmanövrerad

Släpvagnsbroms, hydraulisk

l

l

l

l

l

pneumatisk

–

m

–

m

–

Hydralock differentialspärr

l

l

l

l

l

QuadLink-framaxelfjädring

m

m

m

m

m

10.00-16 /
13.6R28

10.00-16 /
14.9R28

10.00-16 /
14.9R28

10.00-16 /
14.9R28

10.00-16 /
14.9R28

16.9R38

18.4R38

18.4R38

18.4R38

18.4R38

Framaxel med fyrhjulsdrift

Hjul och däck
Fram

två- eller
fyrhjulsdrift

Bak
Förarmiljö
I standardutrustningen ingår:

Deluxe-hytt med plant golv, vertikalt sidomonterat avgasrör, tonade rutor, öppningsbara
sido- och bakrutor, fläkt med fyra hastigheter och värmeenhet, mekaniskt vridbart säte,
radio/CD-spelare, elektronisk trepunktslyftskontroll, två hydraulventiler, två främre och
två bakre arbetsljus, roterande varningsljus.

Extrautrustningen omfattar bl.a.:

Komplett luftkonditionering, pneumatiskt fjädrad stol, instruktörssäte, spolare/torkare för
bakruta, extra arbetslampor, en eller två extra hydraulventiler, backspegel för dragkrok,
frisiktstak, öppningsbar framruta, taklucka.				

(OBS! Fråga din återförsäljare om prisvärda utrustningspaket för MF 5400-serien)
Mått och vikter (ungefärliga, utan bränsle)
Vikt - hytt, fyrhjulsdrift

kg

4320

5400

4510

5400

4610

Längd, inklusive dragstänger

m

4.30

4.82

4.37

4.82

4.37

Över hytten - standard

m

2.74

2.80

2.77

2.80

2.77

Hjulbas

m

2.55

2.83

2.67

2.83

2.67

Vändcirkel - diameter utan servobromsar,
fyrhjulsdrift

m

8.40

9.60

8.90

9.60

8.90

Bränsletankens volym

liter l

145

150

145

150

145

liter m

200

215

200

215

200

Höjd

l = Standard
m = Tillval
– = Ej tillämpligt/tillgängligt

✪ = ISO TR14396
† = Optimal specifik bränsleförbrukning (tillverkarens test)

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.

hytt

Specifikationer

Hydraulik

MF 5400 höjdpunkter
Den här populära Massey Ferguson-seriens mellaneffektstraktorer
kommer att förändra din verksamhet avsevärt på ett lönsamt sätt.
Oavsett om du är lantbrukare eller entreprenör ska du ta en titt på
MF 5400-seriens imponerande funktioner.

01 Större valfrihet än någonsin tidigare – nu finns det
en traktor i MF 5400-serien som är skräddarsydd
efter just din lantbruksverksamhet.

02 De effektiva motorerna med hög dragförmåga

ger utmärkt bränsleekonomi över ett brett
motorvarvtalsregister. Ny transportförstärkning gör
att tyngre last kan flyttas på kortare tid. 125-155
hästkrafter!

03 Den enkla och lättmanövrerade Dyna-4-

transmissionen är nu standard på alla modeller.
Enkelhet är nyckeln, med Power Control-spaken
för enkel växling mellan fram/back.

05 Tack vare en kraftfull trepunktslyft kan tunga
redskap hanteras med lätthet.

06 Högpresterande hydraulik genererar ett oljeflöde

och tryck som är mer än tillräckligt för att lyfta stora
redskap och förse hydrauldrivna redskap med kraft.

07 Ny framaxelupphängning med integrerad frontlyft
(tillval) på MF 5465/75, för större kraft och bättre
manövrerbarhet.

08 Ny design, med mjuka och moderna linjer.

04 Tyst och rymlig hytt som ger en oöverträffad

komfortnivå och panoramasikt för föraren,
samt värme- och ventilationssystem med höga
prestanda.

är ett världsomspännande varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO Limited. 2009 | Swedish/14670/0309/3m

