
35 hk - 40 hk MF 1700 M
Massey Ferguson breddar kontinuerligt sitt produktsortiment 
för att kunna tillgodose kunderna med maskiner som exakt 
matchar deras behov. Man stärker nu sitt sortiment av 
kompakta traktorer genom att introducera två nya modeller 
på 35-40 hk i MF 1700 M-serien.

Den nya MF 1700 M-serien har hög specifikationsnivå, 
vilket inkluderar en 1 825 cc motor som uppfyller 
avgaskravet steg V, en ny hydrostatisk transmission (med 
exakt manövrering och högre topphastighet) liksom en 
ny fabriksmonterad hytt. Konstruerade för att med lätthet 
hantera en mängd tillämpningar, leverera dessa traktorer 
allra högsta prestanda, kraft, tillförlitlighet och komfort.

MF 1700 M-serien arbetar med en smidig effektivitet, som 
gör det lätt att komma åt besvärliga hörn, låga byggnader 
och områden med begränsad åtkomst. Traktorerna är lika 
hemmastadda i fältarbete med olika redskap som med 
transportarbete och är experter på att klippa en golfbana 
med omsorg och precision.

Oavsett om du driver ett lantbruk, sysslar med grönyteskötsel 
eller entreprenörsverksamhet kan du förlita dig på att 
MF 1700-serien hjälper dig att leverera bästa arbetskvalitet 
med hög effektivitet, prestanda och tillförlitlighet.

FRÅN MASSEY FERGUSON



MF 1700 M
• Plattforms- och hyttversion, 35 hk till 40 hk och vridmoment upp till 125 Nm.

• Trecylindrig dieselmotor som uppfyller de strikta kraven för steg V avgasrening genom 
att använda Massey Fergusons prisbelönta “allt-i-ett”-system, vilket nu omfattar ett 
okomplicerad dieselpartikelfilter. Tack vare allt-i-ett-systemets positionering, under 
hytten, hjälper detta till att bibehålla traktorns utmärkta sikt.

• Ny hydrostatisk transmission med en maxhastighet på 34,2 km/h. Den hydrostatiska 
transmissionen kombinerar enkel användning med hög prestanda. Dess avancerade 
reglage gör det möjligt för föraren att byta riktning med en enda pedal, liksom ställa 
in, lagra och justera farthållarens hastigheter. En gaspedal/riktningsväljare underlättar 
kontrollen ytterligare, och låter föraren arbeta mer effektivt och bekvämt.

• Ett okomplicerat högpresterande hydraulsystem med öppet centrum levererar 
hydraulkraft med ett totalt hydraulflöde på upp till 41,5 liter/min, vilket möjliggör att 
MF 1700 M-serien kan hantera en mängd olika moderna redskap och utrustning.

• Nytt reglage för det oberoende kraftuttaget erbjuder val av tre driftlägen. Traktorerna 
levereras utrustade med ett mittmonterat kraftuttag (2 000 varv/min) och bakre 
kraftuttagsdrivning med 540/750 varv/min som standard.

• Alla modeller är utrustade med en trepunktslyft med 1 200 kg lyftkapacitet, kat. 1

• Den nya 1 065 mm breda och fabriksmonterade kategori 2-hytten erbjuder hög komfort 
för föraren i en tyst och bekväm miljö.

• De rymliga plattformsversionerna ger säkert och enkelt insteg tack vare två handtag 
och ett fotsteg på vänster sida av traktorn. Förarna hålls säkra, väl skyddade av en 
standardmonterad störtbåge.

• Komfort och bekvämlighet ökas ytterligare genom en omfattande mängd standard
utrustning, inklusive luftkonditionering, uppvärmd bakrutedefroster, fyra LED arbetsljus 
samt förberedd för radio (antenn + högtalare), två USB-uttag och plats för mobiltelefon.

• Ett nytt, förbättrat 1 500 mm brett klippaggregat är utrustat med tre knivar och 
erbjuder klipphöjder från 20 mm till 115 mm, justerbart från förarsätet i åtta steg 
och markfrigång på upp till 150 mm.

• Mowerdeck Overridesystemet gör montering och demontering enkel genom att helt 
enkelt köra fram traktorn till, och över, klippaggregatet.

Vikter och mått Hyttversion ROPS
Modeller MF 1735 M / MF 1740 M MF 1735 M / MF1740 M

Vikt kg 1 500 1 325

Total längd mm 3 090

Total bredd (till trappsteg) mm 1 415 1 370
Total höjd mm 2 175 2 455

Hjulbas mm 1 695
Framdäck 26 x 10,5-12
Bakdäck 13,6-16

Motor MF 1735 M MF 1740 M

Effekt (varv/min) hk (kW) 35(25) (✪ ISO hk (kW)) 40(29) (✪ ISO hk (kW))

Cylindrar/volym antal/cc 3 (turbo) / 1 825

Bränsletankens volym liter 36

Transmissionstyp

 l Hydrostatisk (HST)

Kraftuttag

Inkoppling Oberoende
Varvtal, bakre kraftuttag varv/min 540/750 (540E) 

Mittkraftuttag l 2 000

Utvändig bakre kraftuttagsbrytare monterad på stänkskärmen l

Däckutrustning

Lantbruksdäck
Fram 7-14
Bak 9,5-24

Grönytedäck
Fram 315/80D-16
Bak 24 x 8,5-12

Tillval grönytedäck
Fram 13,6-16
Bak 26 x 10,5-12

Bakaxel 
Differentialspärr l

Bromsar, interna, bromsskiva – våt broms l

3-punktslyft, kulände kat. 1 l

Dragkraftsreglering l

Lyftkapacitet kg 1 200
Hydraulpumpens kapacitet liter/min 41,5

Hydraulventiler 2

Bakre störtbåge, fällbar l

Hytt m

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

Specifikationer

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell 
som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i 
specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din 
Massey Ferguson-handlare eller återförsäljare före inköp.

Det finns en rad tillvalsutrustning för ännu bättre produktivitet.
Kontakta din lokala Massey Ferguson-återförsäljare om du vill ha fullständig information.

© AGCO SAS. 2020  | A-SV-17173/0420  |  Svenska

®  är ett världsomfattande varumärke som tillhör AGCO.


