
MF 1500 & 
MF 1700 M 

20–67 k

PŘÍMOČARÉ A SPOLEHLIVÉ 
KOMPAKTNÍ TRAKTORY



MF 1500 & 
MF 1700 M 
Požadujete vyšší 
míru výkonnosti od 
kompaktnějšího stroje?
Pokud je odpověď ano a požadujete 
traktor, který je kompaktní a 
vytrvale fungující, jsou tyto 
traktory právě pro vás.

Modely MF 1500 a MF 1700 M si 
poradí se širokou škálou činností 
- zemní práce, obecní práce a 
řada zemědělských činností – 
a jsou vyrobeny podle stejně 
nekompromisních norem jako 
větší traktory Massey Ferguson.

Všech sedm modelů od 20 do 67 k se 
dodává standardně s pohonem čtyř 
kol a variantami vývodového hřídele 
a k tomu s několika hydrostatickými 
či mechanickými převodovkami. U 
modelu MF 1700 M můžete volit 
tichou kabinu nebo plošinový model, 
tudíž tyto traktory jsou ideální 
volbou pro menší zemědělské 
provozy a další práce pro obce.

Modely MMF 1500 a MF 1700 M 
efektivně zvládnou práci v uzavřených 
prostorech, nízkých budovách a 
oblastech s omezeným přístupem, 
jsou tedy doma na poli při práci s 
nářadími, na vozovce v přepravním 
režimu nebo při perfektním 
sekání golfového hřiště, kde je 
nezbytná pečlivost a přesnost.

Společnost Massey Ferguson 
zaručuje, že tyto stroje jsou 
navrženy a vyrobeny podle 
nejpřísnějších norem kvality, takže 
poskytují zákazníkům maximální 
efektivitu, spolehlivost a komfort.
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VÁŠ KOMPAKTNÍ 
TRAKTOR LETMÝM 
POHLEDEM

KABINA

VYTVOŘENO PRO VÝKON

VYROBENO PRO ÚČINNOST 
A UDRŽITELNOST
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NA VÝBĚR MÁTE ZE SEDMI MODELŮ, VŽDY JE TO JEDNA 
Z NEJLEPŠÍCH VOLEB, KTERÉ KDY UČINÍTE.

MF 1520 MF 1525 MF 1735 M MF 1740 M MF 1750 M MF 1755 M MF 1765 M

Motor
3 válce / 1,1 

l Stage V 
3 válce / 1,5 

l Stage V 
3 válce / 1,8 l Stage V 4 válce / 2,4 l Stage V

Sklopné ROPS / kabina ROPS Kabina/ROPS Kabina Kabina/ROPS

Převodovka Mechanická 
(8Fx8R)

Hydrostatická, 3 rozsahy (HST) Mechanická 
(12Fx12R)

Mechanická 
(12Fx12R) a HST

Max. výkon (k) 20 25 35 40 49 54 67

Max. kroutící 
moment (Nm)

63 76 110 125 140 188 200

Zvedací kapacita (kg) 600 1 200 1 580
HST: 1 580

Mech.: 1 600

VÁŠ 
KOMPAKTNÍ 
TRAKTOR 
LETMÝM 
POHLEDEM 

Bezkonkurenční kvalita výroby a špičkové zpracování 
společně zaručují dlouholetou spolehlivost těchto traktorů.

Kromě vysoké úrovně standardního vybavení jsou všechny 
modely dodávány s řadou dalších funkcí, které dále rozšiřují 
jejich výbavu a splní potřeby specializovaných uživatelů.

Nízké provozní náklady, snadná údržba a 
vysoká zbytková hodnota jsou všechny součástí 
vlastnictví stroje značky Massey Ferguson. 

Obraťte se na místního prodejce a dozvíte se, jak mohou 
modely MF 1500 a MF 1700 M prospět vašemu podnikání.

Nízké provozní náklady
 A Snadný přístup ke každodenní údržbě

 A Smluvní programy oprav a údržby MF Care

Efektivnější hnací soustavy 
přinášejí vyšší produktivitu 

 A Výkonné, úsporné a vysoce spolehlivé 
motory: 20 k – 67 k 

 A K dispozici s různými převodovkami, 
které zajistí přesnější a úspornější provoz: 

mechanické nebo hydrostatické

4



Absolutní pohodlí pro vyšší 
produktivitu pracovního dne  
 A Středová montáž, sklopná dopředu nebo zadní ROPS 
- nízké uložení a minimalizace poškození plodin 

 A Prostorné kabiny montované od výrobce (k 
dispozici u některých modelů) pro vyšší pohodlí 

 A Ergonomické ovladače s barevnými kódy

 A Široká škála pneumatik pro různé použití: 
zemědělství, hřiště a smíšené služby

Pracuje rychleji s nejnáročnějšími nářadími 
 A Kontrola tahu a snímač horního napojení pro přesnou 
kontrolu hloubky pluhu nebo pracovního nářadí 

 A Nezávislý zadní vývodový hřídel u všech 
modelů. S přídavným středovým vývodovým 
hřídelem, který je standardní výbavou 
hydrostatických modelů pro různé činnosti 

 A Všechny modely mají pohon 4 kol a různé 
možnosti volit hydraulické funkce a vývodové 
hřídele pro práci s různým pracovním 
nářadím, čímž se zvyšuje variabilita 

 A Volitelný pohon 4 kol se zadní uzávěrkou diferenciálu 
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SKUTEČNĚ 
KOMPAKTNÍ 
TRAKTOR  
PODLE VAŠICH 
POTŘEB
OBČAS JSOU DROBNÉ DETAILY 
TY NEJZÁSADNĚJŠÍ.

DOKONALÝ VÝBĚR PRO MALÉ 
ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY 
VYŽADUJÍCÍ KOMPAKTNĚJŠÍ A 
VARIABILNĚJŠÍ TRAKTOR.
Ideální i pro provozy spojené s koňmi 
a pro obecní sektor, kde jsou pro 
každodenní činnosti nezbytné odolné 
stroje, které se snadno používají.

Výkon 20 k
Objem palivové nádrže 28 litrů
Mechanická převodovka - 8x8
Mechanické zapojení vývodového hřídele
ROPS sklopné dopředu, montáž uprostřed
Přídavný externí ventil vzadu
Prostorná, pohodlná oblast obsluhy s ovladači, 
které jsou pro uživatele snadno dostupné
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup

IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ NA GOLFOVÝCH 
HŘIŠTÍCH, V OKOLÍ VEŘEJNÝCH 
PLOCH A AKADEMICKÝCH BUDOV I 
NA SPRAVOVANÝCH POZEMCÍCH. 
Model MF 1525, který se již zabydlel v 
oboru péče o obecní prostory, koňské a 
volnočasové provozy, prokazuje, že je ideální 
volbou pro správu pozemků a zemní práce. 

Výkon 25 k
Objem palivové nádrže 28 litrů
Hydrostatická převodovka (HST)
Středový vývodový hřídel jako standard
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele
Vzadu montované sklopné ROPS
Dva přídavné externí ventily vzadu
Prostorná, pohodlná oblast obsluhy s ovladači, 
které jsou pro uživatele snadno dostupné
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup
K dispozici žací lišta

VYNIKAJÍCÍ VOLBA PRO 
PROFESIONÁLY V OBLASTI 
ZEMNÍCH PRACÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ. 
Model MF 1735 M si vede výborně 
jako stroj pro zemní práce i jako 
specializovaný zemědělský traktor.

Výkon 35 k
Objem palivové nádrže 36 litrů
Hydrostatická převodovka
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele 
Středový vývodový hřídel jako standard 
Vzadu montované sklopné ROPS
Nová kabina zaručuje řidičům tišší prostředí
Dva přídavné externí ventily vzadu 
Dva externí ventily montované uprostřed u kabinové verze
Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup
Volitelný přední závěs a přední vývodový hřídel
K dispozici žací lišta

MF 1520 MF 1525 MF 1735 M
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SPOLEHLIVOST, ODOLNOST 
A VELKÁ VARIABILITA. 
Model MF 1740 M vám nabízí vyváženou 
sestavu a s výkonným motorem tento 
traktor zajišťuje vynikající výkon.

Výkon 40 k
Objem palivové nádrže 36 litrů
Hydrostatická převodovka
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele 
Středový vývodový hřídel jako standard
Nová kabina poskytuje řidičům tiché prostředí
Vzadu montované sklopné ROPS
Dva přídavné externí ventily vzadu
Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Dva externí ventily montované uprostřed u kabinové verze
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup
Volitelný přední závěs a přední vývodový hřídel
K dispozici žací lišta

VŠE, CO U KOMPAKTNÍHO TRAKTORU 
POTŘEBUJETE, s výhodou výkonného 
motoru, pohodlné kabiny a hydrostatické 
převodovky pro širokou škálu činností.

Výkon 49 k
Objem palivové nádrže 53 litrů
Hydrostatická převodovka
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele 
Středový vývodový hřídel jako standard
Nová kabina poskytuje řidičům tiché prostředí
Dva přídavné externí ventily vzadu
Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Dva externí ventily montované uprostřed
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup

POSKYTUJE NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ 
VÝKONU, SPOLEHLIVOSTI A KOMFORTU 
A MŮŽE SE SNADNO POUŽÍVAT 
PRO ŠIROKOU ŠKÁLU ČINNOSTÍ.

Výkon 54 k
Objem palivové nádrže 53 litrů
Mechanická převodovka 12x12 
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele
Středový vývodový hřídel jako standard
Nová kabina poskytuje řidičům tiché prostředí
Dva přídavné externí ventily vzadu
Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Dva externí ventily montované uprostřed 
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup

VŠE, CO POŽADUJETE OD 
KOMPAKTNÍHO TRAKTORU,  
s výhodou jeho motoru, volitelné kabiny a 
řady převodovek pro nejrůznější činnosti.

Výkon 67 k
Objem palivové nádrže 53 litrů
Výběr ze dvou převodovek - mechanická 
12x12 nebo hydrostatická
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele
Středový vývodový hřídel jako standard 
Nová kabina poskytuje řidičům tiché prostředí
ROPS montované vzadu (mechanická verze)
Dva externí ventily montované uprostřed
Dva přídavné externí ventily vzadu
Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup

MF 1740 M MF 1750 M MF 1755 M MF 1765 M

Ideální pro 
zemědělství

Ideální pro 
zemní práce
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KABINA
Vyrobeno pro pohodlí řidiče 
Kabina dostupná u řady MF 1700 M 
je místem, kde si můžete sednout 
a těžit z výhod, když dny navazují 
jeden na druhý ve velmi produktivním 
prostředí, v němž se spojuje pohodlí, 
ticho, snadná použitelnost a kvalita.

Obsluha najde ideálně po ruce veškeré 
ovladače a nastavitelný sloupec řízení zajistí, 
že řidič bude vždy sedět v co nejpohodlnější 
poloze. Tento moderní design také přináší 
vyhřívané zpětné zrcátko, dvě zdířky USB, 
nabíjecí port 12 V a dokonce speciální držák 
na váš mobilní telefon*. Ve výbavě je také 
příprava na rádio včetně reproduktorů.

*V závislosti na modelech
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PROSTŘEDÍ OBSLUHY
Poloha řidiče, skosená kapota a vodorovně uložený 
výfuk zaručují vynikající výhled. Všechny modely 
mají silniční světlomety a provozní světla LED 
jako standard u kabinových modelů, umožňují 
tedy zvládat naléhavé činnosti i po setmění.

Zpětná zrcátka na obou stranách dále 
zlepšují výhled řidiče a majáček lze 
snadno aktivovat stisknutím spínače.

Prostorná plošina obsluhy obsahuje téměř 
plochou podlahu se snadným přístupem z obou 
stran za využití dvou madel a schůdku. Plně 
nastavitelná sedadla umožňují obsluze nastavit 
dokonalou jízdní polohu pro maximální pohodlí.

Plošinové modely mají sklopnou ochranu ROPS 
jako standard a dodávají se s ovladači obsluhy 
podle stejných norem jako u kabinových verzí.

VÝHLED 
pro lepší efektivitu, pohodlí i bezpečnost

2 STUPNĚ VÝBAVY 
Kabinová a plošinová verze*

POHODLÍ 
oblast obsluhy s nastavitelným sloupkem 

řízení a praktickými ovladači
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PODPORA TELEFONU se 2 porty 
USB a zásuvkou 12 V

Prakticky umístěná páka 
ručního ovládání plynu

POHODLNÉ PRACOVIŠTĚ PRO SNAZŠÍ DEN
K dispozici volitelné pneumaticky 
odpružené sedadlo

4 PROVOZNÍ SVĚTLA LED - dvě vpředu a dvě vzadu

VYROBENO PRO 
POHODLÍ

OBČAS I DROBNÉ DETAILY 
ZNAMENAJÍ OBROVSKOU ZMĚNU 

VAŠÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE.
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Elektro-hydraulická reverzační páka u 
modelů MF 1700 M zvyšuje pohodlí

Páčky s barevnými kódy 
usnadňují a urychlují ovládání

Snadný a bezpečný přístup s madly a schůdkem

Více pohodlí s nastavitelným sloupkem řízení 
a hydraulickým joystickem po pravé ruce pro 
snadnou a přesnou kontrolu pracovního nářadí

Praktické ovladače nastavení a 
aktivace otáček motoru 

SNADNÝ PŘÍSTUP z obou stran se sklopným ROPS vzadu

Snadný přístup k ovladačům závěsu a hydrauliky

Vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu. 
Další informace vám poskytne prodejce MF.
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Aby bylo možno splnit přísné emisní normy pro 
motory Stage V, motor se systémem common 
rail u řady MF 1700 M je vybaven následným 
zpracováním, které zaručuje automatickou 
regeneraci a obsahuje všechny součástky v 
jedné kompaktní jednotce, která je namontována 
pod kapotou a nikterak neomezuje výhled.

Modely MF 1500 a MF 1700 M jsou poháněny 
úspornými tří a čtyřválcovými motory. Jejich 
hodnoty krouticího momentu byly navrženy 
speciálně tak, aby se dosáhlo optimální 
produktivity a jednoduchého provozu.

Snadný přístup pro servis a údržbu je 
zajištěn díky jednodílné zvedací kapotě.

VYROBENO 
PRO EFEKTIVITU A 
UDRŽITELNOST
MODELY MF 1500 A MF 1700 M 
SE SPOLEHLIVÝMI A ÚSPORNÝMI 
MOTORY STAGE V
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Všechny traktory této řady jsou 
vybaveny volitelným pohonem 4 kol 
pro lepší trakci a ovladatelnost.

Vysokokapacitní tříbodový závěs je standardní 
u všech modelů MF 1500 a MF 1700 M a 
díky nosnosti až 1 600 kg máte spoustu 
výkonu pro zvládání mnoha činností.

ŠIROKÁ ŠKÁLA PNEUMATIK 
PRO RŮZNÉ POUŽITÍ

ZEMĚDĚLSKÉ PNEUMATIKY

PNEUMATIKY NA HŘIŠTĚ

PNEUMATIKY PRO SMÍŠENÉ SLUŽBY
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AŤ UŽ ŘÍDÍTE MALOU SPOLEČNOST, 
FARMU, ZAHRADNICKOU 
SPOLEČNOST NEBO POSKYTUJETE 
SLUŽBY DALŠÍM SUBJEKTŮM, 
MŮŽETE MÍT JISTOTU, ŽE STROJE 
ŘAD MF 1500 A MF 1700 M 
VÁM POMOHOU DODÁVAT 
NEJLEPŠÍ NORMY KVALITY S 
VYSOKOU MÍROU ÚČINNOSTI, 
VÝKONNOSTI A SPOLEHLIVOSTI.

VYTVOŘENO 
PRO VÝKON
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Snadné ovládání pomocí tempomatu

Mechanická převodovka s reverzační pákou 
Power Shuttle u model MF 1700 M-12Fx12R 
pro maximální pohodlí při každé činnosti.

HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA
Hydrostatická převodovka se třemi rozsahy kombinuje 

vysokou produktivitu se snadným používáním. 
Obsluhuje se jediným pedálem, změny směru se 

provádějí pomocí reverzační páky u volantu.

Obsluhu dále usnadňuje tempomat, který obsluze umožňuje 
uložit aktuální rychlost stisknutím tlačítka, zatímco se 

traktor pohybuje. Jednu rychlost tempomatu lze uložit do 
paměti a později rychle dosáhnout provozní rychlosti.

Snadno se uvolní stiskem tlačítka 
tempomatu nebo sešlápnutím brzdy.

Tato užitečná funkce umožňuje obsluze snadno udržet 
maximální produktivitu. Umožňuje jim také soustředit 

se na zlepšování kvality práce tím, že zaměří pozornost 
na nastavení pracovního nářadí, výšku a řízení.

Model MF 1525 používá dvoupedálové ovládání, 
kdy jeden pedál ovládá směr jízdy a umožňuje 

bezspojkovou jízdu pro vyšší pohodlí.

MECHANICKÁ 
PŘEVODOVKA

Traktory MF 1700 M vybavené mechanickou 
převodovkou 12x12 nabízejí čtyři rychlosti 
ve třech rozsazích, které měníte páčkami 

umístěnými prakticky podél sedadla.

Změnu směru provádíte jednoduše 
pomocí reverzační páky umístěné 

vlevo pod volantem.

Výsledkem je maximální výkon a úspora 
paliva díky prověřeným efektivním 

součástkám, které zaručují dokonalou 
převodovku pro uplatnění v zemědělství. 

Model MF 1520 se dodává s mechanickou 
převodovkou 8x8, která zaručuje 
spolehlivou a snadnou obsluhu.
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VYTVOŘENO 
PRO 
VARIABILITU
KOMPAKTNÍ TRAKTORY MF NABÍZEJÍ 
RŮZNÉ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY 
PODLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA 
A JE MOŽNÉ OBSLUHOVAT 
ŘADU PRACOVNÍHO NÁŘADÍ

VÝKON STŘEDOVÉHO A ZADNÍHO VÝVODOVÉHO HŘÍDELE 

Aby bylo možno tuto širokou škálu příslušenství 
maximálně využít, jsou všechny traktory 
MF 1500 a MF 1700 M vybaveny mechanickým 
nebo elektro-hydraulickým zapojením vývodového 
hřídele. Zadní vývodový hřídel se velmi snadno 
používá a zaručuje otáčky 540 nebo 540 Eco.

Středový vývodový hřídel generuje až 
2 000 ot/min, je tedy ideální pro vysoce 
kvalitní sečení pomocí žacího nástavce.

Díky elektrohydraulickému zapojení vývodového 
hřídele umožňuje funkce Soft Start šetrný odběr 
z vývodového hřídele pro činnosti s vysokou 

setrvačností nebo rychlejší odběr u lehčích 
činností, čímž se chrání traktor i pracovní nářadí.

Spínač vývodového hřídele na zadním 
nárazníku umožňuje zákazníkům používat 
automatický vývodový hřídel pro stacionární 
činnosti, jako je drcení dřeva.

Automatický režim:
Spojka vývodového hřídele má pomalé zapojení 
a nízký počáteční nárůst tlaku. Vývodový 
hřídel se otáčí při jízdě vpřed a zastaví se 
při jízdě dozadu nebo když traktor zastaví.
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PŘEDNÍ ZÁVĚS A PŘEDNÍ 
VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Variabilita je u těchto traktorů základní rys, přední 
závěs a přední vývodový hřídel jsou volitelná 

výbava modelů MF 1735 M a MF 1740 M s 
dokonalým začleněním do podvozku traktoru 

bez dopadu na výhled, se zajištěním 
dobré ovladatelnosti traktoru.
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TRAKTORY ŘADY MF 1500 A MF 1700 M 
MAJÍ ŠIROKOU ŠKÁLU ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ, 
PARAMETRŮ A SCHOPNOSTÍ, DÍKY NIMŽ JDE 
O ZÁSADNÍ KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STROJE 
PRO ŘADU MENŠÍCH CHOVATELSKÝCH 
A PĚSTITELSKÝCH PROVOZŮ - A PRO 
ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY OBECNĚ.
Masivní výkon motoru, vysoce výkonná převodovka, 
maximální produktivita hydrauliky a vynikající zvedací 
kapacita se spojují ve variabilní a pracovitý kompaktní 
stroj, který dokonale splní vaše požadavky.

IDEÁLNÍ 
KOMPAKTNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝ 
TRAKTOR

18



Modely* od 20 do 67 k s výkonnými a úspornými motory

 A Převodovky s 8 nebo 12 rychlostmi

 A Ergonomická reverzační páka 

 A 2 otáčky vývodového hřídele: 540 a 540 Eco. 
Snižuje otáčky motoru a spotřebu paliva 

 A Tříbodový závěs kat 1 s kontrolou polohy

 A Kapacita hydraulického průtoku až 48 litrů/minutu  
pro širokou škálu činností

 A Až 2 zadní externí ventily pro připojení pracovních nářadí

 A Volitelný pohon 4 kol se zadní uzávěrkou 
diferenciálu pro náročný terén

 A Volitelná kabina montovaná od výrobce s nižší 
hlučností zaručuje řidičům tišší prostředí 

 A Zpětná zrcátka na obou stranách pro lepší výhled 

 A Madla a schůdky pro snadný a bezpečný přístup 

 A Široká škála pneumatik pro různé použití 

*Vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu. 
Další podrobnosti najdete na stránkách parametrů.
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ŘADY MF 1500 A MF 1700 M JSOU 
NAVRŽENY PRO TĚŽKOU PRÁCI, NA 
PNEUMATIKÁCH NA HŘIŠTĚ JDE O 
NESMLOUVAVÝ PRACOVNÍ STROJ.
Bez ohledu na vykonávanou činnost tyto traktory 
byly navrženy pro maximální výkon každý den. Každý 
model má masivní podvozek, výkonný, úsporný 
motor a odolnou, vysoce reaktivní převodovku.

Řada kompaktních traktorů nabízí další možnosti výběru a 
variability, kdy nabízí škálu klíčových funkcí a schopností 
určených pro zahradnické a obecní práce. Nejen že 
odvedou požadovanou práci se spolehlivostí a efektivitou, 
dodají vašemu podnikání také profesionální nádech.

ZEMNÍ PRÁCE
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Nový modernizovaný žací adaptér 
o šířce 152 cm je vybaven třemi 

noži a nabízí výšku sečení 20 mm 
až 115 mm, již lze nastavit v osmi 

krocích ze sedadla, a dále také 
světlou výšku až 150 mm. 

Systém Mowerdeck Override 
usnadňuje montáž a demontáž, kdy 

traktor na žací adaptér jednoduše 
najede nebo z něj sjede.* 

Modely* od 25 do 67 k s výkonnými a úspornými motory

 A Odolné a vysoce efektivní hydrostatické 
převodovky se třemi rozsahy

 A Špičkové nastavení hydrostatické převodovky: Maximální 
rychlost, tempomat a reaktivita (MF 1700 M HST)

 A Středový vývodový hřídel je standardní výbavou 
u všech modelů. Spínač na pravém panelu 
umožňuje snadnou a pohodlnou obsluhu 

 A Nezávislé nastavení otáček zadního 
vývodového hřídele 540 a 540 Eco

 A Volitelná kabina montovaná od výrobce s nižší 
hlučností zaručuje řidičům tišší prostředí 

 A Jednoduchá a přesná obsluha zadního závěsu 

 A Kapacita hydraulického průtoku až 48 litrů/minutu  
pro širokou škálu činností 

 A Nezávislý vývodový hřídel s funkcí Soft Start 
pro šetrnou aktivaci vysokého výkonu 

 A Spínač vývodového hřídele na zadním blatníku pro 
stacionární práce vývodového hřídele, např. drcení dřeva 

 A Zpětná zrcátka na obou stranách pro lepší výhled 

 A Spínač a kabeláž pro maják jako standard 

 A Široká škála pneumatik pro různé použití

 A Široká nabídka žacích adaptérů 

*Vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.  
Další podrobnosti najdete na stránkách parametrů.

SNADNÉ A RYCHLÉ PŘIPOJENÍ ŽACÍCH ADAPTÉRŮ
ŽACÍ ADAPTÉR

*K dispozici u modelů MF 1735 M a MF 1740 M.
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DÍLY A SERVIS
VŠE SE TOČÍ KOLEM DOŽIVOTNÍ 

PODPORY
Nákup, vlastnictví a údržba zemědělského stroje 
mohou být složité, pokud tedy něco zajistí absolutní 
klid na duši tím, že poskytne skvělou podporu a servis, 
může to zásadně ovlivnit rozhodování. Jako zákazníci 
značky Massey Ferguson máte jistotu osobní, rychle 
reagující a přátelské podpory od naší sítě odborných 
prodejců, kteří vašemu podnikání dokonale rozumějí.

U součástek a služeb neexistuje čas přerušení, protože 
by stroj mohl být mimo provoz. Jsme vám k dispozici po 
celou dobu, co budete vlastnit stroj Massey Ferguson.

Hrdě přebíráme odpovědnost za každý stroj, 
který prodáme, naším posláním je, aby váš stroj 
spolehlivě fungoval vždy, když otočíte klíčkem.

„  Chci, aby každodenní 
údržba byla rychlá a 
jednoduchá, abych 
mohl trávit víc času 
s rodinou.

“
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MODELY MF 1500 A MF 1700 M BYLY 
NAVRŽENY TAK, ABY ZAJIŠŤOVALY 
RYCHLOU, PŘÍMOU, JEDNODUCHOU 
A ÚSPORNOU BĚŽNOU ÚDRŽBU. 
Propojili jsme praktičnost se stylem, abychom zajistili 
rychlou, přímou a jednoduchou údržbu, kdy vás 
zbavíme stresu z údržby traktoru a můžete dříve vyrazit 
zpět na pole, získáte tak vyšší produktivitu a více 
volného času. Díky traktoru Massey Ferguson řady 
MF 1500 a MF 1700 M je čas strávený na dvoře při 
přípravě na nadcházející den omezený na minimum.

Snadné otevírání kapoty.

Zúžená kapota a design přední nápravy 
zaručují pohodlný přístup k motoru.

Jednoduchý a rychlý přístup pro běžnou údržbu.

Uměřená chladicí soustava je snadno přístupná a 
usnadňuje čištění i údržbu. Vzduchový filtr motoru je 
také velmi snadno přístupný a snadno se čistí.

VOLITELNÁ VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dnešní zemědělství vyžaduje stroje optimalizované 
pro vaše podnikání. Ve snaze přizpůsobit váš stroj 
Massey Ferguson vašim potřebám nabízíme širokou 
škálu prvků volitelné výbavy a příslušenství, jako 
jsou vylepšená sedadla pro vyšší pohodlí.

Všechno, co nabízíme, prošlo kontrolou našich mechaniků 
ze všech úhlů - optimální slučitelnost s vaším strojem, 
bezpečnost, odolnost i výkonnost. Váš prodejce 
Massey Ferguson vám zajistí odborný servis, jelikož má při 
ruce všechny nezbytné nástroje a znalosti pro instalaci.
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VŽDY JSME VÁM PO BOKU 
PRO ZVÝŠENÍ VAŠEHO 
ZISKU A 
ÚČINNOSTI.
VÍTÁ VÁS NABÍDKA MF SERVICES - VŠE, CO 
POTŘEBUJETE NA PODPORU PROVOZU VAŠEHO 
TRAKTORU MF 1500 A MF 1700 M.

MF Services je přístupná a variabilní, pomůže vám mít pod 
kontrolou provozní náklady a firemní plánování - zajistí se tak 
úspěšnost provozní doby každého stroje a vy získáte svobodu 
zaměřit se plně na základní potřeby svého podnikání.

Komplexní sada servisních výrobků, které nebývale usnadňují vlastnictví 
a používání zemědělského vybavení se značkou Massey Ferguson.
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Výše uvedené balíčky podpory závisí na podmínkách 
pro konkrétní země. Upozorňujeme, že některé balíčky 
nemusejí být na některých trzích k dispozici. 

Poraďte se s místním prodejcem/distributorem MF.

SÍŤ PRODEJCŮ 
MASSEY FERGUSON
Váš prodejce MF představuje nejlepší odbornost 
pro zemědělské stroje ve vaší oblasti. Na svého 
prodejce se můžete kdykoli obrátit a získáte 
nejlepší služby od prodeje, údržby, oprav až po 
náhradní díly nebo nákup nového vybavení.

VÍCE NEŽ 4 700 SERVISNÍCH 
A OPRAVÁRENSKÝCH 
MÍST PO CELÉM SVĚTĚ

AGCO FINANCE
PŘINÁŠÍ DOKONALÉ 
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 
PRO VAŠI SPOLEČNOST.

AGCO Finance je nedílným finančním nástrojem, 
který společnost Massey Ferguson využívá k 
nabízení řešení upravených podle možností 
vaší farmy; jeho součástí je leasing, úvěr, 
pronájem, servisní balíčky a další možnosti 
financování smluv prodloužené záruky MF Care.

KOLEKCE 
MASSEY FERGUSON
NYNÍ MŮŽETE VYPADAT TAK 
STYLOVĚ JAKO VÁŠ STROJ 
MASSEY FERGUSON.

Hledáte kšiltovku, která bude ladit s vaším 
strojem MF 1500 a MF 1700 M, nebo stylový a 
odolný oděv pro další práci? Nabízíme exkluzivní 
řadu vysoce kvalitních výrobků pro vás, vaše 
zemědělské činnosti, vaši rodinu i váš životní styl.

Chcete-li zjistit, co vám můžeme nabídnout, 
přihlaste se k našemu on-line obchodu:

Shop.MasseyFerguson. com

ORIGINÁLNÍ DÍLY 
MASSEY FERGUSON
PŘEDSTAVUJE NEJLEPŠÍ ZÁRUKU 
ZACHOVÁNÍ HODNOTY VAŠEHO NOVÉHO 
STROJE MF 1500 A MF 1700 M 
V ČASE A JEHO OCHRANU PŘED 
NEPLÁNOVANOU ODSTÁVKOU.

Vybírat můžete z rozsáhlé škály příslušenství včetně 
maziv, AdBlue, sad pro péči, příslušenství do kabiny 
a dalších. Veškeré příslušenství je k dispozici pro 
nákup výlučně od 
vašeho prodejce MF.

Pomocí aplikace pro 
chytré telefony „AGCO 
Parts Books To Go“ 
můžete najít náhradní 
díly MF rychle a snadno 
a můžete je i přímo 
objednat. Aplikaci si 
můžete stáhnout z 
App Store i z Google 
Play Store. Vaše osobní 
přístupové údaje získáte 
od svého prodejce MF.
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Motor MF 1520 MF 1525 MF 1735 M MF 1740 M MF 1750 M MF 1755 M MF 1765 M

Výkon (ot/min) při 2 500 ot/min k (kW) 20 (14,3) 25 (18,2) 35 (25) 40 (29) 49 (36) 54 (40) 67 (49)

Válce/objem Poč./cm3 3/1 123 3/1 498 3/1 825 turbodmychadlo 4/2 434 turbodmychadlo

Objem palivové nádrže litr 28 36 53

Krouticí moment Nm 63 76 110 125 140 188 200

Typ převodovky

Mechanická (8x8) Hydrostatická (HST) Mechanická (12x12)
Hydrostatická (HST) / 
Mechanická (12x12)

Vývodový hřídel

Zapojení Hladké řazení Elektro-hydraulické 
Otáčky zadního vývodového hřídele ot/min 540 540/750 (540E) 

Středový vývodový hřídel m l l

Vnější spínač vývodového hřídele 
montovaný na zadním blatníku

- - l

Kola a pneumatiky

Zemědělské pneumatiky
Přední 6,0-12 7-14 9,5-16
Zadní 9,5-16 9,5-24 13,6-28

Pneumatiky na hřiště
Přední 24x8.5-12 24x8.5-12 29x12.00-15
Zadní 315x75D-15 315/80D-16 475/65D-20

Pneumatiky na hřiště
Přední - - 26x10.5-12 Pneumatiky pro smíšené činnosti 280/70R16
Zadní - - 13,6-16 Pneumatiky pro smíšené činnosti 420/70R24

Zemědělské pneumatiky
Přední - - - 280/70R16
Zadní - - - 420/70R24

Zadní náprava 

Uzávěrka diferenciálu l l l

Tříbodový závěs, kat. 1 l l l (koule) l (hák)

Zvedací kapacita na kouli/háku kg 600 1 200 1 580
HST: 1 580 / 
Mech: 1 600

Kapacita hydraulického čerpadla litr/min 20,0 20,8 41,5 48
Zadní externí ventil 1 2

Externí ventil montovaný uprostřed - 2 (kabina) 2

Sklopné ROPS / kabina ROPS Kabina / ROPS Kabina
Kabina / ROPS pro 

mechanickou převodovku 

KLÍČ
l  Standardní výbava
m  Volitelné 
–  Není k dispozici
*  V závislosti na trhu a předpisech

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výtisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Nepřesnosti, 
chyby či nedostatky nelze však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. 
Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.

TECHNICKÉ PARAMETRY
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ROPS ROPS Kabina ROPS Kabina Kabina ROPS 

Modely MF 1520 MF 1525 MF 1735 M / 
MF 1740 M

MF 1735 M / 
MF1740 M

MF 1750 M 
/ 1755 M / 

1765 M HST 

MF 1765 
M Meca

MF 1765 
M Meca 

Hmotnost kg 840 850 1 500 1 425 2 170 2 230 2 070

Celková délka mm 2 865 2 935 3 090 3 430 3 545 3 545

Celková šířka mm 1 100 1 100 1 415 1 370 1 585 - 1 745 1 585 - 1 745 1 585 - 1 635 

Celková výška mm 2 010 2 420 2 175 2 455 2 345 2 325 2 635
Rozvor mm 1 560 1 560 1 695 1 930 1 990 1 990

Přední pneumatika palce 6,0-12 6,0-12 26 x 10,5-12 9,5-16
Zadní pneumatika palce 9,5-16 9,5-18 13,6-16 13,6-28

HMOTNOSTI A ROZMĚRY
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