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Nagyobb teljesítmény, több lehetőség, nagyobb termelékenység

ÚJ  középkategóriás kínálat

5 modell: 115–145 LE (max.)
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Új MF 5400-as széria: nagyobb teljesítmény, új jellemzők, több választási lehetőség

Egy új modellkínálat
Az MF 5400-as széria tartós népszerűségére
jelentősen ráerősített az új fejlesztések megje-
lenése. Ezek a fejlesztések azt tűzték ki célul,
hogy a traktoroknak több erőt, nagyobb teljesít-
ményt, modernebb megjelenést biztosítsanak,
de ugyanakkor fenntartsák az 5400-as széria jó
hírnevét, ami abból táplálkozik, hogy ezek a
gépek könnyen kezelhetőek, megbízhatóak és
karbantartásuk egyszerű. 

A két új – 145 LE-s maximális teljesítménnyel
rendelkező – modellt az a legkülönfélébb
gazdálkodók között jelentkező, növekvő igény
hívta életre, ami az egyre nagyobb munk-
agépekhez szükséges nagyobb teljesítmény,
valamint a szállítások során az időmegtakarítás
iránt mutatkozik meg. Ráadásul, a fülkebelső
komfortszintje tökéletes munkakörnyezetet
biztosít a kezelő számára.

Modellválaszték

Modell Hengerek Teljesítmény Teljesítmény Szállítási
száma (LE) Névleges* (LE) Max.* telj.-rásegítés (LE)*

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

* lóerőre vonatkozó adatok – ISO 14396

Az MF 5400-as széria három nagyobb teljesítményű modellje bizonyos

kulcsfontosságú területeken jelentősen megújult, és a széria most

két új modellel, az MF 5475-ös és az MF 5480-as modellel is

gazdagodik. Mindkettő 145 LE-t ad le 2000-es percenkénti fordu-

latszám mellett, és a kiváló Dyna-4-es sebességváltóval van

felszerelve, de míg az MF 5475-ös modellbe 6,6 l-es, hathengeres

motort építettek, az MF 5480-as modell erőforrása egy új, 4,9 l-es

négyhengeres motor.

Fő jellemzők:-

• Megújult megjelenés tiszta, 

modern vonalvezetéssel

Az új felnyíló motorháztető jobb hozzáférést 
biztosít a légszűrő és a hűtőradiátorok 
rendszeres karbantartásához.

• A legújabb generációs Tier III-as 

motorok

Az emissziós előírásoknak megfelelő, 
üzemanyag-takarékos erőforrásokat jobb 
teljesítmény- és nyomaték-karakterisztika 
jellemzi, valamint kisebb a fogyasztásuk is.

• Új teljesítmény-rásegítés szállítási 

üzemmódban

Nagyobb a vonóerő, jobb a hegymeneti 
teljesítmény, gyorsabb a nehezebb 
rakományok vontatása, ami lerövidíti a 
szállítási időt.

• A kiváló Dyna-4 sbességváltó most 

alapfelszereltség

Egyszerű használat, 4 sebességfokozat 
menet közben, kisebb teljesítményveszteség.

• Új mellsőtengely-alátámasztás, és 

integrált elülső függesztőmű (ILS) 

az MF 5465/75 modelleken 

(választható felszereltség)

Az erősebb kivitel és a jobb kormány-
ozhatóság érdekében.

• Új, csuklós kivitelű hűtőradiátor-

elrendezés az MF 5465/75 

modelleken 

A könnyebb karbantartás érdekében.

Egy igazán sokoldalú traktor

A legújabb fejlesztésű, kiemelkedő műszaki
színvonalú motorok széles motorfordulatszám-
tartományban képesek hatalmas vonóerőt
kifejteni a gazdaságosság mellett.

A kerekekhez és a TLT-hez történő teljesít-
ménytovábbítást a remekbe szabott Dyna-4
„automata” sebességváltó biztosítja, melyet a
Massey Ferguson egyedülállóan hatékony, - de
mégis egyszerű – bal oldali menetvezérlése
egészít ki. 

Óriási belső térrel, csendes fülkével,
elsőosztályú körkörös kilátással, erőteljes
fűtéssel és szellőzéssel jellemezhető ez az
eddig nem látott komfortszint, amely a kezelő
számára jobb munkakörnyezetet garantál.

Ez az ön traktora - ön mondja meg,

milyen legyen

Az új MF 5400-as szériában vannak olyan
választható elemek a motorháztető
kialakításában, a fülkemagasságban és a
kilátási tulajdonságokban, melyek lehetővé
teszik, hogy a vevő az elvégzendő feladatokhoz
igazodóan állítsa össze új traktorát.

A Visio fülketető gyárilag felszerelt - az
MF 900-as szériájú homlokrakodóhoz való - 
tartóval is rendelhető.
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A közös nyomócsöves és a négyszelepes technológia

biztosítja a Tier III-as megfelelőséget.

Nagyobb teljesítmény, nagyobb üzemanyag-megtakarítás

Nagy teljesítmény a motor fordulatszámának 2200 és

2000 fordulat/perc közé csökkenését kísérő

teljesítménynövekedéssel kiegészítve.

A: Normál teljesítménygörbe

B: Extra teljesítmény, ami 3. és 4. fokozatban áll 

rendelkezésre

A nyomatékgörbe azt mutatja, hogy a „vonóerő”

miként marad változatlan a motorfordulatszám

esésekor, illetve hogy milyen mértékben növekszik a

rásegítés működésekor.

A: Normál nyomatékgörbe

B: Extra nyomaték, ami 3. és 4. fokozatban áll 

rendelkezésre
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Motorfordulatszám – percenként
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Motorfordulatszám – percenként

Nyomatéktartalék

A legújabb Tier III-as közös nyomócsöves, négyszelepes motorok

bevezetésével a középkategóriás MF 5400-as traktorok ugyanazokkal a

jellemzőkkel rendelkeznek, mint magasabb kategóriájú MF 6400-as és

MF 7400-as széria modelljei. 

Mindegyiknek – további 10 LE-vel – nagyobb a teljesítménye 2000 forulat/

perc fordulatszámon, mint korábban 2200-as motorfordulaton, és ezen

túl további teljesítmény áll rendelkezésre szállításhoz 3. és 4. fokozatban.

Új generácós motorok

Legyen az négy- vagy hathengeres, minden MF 5400-as szériájú traktorba szerelt MF motornak nagyobb lett
a teljesítménye. Kiemelkedő vontatási képesség, figyelemre méltó teljesítmény-növekmény és szállítási
többletteljesítmény – mindez elsőrangú üzemanyag-takarékossággal és egyszerű működtetéssel társítva.
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Dynashift tartomány

Előre-/hátrameneti sebesség (MF 5470, 18.4R38 kerekek)

Motorfordulatszám

Szántóföldi
munkavégzési

tartomány

A kiemelkedő Dyna-4 sebességváltó olyan sikeres és népszerű

volt, hogy most ez a váltó lett az új MF 5400-as szériájú traktorok

alapfelszereltsége. A váltó a négy fokozatcsoport mindegyikében

rendkívül finom 4-sebességes Dynashift-váltást tesz lehetővé,

ami széles sebességtartományban biztosítja a terhelés alatti

fokozatváltást.  A menetvezérlő karral pedig ez nem is lehetne

egyszerűbb.

Lent: A Dyna-4 sebességváltó minden csoporton belül 4 Dynashift-fokozat kapcsolását,

és 40 km/h-s maximális sebesség elérését teszi lehetővé a hatékony szállítás érdekében,

és kiváló sebesség átfedésekkel rendelkezik.

Semleges állás

Kioldás

Előremenet

Hátramenet

Fokozatkapcsolás felfelé

Fokozatkapcsolás lefelé

Egyszerű, multifunkcionális,

baloldalt elhelyezkedő

menetvezérlő kar.

Új                sebességváltó; a legjobb a kategóriában

Optimális szántóföldi munkavégzést lehetővé
téve, a Dynashift-fokozatok és a csoportok
egyaránt válthatók a kuplungpedál működtetése
nélkül. A bal oldalon lévő menetvezérlő kar
kényelmes és egyszerű irányváltást, a terhelés
alatti fokozatok váltását és ujjal történő kioldást
tesz lehetővé, szabadon hagyva a jobb kezet a
mellső vagy hátsó munkaeszközök vagy a hom-
lokrakodó működtetéséhez. Az elfordítható ülés
kiváló kilátást biztosít akár előre, akár hátra.

A T alakú, jobb oldalon elhelyezett sebességváltó
kar előre-, illetve hátrafelé történő mozgatásá-
val lehetséges a négy Dynashift-áttétel közötti
váltás. A csoportváltás a karon lévő tar-
tományváltó-gomb benyomásával és ezzel
egyidejűleg a kar mozgatásával történik, mely
műveletet követően a sebességillesztési funkció
automatikusan azt a Dyna-4 áttételt választja ki
a kapcsolt tartományon belül, amelyik a
legjobban megfelel a traktor sebességének.

Irányváltás-intenzitás szabályzása
Finom vagy erőteljes irányváltás – a választás
lehetősége az öné - csak állítsa megfelelően
a vezérlő gombot, és traktora tökéletes
lesz rakodáshoz.

Mászó és szuper mászó fokozati
opciók
A speciális, alacsony sebességet igénylő
munkák sebességvezérlése további 8 (mászó)
vagy 16 (szuper mászó) fokozati tartománnyal
garantált, melyek 500 m/h (mászó) vagy akár
160 m/h (szuper mászó) minimális sebesség
elérését teszik lehetővé.



7

Vezetés Dyna-4 sebességváltó, és bal oldali menetvezérlő használatával. Menetvezérlő kar

A Dyna-4 váltó bal és jobb oldali sebességváltás lehetőséget egyaránt biztosítja, ezen kívül

változtatható intenzitású irányváltást tesz lehetővé.

A vezérlőelemek és a műszerfal kijelzői minden időben jól láthatóak.
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Magas műszaki színvonalú hárompontfüggesztés, erőteljes hidraulika

Fent:  Jól összeállított

hárompontfüggesztés a

maximális kezelési

rugalmasság érdekében

(a képen angol műszaki

előírások szerinti kivitel

látható). 

Balra:  Hogy minden

kezelői igénynek meg

tudjon felelni, a segéd-

hidraulika szelepek széles

választéka áll rendelkezésre.

1. Maximálisan 4 kiadószelep

szerelhető fel különféle 

funkciókkal.

2. Egyszerű TLT-vezérlés 

és -váltás

3. A sárvédőre kihelyezett 

emelő/süllyesztő 

kapcsolók meggyorsítják 

a munkaeszköz 

felcsatlakoztatását.

4. Egy praktikus kapcsolóval 

választható a 

„hárompontfüggesztés” 

vagy a 100 l/perces 

olajszállítású „rakodó” 

kombinált olajszállítású 

funkció.

Az új MF 5400-as széria traktorjait erős függesztőmű és a Massey

Ferguson megújult, nagy kapacitású hidraulikus rendszere és TLT-

je jellemzi. Bármilyen munkáról is van szó, mindig rendelkezésére

áll a szükséges teljesítmény, és még tartalék is marad. Erő,

megbízhatóság és egyszerűség – mindezek megtalálhatók az új

MF 5400-as szériában.

Erős hárompontfüggesztés

A nagy emelőerő biztosítja, hogy még nehéz
függesztett eszközöket is könnyűszerrel
kezeljen. A függesztési magasság a hátsó
sárvédőkön praktikusan elhelyezett kap-
csolókkal is állítható, így a munkaeszközök
könnyen és gyorsan csatlakoztathatók. Az
elektronikus függesztésvezérlés (ELC) nagyon
pontos és érzékeny, ami magasszínvonalú
munkavégzést garantál.

Egyszerű hidraulikus rendszer

Az 57 l/perc hidraulikus teljesítmény, ami a
függesztőmű és a segédhidraulikus rendszer
rendelkezésére áll, bőven elegendő átfolyást
és nyomást biztosít a nehéz eszközök
emeléséhez vagy csatlakoztatott eszközök
mozgatásához is.

További 100 l…

Amennyiben nagyobb szállítási teljesítményre
van szükség, akkor az MF 5460-as, 5465-ös és
5470-es modellek vásárlói választhatják
a hidraulikus rásegítés opciót, ami két
szivattyú teljesítményét egyesítve
100 l/perces olajellátást biztosít
a kiadószelepek felé.

…vagy CCLS rendszer

Néhány, az új MF 5400-as szériához tartozó
traktoron opcióként elérhető a zárt központú,
terhelésérzékeléses hidraulikus rendszer (CCLS),
ami igény esetén 110 l olajat szállít percenként.
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Nagy erőátvitel, nagy hatékonyságú opciók

Fékek és differenciálzárak

Az állandó nyomású kenéssel rendelkező,
nagyméretű tárcsafékek a hátsó hidba vannak
beépítve, és biztonságos, folyamatos fékhatást
biztosítanak. A nagy igénybevételre tervezett
mellső és hátsó differenciálzárak mindenkor
biztosítják és fenntartják a sziklaszilárd tapadást.

Négykerékhajtás

Minden modell középvonalba helyezett
meghajtó tengellyel rendelkezik, ami kiváló
hasmagassá-got és szűk fordulást biztosít a
még jobb kor-mányozhatóság és fordulóban
mutatott jobb viselkedés érdekében.

QuadLink mellső híd

A Massey Ferguson megújult QuadLink
rugózott mellső hídja, ami opcióként áll

rendelkezésre, jelentősen megnöveli a
kényelmi szintet, és javítja a menettulajdon-
ságokat. A kompakt, egyszerű küllemű QuadLink
függetlenül a mellső hidat terhelő súlytól
automatikusan fenntart egy állandó tengely-
magasságot, ezáltal nagyobb stabilitást és
komfortosabb, hatékonyabb és biztonságosabb
üzemelést biztosít szántóföldön és közúton
egyaránt.

Automata erőátvitel-szabályozás

Minden modellen az alapfelszereltséghez
tartozó erőátvitel-szabályzás leegyszerűsíti 
a kezelést számos, gyakran használt funkció
automatizálásával, (többek között a cso-
portváltást a sebességváltóval valamint a
differenciálzár és a TLT vezérlését).

A QuadLink mellső híd állandó tengelymagasságot

tart fent a hidat terhelő súlytól függetlenül.

Mellső függesztőmű és elülső TLT minden

modellhez rendelhető.

A standard négykerékhajtásos mellső hídnak

megfelelően nagy talajtól való távolsággal és

kiemelkedő kikormányzási szöggel rendelkezik.

Alapfelszereltségű és gazdaságos TLT 

A rendelkezésre álló öt TLT opcióval bármilyen
felhasználói igény könnyűszerrel kielégíthető.
Az 540/1000-es fordulatszámú független
rendszer az alapfelszereltség, míg a gazdasá-
gos változat olyan opció, amely esetében a
kimenő TLT-fordulat alacsonyabb motorfordu-
latszámnál valósul meg, és ezzel jelentős
üzemanyag-megtakarítás és a fülke
zajszintjének csökkenése érhető el. A
menetsebesség-arányos fordulatszámú TLT
szintén választható opció.

Mellső függesztőmű és TLT opciók

A mellső és hátsó munkaeszköz kombinációk
együttes alkalmazása jelentős időmegtakarítást
eredményezhet, ami – például vetés esetében
– a 30%-ot is elérheti. 
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Az új MF 5400-as széria fülkéje: tágas, kényelmes és praktikus

A lehajtható utasülés gyorsan felemelhető, és a kívánt

helyzetben rögzíthető.

A két szélesre

nyitható, hátul csukló

ajtó remek beszállást

enged a lapos

padlózatú fülkébe.

A széles, öntisztuló

lépcsők biztonságos

feljárási lehetőséget

nyújtanak mindkét

oldalon.

Opcióként áll rendelkezésre az egy karral magasságában

állítható és dönthető kormányoszlop.

A részletekre fordított figyelem, és a kezelői igények

megértése hívta életre ezt a kiemelkedő munkakör-

nyezetet az új MF 5400-as széria traktorjain. A rendezett,

logikusan elhelyezett vezérlőelemek egy csendes

fülkében csak a hatékonyságot szolgálhatják.

Standard fülkemagasság, standard vagy Visio tetős modell – bármelyik
MF 5400-as fülkeváltozatot is választják, a tágas, jól elrendezett fülkebelső
kiemelkedő komfortfokozatot, és kiváló körkörös kilátást biztosít.

A mechanikus vagy légrugós ülés (opció) választásával
és az állítási lehetőségek széles skálájával (mint pl. a
30°-os elfordulású forgómechanika és a hosszú,
többpozíciós kartámasz) a vezetőülés pontosan a kezelő
igényeihez alakítható. Az opcionális légrúgós ülés karral
állítható, hogy gyorsan hozzá lehessen igazítani a
kezelő súlyához vagy a terepviszonyokhoz. Szintén
rendelkezésre áll egy hasznos, felhajtható utasülés.

Aktív szállításvezérlés (ATC)
Ez a lengéscsillapító rendszer csökkenti a
munkaeszköz „pattogását”, ami akkor jelentkezhet,
amikor forgón haladunk át a szántóföldön, vagy
nehéz függesztett munkaeszközzel dolgozunk.
Minden MF 5400-as szériához tartozó traktoron
szériafelszereltségként meglévő ATC rendszer tovább
javítja a kezelői komfortot és biztonságot azáltal,
hogy egyenletesebbé és gyorsabbá teszi a haladást.

Balra: Mind a mechanikus, mind a

légrúgós ülés (képen) forgó kivitelű, és

sok állítási lehetőséggel rendelkezik.
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A fő vezérlőelemek a jobboldalon

helyezkednek el, az irányváltó a baloldalon

van, és még rengeteg hely marad. 

Ez az MF 5400-as fülke.
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A tetőbe integrált fűtés- és szellőzésszabályzó gombok. Standard tetőkivitel

opcionális légkondicionálóval.

Más ELC funkciók beállítása finoman, forgógombokkal

történik. LED-ek jelzik a függesztőmű felfelé vagy lefelé

történő mozgását.

Az ELC „egér” jól kézre esik, és kényelmes megoldást

nyújt a függesztőmű magasságának szabályozására.

Letisztult, teljeskörű műszerezettség.

A Visio fülketetős modelleknél oldalt helyezkedik el a rádió (választható) és a szellőzést

vezérlő gombok.

A választható nyitható szélvédő kiegészítő szellőzési lehetőséget nyújt.

Minden kezelőszerv és

vezérlőelem jól látható és

pontosan ott helyezkedik el,

ahol a kezelő azt használni

szeretné.

A nagy, könnyen áttekinthető analóg
kijelzőktől és panelektől kezdve az ötletes
ELC „egér”-ig, a működtetés kényelme és
egyszerűsége egyaránt szempont ezekben
a traktorokban.

Hideg fejjel

A négysebességes ventilátorral rendelkező
szellőztetési rendszer és hatékony fűtés
minden modellnél alapfelszereltség. A
fűtésrendszer hat állítható és két fix
ventillációs befúvót használ a gyors felfűtés
és a páramentesítés érdekében, ugyanakkor
légkondicionálás is rendelkezésre áll.

A Visio fülketető opció azok számára lesz
vonzó, akik rendszeresen végeznek munkákat
homlokrakodóval, mivel ez a megoldás
maximális emelési magasság mellett is
látni engedi a rakodót, még magasra
emelő rakodók esetében is. A napellenzővel
kiegészített üvegtábla behajtható és
nyitható, kiegészítő szellőzési lehetőséget
biztosítva ezzel.

Egyszerűség és praktikum
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Éjjel vagy nappal; kiemelkedő kényelem és kilátás

Kiváló körkörös kilátás – különösképpen a hátsó 3/4

részben – ívelt, nyíló ablakokkal.
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Nagyobb teljesítmény, sokoldalúság

Két kiemelkedő új modell gazdagítja a rendkívül népszerű MF 5400-as

szériát – az MF 5475 és az MF 5480. Nagyobb teljesítmény, sokoldalúság

jellemzi őket, de mégis logikusan kialakított, egyszerű traktorok.

A Massey Ferguson azért tartotta meg sok éven keresztül a pozícióját

a traktorfejlesztés frontján, mert előre látta a világ mezőgazdaságának

trendjeit, és eszközt adott a gazdálkodók kezébe, hogy a legtöbbet profi-

táljanak ezekből. Ez a két új traktor ennek az új felfogásnak a példája.

Jól kialakított hárompontfüggesztés és
hidraulika az optimális munkaeszköz
kompatibilitás érdekében.

A kibővült EU vegyes profilú mezőgazdasági
termelő egységei egyre nagyobbak lesznek,
ami indokolja az egyre nagyobb munkaeszközök
használatát, és az egyre nagyobb teljesítmény
szükségességét. Mostanáig ez a teljesít-
ményigény-növekedés csak úgy volt elérhető,
hogy a gazdálkodók nagyobb, kifinomultabb és
drágább traktort vásároltak olyan jellemzőkkel,
amelyeket nem tartanak igazán fontosnak.

Bevezetésre került az MF 5475 és az MF 5480.
Mindkettő 145 LE-t ad le 2000-es motorfor-
dulaton, és mindkettő feladatok széles
skálájának elvégzésére alkalmas a
telephelyeken, a szántóföldön és a közúton
egyaránt, de ezek a traktorok megállják a
helyüket számos költségérzékeny szántóföldi
alkalmazás során is.

Ennek ellenére a két új modell kifejlesztésekor
a Massey Ferguson megragadta a lehetőséget
számos új küllembeli és műszaki fejlesztés
beépítésére azzal a céllal, hogy lecsökkentse
az üzemelési költségeket, és növelje a
működés hatékonyságát.

Számos felhasználó számára az új, gazdasá-
gos, alacsony emissziós értékeket mutató,

hatékony motorok (a 6,6 l-es, hathengeres
motor az MF 5475-ben és az új, 4,9 l-es
négyhengeres erőforrás az MF 5480-asban)
jelentik majd a legfontosabb újítást, melyek
alacsonyabb fordulatszám mellett nagyobb
teljesítményt adnak le, és 10 LE-s teljesítmény-
rásegítést biztosítanak szállítási munkáknál.

Aztán itt van még a rendkívül elismert, mindkét
traktoron szériafelszereltséget képező Dyna-4
automata sebsségváltó, ami leegyszerűsíti a
vezetési funkciókat, és lecsökkenti a teljesít-
ményveszteséget.

Egy továbbfejlesztett, nagy teljesítményű
hidraulika rendszer lehetősége biztosítja, hogy
minden típusú munkaeszköz teljes hatékonyság-
gal működhessen. Az opcióként kérhető
változó szállítású szivattyú, – ami csak a
szükséges olajmennyiséget szállítja – a
minimálisra szorítja a teljesítményigényt és az
üzemanyag-fogyasztást.

Az új, modern vonalvezetés és a motorhoz és
a fő komponensekhez való könnyebb
hozzáférést biztosító felnyíló motorháztető az
új MF 5400-as széria megjelenését a nagyobb
Massey Ferguson szériákhoz teszi hasonlatossá.

Az MF 5475-ös modell új hűtőradiátor-
elrendezése könnyebb hozzáférést biztosít a
légszűrő tisztításhoz és a radiátorokhoz, 
míg ugyanez a modell az új, integrált mellső
függesztőmű előnyével is rendelkezik.

Az MF 5475 és az MF 5480 – letisztult
teljesítmény, hatékonyan és zökkenőmen-
tesen közvetítve. Erős, megbízható,
sokoldalú traktor egy új korszak
gazdálkodási feladataihoz.
Egy piaci szegmens.....Betöltve!
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Gyors, rutinszerű karbantartás

A kívülről hozzáférhető fülkelégszűrő segít a

fülke pormentességének megőrzésében.

Szélesre tárva…Az MF felnyitható motorháztető könnyű

hozzáférést biztosít a hűtőradiátor-terület karbantartásához

és tisztításához.

Egy fogantyú meghúzásával a légszűrő

hozzáférhetővé válik a tisztításhoz.

A traktor belsejéhez történő gyors és egyszerű hozzáférés azt jelenti, hogy a karbantartási és a

beállítási feladatok biztonságosan és egyszerűen elvégezhetők.

A talajszintről elérhető üzemanyag-betöltőnyílás

gyors és kiloccsanásmentes töltést tesz lehetővé.

A szerszámosláda praktikusan a bal oldali ajtó

mellett helyezkedik el.

A négyhengeres modelleknél könnyen hozzá

lehet férni a hűtőradiátorokhoz és a légszűrőhöz.

Az akkumulátorhoz történő gyors hozzáféréshez

csak el kell távolítani a burkolatot.
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A motor és a kulcsfontosságú komponensek
megtervezése és elhelyezése könnyű hoz-
záférést biztosít a rutinszerű karbantartási
műveletekhez. Az olaj- és szűrőcserék közti
időtartam megnövekedett. A hajtóműolaj és szűrő
például csak 1200 üzemóránként cserélendő, míg
a motorolajcsere intervalluma 400 óra. Egy
Massey Ferguson traktor tulajdonosának lenni
soha nem volt egyszerűbb.

Ha ön a páratlan                   szerviz- és javítási
szerződés megkötését választja, nemcsak teljes
nyugalmat élvez ezen üzemeltetési idő alatt,
hanem azt is tapasztalni fogja, hogy a Massey
Ferguson szervizháttér mennyire megnöveli a
maradványértéket eladáskor.

Tehát épp csak most szállították le

önnek az új MF 5400-as szériájú

traktorát. Most mi következzen? 

Hamarosan nagyon kellemes

meglepetés fogja érni, amikor az

alacsony üzemeltetési költségeket,

a hosszú szerviz-intervallumokat

és az AGCO alkatrész- és szervíz-

szolgáltatás igazi hatékonyságát

megtapasztalja.

Amikor a minőség igazán számít
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MF 5460 MF 5465 MF 5470 MF 5475 MF 5480

Névleges motorteljesítmény

Névleges teljesítmény (LE) 2200 percenkénti fordulatnál *ISO LE (kW) 115 (85) 120 (88) 125 (92) 135 (99) 135 (99)
Maximális teljesítmény (LE) 2000 percenkénti fordulatnál *ISO LE (kW) 125 (92) 130 (96) 135 (99) 145 (106) 145 (106)
Maximális nyomaték * Nm 525 543 585 607 625
Motorteljesítmény szállításkor

Maximális teljesítmény (LE) 2000 percenkénti fordulatnál *ISO LE (kW) 135 (99) 140 (103) 145 (106) 155 (114) 155 (114)
Maximális nyomaték * Nm 545 585 625 649 652
A TLT-n rendelkezésre álló maximális teljesítmény rásegítés nélkül

Maximális LE 540 TLT percenkénti fordulatnál 
(OECD, pontosság: +/-2%) LE (kW) 103 (76) 108 (79) 113 (83) 123 (91) 123 (91)
Fajlagos üzemanyag-fogyasztás† g/kWh 208 210 205 208 205
* ISO TR14396    †Optimális fajlagos üzemanyag-fogyasztás (gyári teszt)
Motor

Vízhűtéses, közvetlen gyártmány Perkins Perkins SisuDiesel Perkins SisuDiesel
befecskendezésű dízel típus 1104D-E44TA 1106D-E66TA 44CTA 1106D-E66TA 49CTA

Feltöltés Turbó/intercooler Turbó/intercooler Turbó/intercooler Turbó/intercooler Turbó/intercooler
Hengerűrtartalom/hengerek száma liter/szám 4.4/4 6.6/6 4.4/4 6.6/6 4.9/4
Kipufogó, oldalt elhelyezett ● ● ● ● ●

Sebességváltó

16E/16H „Dyna-4” csoport-powershift váltómű ● ● ● ● ●

bal oldali menetvezérlő karral és 4, terhelés alatt kapcsolható fokozattal
és terhelés alatti irányváltóval, fokozatillesztéssel, 40 km/h max. sebességgel
További 8E/8H „mászó” sebességfokozat ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
További 16E/16H „szuper mászó” sebességfokozat ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

TLT (hátsó)

Működtetés és vezérlés Független, elektrohidraulikus automata-vezérlés Fordulatszámváltás, cserélhető tengelycsonk (●) vagy váltható (❍) 
TLT fordulatszám a vonatkozó motorfordulaton

540 1/perc (6 bordás tengely) 1/perc 1980 1980 1980 1980 1980
1000 1/perc (21 bordás tengely) 1/perc 2000 2000 2000 2000 2000

Menetsebesség-arányos TLT ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Gazdaságos TLT ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

540 vagy 1000 1/perc 1/perc 1550 1550 1550 1550 1550
Hárompontfüggesztés és hidraulika

Függesztőmű-vezérlés
Max. olajátfolyás – 1-es szint

- 2-es szint
Kombinált rendszer – választható az MF 5460-as/MF 5465-

ös és az MF5470-es modelleken – –

A kombinált rendszer aktiválása a jobb 
– –

Alsó függesztőkarok, horgos kiképzés ● ● ● ● ●
Kategória (I/II/III) II/III II/III II/III III III
Maximális emelőerő, a felkapcsolásnál  alapfelszereltség (kg) 5000 5000 5000 6000 6000
a karok végén vízszintes helyzetbe         választható (kg)  6000 6000 6000 – –

Zárt központú (terhelésérzékeléses) – – – ❍ ❍
liter/perc/bar – – – 110/200 110/200

Az MF 5400 műszaki adatai: ● = alapfelszereltség ❍ = választható – = Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre

Elektronikus helyzet-, vonóerő- és vegyes szabályzás, továbbá aktív szállításvezérlés (ATC)
42 l/perc, csoportváltások kiszolgálása a váltóműnél, diff.zár, TLT, négykerékhajtás, kormányzás, fékek, kuplung és kenés

57 l/perc, a hárompontos függesztőmű kiszolgálása, segédhidraulika, pótkocsi fékrendszer
Az 1-es szint szivattyúja és a Twin Flow rendszer, mely 100 l/perc sebességgel szállít 
a segédhidraulika szelepeknek
oldali konzolon lévő kapcsolóval összekapcsolja az olajszállításokat és „kiiktatja” 
a függesztőművet
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MF 5460 MF 5465 MF 5470 MF 5475 MF 5480

Mellső függesztőmű és TLT

A függesztőmű emelőereje kg 2500 2800 2500 2800 2500
TLT-működtetés és -vezérlés Független, elektrohidraulikus. 6 vagy 21 bordás, 35 mm  (13/8”) átmérőjű TLT 1000 1/perc 2040 motorfordulatszámon  
Segédhidraulika

Vezérlés ●
❍

Kormányrendszer

Hidrosztatikus: fix/állítható kormányoszlop ●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/❍ ●/❍
Fékek

Típus
Rögzítőfék
Pótkocsi fékrendszer, hidraulikus fülke ● ● ● ● ●

pneumatikus – ❍ – ❍ –

Négykerékhajtású mellső híd

„Hydralock” differenciálzár ● ● ● ● ●
QuadLink rugózott híd – ❍ ❍ ❍ ❍

Kerekek és gumiabroncsok

Elöl - 2WD 10.00-16 10.00-16 10.00-16 10.00-16 10.00-16
Elöl - 4WD 13.6R28 14.9R28 14.9R28 14.9R28 14.9R28
Hátul 16.9R38 18.4R38 18.4R38 18.4R38 18.4R38
Kezelői környezet

Az alapfelszereltség a következőket tartalmazza: De luxe síkpadlós fülke, oldalt elhelyezkedő, függőleges kipufogó, színezett üvegfelületek, nyitható oldalsó és hátsó ablakok, 
négysebességes ventilátor fűtéssel, mechanikus elfordítható ülés, CD-s rádió, elektronikus függesztőmű-vezérlés, 2 segédhidraulika 
szelep, 2 mellső és 2 hátsó munkalámpa, figyelmeztető forgófény.

Választható felszereltség: Légkondicionáló, légrúgós fordítható ülés, utasülés, hátsó ablakmosó és –törlő, kiegészítő munkalámpák, 1 vagy 2 további 
segédhidraulika szelep, vonófej-tükör, „Visio” fülketető, nyitható szélvédő, tetőablak. 
(Megjegyzés: Kérjük, érdeklődjön forgalmazójánál az MF 5400-as széria nagyértékű választható csomagjairól!) 

Tömegek és méretek (hozzávetőleges adatok, üzemanyag nélkül)
Tömeg (fülkével szerelt, 4WD változat)    kg 4020 5400 4350 5400 4610
Hossz, vízszintes függesztőkarokkal m 4.30 4.82 4.37 4.82 4.37
Magasság a fülke felett (alapkivitel) m 2.74 2.80 2.77 2.80 2.77
Tengelytáv m 2.55 2.83 2.67 2.83 2.67
Fordulókör átmérője (fék nélkül, 4WD változat) m 8.40 9.60 8.90 9.60 8.90
Üzemanyagtartály űrtartalma liter ● 145 150 145 150 145

liter ❍ 200 215 200 215 200
* alap fülketetővel. Visio tető esetében + 20 mm.   

2 egyirányú/kétirányú segédhidraulika szelep
Akár 4 egyirányú/kétirányú segédhidraulika szelep áramláselosztóval, kioldóval és csepegésmentes csatlakozókkal

Olajhűtésű, egytárcsás, hidraulikus működtetésű
Független féktárcsa a hajtóműben, kézi karos működtetés
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Tervezés, tesztelés és gyártás

A Massey Fergusonnál az innováció és a mérnöki tökéletesség nagy hagy-
ományokkal rendelkezik. A gazdák igényeinek folyamatos felmérésére alapozva
termékeinket a legújabb gyártási technológiáknak megfelelően tervezzük,
teszteljük és gyártjuk, hogy növelhessék az ön termelékenységét, hatékonyságát
és kényelmét.

A világ legnagyobb forgalmazói hálózata

140 országban több mint 5000 viszonteladó üzlettel a Massey Ferguson joggal állítja,
hogy a világ legkiterjedtebb mezőgazdasági gépforgalmazó hálózatával ren-
delkezik, amely elkötelezett a legmagasabb szintű helyi szolgáltatások nyújtása iránt.

Pénzügyi támogatás

A Massey Ferguson kiskereskedelmi finanszírozási rendszerei széles körben
hozzáférhetőek, és segítik a gépvásárlás pénzügyi hátterének megteremtését.
Ezek a rendszerek a rugalmasság hangsúlyozásával az ügyfelek egyéni üzleti
igényeihez igazodnak, figyelembe veszik a pénzforgalmat és a szezonális
termelési ciklusokat is. A piaci viszonyoktól függően a következő pénzügyi
lehetőségek elérhetők: lízing, részletvásárlás, bérleti szerződés és hitel.

A szervizszerződés

A szerviz és javítási szerződés

Képzeljen el egy 5 éves periódust ismert működési költségekkel, optimális gépidő-
kihasználás mellett. Massey Ferguson márkakereskedője létfontosságú támo-
gatást nyújt a pénzügyi kiadások tervezésének fontos feladatában. A szerviz- és
javítási szerződés részletesen tartalmazza a márkakereskedő által az ön gépén
végzett rutin karbantartási és javítási munkák óradíját.  Kisebb az esély a gép
meghibásodására, ha a karbantartást a gyártó karbantartási ütemterve szerint
dolgozó, képzett Massey Ferguson szerelők végzik.

Semmivel sem pótolható, ha a diagnosztikai és tesztberendezések legújabb
technológiájával felszerelt, sok éves tapasztalattal és képzéssel rendelkező, a
gépet preventív módon szervizelő, és ezzel a későbbi hibák esélyét minimalizáló
csapat áll ön mögött.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az ebben a kiadványban található
információk a lehető legpontosabbak és legaktuálisabbak legyenek. Előfordulhatnak
azonban pontatlanságok, hibák vagy kihagyások, illetve a műszaki adatok egyes
részletei előzetes értesítés nélkül bármikor módosulhatnak. 
Ezért vásárlás előtt tisztázza a műszaki adatokat Massey Ferguson
márkakereskedőjével vagy képviselőjével.

Austro Diesel
GmbH

A-2320 Schwechat,Tarbuk Business Park 4  
Tel.: +43/1/701 20-0, Fax: +43/1/701 20-5

e-mail: verkauf@austrodiesel.at   Internet:: www.austrodiesel.at

Kapcsolattartó: Löwi Vilmos   Mobil: +36 305 305 565
Internet: www.austrodiesel.hu


