
Massey Ferguson 7714  - hathengeres, 140 LE-s erőgép a kategória egyik 
leghosszabb tengelytávjával! 

 

Koreny Gáborral, a MagOrganic Kft. növénytermesztési igazgatójával beszélgettünk a tavaly vásárolt 
Massey Ferguson 7714 traktorokról.  A hathengeres erőgépek eddig is jól bevált Fergusonokat 
váltottak le, azonban a nagy test, a 6.6 l-es erőforrás és a hosszú tengelytáv minőségi ugrást jelentettek 
a cég életében, illetve a művelés minőségében, gyorsaságában.   

 

Ahol a gépek bizonyíthatnak – biogazdálkodás és bérvállalkozás ezer hektár fölött 

Tiszaszőlős külterületén vagyunk, a Bánó tanya nevezetű majorban – ez a cég központi telephelye is. A 
MagOrganic Kft. alapvetően bérmunka szolgáltatást végez, illetve a saját cégeihez kapcsolódva 1.300 
ha szántó és 1.500 ha gyep területen gazdálkodik. A kaszáló az össz-területből 500 hektárt tesz ki. A 
specialitása a „dolgoknak” az, hogy bio tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozás vagyunk: a teljes 
területen ökológiai gazdálkodás folyik, amit a Biokontroll Hungária Nonprof it Kft. felügyel. A 
hagyományos szántóföldi növények (gabona) és a legelő gazdálkodás mellett ipari zöldségnövény 
termesztéssel is foglalkozunk, valamint 1.000 db szürkemarha téli takarmányát termeljük meg. Egy 
mondatban összefoglalva elmondhatjuk, hogy rendkívül széles vertikumú a gazdálkodásunk, sok 
ágazatban van tevékenységünk, nagy termőterületekkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyna-4: 16/16-os 
sebességváltó 
automata funkcióval 

AGCO POWER 6.6 l-es 
6 hengeres erőforrás 
140 LE teljesítménnyel 

RTK jelpontosságú      
(2-3 cm) automata  
kormányzási rendszer 



A jó választás: Massey Ferguson 7714  univerzális felhasználású, 140 LE-s, hathengeres erőgép 

A Massey Ferguson márkával már több mint 10 éve dolgozunk, szeretjük a gépeket a hatékonyságuk 
és a megbízhatóságuk miatt. Amivel most találkoztunk és nagy pozitívum az MF mellett, hogy a 
használt piacon is sokat érnek: az első generációs traktorainkat nagyon magas üzemórával is gyorsan 
el lehetett adni, ami a megbízhatóságot mutatja. Eredetileg 120 LE körüli gépeket szerettünk volna 
vásárolni a régiek helyett, de végül az a döntés született, hogy lépünk egy kategóriát felfelé, ami jó 
választásnak bizonyult. A nagyobb traktorokat több munkaműveletben tudjuk használni és szállításnál 
is van bennük lóerő többlet, nyugodtan utánuk tudjuk akasztani a 20 tonnás pótkocsit is. A 
választásunk azért esett a 7714-es MF-re, mert ebben már hathengeres erőforrás található, 6.6 l 
henger-űrtartalommal, illetve rendkívül hosszú a tengelytávja. Ez azért fontos, mert így a motorerő 
garantáltan „leér a talajra”, a tengelyek közötti nagy távolság miatt „fog a talajon” a traktor, robusztus 
nagyon. A nagy motor pedig mindig jót tesz erőben és élettartamban egyaránt. 

A beszerzési ár és az üzemeltetési költségek is sokat nyomtak a latba. A 7714 éppen importőri 
akcióban volt, ami miatt nagyon jó áron lehetett megvásárolni. A hosszú távú költségeket illetően pedig 
tudtuk az előző Fergusonok tapasztalatából, hogy a piacon az egyik legolcsóbban fenntartható, 
működtethető erőgépek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az MF 7714 az egyik legnépszerűbb Massey Ferguson modell hazánkban, ami univerzális 
felhasználásának is köszönhető. A ráncfelvarrott MF 7719 S típus az Év Traktora lett 2019-ben! 

 

Tapasztalatok a traktorral és a szervizzel - amikor kifizetődik a prémium 

A két új traktor nagy előrelépés volt, főleg a kezelők kényelmének szempontjából, hiszen a gépek 
rugózott híddal és fülkével vannak szerelve. Látványos volt az a tempó növekedés, amit a 
munkaműveletekben és a táblákhoz való eljutásban tapasztaltunk. A 6.5 tonnás traktorok a 



talajmunkában nem „pattognak el”, megvan a megfelelő tömegük a hatékony műveléshez. A 
fogyasztással semmilyen problémánk nincs, még a négyhengeres verziók után sem. Azt tudtuk 
tapasztalatból, hogy a SISU motorok jól fogyasztanak, ez az MF 7714 esetében sem kivétel.  

A nagy nyomaték és a hat henger miatt be tudtuk kapcsolni olyan munkaműveletbe is a traktorokat, 
amire előre nem is gondoltunk volna. A tavalyi évben például vettünk egy 12 soros sorközművelőt,  
amit egy 180 LE-s Fergusonnal akartunk húzni. Azonban a helyi márkakereskedő, a Start Agro Kft. 
tájékoztatott minket, hogy gyári, állítható felnivel és 460 mm széles hátsó gumiabroncsozással befér a 
sorközbe a traktor és elhúzza a 12 soros sorközművelő kultivátort. Így meg tudtuk spórolni a 
művelőkerék garnitúra árát.  

A traktorokat beszerzéskor úgy kértük, hogy RTK jellel (2-3 cm pontosságú) rendelkező Trimble 
automata kormányzással legyenek felszerelve. Mi a tavalyi évben ezzel a két erőgéppel kezdtük el a 
precíziós gazdálkodást, mégpedig egy differenciált kijuttatást tudó mérleges műtrágyaszóróval. 

Ha a gépek mögé nézünk és a szervizhátteret vizsgáljuk nagyon megbízható partner a Start Agro Kft. 
– a helyi Massey Ferguson márkakereskedő. Értenek hozzá és gyorsak is. Az importőr Austro Diesel 
24 órán belüli alkatrész ellátási rendszeréhez is csatlakoztak. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha 
egy alkatrészt délután 3-ig megrendelünk, akkor az másnapra megérkezik. Így a javítás 24 órán belül 
megkezdődik, ami számunkra nagyon fontos előny. Szerencsére tesztelni a rendszert csak a kötelező 
szervizeknél tudtuk, eddig 1.200 üzemóra alatt semmi be nem tervezett javítás nem volt a gépeken. 
Egyszerűen jók és megbízhatóak. Ebben a kategóriában, amiben mi használjuk őket, első osztályú 
traktorok . Szívesen ajánlom a többi gazda társamnak is a Massey Ferguson 7714-et, nem fognak 
csalódni benne. 

A Massey Ferguson 7714 traktorok 2019 tavaszán ráncfelvarráson estek át, az új szögletes orr-résszel 
rendelkező gépek már elérhetők készletről, akcióban: 

http://www.startagro.hu/hirek/massey-ferguson-7714s 
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