
 Sokoldalú &  Sokoldalú & 
 nem eléggé megbecsült nem eléggé megbecsült
2008-ban a Massey Ferguson 8600-as sorozatú traktorjai voltak az elsők, 

amelyeket SCR kipufogógáz-utókezelő rendszerrel szereltek fel. 

Tíz év elteltével és a legújabb „8700 S” frissítéssel 

ezek a nagytraktorok nagyon távol állnak az átlagostól.

Matthias Mumme

M ár a három évvel ezelőtti be-
számolónk idején is mély be-
nyomást tett ránk a Massey 

Ferguson akkori zászlóshajója, a 8737 
Dyna-VT műszaki megoldásaival és a 
teljes koncepciójával – kevés részlet 
volt, amit kritizáltunk. Ugyanakkor a 
franciaországi Beauvais-ban gyártott 
traktorok közül még mindig ritkán lehet 
német ügyfeleknél dolgozó példányt lát-
ni. A tapasztalataink és a felhasználók-
kal folytatott beszélgetések alapján azt 
mondhatjuk, hogy az okokat nem a ter-
mékben kell keresni. Ettől függetlenül 
ezt a sorozatot még mindig nem értéke-
lik eléggé – közelebbről nézve azonban a 
jól bevált technológia mellett számos 
hasznos és egyedülálló funkciót is talá-

lunk, amelyek a kényelmesebb munka-
végzést szolgálják.

2017-ben a SIMA és az Agritechnica 
kiállításon a gyártó két nagyobb frissí-
tést mutatott be. Ezek elsősorban a gép 
kezelését és a felszereltséget (különös 
tekintettel a traktorokra vonatkozó új 
uniós irányelvre /Mother Regulation/), 
de emellett az optikát is érintették. A 
talajművelés során egy első gyorsteszt-
ben próbáltuk felmérni, hogy mi minden 
változott.

A MOTOR JÓL TELJESÍT
A 8700 S traktorok egyik vitathatatlan 
előnye a motor. A tulajdonosok és a jár-
művezetők többsége csak dicsérni tudja 
az erőkifejtést és a fordulatszám-stabi-
litást – mindezt előnyös üzemanyag-fo-

gyasztási értékek mellett. A Massey Fer-
guson szerint a külső hűtésű AGR / EGR 
kipufogógáz-visszavezetéssel és az SCR 
kipufogógáz-utókezeléssel kapcsolatos 
problémák már jó ideje megoldódtak. 
Ezeknél megfizették a tanulópénzt, és 
például a kipufogógáz-visszavezetést 
jobban elosztották a hat hengeren. 
Ugyanakkor a visszatérési arány a Tier 
4 final óta amúgy is csökkentett (max. 7 
százalék teljes terhelésnél), ami a mo-
tortechnológiát tehermentesíti. A határ-
értékeket a motor az előző sorozathoz 
hasonlóan egy SCR rendszerrel, vala-
mint egy dízeloxidációs katalizátorral 
(DOC) és egy AGR/EGR rendszerrel tart-
ja be.

A 8,4 literes, Finnországban gyártott 
AGCO Power motor a 8740 S traktorban 
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1 A 8,4 literes hathengeres soros motor 
turbófeltöltővel dolgozik. A 8737 S 
modellel szemben leginkább az EPM 
nélküli maximális teljesítmény 
magasabb

2 Lejtőn lefelé haladva a szabályozott 
hűtő automatikusan bekapcsol

3 Az üzemanyagtartály a korábbi 
modelléhez hasonlóan 630 literes, az 
AdBlue tartály 60 liter. A hidrotőkék az 
alapkivitelhez tartoznak – ez jó

több mint 272 kW/370 LE teljesítményt 
nyújt 2100 min-1 névleges fordulatszá-
mon (ISO TR14396). Csökkentett, 1900 
min-1 motorfordulatszámon a hathenge-
res motor teljesítménye maximum 294 
kW/400 LE – ez tisztességes többlettel-
jesítmény, és pontosan 22 kW-tal több, 
mint a Massey Ferguson 8737 S eseté-
ben. Az érem másik oldala: míg a kisebb 
modellek aktív motorteljesítmény-sza-
bályzó rendszer esetén erre az értékre 
még akár 30 lóerőt is rátesznek, a 8740 S 
traktor esetében ez már csak további öt 
lóerő a maximális teljesítmény EPM mo-
torteljesítmény-szabályzó rendszerrel 
(TLT és hidraulikus munkáknál 0,1 km/h 
sebességtől, valamint szállítási munkák-
nál lépcsőzetesen 15 km/h sebességtől) 
tehát 298 kW/405 LE, és ez pontosan 5 

lóerővel több, mint a 8737 S teljesítmé-
nye. Mi áll a háttérben? A sebességvál-
tónak nagyobb teljesítményhez nincsen 
engedélye. A teljesítményelőny a 8737 S 
traktorral szemben tehát mindenekelőtt 
ott jelentkezik, ahol tisztán vontatási 
munkát kell végezni – vagyis az eke 
vagy a szántóföldi kultivátor előtt (ha-
csak nem vonóerő-növelővel, olajkerin-
getéssel történik a munkavégzés, ami a 
motorteljesítmény-szabályzó rendszert 
aktiválná). A 15-22 km/h alatti sebessé-
gű szállítási munkáknál és dombos terü-
leteken hegymenetben haladva a 8740 
S több lóerőt szabadít fel. Ehhez a 8740 
S álló helyzetben végzett TLT-munkák-
hoz (pl. favágásnál) maximum 355 lóerőt 
juttat a hátsó csonkra – a Massey Fergu-
son 8737 S esetében ez csak 320 LE.

A korábbi sorozathoz hasonlóan a 
motor soros turbófeltöltővel dolgozik 
(köztes töltőlevegős hűtéssel az 8737 S 
és 8740 S esetében), ebben az esetben a 
„kis” turbót a magasnyomású tarto-
mányban wastegate szelep irányítja. A 
hathengeres traktor maximális emelési 

kapacitása így 1540 Nm, viszonylag ma-
gas, 1500 min-1 fordulatszámon a főten-
gelyen, ez EPM használatával 1600 Nm. 
Ezek az értékek azonosak a 8737 S trak-
toréval, és így inkább átlag alattiak eb-
ben a teljesítménykategóriában. Viszont 
a Massey Ferguson adatai szerint a for-
gatónyomaték csak lassan csökken, és 
névleges fordulatszámon is áll még ren-
delkezésre erő (kb. 1200 Nm; a nyoma-
tékemelkedés 35%).

Ami jó: lejtőn lefelé haladva a mecha-
nikus meghajtású, elektronikus vezérlé-
sű ventilátor automatikusan bekapcsol, 
a motorfékhatás növelése érdekében. Ez 
kíméli a sebességváltót és a fékeket.

Az üzemanyagtartály mérete maradt 
630 l, ugyanígy a 60 literes AdBlue tartály 
térfogata és az olajcsere 500 üzemórás 
ciklusideje sem változott – ezért a szerviz-
költségen a hidrotőkéknek köszönhetően 
a Massey Ferguson szerint üzemóránként 
akár 80 centet is megtakarítanak. Amit 
sajnáltunk: a hűtőpanelek a tisztításhoz 
a korábbi modellekhez hasonlóan tovább-

motor: AGCO Power 84 AWF hathenge-
res, 8,4 l hengerűrtartalom; 272 kW/370 
LE 2100 min-1 fordulatszámon; 294 
kW/400 LE 1900 min-1 fordulatszámon 
(298 kW/405 LE EPM használatával); max. 
forgatónyomaték 1600 Nm 1500 min-1 for-
dulatszámon; 35% forgatónyomaték-nö-
vekedés; soros turbófeltöltő wastegate 
szeleppel a nagynyomású területen; hid-
rotőke; Tier 4 fi nal AGR/EGR, DOC & SCR 
rendszerrel; üzemanyagtartály 630 l; Ad-
Blue 60 l

sebességváltó & TLT: AGCO ML 260,
két manuális menettartomány; max. 50 
km/h (kb. 1500 min-1 fordulatszámon); 
hátramenet teljesen hidrosztatikus; hátsó 
TLT 1000/540E (opcionálisan 1000/1000E); 
front TLT 1000 min-1 fordulatszám

hidraulikus emelőberendezés & 
hidraulika: emelőerő hátul max. 12 t;
elöl max. 5 t; 205 l/min; max. 9 kétkörös 
hidraulikacsatlakozó (beleértve a front-
függesztést); 85 l kivehető olajmennyiség; 
Dual Control alapkivitelben

tömegek és méretek: üres tömeg kb.
10,8 t; max. megengedett össztömeg 18 t 
(15 t 50 km/h sebességnél); tengelytáv 310 
cm; minimális fordulókör sugara 5,01 m

listaár: érdeklődjön a helyi forgalmazó-
nál

Műszaki adatok
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folytatás a 40. oldalon
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1 A „darázsderék” a 8740 S Dyna VT 
traktort szinte egyedülállóan 
fordulékonnyá teszi

2 A Dana első tengely jó rugózású, igény 
szerint rendelhető a terminálon 
beállítható SpeedSteer gyorsáttétellel

3 A hátsó függesztés emelési kapacitása 12 t

4 Hátul maximum 6 hidraulikacsatlakozó 
található

5 A hidraulikacsatlakozók és a függesztés 
külső vezérlése mindkét oldalon 
megtalálható, a hátsó TLT-hez csak a bal 
oldalon 

6 Hátul sajnos csak két TLT-sebesség áll 
rendelkezésre

7 A frontfüggesztés jól integrált, és 
egyszerű pozíciószabályozással 
rendelkezik

8 A négyoszlopos vezetőfülke sok helyet 
kínál és világos, a fellépés biztonságos

9 Új a beállítható csillapítású, mechanikus 
vezetőfülke-rugózás és megbízhatóbban 
dolgozik, mint a korábbi változat

ra sem hajthatók fel. A hűtési teljesít-
mény egyébként megfelel a korábbi mo-
dellek teljesítményének – azoknál viszont 
a 8600 Dyna-VT sorozathoz képest növel-
ték a hűtési teljesítményt. 

VÁLTOZATLAN SEBESSÉGVÁLTÓ
Az AGCO ML260 fokozatmentes teljesít-
ményelágazásos sebességváltóját válto-
zatlan formában átvették a korábbi so-
rozatból – már a sorozat Tier 4 final ge-
nerációjának bevezetésekor megerősí-
tették a csapágyak és az összkerékhaj-
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folytatás a 39. oldalról
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1 A vezetőfülkében: sok helyet és 
barátságos környezetet találunk 

2 A kartámlába épített vezérlőpult 
sötét színű műanyagból készült 
– ezért a szennyeződések már nem
látszanak olyan feltűnően 

3 Az új Datatronic 5 nagy előrelépés, a 
GPS készülékek alkalmazásához 
azonban a korábbiakhoz hasonlóan 
ajánlatos egy második terminál

4 A sebességváltó funkciókkal 
rendelkező irányítókaros 
irányváltó-kapcsolás (gyorsítás/
lassítás) megmaradt

5 A jól leolvasható, kétszínű műszerfal 
ismert a korábbi változatokból

táshoz a tengelykapcsoló területét. A két 
menettartomány (0-28 km/h és 0-50 
km/h) manuálisan váltható a szántóföld 
és a közút között. Az 50 km/h sebességet 
a traktor a gumiabroncsoktól függően 
1585 min-1 fordulatszámon éri el.

A három vezetési stratégia ismert (au-
tomata lábpedállal vagy menetirányító 
karral; TLT-, ill. önjáró üzemmód állandó 
TLT-fordulatszámhoz és manuális üzem-
mód a lábpedállal és a menetirányító 
karral). Az utóbbi, amennyiben a vezető 
képes kezelni, a korábbiakhoz hasonlóan 
a legkíméletesebb mód a szállítási mun-
kákhoz, mert a traktor automata üzem-
módban is fékez a sebességváltón ke-
resztül, mihelyt az ember leveszi a lábát 
a gázról. Ha manuálisan vezetünk, akkor 
a hidromotorok lengésszögét a menet-
irányító karral nagyobbra lehet állítani, 
és így a fékpedállal lehet lassítani.

Megmaradt a két tempomat is menet-
tartományonként és menetirányonként, 
vezérléssel együtt. A pedáltávolság be-
állítása a két görgő segítségével a kar-
támaszon a korábbiakhoz hasonlóan 
pofonegyszerű – és tempomattal, ill. 
tempomat nélkül haladva is működik.

Újdonság, hogy az irányváltó hajtó-
mű menetirányító karral történő kapcso-
lásakor a hátoldalán még egy aktiváló 
gombot is meg kell nyomni – ez a Mother 
Regulation uniós irányelv követelménye. 
Alternatív megoldásként a menetirány-
váltás a korábbiakhoz hasonlóan a kor-
mány mellett balra található irányító-
karral is elvégezhető. Az agresszivitás a 
terminálon előre beállítható.

HIDRAULIKA – EXTRÁKKAL
A hidraulika sem okozott meglepetése-
ket: maradt a 205 l/min szállítási telje-
sítmény – ez megfelelő ebben a kategó-
riában, de opcionálisan sem áll több ren-
delkezésre. Ehhez hátul legfeljebb hat és 
elöl, kiegészítésül a frontfüggesztéshez 
(jó: min/max pozíciószabályozással, de 
görgő nélkül) még két kétkörös hidrauli-
kacsatlakozóval szállítható – természe-
tesen az összes elektronikus időarányos 
és mennyiségi vezérléssel. A korábbi so-
rozathoz hasonlóan a frontfüggesztés 
alsó függesztőkarjai egy integrált kiegé-
szítő hengerrel egyszerűen a kerethez 
közelíthetők. A keretekben lévő első osz-
tályú integrációnak és az így kialakított 

„darázsderéknak” köszönhetően az első 
kerekek messze aláfordulnak, így a Mas-
sey Ferguson 8740 S gyakorlatilag párat-
lanul könnyen fordul. 

A gyári adatok szerint a francia trak-
tor hátul 12 t, elöl 5 t felemelésére képes. 
Ezek az értékek is korszerűek. Kiválóak 
a nagyszerű kiegészítő funkciók, ame-
lyet más versenytárs nem kínál. Így pl. 
a Dual Control funkcióval szinkronba, ill. 
párhuzamos helyzetbe hozható a front- 
és a hátsó függesztés (sík területen tör-
tént előzetes kalibrálás után), a kiemelés 
ezután közösen indítható, a gyors ki-
emelést szabályzó nyomógombbal. Az 
összes hidraulikakör egyedileg elnevez-
hető, és a vezető profiljában elmenthető 
– ez kiváló. És még valami: az idő funk-
ciót a vezető beállíthatja lineáris vagy 
proporcionális üzemmódra.

MOST MECHANIKUS RUGÓZÁSÚ
A vezetési komfort már a Massey Fergu-
son 8737 Dyna VT 2015/2016-ban vég-
zett traktortesztje során nagyon meg-
győző volt. Az akkoriban használt hid-
ropneumatikus vezetőfülke-rugózással 
azonban a gyakorlatban itt-ott adódtak 
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Massey Ferguson 8740 S Claas Axion 940 Fendt 939 Vario
motor/hengerűrtartalom AGCO Power 84 AWF-4V; 8,4 l FPT Cursor C9; 8,7 l Deutz TTCD 7.8 L6; 7,8 l

névleges teljesítmény 
(az ISO TR14396 szerint) 272 kW/370 LE 280 kW/380 LE 291 kW/396 LE

maximális teljesítmény 
(Boost teljesítménynövelővel)

294 kW/400 LE 
(298 kW/405 LE)

283 kW/385 LE 
(Boost teljesítménynövelő nélkül)

291 kW/396 LE 
(Boost teljesítménynövelő nélkül)

max. forgatónyomaték 1600 Nm 1600 min-1 fordulatszámon 1695 Nm 1400 min-1 fordulatszámon 1565 Nm 1500 min-1 fordulatszámon
kipufogógáz-tisztítás AGR/EGR+DOC+SCR DOC+SCR SCR+DPF

üzemanyagtartály térfogata 
(gázolaj) 630 l 650 l 600 l

sebességváltó/fokozatok AGCO ML 260 ZF TMG 45 AGCO ML 260
Vmax 50 km/h 50 km/h 60 km/h

motorfordulatszám 50 km/h 
sebességnél kb. 1550 min-1 kb. 1500 min-1 kb. 1450 min-1

max. emelési kapacitás 
(hátul/elöl) 12 t/5 t 11 t/6,5 t 11,8 t/5,6 t

hidraulikateljesítmény 205 l/min 150 l/min (opcionálisan 220 l/min) 152 l/min (opcionálisan 205 l/min)
tömeg (üres/max. megengedett) 10,8 t/18 t kb. 13,0-13,9 t/18 t 10,9 t / 18 t

legkisebb fordulókör sugara kb. 5,0 m kb. 6,96 m kb. 6,5 m
max. megengedett össztömeg 18 t (15 t 50 km/h esetén) 18 t 18 t

A konkurencia áttekintése | A 400 lóerős kategóriába tartozó standard traktorok CTV sebességváltóval

A Massey 8700 sorozatának S-frissítését 
elsősorban az új Datatronic 5 érintőké-
pernyős monitor és az új, erőteljesebb ve-
zetőfülke-rugózás jellemzi. Új a sorozat 
zászlóshajója, a 8740 S modell, ami aktív 
EPM motorvezérlés mellett elsősorban 
nagy maximális teljesítményével tűnik ki. 
Aktív EPM esetén a teljesítménykülönb-
ség a 8737 S modellhez viszonyítva csak 5 
LE. Az alacsony teljesítmény/tömeg ará-
nyával és a fordulókör kicsi sugarával a 
Massey Ferguson 8740 S traktor egy 
olyan, kiegyensúlyozott, jól megtervezett 
farmmindenes sokoldalú traktor a 400 
lóerős szegmensben – amelyet a korábbi-
akhoz hasonlóan kicsit alábecsülnek.

+ kedvező teljesítmény/tömeg arány

+ stabil fordulatszámú motor

+ opcionális frontfüggesztés pozícióve-
zérléssel

+ a Dual Control funkció alapkivitelben
kapható

+ egyedi hidraulikus funkciók

+ nagyon jó vezetési komfort

+ nagyon könnyen fordul

– a menettartományok manuális váltása

– TLT-választék

Összegzésproblémák a hibás elmozdulásérzékelők 
miatt. Ezért a Massey Ferguson a 8700 S 
modellnél mechanikus vezetőfülke-ru-
gózást alkalmaz, négy aktív lengéscsil-
lapítónak köszönhetően beállítható csil-
lapítással (3 állítási lehetőség: puha, 
közepesen kemény és kikapcsolt).

Vezetés közben alig éreztünk különb-
séget a korábbi megoldáshoz képest, ki-
véve azt, hogy a vezetőfülke fekvése 
valamivel stabilabbnak tűnt, mint a ré-
gebbi hidropneumatikus változatnál.

A vezetőfülke belülről még korsze-
rűbb, a helykínálat nagyon jó. Ami ki-
váló: a vezetőülés mindkét oldalra 20 
fokkal elforgatható. A kartámasz most 
sötét anyagból készült – így a szennye-
ződések nem olyan feltűnőek. 

A jelenleg már 9 coll átmérőjű érintő-
képernyős monitorral rendelkező Data-
tronic 5 most nagy előrelépést jelent a 
régebbi terminálváltozathoz képest. A 
két képernyőfelület a kezdő képernyő ab-
lakát kivéve szabadon szerkeszthető. 
Nagyszerűnek találjuk azt a (már 2009 
óta meglévő) lehetőséget, hogy az ak-
tuális üzemanyagárak és a kamara által 

nyilvántartott hivatalos órabér megadá-
sát követően mindig valós időben lát-
hatjuk az aktuálisan végzett munka 
költségét. Ez elsősorban a bérvállalko-
zók számára hasznos funkció.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK
 � Hátul sajnos csak két TLT-fordulat-

szám áll rendelkezésre, 1000/540E 
vagy 1000/1000E. Elöl a Massey Fer-
guson opcionálisan 1000-es fordulat-
számot biztosít; 1000E változat nem 
szerepel az árlistában, így az 1000 
min-1 fordulatszám eléréséhez a mo-
tornak 2036 fordulaton kell forognia.

 � A táblavégi fordulást segítő automa-
tika lépésről lépésre vagy felvétel 
(Record) üzemmódban programoz-
ható, és az egyes funkciók idő- vagy 
útarányosan „játszhatók le”.

 � A Task Controller rendszerben lévő 
Section Control akár 36 szakasz kap-
csolását is lehetővé tudja tenni. 

 � A 8700 S Dyna-CVT az elődjeihez ha-
sonlóan Effi  cient és (ahogy a mi 
teszttraktorunk is) Exklusive kivitel-
ben kapható. 

42
black TESZT  Első találkozás | Massey Ferguson 8740 S Dyna-VT 

AGROFIL-SZMI Szaktanácsadó Mérnöki Iroda Kft.
9235 Püski, Petőfi S. u. 7. / 6800 Hódmezővásárhely-Sóshalom, Tanya 1382.

e-mail: lajosm@agrofil.hu • iroda@agrofil.hu • facebook: Agrofil-SzMI Kft.
tel.: 06 96/704 022, 06 30/93 97 092

www.agrofield.hu

AgroFIELD
PERFECT SOLUTIONS

••
••••

••

www.agrofil.hu

AGROFIL
a HASZONFEJLESZTŐ

••
••••

••

Téma: Az agronómia jelentősége
a precíziós gazdálkodásban

Időpont: 2019. 02. 07.

Helyszín: Four Points by Sheraton, Kecskemét

Kinek ajánljuk?
Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodóknak, gazdasági 
szervezetek vezetőinek, termelésirányítóinak, gépészeti vezetőinek. Akiket 
a digitális megoldásokon túl a gyakorlatban megvalósítható technológiai 
(agronómiai) megoldások is érdekelnek, és valós haszonra törekszenek.

A részletekkel kapcsolatban hamarosan jelentkezünk.

Írja be a naptárába!

AgroFIELD Akadémia

KO N FE RE N C I A
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Forrás: GÉPMAX 2018. november/decemberi lapszám. Az utolsó oldalon szerkesztési változtatások történtek a forráshoz képest!




