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Az új MF 5400-as széria. Azt 
kapja, amire szüksége van.

A fejlődés 
folytatódik...

Az MF 5400-as bármelyik 
húsmarha- vagy tejtermelő 
gazdaságban tökéletes többcélú 
„igásló” – kezelése nagyon 
egyszerű és egyértelmű, a 
beszállás megkönnyítésével 
pedig a sokféle munka során 
egész nap könnyedén szállhat le 
és fel a vezető.

Ezek a traktorok amellett, hogy 
a 86–112 LE-s tartományban 
teljes mértékben biztosítják a 
szükséges teljesítményt, az opciók 
és csomagok egész sorának 
köszönhetően pontosan az egyedi 
szükségletekhez alakíthatók. 
Mind a négy modell 
alapfelszereltségben a rendkívüli 
Dyna-4 váltóval rendelkezik. 

Kiemelkedően sokoldalú
Az MF 5400-as széria lelke 
az új, Tier III-as generációt 
képviselő dízelmotor, amely nagy 
nyomatékot és kis fogyasztást 
biztosít a motorfordulatszám 

Az új MF 5400-as széria az erőteljes, új, üzemanyag-takarékos 
motorral és a modern vonalvezetéssel igazán a mai időkre szabott 
traktorcsalád. Most – a számos opció egyikeként – teljesen gyári 
felszerelésű homlokrakodóval is rendelhető, és ideális megoldást 
jelent a vegyes tevékenységgel foglalkozó gazdálkodóknak.

széles tartományában. A Massey 
Ferguson egyedülálló és végletekig 
hatékony teljesítményszabályozó 
rendszere maximális 
kimenő teljesítmény és 
hatékonyság elérését teszi 
lehetővé.

Ezeknek a gépeknek minden 
részletében megmutatkozik a 
minőség – legkifejezettebben az 
MF elektronikus függesztőmű-
vezérlésében, ami klasszikus 
példája a nagy pontosság 
és az egyszerű kezelhetőség 
kombinációjának. A nagy 
emelőkapacitást és olajáramlást 
biztosító, kiváló hidraulika 
fontos szerepet játszik abban, 
hogy napjaink munkagépei 
és művelőeszközei a legjobb 
teljesítményt nyújtsák.

A kiemelkedő kényelmi színvonal, 
a bőséges fűtőteljesítmény és 
szellőzés, az alacsony fülkebeli 
zajszint és a nagyszerű körkörös 

kilátás olyan munkakörnyezetet 
teremt, amit sehol máshol nem 
talál meg.

Öné a választás
Az ön pontos 
teljesítményigényének megfelelő 
modell kiválasztása csak a kezdet. 
Ezt követően el kell dönteni, 
hogy a jól felszerelt kabinra vagy 
a fülke nélküli kivitelre, valamint 
hogy csuklós vagy „meredek 
orrkialakítású” motorháztetőre 
van-e szükség. A korlátozott 
belmagasságú épületekben 
történő munkavégzésre 
alacsonyabb profilú fülke áll 
rendelkezésre, míg a karcsú vagy 
„Visio” tetőkialakítás további 
variációkat biztosít a magasság és 
az alkalmazások terén.
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Használhatóbb 
erő... sokkal több 
nyomatékkal

MF 5425 – most turbófeltöltővel a 
82 LE-s teljesítmény leadásához, 
intercooleres, mechanikus 
üzemanyag-befecskendezéssel.

MF 5435 - szintén turbófeltöltéses, 
intercooleres, mechanikus 
befecskendezéssel. Kimenő 
teljesítmény: 92 LE.

MF 5445 és 5455 – mindkét modell 
a Massey Ferguson nagyobb 
teljesítménykategóriájú modelljeivel 
egyező fejlett motortechnológiával 
rendelkezik, az elektronikus közös 
nyomócsöves (common rail) 
befecskendezőrendszer és a 16 
szelepes kialakítás együttesen 
biztosítja a 95 illetve 105 LE-t, 
harmadik és negyedik fokozatban 
teljesítményrásegítéssel.

A Tier III-as dízelmotorok új generációja nagyobb teljesítményt 
és nyomatékot ad le alacsonyabb motorfordulatszám mellett, 
mint a korábbi Tier II-es motorok. Az MF 5400-as szériában 
biztosan található olyan modell, amely pontosan kielégíti az Ön 
mezőgazdasági munkáinak teljesítményigényeit.

04

Nagy teljesítményű motorok
Mindegyik négyhengeres modell 
„keresztöblítéses” hengerfejjel 
rendelkezik, ami elősegíti 
az égési folyamatot, ennek 
következtében alacsonyabb 
üzemanyag-fogyasztást és 
károsanyag-kibocsátást 
eredményez. A precízebb 
üzemanyag-befecskendezésnek 
köszönhetően csökken a 
fogyasztás, és széles működési 
tartományban biztosítható a 
nagy teljesítmény és nyomaték, 
ezáltal a különféle mindennapos 
munkák során a gazdaságossági 
és a teljesítménymutatók egyaránt 
kitűnőek.

Teljesítmény és nyomaték
A motor 2000-es fordulatszámon 
éri el a maximális teljesítményt, 
ami hasznos üzemanyag-
megtakarítást és alacsonyabb 
zajszintet eredményez. Ezeknek 
a traktoroknak egy igen széles 
fordulatszám-tartományban 
(az állandó teljesítményű 
tartomány legalább 400 
fordulat) kiemelkedően jó a 
teljesítményleadó képessége.

A megnyugtató motorrugalmasság 
a nehéz teher alatti elinduláskor 
vagy a táblavégi forduló 
manővereknél a motorfordulatszám 
esésének könnyed és biztonságos 
ellensúlyozásában fejeződik ki.
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Modellválaszték (minden modell rendelhető két- és négykerék-hajtású változatban is)

Modell Max. teljesítmény Max. Fülke nélküli               „Standard” modell „Alacsony kialakítású”   „Visio”
  (ISO)1 teljesítmény  modell 2 Meredek  Standard modell 3 tető
   teljesítményrásegítéssel  orrkialakítású motorházfedél
     motorházfedél

MF 5425 86 - l	 l	 m	 l	 m

MF 5435 96 - l	 l	 m	 l	 m

MF 5445 100 110 l	 l	 m	 l	 m

MF 5455 112 125 l	 l	 m	 l	 m

l	Rendelkezésre álló modell.
m Fülkével szerelt modell opció
1 ISO TR14396.       
2  A fülke nélküli modellek „standard” és „meredek orrkialakítású” motorházfedéllel állnak rendelkezésre.
3 Az „alacsony kialakítású” modelleknek alacsonyabb a fülkéje, „meredek orrkialakítású” vagy „csuklós” 
 kialakítású a motorháztetője; „Standard” vagy opcionális „Visio” tetőkialakítással rendelhetők.   

A nyomatékgörbe azt mutatja, hogy 
miként marad szinten a „vonóerő” a 
motor fordulatszámának esésével, 
és  miként növekszik a rásegítés 
következtében az MF 5445 és MF 
5455 modelleknél.
A: Normál nyomatékgörbe
B: Extra nyomaték, amely 3. és 4. 
fokozatban áll rendelkezésre

Nagy teljesítmény a motorfordulat-
szám 2200-ról 2000 fordulat/percre 
történő esését kísérő teljesít-
ménynövekedéssel kiegészítve az 
MF 5445 és MF 5455 modelleknél.
A: Normál teljesítménygörbe
B: Extra teljesítmény, ami 
3. és 4. fokozatban áll ren-
delkezésre
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A Dyna-4 a 4 fokozat 
mindegyikében elasztikus, 4 
sebességű Dynashift váltást tesz 
lehetővé, tehát a terhelés alatti 
váltás flexibilitása széles 
sebességtartományban adott, 
és ez maximális szántóföldi 
teljesítményt biztosít. A Dyna-4 
használata rendkívül egyszerű 
annak köszönhetően, hogy a 

Dynashift fokozatok és a csoportok 
kuplungpedál működtetése nélkül 
válthatók.  A bal vagy jobb oldali 
vezérlés lehetősége közötti 
váltással pedig a különféle 
alkalmazásokhoz és kezelői 
preferenciákhoz igazodó, valódi 
működtetésbeli rugalmasság 
valósul meg.   

Bal oldali vezérlő 
A bal oldali menetvezérlő kar
kényelmes irányváltást, terhelés 
alatti fokozatváltást és 
ujjmozdulattal történő 
kuplungkioldást tesz lehetővé, 
szabadon hagyva a jobb kezet 
a homlokrakodó vagy a hátsó 
munkaeszközök kezelésére.

Az egyszerű és hatékony Dyna-4 váltó a 
teljes MF 5400-as szériában alapfelszereltség.
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Jobb oldali vezérlő 
Csak egyszerűen mozdítsa a T-
alakú vezérlőkart előre vagy hátra 
a négy Dynashift fokozat közötti 
le- vagy felváltáshoz. A 
csoportváltáshoz a kar mozgatása 
közben nyomja meg a csoportváltó 
gombot.  Csoportváltáskor a 
sebességillesztő rendszer 
automatikusan a megfelelő Dyna-4 
fokozatot választja ki, hogy az 
illeszkedjen a traktor haladási 
sebességéhez.

Az irányváltás-intenzitás 
szabályozása
A LED kijelző előtt egy „irányváltás-
intenzitást szabályozó” forgógomb 
található. Ezzel állíthatja be a 
kezelő az irányváltás intenzitását. 
Tehát például homlokrakodós 
munkáknál az „agresszívebb” 
beállítás lecsökkenti a ciklusidőket 
és maximálja a termelékenységet, 
míg egy visszafogottabb beállítás 
finom, de mégis majdnem azonnali 
irányváltást eredményez.  

Mászó és szupermászó fokozati 
opciók
Az említetteken felül „mászó” 
és „szupermászó” fokozatok is 
rendelkezésre állnak, 8 (mászó) 
vagy 16 (szupermászó) 
sebességfokozattal.  A teljes 
teljesítmény leadása mellett 
megvalósítható 500 m/h-s (mászó) 
vagy 160 m/h-s (szupermászó) 
haladási sebességekkel a 
speciális, alacsony sebességet 
kívánó feladatok is tökéletesen 
kézben tarthatók. 
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Szántóföldi 
munkavégzési 

tartomány

Dynashift csoport

Motor fordulat

Előre-/hátrameneti sebesség (MF 5455 16.9R38)km/h



Masszív függesztőmű, 
erőteljes hidraulika

Magas színvonalú hárompontos 
függesztőmű
A nagy emelési kapacitás 
biztosítja, hogy még nehéz 
függesztett eszközöket 
is könnyűszerrel emeljen. 
Vonószerkezetek sora 
áll rendelkezésre iker 
teleszkópos stabilizátorokkal 
és alapfelszereltségben két 
kihelyezett hidraulika szeleppel. 
A hátsó sárvédőre kihelyezett 
kapcsolókkal kényelmesen állítható 
a függesztőmű magassága a 
munkaeszközök gyors és egyszerű 
csatlakoztatásához.

Egyszerű és hatékony hidraulika 
rendszer
A függesztőmű és a kihelyezett 
hidraulika ellátására szolgáló 57 
liter/perces hidraulikus teljesítmény 
bőségesen elegendő áramlást 
és nyomást biztosít nehéz 
munkaeszközök emeléséhez és 
a kihelyezett hidraulikarendszer 
kiszolgálásához is.

100 literes „kombinált” áramlás
Opcióként minden modellhez 
rendelkezésre áll egy – két 
hidraulikaszivattyú olajáramának 
egyesítésével – 100 liter/perces 
teljesítményt elérő rendszer.  Egy 
kapcsoló megpöccintésével 
„kiiktatható” a hárompontos 
függesztőmű, és máris 
rendelkezésre áll a homlokrakodós 
munkákhoz extra sebességet 

Az MF 5400-as traktorok kiváló emelési kapacitással 
és – a függesztőmű, hidraulika és TLT terén – széles 
variációs lehetőségekkel rendelkeznek, ami tovább 
fokozza a funkcionális sokoldalúságot.

és teljesítményt adó nagyobb 
hidraulikus teljesítmény. 

Stabil fékhatás
A hátsó híd nagyméretű 
tárcsafékeket rejt magában, 
amelyek állandó nyomású kenéssel 
rendelkeznek, és megnyugtató, 
stabilan fennmaradó fékezőerőt 
biztosítanak.  

Differenciálzárak
A gombnyomásra együttesen 
működtethető mellső és 
hátsó differenciálzár mindig 
gondoskodik a maximális vontatási 
teljesítményről. A „Hydralock” 
differenciálzár-kialakítás garantálja 
a differenciálmű gyors, 100%-
os zárását vagy oldását csúszás 
vagy teljesítményvesztés nélkül. 
Bekapcsolt állapotban „valódi” 
négykerékhajtást biztosít. 

Négykerékhajtásos mellső híd
Minden négykerékhajtású 
modell központi hajtótengellyel 
rendelkezik, ami kiváló 
hasmagasságot és – jó 
kormányzhatóságot és fordulási 
képességet eredményező – nagy 
kikormányzási szöget biztosít.

Automatikus vezérlés
Az MF 5400-as traktorok 
mindegyikén az alapfelszereltség 
részét képezi a „hajtóművezérlő”, 
amely számos, gyakorta 
használt funkció részleges 

automatizálásával leegyszerűsíti 
a kezelést. Ezek közé tartozik a 
differenciálzár-vezérlés, a TLT-
vezérlés és a sebességváltó 
csoportmegválasztása.                 

Sokoldalú TLT
Ötféle TLT opció áll rendelkezésre. 
Az alapfelszereltség a független, 
540/1000 1/perc fordulatszámú 
kialakítás; az 540/1000 1/perces 
„economy” kivitel a standard TLT 
fordulatszámokat alacsonyabb 
motorfordulatszámok mellett 
adja le, amivel csökkenthetők 
az üzemanyag- és termelési 
költségek. A fülkéből vagy 
kívülről váltható kiviteli opció 
és a menetsebesség-arányos 
TLT szintén rendelkezésre áll, 
és ezekkel jóformán bármilyen 
gazdaság igényei kielégíthetők.  

Mellső függesztőmű és TLT 
(opciók)
Mellső/hátsó munkagép-
kombinációkkal igazi 
– vetés esetében akár 30%-
os – időmegtakarítás érhető 
el. Az MF 5400-as mellső 
függesztőmű-rendszer – a 2,5 
tonnás emelőkapacitással, az 
akkumulátor opcióval, hidraulikus 
csatlakozókkal és TLT-vel 
– kialakítható oly módon, hogy 
teljesen kiaknázható legyen a 
termelékenység növekedése, 
és gyorsabban megtérüljenek a 
tőkebefektetések.
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Kényelmes, tágas, és 
egyszerű a kezelése
Az MF 5400-as széria minden elemét olyan megfontolással 
tervezték, hogy Ön a munkájára fordított időt komfortosan, 
kellemesen és mégis produktívan tölthesse. 
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A kezelőfülke megtartja népszerű 
és gyakorlatias kialakítását; a 
vezérlőelemek pontosan ott 
helyezkednek el, ahol várja őket a 
kezelő, és mindehhez kiemelkedő 
komfortszint járul.

Az alacsony fülkebeli zajszint 
hozzájárul ahhoz, hogy az MF 
5400 széria traktorfülkéi kellemes 
munkakörnyezetet nyújtsanak a 
munkanap eltöltéséhez.
  
Az MF 5400-as széria tágas 
kezelőfülkéje éjjel és nappal is 
kivételes kilátást biztosít. 

A két szélesre nyitható, hátsó 
csuklású ajtó megkönnyíti a 
beszállást. Mechanikus vagy 
pneumatikus rugózású ülés 
választható, mindkettő széles 
körű állítási lehetőségekkel, 
többek között 30 fokos elforgatási 
lehetőséggel és állítható 
kartámasszal. 

A Visio fülketetős modelleknél 
oldalt helyezkedik el a rádió (opció) 
és a szellőzést vezérlő gombok.

Az opcionális légrugós 
ülés esetében egy kar 

érintésével gyorsan elérhető 
a vezető testsúlyához vagy a 
terepviszonyokhoz megfelelő, 
pontos beállítás. Tovább fokozza 
a vezető kényelmét, hogy egy 
opcionális karral beállítható a 
kormányoszlop magassága és 
szöge.

Egy praktikus, csukható utasülés 
is van a fülkében, amely szükség 
esetén felemelhető és rögzíthető.

Aktív szállításvezérlés
Az aktív szállításvezérlés (Active 
Transport Control; ATC) olyan 
lengéscsillapító rendszer, amely 
csökkenti a munkaeszköz 
„pattogását”,
ami táblavégi fordulónál vagy 
nehéz, függesztett munkaeszközök 
közúti szállításánál fordulhat elő.

Az ATC rendszer minden MF 
5400-as traktor esetében az 
alapfelszereltség részét képezi, és 
a simább menettulajdonságokkal 
és a függesztett munkaeszközök 
gyorsabb, biztonságosabb 
szállításával
tovább fokozza a kezelői 
komfortot.
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Ergonómiai 
hatékonyság 
stílussal 
ötvözve 

A nagyméretű, áttekinthető analóg 
műszerektől, a szögletes jobb oldali 
vezérlőelemeken keresztül az ügyes, 
és természetes módon a kézbe 
illeszkedő ELC (Electronic Linkage 
Control; elektronikus függesztőmű-
vezérlő) „egérig” minden ott van, 
ahol szükség van rá a hatékony és 
kényelmes működtetéshez.  

Minden vezérlőelem könnyen 
hozzáférhető a kezelő számára. Az 
ELC funkciók (02) beállítása finom 
működésű forgógombokkal történik. 
LED-ek jelzik a függesztőmű felfelé 
vagy lefelé történő mozgását. 
A Dyna-4 opció az optimális 
vezethetőség érdekében bal- és 
jobboldalt is lehetővé teszi a 
fokozatváltást (04).

Tartsa hűvösen környezetét
A standard szellőzőrendszer 
négysebességes befúvóventilátora 
és nagy teljesítményű fűtőegysége, 
valamint a hat állítható és kettő 
fix helyzetű légbeömlő nyílás 

Minden fontos műszer és vezérlőelem 
nagyméretű, és úgy van elhelyezve, 
hogy könnyű legyen a használata, és egy 
pillantással át lehessen tekinteni.
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gyors felfűtést és páramentesítést 
tesz lehetővé.  A fülkével 
szerelt modellek mindegyike 
légkondicionáló berendezéssel is 
rendelhető. 

Opcióként a fülkés modelleknél 
rendelkezésre áll a „Visio 
tetőkialakítás” is.  A Visio 
fülketetővel megnövelt láthatóság 
eredményeképpen a magasra 
emelő homlokrakodók még teljesen 
felemelt helyzetben is teljességgel 
beláthatók.  Egy napellenzővel 
ellátott, buktatható és nyitható 
üvegpanel kiegészítő szellőzési 
lehetőséget nyújt. 

Nyitható szélvédő
A légkondicionáló berendezés 
alternatívájaként nyitható mellső 
szélvédő is rendelhető. A szélvédőt 
erős gázrugós támasztóteleszkópok 
tartják, amelyek meleg időben a 
maximális légáram biztosításához 
részlegesen vagy teljesen nyitott 
helyzetben rögzíthetők.
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Kiemelkedő „fülke 
nélküli” komfort

Az MF 5400-as széria fülke nélküli 
modelljei, amelyek a zajszintre 
és biztonságra vonatkozó 
legszigorúbb előírásoknak is 
megfelelnek, most már – azok 
mellett az országok mellett, ahol 
hagyományosan jellemzőbbek a 
fülke nélküli traktorok – a legtöbb 
európai országban is rendelhetők.  

Az opciók, többek között a 
„csuklós kivitelű” vagy a „meredek 
orrkialakítású” motorházfedél, 
központosan vagy oldalt 
elhelyezett kipufogó, két- vagy 
négykerékhajtás, és még sok más 
választható elem lehetővé teszi az 
Ön számára, hogy traktorát egyedi 
alkalmazási igényekhez alakítsa.

A meredek orrkialakítású modellek 
például ideálisan megfelelnek 
a homlokrakodóval végzett 
munkákhoz vagy soron végzett 
szántóföldi munkákhoz. 
Mindegyik modell jellemzője 
a biztonságos, vízszintes 
padlókialakítás, a legújabb stílusú 
megjelenés, kiváló kilátás valamint 
a letisztult műszerezettség és 
vezérlőelemek.

Váltóopciók
A fülke nélküli modellek 
rendelhetők Dyna-4 váltóval (lásd 

A négy „fülke nélküli” MF 5400-as traktormodell, amely a fülkével 
szerelt modellekkel számos fejlett kialakításbeli tulajdonságát 
tekintve megyegyezik, a 86–112 LE-s (rásegítéssel max. 125) 
teljesítménytartományban kiemelkedő teljesítményt és magas 
komfort- és biztonsági színvonalat nyújt.

6. oldal). A fülkés modellekhez 
hasonlóan itt is rendelkezésre 
áll a „mászó” és „szupermászó” 
fokozattal rendelkező váltó, amely 
a speciális, alacsony sebességet 
kívánó alkalmazásokhoz 
maximális kompatibilitást és 
termelékenységet biztosít.

Egyszerű ELC (elektronikus 
függesztőmű-vezérlés)
Bár a Massey Ferguson ELC 
(elektronikus függesztőmű-
vezérlő rendszer) rendkívül fejlett, 
mégis egyszerű, megbízható, 
könnyen használható, és kivételes 
pontosságot és vezérelhetőséget 
biztosít. 

Az óriási emelőképességgel 
és a nagy kapacitású 
hidraulikarendszerrel még nehéz 
munkaeszközök is könnyen 
kezelhetők.

Automatikus, négy kerékre ható 
fékezés
A fülkével rendelkező modellekhez 
hasonlóan a négykerékhajtás, 
a differenciálzár és a TLT 
automatikus vezérlése minimális 
kezelői beavatkozás mellett 
itt is optimális hatékonyságot 
biztosít. Az elektro-hidraulikus 
rendszer automatikusan aktiválja a 

négykerékhajtást, amikor az üzemi- 
vagy a rögzítőfék működésbe lép. 
Ez a fékezési hatékonyságot, 
stabilitást és biztonságot fokozó 
négykerékfékezést eredményez. 

„Hydralock” differenciálzár
A Hydralock minden 
négykerékhajtású modellnél 
az alapfelszereltség része, 
és egyidejűleg képes 
működtetni a mellső és hátsó 
differenciálzárat. Az eredmény 
valódi négykerékhajtás; mindkét 
mellső kerék összezárva, a hátsó 
kerekekkel arányos sebességgel 
forog. A Hydralock szétkapcsolt 
állapotban – a „limitált csúszású” 
rendszerektől eltérően – normál 
differenciálműként működik, 
tehát az abroncs dörzsölődése 
és a talajkárosítás kisebb, és 
a gumiabroncs élettartama is 
meghosszabbodik.

Választható TLT rendszerek
A fülkés modellekhez hasonlóan 
itt is TLT rendszerek széles 
választékából lehet választani: 
például az 540 és 1000 1/perces, a 
gazdaságos és a menetsebesség-
arányos TLT-t, így minden 
munkagép és TLT-követelmény 
hatékonyan kielégíthető.
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A magas gyártási minőségtől 
kezdve a világban vezető 
szintű AGCO alkatrészellátó 
és szerviztámogatási 
rendszeren keresztül a magas 
maradványértékkel bezárólag 
minden együtt van az átfogó, 
„élettartamra” vonatkoztatott 
költségek csökkentésére.   

Meghosszabbított 
szervizperiódusok
Az egyszerű szervizelés és a 
minimális rutinellenőrzések 
– a kieső idők csökkentésével 
– szintén kulcsfontosságú szerepet 
játszanak. Az MF 5400-as széria 
számos lényeges kialakítási 
jellemzővel rendelkezik; némelyik 
nagyméretű, némelyik kicsi, de 
valamennyi segít egyszerűbbé 
tenni az életet:

• A hosszú élettartam érdekében  
 nagy átmérőjű, olajhűtéses,  
 többtárcsás kuplung, amit állítani  
 sem szükséges
• Önbeálló fékek
• Karbantartásmentes akkumulátor
• Összesen legfeljebb tíz kenési  
 pont, és azok is jól hozzáférhetők
• A motorolajszint-ellenőrző  
 pálca, a betöltőnyílás, a szűrők,  
 a tápszivattyú mind a motor bal  
 oldalán helyezkedik el
• A hajtóműolaj és szűrők csak  
 1200 üzemóránként cserélendők,  
 és a motorolajcsere is csak 400  
 óránként esedékes

Könnyű vele élni
Bár a költségek alacsony 
szinten tartása nem minden. Ha 

Nyilvánvaló, hogy 
a költségek egyre 
fontosabb szerepet 
játszanak napjaink 
egymással versengő 
gazdaságainak 
életében, tehát 
amikor új traktor 
vásárlására kerül 
sor, Önnek a kezdeti 
kiadáson kívül több 
dolgot is meg kell 
fontolnia. Ez az, 
ahol az MF 5400-as 
széria pontosan azt 
nyújtja Önnek, amire 
szüksége van.

naponta akár 16 órát is eltölt a 
traktorban, a legkisebb zavaró 
tényező is idegesítővé válhat. 
Íme emlékeztetőül néhány azok 
közül az okok közül, amelyek 
miatt az Ön új MF 5400-asa 
gyorsan alkalmazkodni fog az Ön 
munkamódszeréhez:

• A Massey Ferguson „családi  
 megjelenés” modern, megnyerő  
 és praktikus
• A modellek és az opcionális  
 lehetőségek széles választéka  
 azt jelenti, hogy nem kell  
 kompromisszumot kötnie a  
 műszaki tartalmat illetően
• A fülke (vagy a kezelőplatform)  
 tökéletes kilátást, kényelmet és  
 könnyű be- és kiszállást garantál
• Az erős motorok, az alacsony  
 veszteségű erőátviteli rendszer,  
 a hidraulika és a TLT tökéletesen  
 illeszkednek egymáshoz,  
 hogy kiemelkedő   
 szántóföldi teljesítményt és  
 gazdaságosságot nyújthassanak
• A fülke nélküli modellek szintén  
 specifikációs lehetőségek széles  
 skáláját kínálják, és gyakorlatilag  
 a fülkés modellek minden  
 jellemzőjével bírnak   
• Az AGCO alkatrész- és   
 márkakereskedő-támogató  
 hálózata egyedülálló

Tehát beszéljen a Massey 
Ferguson márkakereskedőjével, 
próbálja ki az MF 5400-as traktort, 
és tegye egy kissé kellemesebbé 
az életét!

Ahol a minőség 
megtérül



01 02

03 04

Gyors, egyszerű 
rutinszerű karbantartás

0
1

  K
önnyű hozzáférés a 

dupla, száraz légszűrőkhöz
0

2
  A

z akkum
ulátorhoz 

történő gyors hozzáféréshez 
egy fedelet kell eltávolítani

0
3

  K
ívülről hozzáférhető 

kabin-levegőszűrő
0

4
  A

 talajszintről elérhető üzem
anyag-

betöltőnyílás gyors és kiloccsanás nélküli 
töltést tesz lehetővé

17



Vevőszolgálat

A Massey Ferguson egy igazi 
globális márka a világ minden 
részében üzemelő gépekkel, 
a forradalmi „kis szürke 
Fergie” traktoroktól a legújabb, 
csúcstechnológiát képviselő 
traktorokig és kombájnokig.  
Elgondolkozott-e már valaha 
azon, hogy miként tudjuk 
folyamatosan az iparágban vezető 
szinten tartani alkatrész- és 
szervizszolgáltatásunkat az egész 
világon, a gépi és technológiai 
berendezések ilyen óriási tömegét 
figyelembe véve?

Minden Massey Ferguson gép 
mögött az AGCO vevőszolgálati 
szervezetének hathatós 
támogatása áll.

Fő célunk biztosítani, hogy minden 
gép – legyen az régi vagy új 
– helyben teljes támogatásban 
részesüljön, ezért a következőket 
kínáljuk minden Massey Ferguson 
gép tulajdonosának:

• Az iparágban a legjobb   
 szervizszolgáltatás
• Alacsony tulajdonosi költségek
• Megbízható és időtálló gép
• Minimális gépi állásidő
• Magas használtgép-érték 

Kiemelkedő szintű raktározási 
és logisztikai háttér az AGCO 
alkatrészrészlegtől
Természetesen minden Massey 
Ferguson márkakereskedő mögött 
ott áll az AGCO vevőszolgálati 
szervezete, amely az iparágban 
vezető szintű alkatrészellátást 
biztosít az AGCO alkatrészrészleg 
kiemelkedő színvonalú raktározási 
és logisztikai folyamatai által. A 
kiemelkedő szervizszínvonallal, a 
másnapra történő szállítással és 

AGCO 
Vevőszolgálat...
helyi szolgáltatást 
nyújt egy globális 
márkához

az összes Massey Ferguson gépre 
kiterjedő raktárkészlettel minden 
egyes gépet – még a 10 évesnél 
régebbieket is – kizárólag eredeti 
alkatrészekkel szolgálunk ki, és 
garantáljuk, hogy az alkatrész 
elsőre meg fog felelni.

A megfelelő vevőszolgálati 
megoldás – bármilyen korú 
legyen is a gép
Bármilyen korú legyen is a 
Massey Ferguson gép, az AGCO 
vevőszolgálatnak megvan a 
megfelelő megoldása arra, hogyan 
lehet időt és pénzt megtakarítani: 
minden szituációban megfelelő, 
elérhető és megbízható javítási és 
karbantartási megoldást nyújt.

Gyakorlatias, helyi támogatás, 
ott ahol Önnek szüksége van rá
Az AGCO nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a legjobb szolgáltatást 
biztosítsa Massey Ferguson 
márkakereskedőink számára, és 
ez túlmutat a kivételes javítási és 
karbantartási megoldásokon és az 
alkatrészellátáson:

• Szakértőképzés és speciális  
 felszerelés
• Fejlett diagnosztikai technikák
• Információ-kinyerési technológia  
 a legfrissebb alkatrész- és  
 szervizinformációk átvitelére
• Magas színvonalon képzett  
 technikai támogató csoportok

Az AGCO vevőszolgálat értékesítés 
utáni támogatása nem csupán 
egy szűrő biztosításáról vagy egy 
olajcsere elvégzéséről szól. Az a 
lényege, hogy a legjobb megoldást 
nyújtsuk vevőink problémáira, és 
ezt iparágvezető alkatrész- és 
szerviztámogatással vegyük körbe.
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Az Önnek tett ígéretünk

JÖVŐKÉP
Jövőképünk a világ mezőgazdasági gépgyártása 
szempontjából mindig is egyértelmű volt; megbízható 
és innovatív gépeket gyártani a világot élelemmel ellátó 
gazdálkodók számára. A mindig felismerhető 
Massey Ferguson termékmárka technológiai 
fejlettséget, jövőbemutató formatervezést, szigorú 
tesztelést és következetesen megbízható és alapos 
minőségi gyártást jelöl.

INNOVÁCIÓ
Az innovációban mindig egy lépéssel előrébb tartunk, 
aminek ékes bizonyítéka alapítónk, Harry Ferguson.

Termékeinket a vevők igényeinek folyamatos felmérését 
és elemzését felhasználva tervezzük, teszteljük és 
gyártjuk a termelékenység, hatékonyság és kényelem 
növelésének szem előtt tartásával, folyamatosan tágítva 
a mezőgazdasági gépek határait.

A legegyszerűbb gombnyomástól a motor- és 
váltóhatékonyságot érintő technológiai fejlesztésekig 
arra törekszünk, hogy a kezelő számára egyszerűbbé 
tegyük az életet.

VEZETŐ POZÍCIÓ
A Massey Ferguson a legszélesebb körben eladott 
traktor a világon, vezető pozícióba helyezve 
minket ezzel a mezőgazdaság terén. Számos díjat 
nyertünk kategóriavezető technológiánkért és a 
formatervezésben elért előrehaladásért, és immár 
környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból is 
előretörtünk. 

MINŐSÉG
A minőségi termékek előállításához bizonyos 
megkülönböztető tulajdonságokra van szükség. 
A Massey Fergusonnál ez a megkülönböztetés a 
tervezőasztalon kezdődik, de nem áll meg ott. A gyártás 
minden fázisa – a legjobb komponensek beszerzésétől 
a gyártási és tesztelési folyamatokig – tökéletességet 
követel. Termékeink és szolgáltatásaink megfelelnek 
a legszigorúbb szabványoknak, így nagy biztonsággal 
beválthatjuk ígéreteinket.    

MEGBÍZHATÓSÁG
Egyetlen Massey Ferguson gépet sem engedünk ki 
a látókörünkből addig, amíg nem vagyunk 100%-
osan bizonyosak afelől, hogy az Ön által elvárt magas 
követelményeknek megfelelően fog teljesíteni. Csak 

szigorú, lelkiismeretes – mind szimuláció keretében, 
mind pedig szántóföldön zajló – tesztelés után 
engedjük, hogy a termék elhagyja a gyárat. Bármilyen 
feladat elvégzésére fogja is traktorát nap nap után, 
éveken keresztül, garantáljuk, hogy mi már teszteltük 
ezeket a határokat, és túl is léptünk rajtuk.

TÁMOGATÁS
A mezőgazdaság magányos gazdasági tevékenység 
is lehet, ezért gondoskodunk arról, hogy Ön 
támogatást kapjon, amikor szüksége van rá, illetve 
az év kritikus időszakaiban. A fenntarthatóságról 
könnyen meggyőzheti a több mint 400 országban 
működő 3200-nál is több márkakereskedő és a széles 
körű gépforgalmazói hálózat. Ön specialisták olyan 
elkötelezett családjának tagjává válik, akik azért 
dolgoznak, hogy Önnek eredeti, csúcsminőségű 
szerviztámogatást nyújtsanak.

Egyetlenegy lehetőséget sem hagyunk kicsúszni az ujjai 
közül. Ha az Ön részéről megvan az elkötelezettség, 
de a pénzügyi források a mai piacvezérelt viszonyok 
közötti versenyben nem feltétlenül állnak rendelkezésre, 
az AGCO Finance megoldást nyújthat. Kérjen további 
információt helyi márkakereskedőjétől.

A piaci viszonyoktól függően a következő pénzügyi 
lehetőségek jöhetnek szóba: lízing, részletvásárlás, 
bérleti szerződés és hitel. 

BÜSZKESÉG
Itt a Massey Fergusonnál a büszkeség sok dolgot jelent 
a számunkra. Mindenben jelen van, amit teszünk, és 
meg is mutatkozik. Benne van büszkeségre okot adó 
örökségünkben, termékeink egyedi formavilágában 
és folyamatos, vevőink felé megnyilvánuló támogató 
munkánkban. 

ELKÖTELEZETTSÉG
Mélyen elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy eleget 
tegyünk a legmagasabb követelményeknek, és hogy 
olyan megbízható és minőségi termékeket gyártsunk, 
melyek innovatív tulajdonságokkal bírnak, és a 
legjobb támogatási csomagok állnak mögöttük. Végül 
elkötelezettek vagyunk a folyamatos növekedés és a 
nyereségesség mellett mindenki érdekében, egyúttal 
felismerjük a nagy és kisebb vállalkozások egyidejű 
létezésének szükségességét a professzionalizmus és a 
minőség jegyében.

A Massey Fergusonnál a cég megalapítása óta azt tekintettük 
küldetésünknek, hogy megbízható és innovációt képviselő 
traktorokat tervezzünk és gyártsunk. Olyan traktorokat, amelyekre 
világszerte felfigyelnek az emberek.  
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Motorteljesítmény MF 5425s MF 5435s MF 5445s MF 5455s

Max. teljesítmény (LE) 2000 1/percnél ✪	ISO LE (kW) 86 (63.3) 96 (70.7) 100 (73.6) 112 (82.4)

Névl. teljesítmény (LE) 2200 1/percnél ✪	ISO LE (kW) 82 (60.4) 92 (67.7) 95 (69.9) 105 (77.3)

Max. teljesítmény szállításnál - - 110 (81) 125 (92)

Max. nyomaték 1400 1/percnél ✪ Nm 379 405 420 463

Max. nyomaték rásegítéssel 1400 1/percnél ✪ Nm - - 463 525

Fajlagos üzemanyag-fogyasztás g/kWh 210 210 209 209         

Motor

Dízel, közvetlen befecskendezés gyártmány Perkins Perkins Perkins Perkins

Típus 1104D-44TA 1104D-44TA 1104D-E44TA 1104D-E44TA

Töltő levegő / Visszahűtés Turbó/
Intercooled

Turbó/
Intercooled

Turbó/
Intercooled

Turbó/
Intercooled

Hengerűrtartalom/hengerek száma liter/
hengerszám

4.4/4 4.4/4 4.4/4 4.4/4

Kipufogó, oldalt elhelyezett fülkés változat l l l l

Kipufogó, alul/oldalt elhelyezett fülke nélküli 
változat

l/m l/m l/m l/m

Sebességváltó

16E/16H „Dyna-4” csoport-powershift 
váltómű bal oldali menetvezérlővel a 
négy terhelés alatt kapcsolható fokozat 
váltására és terhelés alatti irányváltásra. 
Sebességillesztés. 40 km/h max. sebesség†

l l l l	

További 8E/8H „mászó” sebességfokozat m m m m

További 16E/16H „szupermászó” 
sebességfokozat

m m m m

TLT (hátsó)

Működtetés és vezérlés Független, elektrohidraulikus, automata-vezérléssel.  Fordulatszám-
váltás, cserélhető tengelycsonk (l) vagy váltható (m) 

TLT fordulatszám az adott motorfordulaton

540 1/perc (6 bordás tengely) 1/perc 1980 1980 1980 1980

1000 1/perc (21 bordás tengely) 1/perc 2000 2000 2000 2000

Menetsebesség-arányos TLT m m m m

ECO TLT m m m m

 540/1000 1/perc 1/perc 1550 1550 1550 1550

Mellső függesztőmű és TLT

Függesztőmű emelőkapacitás kg 2500 2500 2500 2500

TLT-működtetés és -vezérlés Független, elektro-hidraulikus. 6 vagy 21 bordás, 35 mm (1 3/8”) 
átmérőjű TLT.  

Függesztőmű és hidraulika

Függesztőmű-vezérlés   Elektronikus helyzet-, vonóerő- és vegyes szabályozás, továbbá aktív 
szállításvezérlés (ATC)

Max. olajáram – 1. lépcső  43 l/perc, csoportváltások kiszolgálása a váltóműnél, diff.zár, TLT, 
négykerékhajtás, kormányzás, fékek, kuplung és kenés

Max. olajáram – 2. lépcső  57 liter/perc, a hárompontos függesztőmű kiszolgálása, 
segédhidraulika, pótkocsi fékrendszer

„Twin flow” (opció) 

- vezérlés

–

–

–

–

Az 1. lépcső szivattyúja a 
Combined Flow rendszerrel, 100 
liter/perces áramlást biztosít a 
segédhidraulika szelepeknek. 
A jobb oldali konzolon lévő 
kapcsoló egyesíti az olaj-
áramokat és „kiiktatja” a 
függesztőművet

Alsó függesztőkarok, horgos véggel l l l l

Maximális emelőkapactás a karok végén kg l 5000 5000 5000 5000

Horizontálisan álló karoknál kg m – – 6000 6000



Segédhidraulika MF 5425s MF 5435s MF 5445s MF 5455s

Vezérlés l 2 egyszeres/kétszeres működésű segédhidraulika szelep

 m			 Akár 4 egyszeres/kétszeres működésű segédhidraulika szelep áramláselosz-
tóval, kioldóval és csepegésmentes csatlakozókkal 

Kormányrendszer

Hidrosztatikus: fix/állítható 
kormányoszlop

l /m l /m l /m l /m

Fékek

Típus Olajhűtéses, egytárcsás, hidraulikus működtetésű

Rögzítőfék Független tárcsa a váltóművön, kézi karos működtetés

Pótkocsi fékrendszer, hidraulikus fülkés/fülke 
nélküli

l /m l /m l /m l /m

Négykerékhajtású mellső híd

„Hydralock” differenciálzár l l l l

Kerekek és gumiabroncsok

Elöl 2/4WD 10,00-16 / 
13,6R24

10,00-16 / 
13,6R24

10,00-16 / 
13,6R24

11,00-16 / 
13,6R24

Hátul 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34

Kezelői terület

Fülkés modellek 

„Standard”/„Meredek orrkialakítású” 
motorházfedél

l /m l /m l /m l /m

Az alapfelszereltség a következőket 
tartalmazza: 

 Delux „síkpadlós” fülke, oldalsó kipufogó, színezett üvegfelületek, nyitható 
oldalsó és hátsó ablakok, négysebességes ventilátor fűtőberendezéssel, 
mechanikus forgóülés, elektronikus függesztőmű-vezérlés, 2 kihelyezett 
hidraulikaszelep, 2 mellső és 2 hátsó munkalámpa, villogó jelzőfény

A választható felszereltség a 
következőket tartalmazza: 

Légkondicionáló, légrugós forgóülés, utasülés, hátsó ablakmosó és -törlő, 
kiegészítő munkalámpák, további 1 vagy 2 segédhidraulika szelep, 
vonófej-tükör, „Visio” fülketető, nyitható szélvédő, tetőablak, rádió/CD-
lejátszó, vonóberendezés kiváló rálátással. 

Fülke nélküli modellek 

„Standard”/„Meredek orrkialakítású” 
motorházfedél

l /m l /m l /m l /m

Az alapfelszereltség a következőket 
tartalmazza: 

Gumiblokkra szerelt „síkpadlós” kezelőplatform, alacsony 
elhelyezésűkipufogó, időjárásálló mechanikus rugózású ülés, elektronikus 
függesztőmű-vezérlés (ELC), 2 kihelyezett segédhidraulika 
szelep,kétoszlopos ROPS védelem, villogó jelzőfény

A választható felszereltség a 
következőket tartalmazza: 

1 vagy 2 további kihelyezett hidraulikaszelep, 2 hátsó munkalámpa,
visszapillantó tükrök

(Megjegyzés: Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél az MF 5400-as széria nagy értékű választható csomagjairól!)

Tömegek és méretek (hozzávetőleges adatok, üzemanyag nélkül)

Tömeg (fülkével szerelt, 2/4WD 
változat) 

kg 3550/3865 3550/3865 3605/3900 3605/3900

Tömeg (fülke nélkül szerelt, 2/4WD 
változat) 

kg 3320/3635 3320/3635 3375/3670 3375/3670

Hossz, vízszintes függesztőkarokkal m 4.21 4.21 4.21 4.21

Magasság

Fülketetőig – Standard/alacsony 
profilú

m *2.75/**2.54 *2.75/**2.54 *2.75/**2.54 *2.75/**2.54

Fülke nélküli – kormánykerékig m 2.16 2.16 2.16 2.16

ROPS oszlop tetejéig, behajtva/
kihajtva

m 2.15/2.70 2.15/2.70 2.15/2.70 2.15/2.70

Tengelytáv – meredek orrkialakítás 
csuklós motorháztető

m
m

2.46
2.55

2.46
2.55

2.46
2.55

2.46
2.55

Fordulókör átmérője (fék nélkül, 
2/4WD változat)

m 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4

Üzemanyagtartály űrtartalma liter	l 130 130 130 130

liter m 200 200 200 200

M
űszaki ad

ato
k

M
indent m

egtettünk annak érdekében, hogy az ebben a kiadványban található inform
ációk a lehető legpontosabbak és legaktuálisabbak legyenek. 

E
lőfordulhatnak azonban pontatlanságok, hibák vagy kihagyások, illetve a m

űszaki adatok egyes részletei előzetes értesítés nélkül bárm
ikor m

ódo-
sulhatnak. E

zért vásárlás előtt tisztázza a m
űszaki adatokat M

assey Ferguson m
árkakereskedőjével vagy képviselőjével.

l	 = Standard   
m = Opcionális 

 – = Nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre
s = “Fülke nélküli” kivitelben is rendelhető

✪ = ISO TR14396
 † = 34”-es és 38”-es kerekeken (az országos előírásoktól is függ)
 *  = „Standard” fülketetővel. Visio tető esetében + 20 mm       
**  = „Karcsú” kialakítású fülketetővel. Visio tető esetében + 110 mm 



A következő emlékeztető a közepes teljesítményű traktorok 
között szilárdan betöltött helyzetét tovább erősítő MF 5400-as 
traktorszéria néhány kiemelkedő jellemzőjét tartalmazza.

A QuadLink kiváló menettulajdonságokat biztosít 
a fordulószög vagy a szabad hasmagasság 
feláldozása nélkül.

A QuadLink be- illetve kikapcsolható a 
munkaminőség és a szántóföldi teljesítmény 
körülményektől független optimalizálása érdekében.

Az egyszerű kezelhetőség lehetővé teszi a 
legkisebb sebességről a maximumra történő 
felgyorsítást minimális kezelői erőkifejtéssel.

A mászó és a szupermászó fokozatok lassú és 
nagyon lassú haladást tesznek lehetővé.

A kivételes teljesítmény- és nyomatékjellemzők a 
Dyna-4 sebességváltó hatékonyságával párosulva 
nagyszerű munkateljesítményt biztosítanak 
rendkívül alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett. 

Az új, magas névleges teljesítmény- és 
nyomatékértékek növelik a termelékenységet és 
csökkentik az úton töltött időt.

A hét négyhengeres modell – 135 LE-s 
teljesítményig – és a két hathengeres modell 
kiváló kínálatot nyújt teljesítmény tekintetében az 
állattartással és vegyes tevékenységgel foglalkozó 
gazdálkodóknak.

A modern, nagy kapacitású négyhengeres motorok 
kiváló teljesítményt és nyomatékot biztosítanak 
minden, a gazdaságban elvégzendő munkához.

A nagy teljesítményű négyszelepes közös 
nyomócsöves (common rail) motorok a teljesítmény 
és gazdaságosság páratlan együttállását nyújtják.

A 3. vagy 4. fokozatban működő 
„teljesítményrásegítés” által nyújtott többlet 
megnöveli a kimenő teljesítményt a TLT-s és a 
szállítási munkák során.

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

A Dyna-4 váltó az MF 5400-as szériát tökéletes 
homlokrakodós traktorokká teszi. A 16 előre- és 16 
hátrameneti fokozat biztosítja a megfelelő áttételt 
minden munkához. A négy Dyna-4 fokozat terhelés 
alatt kapcsolható fokozatok széles választékát 
nyújtja.

MF 5400 – kiemelt 
jellemzők
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