
35–40 KM MF 1700 M
Massey Ferguson stale rozszerza swoją ofertę 
produktów, aby zapewniać klientom maszyny dokładnie 
odpowiadające ich potrzebom. Obecnie wzbogaca 
swoją gamę kompaktowych ciągników, wprowadzając 
dwa nowe modele 35–40 KM serii MF 1700 M.

Nowa konstrukcja zapewnia wysoką specyfikację, 
która obejmuje silnik o pojemności 1,825 cm3 
spełniający wymogi normy Stage V, nową przekładnię 
HST (z precyzyjnym sterowaniem i większą prędkością 
maksymalną), a także nową, fabrycznie montowaną 
kabinę. Zbudowane tak, aby z łatwością radzić sobie 
w szerokim zakresie zastosowań, zapewniają najwyższy 
poziom wydajności, mocy, niezawodności i komfortu.

Pracują płynnie, oferując łatwy dostęp do niewygodnych 
narożników, niskich budynków i obszarów o ograniczonym 
dostępie. Seria MF 1700 M radzi sobie również w terenie, 
obsługując różne narzędzia robocze, transportując towary po 
drodze czy starannie i precyzyjnie kosząc trawniki golfowe.

Nieważne czy prowadzisz małe gospodarstwo rolne, farmę, 
działalność usługową czy kontraktową, możesz mieć pewność, 
że ciągniki serii MF 1700 M zapewnią Ci najwyższe standardy 
jakości przy wysokiej sprawności, wydajności i niezawodności.

FROM MASSEY FERGUSON



MF 1700 M
• Wersja z platformą i kabiną, od 35 KM do 40 KM mocy i moment obrotowy do 125 N·m

• Trzycylindrowy silnik wysokoprężny. Są one zgodne z surowymi przepisami 
dotyczącymi emisji spalin Stage V dzięki zastosowaniu wielokrotnie 
nagradzanego systemu „All-in-One” firmy Massey Ferguson, który teraz 
zawiera prosty filtr cząstek stałych (DPF). Dzięki zamontowaniu pod kabiną 
system All-In-One zapewnia doskonałą widoczność z ciągnika.

• Nowa przekładnia hydrostatyczna oferuje maksymalną prędkość 34,2 km/
godz. Przekładnia „Servo HST” łączy łatwość obsługi z wyższą wydajnością. 
Zaawansowane metody sterowania umożliwiają zmianę kierunku jazdy 
za pomocą jednego pedału, jak również ustawianie, zapamiętywanie 
i regulację prędkości. Dźwignia przepustnicy/nawrotna dodatkowo ułatwia 
sterowanie, umożliwiając bardziej wydajną i komfortową pracę.

• Bezpośredni, otwarty i wysokowydajny układ hydrauliczny zapewnia do 41,5 l/min 
całkowitego przepływu hydraulicznego, dzięki czemu ciągniki serii MF 1700 M mogą 
obsługiwać różnorodne nowoczesne narzędzia robocze i maszyny towarzyszące.

• Nowe rozwiązania sterowania niezależnym wałkiem WOM dają możliwość wyboru 
trzech trybów pracy. Ciągniki są seryjnie wyposażone w wałek WOM (2000 obr./min) 
montowany w środkowej części oraz w tylny wałek WOM (540 obr./min / 750 obr./min).

• Wszystkie modele są wyposażone w podnośnik trójpunktowy kat. 1 o udźwigu 1200 kg.

• Nowa, fabrycznie montowana kabina kategorii 2 o szerokości 1065 mm 
zapewnia operatorom większy komfort w cichym i wygodnym wnętrzu.

• Przestronne wersje z platformą gwarantują bezpieczny i łatwy dostęp dzięki 
dwóm poręczom i stopniowi z lewej strony ciągnika. Operatorzy są bezpieczni 
i doskonale chronieni przez standardową klatkę konstrukcji ROPS.

• Poprawiony komfort i wygoda dzięki szerokiej gamie wyposażenia 
standardowego, w tym klimatyzacji, podgrzewanej szybie tylnej, czterem 
lampom roboczym LED, a także instalacji przygotowanej do montażu radia 
(antena + głośnik), dwóm gniazdom USB i schowkowi na telefon komórkowy.

• Nowa, ulepszona kosiarka o szerokości 60 cm jest wyposażona w trzy 
ostrza i oferuje wysokość cięcia od 20 mm do 115 mm, regulowaną 
w ośmiu pozycjach z poziomu fotela, oraz do 150 mm prześwitu.

• System Mowerdeck Override ułatwia montaż i demontaż zespołu koszącego — 
wystarczy, że ciągnik po prostu wjedzie na zespół lub zjedzie z niego.

Masy i wymiary Wersja z kabiną ROPS
Modele MF 1735 M / MF 1740 M MF 1735 M / MF1740 M

Przybliżona masa własna kg 1500 1325

Długość całkowita mm 3090

Szerokość całkowita (do stopnia) mm 1415 1370
Wysokość całkowita mm 2175 2455

Rozstaw osi mm 1695
Opona przednia 26 x 10.5-12

Opona tylna 13.6-16

Silnik MF 1735 M MF 1740 M

Moc (obr./min) KM (kW)  35(25) (✪ ISO KM (kW)) 40(29) (✪ ISO KM (kW))

Cylindry / Pojemność skokowa Liczba / cm3 3 (turbodoładowany) / 1,825

Pojemność zbiornika paliwa litry 36

Typ przekładni

 l Hydrostatyczna (HST)

Wałek odbioru mocy (WOM)

Włączanie Niezależny
Prędkości obrotowe tylnego wałka WOM obr./min 540/750 (540E) 

Centralny wałek WOM l 2000

Zewnętrzny włącznik wałka WOM 
zamontowany na błotniku tylnym l

Koła i ogumienie

Opony Ag
Przód 7-14

Tył 9.5-24

Opony do muraw
Przód 315/80D-16

Tył 24 x 8.5-12

Opcjonalne opony do muraw
Przód 13.6-16

Tył 26 x 10.5-12
Oś tylna 

Blokada mechanizmu różnicowego l

Hamulce, własne, mokre tarczowe l

Podnośnik 3-punktowy, końcówka kulowa kat. 1 l

System sterowania siłą uciągu l

Udźwig kg 1200
Wydajność pompy hydraulicznej litry/min 41,5

Zawory hydrauliczne 2

KONSTRUKCJA ROPS Z TYŁU, składana l

Kabina m

l = Standard
m = Opcja
 – = Nie dotyczy / Niedostępne

Parametry techniczne

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte 
w niniejszej publikacji były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Jednakże mogą wystąpić 
niedokładności, błędy i pominięcia, a szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji i danych technicznych 
mogą zostać w każdej chwili zmienione, bez powiadomienia. W związku z tym przed dokonaniem zakupu 
należy potwierdzić u dealera lub dystrybutora Massey Ferguson wszystkie szczegóły specyfikacji.

Aby zapewnić jeszcze większą uniwersalność, dostępny jest 
szeroki wachlarz wyposażenia opcjonalnego.
Aby uzyskać pełne, szczegółowe informacje, należy skontaktować 
się z lokalnym dealerem Massey Ferguson.
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