
85-95 KM MF 5708 i MF 5709
Z przekładnią Dyna-4

FROM MASSEY FERGUSON



Wyznacza nowe standardy. Zwiększa oczekiwania
Niedocenianą, aczkolwiek prawdopodobnie najważniejszą częścią 
każdego ciągnika Massey Ferguson jest jego układ przeniesienia 
napędu. Wszystkie elementy nadwozia zaprojektowano z myślą 
o uzyskaniu wyjątkowej wytrzymałości, która stanowi bardzo ważny 
czynnik ogólnej sprawności ciągnika rolniczego. Ta nowoczesna 
konstrukcja zapewnia nowym modelom MF 5700 wszechstronność, 
moc, trwałość i zdumiewające możliwości.

Dwa nowe trzycylindrowe ciągniki Massey Ferguson MF 5700 
to udoskonalenie nowoczesnej, prostej w budowie konstrukcji 
serii Global poprzez dodanie sprawdzonej przekładni typu 
Semi-Powershift Dyna 4 oraz dodanie jako opcji wyposażenia 
dodatkowego amortyzacji kabiny zwiększającej komfort. 

Projekt i produkcja marki Massey Ferguson
Stylowy wygląd rodziny MF. Zaprojektowane od 

podstaw, wyprodukowane zgodnie z najsurowszymi 
normami. Wyprodukowane w najnowocześniejszych 

zakładach produkcyjnych.

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
pl

02

MF 5708 i MF 5709 Dyna-4
Definicja fantastycznego projektu

Wyprodukowane w wielokrotnie nagradzanej fabryce 
Massey Ferguson w Beauvais we Francji, najnowsze modele 
o mocy 85 KM i 95 KM dołączają do dotychczasowych 
ciągników 100 KM i 110 KM, jeszcze bardziej zwiększając 
rynkowy zasięg linii MF 5700.

Opracowane i stworzone na bazie silnego nadwozia maszyny 
MF 5700 o rozstawie osi 2,32-m, z udźwigiem 4,3 t, te 
ekonomiczne ciągniki idealnie pasują do szerokiego zakresu 
prac polowych i transportowych. Są wyposażone w szereg 
nowoczesnych funkcji, w tym w sterowanie hydrauliczne 
ułatwiające obsługę i gwarantujące idealne dopasowanie do 
operacji wymagających ładowacza czołowego.

MF 5708 MF 5709

Moc maks. KM (kW) przy 2000 obr./min 85 (62,5) 95 (70,8)

Maks. moment obrotowy przy 1500 obr./min 347 405

Typ silnika 3-cylindrowy AGCO Power o pojemności 3,3 l,  
zgodny z bezobsługowym katalizatorem DOC i technologią SCR

Typ przekładni Dyna-4, 16/16, Semi-Powershift

Amortyzacja kabiny Opcja

Udźwig tylnego podnośnika 4300 kg



Silniki AGCO Power
Ekonomiczne i mocne silniki 3-cylindrowe 

spełniające najsurowsze normy emisji spalin.

Ciągnik stworzony do pracy z 
ładowaczem czołowym.

Twój ciągnik może być fabrycznie 
przygotowany do podłączenia ładowacza 

czołowego MF.

Oś przednia z napędem na 4 koła
Można wybrać elektrohydrauliczne 

załączanie oraz blokadę tylnego 
mechanizmu różnicowego.

Przekładnia Dyna-4
Doskonale znana przekładnia Dyna-4, z czterema zakresami, 

dodaje do Twojego wytrzymałego i ekonomicznego ciągnika 
najlepszą w klasie kontrolę zmiany biegów. Funkcja sprzęgła 

w hamulcu oraz opcjonalna przekładnia Autodrive.

Łatwy dostęp do kabiny 
Możesz wsiąść do kabiny z lewej lub prawej 

strony. Dostęp będzie zawsze wygodny dzięki 
szerokim, dobrze rozmieszczonym stopniom.

WOM
Możliwość wyboru wałka WOM typu 540, 

540 Eco i 1000 w celu zasilania dowolnego, 
nowoczesnego osprzętu.

Układ hydrauliczny
Wysoce wydajny układ z dwiema pompami w 

standardzie gwarantuje optymalną wydajność 
przy jednoczesnym obsługiwaniu wielu funkcji.

Łatwe w obsłudze
Dzięki nowej, intuicyjnej i ergonomicznej 

obsłudze Twój ciągnik będzie gotowy na każde 
wyzwanie. Odczucia z jazdy tymi ciągnikami, są 

bardzo podobne do prowadzenia samochodu.

Nowy STANDARD w dziedzinie komfortu kabiny
Wyposażone we wszystkie najnowsze rozwiązania 

dostępne w ciągnikach tego segmentu, oferujące 
widoczność w zakresie 360°. Opcjonalnie jest dostępny 

nowy dach Visioline. Zaprojektowane, by zapewnić 
operatorowi najwyższy poziom komfortu. Teraz dostępne 

z opcjonalną mechaniczną amortyzacją kabiny.
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MF 5708 i MF 5709 Dyna-4
Definicja fantastycznego projektu



Zupełnie NOWE ciągniki MF 5708 
i MF 5709 z przekładnią Dyna-4 — 
85 KM i 95 KM

Przekładnia Massey Ferguson jest doskonale znana ze 
swojej niewiarygodnej niezawodności i rzetelności połączonej 
z płynnym i bezproblemowym działaniem. Zapewnia całkowicie 
bezsprzęgłową kontrolę za pośrednictwem położonego po lewej 
stronie joysticka Power Control lub dostępnej na prawej konsoli 
dźwigni w kształcie litery T. 

Nowa, przekładnia przełączana hamulcem do biegu jałowego  
jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe z funkcją AutoDrive.  
W momencie naciśnięcia hamulca następuje jednoczesna 
aktywacja sprzęgła. Zmniejsza to obciążenie operatora, 
jednocześnie zwiększając wydajność oraz wygodę i jest 
szczególnie przydatne przy operacjach z wykorzystaniem 
ładowacza czołowego.

Aby zapewnić płyną zmianę biegów, standardowo jest dostępna 
funkcja Speedmatching, która w momencie zmiany zakresu 
gwarantuje automatyczny wybór najlepszego przełożenia 
Dynashift. Zależnie od specyfikacji modelu opcjonalnie są 
również dostępne biegi pełzające, a funkcja Comfort Control 
jest oferowana standardowo.
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zawsze właściwy wybór

Prosty, wielofunkcyjny joystick po lewej stronie  
Opatantowana dźwignia Power Control zapewnia wygodną, prostą 
pracę z obsługą trzech funkcji. Operatorzy mogą przechodzić między 
trybami jazdy do przodu/tyłu, zmieniać prędkość i zakresy przełożeń 
Dynashift oraz wybierać bieg jałowy, a jednocześnie prawą ręką 
obsługiwać ładowacz lub hydraulikę osprzętu.

Dźwignia w kształcie litery T po prawej stronie
Wystarczy przesunąć do przodu lub do tyłu T-kształtną dźwignię 
obsługi przekładni, aby zmienić jedno z 4 przełożeń Dynashift na 
wyższe lub niższe. Aby zmienić zakres, należy w trakcie przesuwania 
dźwigni nacisnąć przycisk wyboru zakresu.

AutoDrive
Funkcja AutoDrive (wyposażenie dodatkowe) zapewnia automatyczną 
zmianę biegów i działa w dwóch trybach: 
• Tryb AutoDrive Power: Zmiana biegu przy 2100 obr./min
• Tryb AutoDrive Eco: Zmiana biegu przy 1500 obr./min

Opcjonalne prędkości pełzające
Dodatkowe biegi pełzające zapewniają ścisłą kontrolę w 
specjalistycznych zadaniach wymagających niskich prędkości i 
umożliwiają jazdę do przodu z prędkością nawet zaledwie 100 m/h. 

Comfort Control
Płynna lub szybka praca przekładni nawrotnej — wyboru dokonuje się 
poprzez zmianę ustawień funkcji Comfort Control i wybranie wolnych i 
płynnych albo szybkich i wydajnych zmian.

Funkcja sprzęgła w hamulcu
Funkcja sprzęgła w hamulcu (wyposażenie dodatkowe) umożliwia 
jednoczesną aktywację sprzęgła w momencie naciśnięcia pedału 
hamulca. Zmniejsza to obciążenie operatora, jednocześnie zwiększając 
wydajność oraz wygodę i jest szczególnie przydatne przy operacjach 
z wykorzystaniem ładowacza czołowego. 

Imponująca wydajność i sprawna konstrukcja 
przekładni Dyna-4 zapewnia niezrównaną 
produktywność, kontrolę i wygodę dzięki całkowicie 
bezsprzęgłowemu przełączaniu 16 biegów jazdy do 
przodu i 16 do tyłu.

Korzyści oferowane przez przekładnię Dyna-4:

• Wyjątkowa wydajność w gospodarstwie, w polu lub na drodze — 16 prędkości 
jazdy do przodu i 16 jazdy do tyłu dostępne za pomocą jednej dźwigni, wszystkie 
aktywowane bez konieczności używania sprzęgła. Funkcja Speedmatching 
wybiera najlepsze przełożenie przekładni Dynashift podczas zmiany zakresu

• Najwyższa prostota obsługi przy użyciu położonej po lewej stronie dźwigni 
Power Control albo dźwigni w kształcie litery T

• Wygodna obsługa ładowacza czołowego z funkcją Comfort Control pozwala 
wybrać płynne lub szybkie zmiany kierunku jazdy i zmiany półbiegów

• Naciśnięcie pedału hamulca powoduje aktywację biegu jałowego

Przekładnia Dyna-4 zapewnia wiodącą w 
swojej klasie, prostą i wygodną kontrolę przy 
użyciu położonej po lewej stronie dźwigni 
Power Control, dźwigni w kształcie litery T lub 
zwykłego joysticka. 
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Wszystko na swoim miejscu
Na prawym słupku znajdują się rzadziej używane przełączniki, 

nadal stanowiące nieodłączne elementy dnia roboczego. 
Tutaj można znaleźć przyciski odpowiadające za oświetlenie 

robocze oraz wycieraczkę tylnej szyby, panel ELC i kluczyk stacyjki.

Duże okna zapewniające 
widoczność w zakresie 360°

Gwarancja optymalnej 
wydajności i bezpieczeństwa 
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Najlepsze warunki pracy
Przekładnia Dyna-4 w modelach MF 5708 i MF 5709
Prosta, praktyczna konstrukcja ułatwia obsługę

Zawory hydrauliczne 
Dwa zawory do obsługi większości zastosowań

Gaz ręczny 

Blokada mechanizmu różnicowego i przełączniki 
napędu na 4 koła

Zapamiętanie prędkości obrotowej

Przełącznik aktywacji wałka WOM

Sterowanie głębokością podnośnika

Elektroniczne sterowanie podnośnikiem

Dźwignia w kształcie litery T po prawej stronie 
Wystarczy przesunąć do przodu lub do tyłu dźwignię, 
aby zmienić jedno z 4 przełożeń przekładni Dynashift na 
wyższe lub niższe. Aby zmienić zakres, należy w trakcie 
przesuwania dźwigni nacisnąć przycisk wyboru zakresu.

Joystick ładowacza czołowego 
Opcjonalny zintegrowany, mechaniczny joystick 
ładowacza czołowego.

Łatwa zmiana kierunku jazdy 
Dźwignia Power Control umożliwia wygodne wysprzęglanie 
i zmianę kierunku jazdy dzięki funkcji Comfort Control.

Doskonale wiemy, że najprawdopodobniej wewnątrz kabiny ciągnika MF 5700 spędzisz wiele godzin w ciągu 
każdego dnia roboczego. W związku z tym szczególną uwagę przyłożyliśmy do projektowania wnętrza, które 
będzie w równym stopniu praktyczne i komfortowe.

Od ergonomicznie wyprofilowanej konsoli po prawej stronie i elementów sterowania po inteligentnie umieszczoną 
dźwignię T-kształtną oraz wysoce funkcjonalną deskę rozdzielczą —nie brakuje niczego, czego potrzeba, aby długi 
i ciężki dzień roboczy był bardzo produktywny i wiązał się z mniejszym zmęczeniem oraz większą wydajnością.

Deska rozdzielcza — wszystko, co musisz widzieć, 
aby móc skupić się na wykonywanej pracy
Przejrzyste, jasne instrumenty są osadzone w obrębie smukłej deski 
rozdzielczej i wskazują istotne informacje dotyczące pracy maszyny.

Niedościgniona widoczność w zakresie 360°
Kompaktowy, uniwersalny system SCR zapewnia operatorowi widoczność w 
zakresie 360°, co gwarantuje optymalny komfort i bezpieczeństwo w pracy. 
Opcjonalna amortyzacja kabiny zwiększa komfort operatora.

Zaawansowana deska rozdzielcza wskazuje 
obroty silnika i wałka WOM, interwały serwisowe, 
zużycie paliwa, przebytą odległość, przepracowaną 
powierzchnię, temperaturę oleju i liczbę godzin pracy 
ciągnika, zapamiętaną prędkość obrotową silnika 
i informacje serwisowe.



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
pl

08



Kluczem do zyskania niezawodnej i ciężko pracującej maszynerii jest dobranie ciągnika spełniającego wymogi 
dzisiejszego osprzętu, a następnie wykorzystanie jego pełnego potencjału w szerokiej gamie zastosowań. 
Ciągniki MF 5708 oraz MF 5709 mogą współpracować z nieograniczoną gamą osprzętu hydraulicznego.

Od 1936 roku zawsze byliśmy światowym liderem pod względem mocy podnośników i możliwości hydraulicznych.  
Trzypunktowy podnośnik Massey Ferguson to najlepszy przykład produktywności, mocy i responsywności oferowanej  
operatorowi pracującemu w polu. Nigdy nie spoczywamy na laurach, dlatego stale pilnujemy, by nasze systemy spełniały  
i przewyższały wymogi najbardziej nowoczesnego osprzętu.

Prosty i wydajny układ hydrauliczny
Prosty, otwarty układ hydrauliczny jest zasilany dwiema pompami zębatymi. Pompa o wydajności 32 l/min zaopatruje  
wszystkie układy wewnętrzne, natomiast przepływ na poziomie 58 l/min pozwala elektronicznie sterowanemu tylnemu  
podnośnikowi podnosić ładunki ważące do 4300 kg.

Nowa opcja 100-litrowego przepływu „połączonego”
W ciągnikach MF 5708 i MF 5709 przepływ oleju na poziomie 100 litrów/min uzyskuje się za naciśnięciem jednego przycisku.  
Szybszy przepływ zapewnia dodatkową prędkość i moc w operacjach z wykorzystaniem ładowacza czołowego.

Dwa wyjścia hydrauliczne są montowane w standardzie, a trzecie jest dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Ponadto ten przepływ oleju jest również dostępny za pośrednictwem dwóch standardowych dodatkowych wyjść hydraulicznych 
umożliwiających obsługę funkcji hydraulicznych osprzętu podczas kierowania maszyną. To po prostu niezbędna funkcja przy  
zawracaniu na uwrociach.

Trzecie wyjście hydrauliczne jest dostępne jako wyposażenie dodatkowe i umożliwia zasilanie bardziej wymagającego osprzętu.

Hydraulika i wałek WOM
Zasilanie wszystkich maszyn przeznaczonych do  
dowolnego zastosowania

Układy hydrauliczne

Układy wewnętrzne Wyjścia hydrauliczne 
standard Wyjście hydrauliczne opcja Zawory hydrauliczne Udźwig

MF 5708

32 l/min 58 l/min

58 l/min dla tylnego podnośnika + 
42 l/ min dla wyjść hydraulicznych

Wydatek obu pomp można 
połączyć i uzyskać w sumie 

100 l/ min dla wyjść hydraulicznych 
(np. do obsługiładowacza czołowego)

2 standardowe
1 opcjonalny 4300 kg

MF 5709

Nowa opcja 100-litrowego 
„zsumowanego” przepływu 
aktywowanego naciśnięciem przycisku

FROM
 M

ASSEY FERGUSON

09



Wyposażenie standardowe i opcjonalne

l Wyposażenie standardowe   
m Wyposażenie opcjonalne  

Bez względu na sektor w jakim pracujesz, dostosujesz ciągnik do własnych potrzeb
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MF 5708 Dyna 4 i MF 5709 Dyna 4 

MF 5708/9 Dyna 4

Wersja z kabiną

Silnik

AGCO Power 3 cylindry, Turbo, Common Rail  l

 Pamięć prędkości obrotowej silnika  m

Przekładnia  

SemiPowershift 16 X 16  l

Comfort Control  l

Power Control l

Funkcja Autodrive i sprzęgła w hamulcu  m

Przekładnia pełzająca  m

Kabina/platforma  

Duża kabina z płaską podłogą (para drzwi dla łatwego dostępu)   l

Amortyzowana duża kabina z płaską podłogą  
(para drzwi dla łatwego dostępu)

 m

Poszerzenia błotników m

Klimatyzacja  m

Dach Visio do prac z ładowaczem  m

Regulowana kolumna kierownicy (kąt pochylenia)  l

Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach  
(kąt pochylenia i wysokość) m

Fotel amortyzowany mechanicznie  l

Fotel amortyzowany pneumatycznie  m

Fotel pasażera  m

Radio / odtwarzacz płyt CD / odtwarzacz MP3 / wyjście Aux  m

Oświetlenie robocze na dachu (z przodu i z tyłu)  l

Dodatkowe oświetlenie robocze na słupkach kabiny  m

2 lusterka wsteczne  l

2 teleskopowe lusterka wsteczne  m

Zaawansowany monitor wydajności  l

Skrzynka narzędziowa  l

Układ hydrauliczny  
Niezależna pompa pomocnicza  l

2 mechaniczne zawory hydrauliczne l

3 mechaniczne zawory hydrauliczne m

Zaawansowane sterowanie podnośnikiem (intermix / maks. wysokość / 
szybkie zagłębianie w glebie / amortyzacja) l

Sterowanie podnośnikiem na obu błotnikach m

MF 5708/9 Dyna 4

Wersja z kabiną
WOM

Niezależny wałek WOM l

Elektrohydrauliczne sprzęgło WOM l

Wybór prędkości WOM z wnętrza kabiny l

540/540 E l

540/1000 m

540 / 540 E / 1000 m

Oś przednia

4WD l

Przednie błotniki m

Skrętne przednie błotniki m

Wyposażenie dodatkowe

Wyłącznik prądu l

MF 5708 / MF 5709
Napęd na 4 koła
A — Całkowita długość mierzona od wspornika przednich obciążników do końca ramion 
tylnego podnośnika — mm

4197

B — Rozstaw osi — mm 2323
Średnica zawracania — zewnętrzna, bez użycia hamulców — m 7,7

C — Wysokość całkowita z dachem standardowym i ogumieniem 16,9 R34 

C — Wysokość całkowita z dachem Visioline i ogumieniem 16,9 R34

2685/2765 

2685/2765
D — Szerokość (min./maks.) — mm 1821 do 2110
E — Maksymalny prześwit na kołach — mm 515



Dane techniczne
MF 5708 MF 5709

Moc silnika
Moc maks. KM (kW) przy 2000 obr./min ✪ KM (kW) wg ISO 85 (62,5) 95 (70,8)

Maks. moment obrotowy przy 1500 obr./min Nm 347 405
Silnik

Typ / Pojemność / Liczba cylindrów AGCO POWER 3,3 litra, 3 cylindry
Technologia Układ wtryskowy CommonRail, 4 zawory na cylinder, DOC + SCR

Przekładnia
Typ / Liczba przełożeń SemiPowershift 16 x 16

Biegi / Zakresy 4 X 4
Przekładnia nawrotna Dźwignia Power Control z funkcją Comfort Control

 Opcja przekładni Funkcja Autodrive i sprzęgła w hamulcu (opcja)
Min. prędkość (km/h) przy 1400 obr./min* km/h 1,32

Opcjonalna przekładnia pełzająca 32 x 32
Min. prędkość przy 1400 obr./min* z przekładnią pełzającą km/h 0,10

Wałek WOM 
Obsługa i włączanie Niezależny / Włączany elektrohydraulicznie

Standardowe prędkości WOM 540 / 540 Eco
Opcjonalne prędkości WOM 540 / 1000   //   540/540Eco/1000

Prędkość obrotowa WOM przy obr./min. silnika 540 i 1000 2000
Prędkość obrotowa WOM przy obr./min. silnika 540 Eco 1550

Wałek WOM
Konwencjonalne 6 wpustów

Opcja 6 i 21 wpustów
Układ hydrauliczny

Maksymalny wydatek oleju — pompa 1 litry/min 32 l/min obsługuje układ kierowniczy, hamulcowy, blokadę mechanizmu różnicowego, wałek WOM i napęd na 4 koła
Standardowy maksymalny wydatek oleju – pompa 2 litry/min 58 l/min obsługuje wyjścia hydrauliczne i podnośnik

Opcjonalny maksymalny wydatek oleju – pompa 3 litry/min 58 l/min dla tylnego podnośnika + 42 l/min dla wyjść hydraulicznych
Wydatek obu pomp można połączyć i uzyskać w sumie 100 l/min dla wyjść hydraulicznych (np. do obsługi ładowacza czołowego)

Kontrola zsumowanego wydatku W pełni automatyczna
Maksymalne ciśnienie Bar 200

Standardowa / opcjonalna liczba zaworów hydraulicznych 2 / 3
Tylny podnośnik

Maksymalny udźwig kg 4300
Końcówki ramion dolnych Końcówki hakowe (Kat. 2)

Hamulce
Typ Elektrohydrauliczne / chłodzone olejowo

Tylne ogumienie
Konwencjonalne 420/85 R 34

Opcja 340/85 R 38 — 420/85 R 38 — 480/70 R 38 — 540/65 R 38
Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa litry 160
Pojemność zbiornika AdBlue® litry 18
Przybliżona masa własna

Napęd na 4 koła** kg 4070

* Wg testów producenta     ** Konfiguracja standardowa z pełnym zbiornikiem paliwa, operatorem o masie 75 kg i najmniejszym rozmiarem ogumienia
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® to światowa marka koncernu AGCO.

Strona internetowa: www.MasseyFerguson.pl 
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo
Tel +48 61 662 90 85/87
www.masseyferguson.pl


