
35 pk - 40 pk MF 1700 M
Massey Ferguson breidt haar productassortiment 
voortdurend uit om klanten machines te bieden die 
perfect voldoen aan hun behoeften. Deze keer wordt 
de reeks trekker versterkt met de introductie van twee 
modellen van 35-40 pk in de MF 1700 M serie

Het nieuwe ontwerp is voorzien van hoge specificaties, 
waaronder een 1.825cc-motor die voldoet aan Stage V, een 
nieuwe HST-transmissie (met nauwkeurige bediening en 
hogere topsnelheid) en een nieuwe, af fabriek gemonteerde 
cabine. Deze trekkers zijn gebouwd voor een breder 
scala aan toepassingen en leveren prestaties, vermogen, 
betrouwbaarheid en comfort van het hoogste niveau.

Door de efficiënte bediening is toegang tot lastige hoekjes, 
lage gebouwen en ruimten met beperkte toegang gemakkelijk. 
Maar de MF 1700 M serie voelt zich ook thuis op het 
veld met de bediening van een hele reeks werktuigen, 
transport van goederen over de weg of het zorgvuldig en 
nauwkeurig maaien van bijvoorbeeld golfterreinen.

Of u nu werkt in kleinschalige landbouw, een groter 
landbouwbedrijf, grondbewerking of als loonwerker, 
u kunt erop vertrouwen dat de MF 1700 M serie 
u efficiënt, krachtig en betrouwbaar helpt te 
voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

VAN MASSEY FERGUSON



MF 1700 M
• Platform- en cabineversie, 35 tot 40 pk en tot 125 Nm koppel

• Driecilinder dieselmotor. Dit voldoet aan de strenge Stage V-emissienormen met 
Massey Fergusons prijswinnende ‘All-in-One‘ systeem, dat nu beschikt over 
een ongecompliceerd dieselroetfilter. Omdat het All-In-One systeem onder de 
cabine is geplaatst, draagt het bij aan het uitstekende zicht vanaf de trekker

• Nieuwe hydrostatische transmissie met een topsnelheid van 34,2 km/h. De 
‘Servo HST’-transmission combineert gebruiksgemak met grotere prestaties. 
Met de geavanceerde bediening kunnen gebruikers met één pedaal van richting 
veranderen en snelheden voor cruisecontrol kiezen, in het geheugen opslaan en 
aanpassen. De bediening wordt verder vereenvoudigd met de hendel voor gas/
omkeerschakeling waarmee gebruikers efficiënter en comfortabeler kunnen werken

• Een ongecompliceerd open-centresysteem levert een hoogwaardig hydraulisch 
vermogen genereert een totale hydraulische flow van 41,5 liter/min, zodat de MF 1700 M 
serie kan werken met een breed scala een moderne werktuigen en apparatuur

• Nieuwe bediening van de onafhankelijke aftakas voor keuze uit 
drie bedrijfsmodi. De trekkers worden standaard geleverd met een 
middenaftakas (2.000 tpm) en een achteraftakas van 540/750 tpm

• Alle modellen beschikken over driepuntshef van Cat. 1 met een vermogen tot 1,200 kg

• De nieuwe cabine van categorie 2 met een breedte van 1.065 mm biedt 
gebruikers af fabriek meer comfort in een stille en comfortabele omgeving

• De versies met een ruim platform bieden veilige en gemakkelijke toegang dankzij 
de twee handgrepen en de opstap aan de linkerkant van de trekker. Bestuurders 
kunnen veilig werken doordat ze worden beschermd door de standaard rolbeugel

• Het comfort en bedieningsgemak worden nog versterkt door een reeks 
standaardvoorzieningen zoals airconditioning, een verwarmde achterruit met 
ontdooifunctie, vier led-werklampen en voorbereiding voor radio (antenne en 
luidspreker), twee USB-aansluitingen en een houder voor een mobiele telefoon

• Een nieuw, verbeterd maaideck van 152 cm breedte (60 inch) is voorzien van 
drie messen en biedt snijhoogten van 20 mm tot 115 mm, met verstelling 
in acht stappen vanuit de stoel, alsmede bodemvrijheid tot 150 mm

• Het onderdrukkingssysteem voor het maaideck maakt het aansluiten en loskoppelen 
makkelijk, omdat de trekker eenvoudig naar en tot boven het maaideck rijdt

Gewichten en afmetingen Cabineversie ROPS
Modellen MF 1735 M / MF 1740 M MF 1735 M / MF1740 M
Gewicht kg 1.500 1.325

Totale lengte mm 3.090

Totale breedte (tot verlaagde trede) mm 1.415 1.370
Totale hoogte mm 2.175 2.455

Wielbasis mm 1.695
Voorbanden 26 x 10,5-12

Achterbanden 13,6-16

Motor MF 1735 M MF 1740 M

Vermogen (tpm) pk (kW)  35 (25) (✪ ISO pk (kW)) 40 (29) (✪ ISO pk (kW))

Cilinders/inhoud Aant./cc 3 (turbo) / 1.825

Inhoud brandstoftank liter 36

Transmissietype

 l Hydrostatisch (HST)

Aftakas

Inschakelen Onafhankelijk
Toerentallen aftakas achter tpm 540/750 (540E) 

Aftakas midden l 2000

Externe aftakasschakelaar op het achterspatbord l

Wielen en banden

Ag-banden
Voor 7-14

Achter 9,5-24

Gazonbanden
Voor 315/80D-16

Achter 24 x 8,5-12

Optionele gazonbanden
Voor 13,6-16

Achter 26 x 10,5-12
Achteras 

Differentieelslot l

Remmen, intern, natte schijven l

3-puntshefinrichting, kogeluiteinde cat 1 l

Trekkrachtregeling l

Hefvermogen kg 1.200
Capaciteit hydraulische pomp liter/min 41,5

Regelventielen 2

ROLBEUGEL ACHTER, inklapbaar l

Cabine m

l = Standaard
m = Optie
 – = Niet van toepassing/niet beschikbaar

Specificaties

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en 
actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties 
kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, 
dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.

Voor nog hogere productiviteit zijn er allerlei optionele uitrusting verkrijgbaar.
Neem contact op met uw Massey Ferguson-dealer voor meer informatie.
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