
20 pk–25 pk MF 1500
De MF 1500 serie is geschikt voor een breed scala aan 
toepassingen en gebouwd volgens dezelfde standaarden 
als de grotere trekkers van Massey Ferguson.

De nieuwe driecilinder dieselmotor voldoet aan Stage V 
en wordt geleverd in twee uitvoeringen, 20 pk en 25 pk, 
die beide zĳn uitgerust met een gebruiksvriendelĳke en 
efficiënte transmissie. Met vierwielaandrĳving en de aftakas 
opties vormen deze trekkers de ideale keuze voor de 
meest uiteenlopende werkzaamheden in vele sectoren.

Ongecompliceerde en betrouwbare functies maken 
de trekkers geschikt voor allerlei toepassingen 
van grondbewerking en gemeentewerken tot werk 
voor kleine landbouwbedrĳven, particulieren en 
gespecialiseerde producenten zoals kaskwekers.

Met zĳn soepele efficiëntie biedt de MF 1500 serie toegang tot 
lage gebouwen, lastige hoeken en kleine ruimten. De trekkers 
voelen zich net zo thuis op het veld met allerlei werktuigen als 
op de weg of op een golfbaan voor nauwkeurig maaiwerk.

Of u nu werkt in kleinschalige landbouw, een groter 
landbouwbedrĳf, grondbewerking of als loonwerker, u kunt 
erop vertrouwen dat de MF 1500 serie u efficiënt, krachtig en 
betrouwbaar helpt te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

VAN MASSEY FERGUSON



• Platform 20 pk tot 25 pk

• Driecilinder dieselmotor. Dit voldoet aan de strenge Stage V emissienormen.

• Transmissie naar keuze acht mechanische versnellingen 
(8V/8A) of drie hydrostatische groepen.

• Onafhankelĳke aftakas met SoftStart functie voor behoedzaam heffen 
van ladingen met een hoge inertie. De MF 1525 met hydrostatische 
transmissie is uitgerust met een middenaftakas (2000 tpm). Alle MF 1500 
trekkers hebben standaard een achteraftakas met 540 tpm.

• Alle modellen beschikken over driepuntshef van Cat. 1 met 
een vermogen tot 600 kg. De uitstekende hydrauliekoliestroom 
maakt bediening van allerlei soorten werktuigen mogelĳk.

• Ongecompliceerd, praktisch design voor eenvoudige bediening.

MF 1500
Motor MF 1520 MF 1525

Vermogen (tpm) pk (kW) 20 (14,3) bĳ 2500 tpm 25 (18,2) bĳ 2500 tpm

Cilinders/inhoud Aant./cc 3/1293 3/1498

Inhoud brandstoftank liter 28 28

Transmissietype

● mechanisch ● hydrostatisch

Aftakas

Inschakelen Mechanisch Onafhankelĳk
Toerentallen aftakas achter tpm 540 540

Aftakas midden ❍ ●

Wielen en banden

‘Standaard’ landbouwbanden
Voor 6,00-12 6,00-12

Achter 9,5-16 9,5-16

‘Standaard’ gazonbanden
Voor 24 x 8,50-12 24 x 8,50-12

Achter 315 x 75D-15 315 x 75D15
Achteras

Differentieelslot ● RHS-pedaal ● LHS-pedaal

Remmen, intern, natte schĳven ● ●

3-puntshefinrichting, cat. 1 ● ●

Hefvermogen kg 600 600
Capaciteit hydraulische pomp liter/min 20,0 20,8

Regelventielen 1 2

Rolbeugel, in midden inklapbaar ● –

Rolbeugel, achter inklapbaar – ●

● = Standaard 
❍ = Optie
– = Niet van toepassing/niet beschikbaar

Gewichten en afmetingen
Gewicht kg 840 850

Totale lengte/hoogte/breedte mm 2865/2010/1100 2935/2420/1100

Wielbasis mm 1560
Min. bodemvrĳheid mm 245 275

Overig
Opening motorkap, wegverlichting ●

Achteruitkĳkspiegels aan beide zĳden ●

Handgrepen en opstap ●

Schakelaar voor zwaailicht ●

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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