
Veelzijdige, universele trekkers
MF 3600 standaard en NIEUWE MF 3600 F met cabine of semi-platform
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Wendbaar, sterk en 
veelzijdig

Het krachtige hydraulisch 
systeem en de brede keuze aan 
aftakasspecificaties, waaronder 
rijsnelheidafhankelijke aftakassen 
en spaaraftakassen, dragen 
eveneens bij aan de voortreffelijke 
flexibiliteit en productiviteit van 
de veelzijdige MF 3600-serie. 
Dankzij de beroemde ingebouwde 
duurzaamheid, de ondersteuning 
door het dealernetwerk van 
Massey Ferguson en door de 
onderdelenservice van AGCO 
Parts, is de MF 3600-serie niet 
alleen veelzijdig en productief 
maar ook in commercieel opzicht 
een ideale keuze.

De wendbaarheid, kracht en 
stabiliteit van de MF 3600-serie 
maken de trekkers ideaal voor:
• Maaien, keren en balenpersen
• Werk met een voorlader
• Frezen/beluchten
• Trekken van voederwagens
• Verspreiden van kunstmest
• Algemeen transport
• Voorbereiden van zaaibedden
• Bermonderhoud
• Onderhoud van golfterreinen  
 en parken
• Kwekerijen
• Oogsten van groenten
• Groenvoorziening
• Werk op hellingen 
• Werk in boom- en wijngaarden

De complete serie bestaat uit 
vier modellen, van 69 t/m 100 
pk. Elk model is met twee- of 
vierwielaandrijving verkrijgbaar en 
met semi-platform en opstaptrede 
of met ruime cabine.   

Licht, stabiel en wendbaar
Met zijn korte wielbasis, hoge 
vermogen-gewichtverhouding 
en lage zwaartepunt heeft de 
nieuwe MF 3600 een uitstekende 
trekkracht, wendbaarheid en 
stabiliteit, zodat hij geschikt is 
voor een zeer breed scala aan 
toepassingen, ook op moeilijk 
terrein en steile hellingen.  

En of u nu voor de uitvoering met 
semi-platform en opstaptrede of 
die met cabine kiest: het zicht 
rondom is werkelijk uitstekend. 
Daarom zijn deze trekkers even 
geschikt voor groenverzorging 
en gemeentewerken als voor het 
traditionele landbouwwerk in het 
open veld. 

Uitgerust met gazonbanden voelt 
de MF 3600-trekker zich zelfs thuis 
op een golfterrein!

De nieuwe MF 3600 ‘F’ is een 
smallere uitvoering; perfect 
voor toepassingen bij geringere 
werkbreedtes, zoals in boom- en 

De stijlvolle nieuwe trekkers van de MF 3600-serie zijn behendig 
maar ook krachtig. Zij zijn ontwikkeld voor een bijzonder breed 
toepassingsgebied: van de agrarische sector, via specialistisch 
werk tot en met de groenverzorging. De machines zijn economisch 
en bieden een ruime, comfortabele werkomgeving.

wijngaarden. Het nieuw ontworpen 
ranke frame en de pendelende 
vooras verlenen deze trekkers 
een extreme wendbaarheid, zelfs 
onder moeilijke omstandigheden, 
waardoor er precies kan worden 
gemanoeuvreerd tussen rijen 
waardevolle gewassen of langs 
bouwwerken met krappe afmetingen.

Kracht en economie                                       
Alle modellen worden aangedreven 
door de beproefde AGCO 
SISU POWER-motoren, elk 
met turbocompressor voor 
ruim voldoende vermogen, een 
bijzonder hoog koppel en grote 
zuinigheid. Andere kenmerken van 
dit geavanceerde motorontwerp 
zijn een laag geluidsniveau en 
geringe emissies die voldoen aan 
de Tier 3-normen. 

Keuze in specificaties  
Dankzij een versnellingsbak 
met gesynchroniseerde 
omkeerschakeling en 12 
versnellingen vooruit en 12 
achteruit op de modellen met 
tweewielaandrijving en 24 
versnellingen vooruit en 24 
achteruit op de modellen met 
vierwielaandrijving, is er een 
uitgebreide reeks versnellingen 
voor elke denkbare toepassing 
beschikbaar.

Model Optie Inhoud ISO pk
  
MF 3625 ‘A’ / ‘F’ 3,3 liter 69 

MF 3635 ‘A’ / ‘F’ 3,3 liter 80 

MF 3645 ‘A’ / ‘F’ 3,3 liter 92 

MF 3655 ‘F’ 3,3 liter 100

12.4 R36 - 11.2 R24

Minimale en maximale trekkerbreedte (mm) afhankelijk 
van de achterbanden

‘A’-trekkers

‘F’-trekkers

540 / 65 R30 - 380 / 70 R20
480 / 70 R30 - 320 / 70 R24

420 / 70 R30 - 360 / 70 R20

480 / 65 R24 - 300 / 65 R18
480 / 65 R28 - 320/ 70 R20

420 / 70 R28 - 320 / 70 R20
14.9 R28 - 9.5 R20

380 / 70 R24 - 280 / 70 R16
420 / 70 R28 - 260 / 80 R20

420 / 70 R24 - 280 / 70 R18
380 / 70 R28 - 280/70 R20

380 / 70 R24 - 6.5 R16 (2WD)
12.4 R28 - 6.5 R16 (2WD)
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Uitvoering ‘F’
Met breedtes vanaf 1,45 m zijn de 
trekkers in uitvoering ‘F’ ontworpen 
voor gebruik in uitgestrektere 
wijn- en andere fruitgaarden en in 
nauwe veestallen. De modellen van 
de MF 3600 ‘F’-serie zijn krachtige 
machines met de ruimste cabine 
in hun klasse. Zij hebben een laag 
zwaartepunt waardoor zij ideaal 
zijn voor het werken op hellingen 
en oneffen terrein.

Uitvoering ‘A’
De 3600 ‘A’ is de perfecte 
universele trekker. Verkrijgbaar 
in breedtes vanaf 1,7 m. Het 
bredere profiel opent vele nieuwe 
toepassingsmogelijkheden, wat 
de uitvoering ‘A’ tot een echte 
allrounder maakt. De 3600 
‘A’ is ruimschoots in staat om 
talrijke belangrijke rollen in veel 
marktsectoren te vervullen.
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Ruim voldoende 
vermogen en flexibiliteit 
in transmissies
Een grote spreiding van het vermogen, een hoog koppel 
vanaf 1100 tpm en een ruime keuze uit moderne, efficiënte 
versnellingsbakken dragen alle bij aan de bijzondere veelzijdigheid 
en flexibiliteit van de nieuwe MF 3600-serie. 

Rechts: de standaard 
24/24-versnellingsbak met 
omkeerschakeling van modellen 
met vierwielaandrijving heeft 
een uitstekende overlapping 
van versnellingen en een 
breed werkbereik, tot en met 
kruipsnelheden.

Duurzame, krachtige motoren  
De rustige en stille motor levert het 
maximumkoppel bij toerentallen 
tussen 1100 en 1400 tpm. Doordat 
het hoge koppel al bij een laag 
motortoerental beschikbaar 
is, kunt u ook onder moeilijke 
omstandigheden doortrekken 
zonder al te veel schakelen, 
zodat u gemakkelijker en meer 
ontspannen rijdt.

De AGCO SISU POWER-
motoren zijn ontworpen voor 
jarenlang probleemloos gebruik. 
Het crossflow-ontwerp van de 
cilinderkop zorgt voor een zeer 
economisch brandstofverbruik 
en alle motorcomponenten 
hebben hoge specificaties, zodat 
ze de hoge capaciteit van de 
turbocompressor aankunnen.

Keuze in transmissies  
Op de modellen met twee-
wielaandrijving is de standaard-
transmissie een 12/12-versnellingsbak 
met handbediende, gesynchroniseerde 
omkeerschakeling. De modellen 
met vierwielaandrijving zijn 
verkrijgbaar met een 24/24-
versnellingsbak met handbediende, 
gesynchroniseerde omkeerschakeling 
óf met een 24/24-versnellingsbak 
met ofwel PowerShuttle, of 
mechanische omkeerschakeling en 
Speedshift. Bij deze optie kunnen 
tijdens het rijden twee Powershift-
stappen in elke hoofdversnelling 
worden geschakeld.  Met een 
druk op een knop kunt u zonder 
te ontkoppelen soepel en direct 
tussen groepen schakelen. De 
PowerShuttle-transmissie heeft 
ook een op de versnellingshendel 
aangebrachte ‘ontkoppelknop’, 
zodat er kan worden geschakeld 

zonder het koppelingspedaal te 
gebruiken.

Alle transmissies hebben een 
uitstekende spreiding van 
rijsnelheden voor alle gangbare 
toepassingen en de standaard-
omkeerschakeling maakt sneller 
werken met een voorlader mogelijk. 
De omkeerschakeling wordt met 
de linkerhand bediend, zodat 
de bestuurder de rechterhand 
vrijhoudt voor het bedienen 
van de regelventielen of de 3-
puntshefinrichting.  

Alle transmissies zijn tevens 
uitgerust met elektrohydraulisch 
differentieelslot. 

PowerShuttle met Comfort-
Control® kan eveneens worden 
gespecificeerd, om de agressiviteit 
van de PowerShuttle in te stellen.

Rijsnelheden vooruit/achteruit, 1400 - 2150 tpm
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Goed uitgeruste hefinrichting 
achter
De hefinrichting achter heeft een 
topstangsensor voor een betere 
trekkrachtregeling en grote, 
praktisch geplaatste hendels voor 
trek- en positieregeling, alsmede 
handige draaiknoppen voor 
instelling van de daalsnelheid en de 
trekkracht. 

Met een hefcapaciteit van 2500 
kg en diverse keuzemogelijkheden 
voor de hefinrichting is er ruim 
voldoende vermogen en flexibiliteit 
voor een groot aantal verschillende 
werktuigen. 

Krachtige hydrauliek
Twee onafhankelijke hydraulische 
circuits zorgen voor een 
constante, soepele werking van de 
regelventielen en hefinrichting. De 
hoofdpomp levert een oliestroom 
van max. 62 liter per minuut 
met een maximale druk van 190 
bar naar de hefinrichting achter. 

Een afzonderlijke pomp voor 
de besturing en interne functies 
levert 21 liter per minuut (130 bar), 
ongeacht de vraag van andere 
functies.

Er kunnen maximaal drie 
regelventielen achter worden 
gespecificeerd, plus twee in het 
midden gemonteerde ventielen die 
met een multifunctionele joystick 
worden bediend. Zij kunnen in de 
fabriek of door uw dealer worden 
gemonteerd. De grote oliestroom 
en hoge druk, plus de eenvoudige 
montage, maken de MF 3600-
serie tot een ideale partner voor de 
paralelle voorlader. De stroom van 
62 liter per minuut van de 
MF 3600 F kan worden geleverd 
door een dubbel of een driedubbel 
pompsysteem.

Keuze in aftakassystemen
Alle modellen hebben een 
onafhankelijke aftakas, waarvan 
de oliebadkoppeling elektro-

hydraulisch wordt bediend via 
een grote schakelaar op de 
bedieningsconsole. Een aftakas 
met 540 tpm is standaard op alle 
modellen met semi-platform en 
opstaptrede, terwijl alle cabine-
trekkers standaard een aftakas met 
540/540E (750) tpm hebben en 
optioneel met 540/1000 tpm. 

De 540/540 Economy-aftakas 
maakt het mogelijk lichtere 
werktuigen bij gereduceerd 
toerental te gebruiken, waardoor 
brandstof wordt bespaard en het 
geluidsniveau lager is.  

Het optionele systeem met 
540/1000 tpm is ideaal voor 
werktuigen die hogere eisen 
stellen. Daarnaast is er een 
rijsnelheidafhankelijke aftakas 
verkrijgbaar, voor toepassingen 
waarbij het aftakastoerental 
gekoppeld moet zijn aan de 
rijsnelheid vooruit.



De motor  
Geavanceerde AGCO SISU 
POWER-motoren met 3 cilinders 
in het vermogensbereik van 69-
100 pk combineren een bewezen 
betrouwbaarheid met zuinigheid 
en de modernste technologie voor 
emissiebeperking.

SuperTurn
Door dit opmerkelijke nieuwe 
systeem kunnen de trekkers 
van de nieuwe 3600 ‘F’-serie 

volkomen veilig de krapste bochten 
nemen, mede dankzij de slanke 
vormgeving van de voorasdrager.

Cabinemodel RC120
Het briljante ontwerp van het 
cabinemodel RC120 van de nieuwe 
MF 3600 ‘F’ biedt de bestuurder 
ruimte en comfort die tot nu toe bij 
smalle trekkers ongekend waren. 
Dit ontwerp heeft vele kenmerken 
gemeen met het cabinemodel 
RC140 van de MF 3600. Meer 

been- en elleboogruimte, een 
gemakkelijkere toegang en een 
grotere gebruiksvriendelijkheid, dit 
alles biedt de ‘F’-serie.

Comfort-Control  
Met dit exclusieve systeem 
van Massey Ferguson kan de 
bestuurder de ‘agressiviteit’ van de 
Power Shuttle instellen en exact op 
de vereisten van de uit te voeren 
taak afstemmen.

08

In de nieuwe 3600 ‘F’-serie komt duidelijk de reputatie van Massey 
Fergusons ontwerpingenieurs op het gebied van innovatie en oog 
voor detail tot uitdrukking. Met hun nieuwe, superzuinige motoren, 
bredere, comfortabelere cabine, voortreffelijke wendbaarheid en 
gestroomlijnde, moderne vormgeving zetten deze trekkers nieuwe 
maatstaven in deze belangrijke marksector.

Nieuwe kenmerken van 
de 3600 ‘F’-serie
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Een geweldige plek om 
een drukke werkdag 
door te brengen 

De ver openslaande portieren 
zorgen voor een uitstekende 
toegankelijkheid en zullen 
worden gewaardeerd door zowel 
veehouders als groenverzorgers 
die vaak in en uit moeten stappen 
in nauwe ruimtes.

De standaardstoel is volledig 
verstelbaar en optioneel 
verkrijgbaar met luchtvering. De 
ventilatie is uitstekend en kan 
nog worden uitgebreid met een 
openslaande voorruit, waarbij dan 
tevens een omlaag gerichte uitlaat 

wordt gemonteerd (standaard op 
de MF 3600 ‘F’). Airconditioning 
is ook een optie, met verstelbare 
uitstroomopeningen in het dak, 
voor een koele werkplek en een 
uitstekende ontwaseming van 
de ruiten, zelfs onder extreme 
omstandigheden.

Dankzij de ergonomische 
indeling bevinden zich alle 
bedieningselementen op een 
praktische plaats en binnen 
handbereik.  De smalle 
instrumentenconsole zorgt voor 

een onbelemmerd zicht naar voren 
en biedt uitgebreide informatie. 
Aan deze console bevindt zich 
links van het stuurwiel ook de 
mechanische omkeerhendel of 
optionele PowerShuttle-hendel.

Het cabinemodel RC120 van 
de nieuwe MF 3600 ‘F’ is zeer 
doordacht ontworpen om de 
bestuurder het comfort en het 
bedieningsgemak te bieden die tot 
dusverre bij smalle trekkers niet 
voorkwamen.

Het cabinemodel RC140 van de MF 3600 biedt het alom geprezen 
MF-‘gevoel’ en is uitzonderlijk ruim voor een trekker van deze 
grootte.
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Comfortabele, 
voordelige modellen 
met semi-platform
Het thema van eenvoud en veelzijdigheid dat aan de 
cabinemodellen ten grondslag ligt, is nog verder doorgezet in 
de modellen ‘met semi-platform en opstaptrede’, die eveneens 
voortreffelijke prestaties en een hoog niveau van comfort en 
veiligheid bieden.

mogelijkheden) vrijwel dezelfde 
specificaties en zij bieden exact 
dezelfde vermogens-, prestatie- en 
zuinigheidskarakteristieken. 

Alledaagse eenvoud
Welke configuratie of welk model 
u ook kiest, er zijn vele manieren 
waarop de nieuwe MF 3600-
serie uw bedrijfsactiviteiten kan 
verbeteren, waarvan hier enkele 
voorbeelden: 
• De nieuwe ‘family styling’ van  
 Massey Ferguson is modern  
 en aantrekkelijk maar ook zeer  
 praktisch.
•  Een brede keuze in modellen  
 en opties betekent dat u geen  
 compromis hoeft te sluiten wat  
 betreft de uitvoering.
•  Zowel de modellen met cabine  
 als die met semi-platform en  
 opstaptrede bieden uitstekend  
 zicht en optimaal comfort en zijn  
 eenvoudig toegankelijk.

Alle modellen hebben een 
modern semi-platform met 
opstaptrede, bekleed met 
slijtvaste materialen en met een 
moderne, stijlvolle vormgeving en 
eenvoudige, praktisch geplaatste 
bedieningselementen en 
instrumenten.

Het ontwerp met semi-platform 
en opstaptrede zorgt dat de MF 
3600 een zeer lage totale hoogte 
heeft, zodat er probleemloos in 
gebouwen en onder overhangende 
gewassen kan worden gewerkt. 
Tevens verzekert dit een 
uitstekende stabiliteit bij werken op 
steile hellingen en moeilijk terrein.

Hoge specificaties
Vergis u niet: deze modellen zijn 
echt niet ‘minder bedeeld’ dan de 
trekkers met cabine. Zij hebben 
zowel in de standaarduitvoering 
als met optionele uitrusting 
(zie pagina 10 en 11 voor de 

•  De krachtige motoren met  
 hoog koppel en de efficiënte  
 transmissies, hydraulische  
 systemen en aftakassen zijn  
 perfect op elkaar afgestemd,  
 zodat uitstekende prestaties  
 en economie tijdens het werk  
 gegarandeerd zijn.
•  Alle modellen zijn ontworpen  
 met het oog op eenvoudig  
 onderhoud en gebruik.
•  De uitstekende kwaliteit van de  
 constructie draagt bij aan een  
 hoge inruilwaarde. Als het tijd  
 wordt voor een nieuwe machine,  
 kunnen de kosten daarom veel  
 lager uitvallen dan bij andere,  
 schijnbaar ‘goedkopere’  
 trekkers.  
• De onderdelenservice van AGCO  
 Parts en het dealernetwerk van  
 Massey Ferguson zijn de beste  
 ter wereld.

12
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Klantenservice

Massey Ferguson is een 
wereldwijd bekend merk waarvan 
de machines overal ter wereld in 
gebruik zijn, van de revolutionaire 
“kleine grijze Fergie”-trekkers tot 
de nieuwste high-tech/trekkers 
en maaidorsers.  Hebt u zich wel 
eens afgevraagd hoe wij er steeds 
in slagen de beste service en de 
onderdelenvoorziening in deze 
industrietak te leveren voor zo’n 
uitgebreid assortiment machines 
en technologieën wereldwijd?

Achter iedere Massey Ferguson-
machine staat de krachtige 
aftersales-ondersteuning door 
AGCO’s klantenserviceorganisatie.

Ons belangrijkste doel is ervoor te 
zorgen dat iedere machine - oud of 
nieuw - ter plaatse volledig wordt 
ondersteund. Daarom bieden wij 
iedere eigenaar van een Massey 
Ferguson-machine:

• De beste service in deze   
 industrie
• Lage bedrijfskosten
• Een bedrijfszekere en duurzame  
 machine
• Een minimale uitvaltijd
• Een hoge inruilwaarde 

Ultramoderne magazijnen en 
logistiek van AGCO Parts
Vanzelfsprekend wordt iedere 
Massey Ferguson-dealer volledig 
ondersteund door AGCO’s 
klantenserviceorganisatie, die 
dankzij AGCO’s ultramoderne 
magazijnen en logistiek de beste 
onderdelenvoorziening in deze 
industrie kan realiseren. Door 
een uitstekende serviceverlening, 
levering binnen 24 uur en een 
voorraad onderdelen voor alle 
machines van Massey Ferguson 

De klantenservice 
van AGCO…
verzorgt de lokale 
service voor een 
wereldmerk

- zelfs ouder dan 10 jaar - kunnen 
wij altijd originele onderdelen 
leveren en garanderen wij een 
probleemloze montage.

De juiste aftersales-oplossing, 
ongeacht de leeftijd van 
de machine 
Hoe oud uw Massey Ferguson-
machine ook is, AGCO’s 
klantenservice heeft altijd de juiste 
aftersales-oplossing waarmee u 
tijd en geld kunt besparen. Wij 
bieden de juiste betaalbare en 
betrouwbare service- en onder-
houdsoplossing voor iedere situatie.

Praktische plaatselijke 
ondersteuning waar u die 
nodig hebt
AGCO hecht groot belang 
aan het ondersteunen van Massey 
Ferguson-dealers, en dit gaat 
verder dan alleen het bieden 
van uiterst goede service- en 
onderhoudsoplossingen en 
uitstekende onderdelenvoorziening:

• Deskundige training en speciaal  
 gereedschap
• Geavanceerde diagnostische  
 technieken
• Informaticatechnologie voor 
 de beschikbaarstelling van de 
 allernieuwste onderdelen- en  
 service-informatie
• Zeer deskundige technische  
 ondersteuningsteams

De aftersales-ondersteuning door 
AGCO houdt ook meer in dan 
alleen het leveren van een filter 
of het verversen van olie. Wij 
leveren de beste oplossing voor 
de behoeften van de klant, met de 
beste onderdelen in de industrie en 
optimale service.
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VISIE
Onze visie ten aanzien van landbouwmachines is altijd 
helder geweest: hoogwaardige en innovatieve oplossingen 
te produceren voor de professionele landbouwsector, die 
verantwoordelijk is voor de wereldvoedselvoorziening. De 
altijd herkenbare producten van het merk Massey Ferguson 
staan voor technologische vooruitgang, verbeterd ontwerp, 
strenge controles en kwalitatief hoogwaardige productie, 
waardoor zij altijd betrouwbaar en optimaal inzetbaar zijn.

INNOVATIE
Op het gebied van innovatie hebben wij altijd vooropgelopen. 
Onze oprichter, Harry Ferguson is daar het bewijs voor.

Op basis van voortdurend onderzoek en analyse van de 
behoeften van agrariërs worden onze producten ontworpen, 
getest en gebouwd om uw productiviteit, efficiëntie en 
comfort te verhogen, waardoor de mogelijkheden van 
landbouwmachines steeds verder werden uitgebreid.

Vanaf de eenvoudigste drukknopbediening tot en met de 
technologische innovaties op het gebied van motor- en 
transmissierendement streven wij ernaar het leven voor de 
bestuurder eenvoudiger te maken.

LEIDER
Massey Ferguson is wereldwijd de meest verkochte trekker, 
waardoor wij in de agrarische wereld marktleider zijn. Wij 
hebben prijzen gewonnen voor onze toonaangevende 
technologie en geavanceerde ontwerpen en zijn ook 
ecologisch en economisch koploper. 

KWALITEIT
Om een kwaliteitsproduct te kunnen maken, zijn bepaalde 
karakteristieke eigenschappen nodig. Bij Massey Ferguson 
begint dit al bij het tekentafel, maar gaat nog veel 
verder. Bij iedere stap van het productieproces,vanaf het 
constructie- en testproces tot het inkopen van de beste 
componenten, is topkwaliteit vereist. Onze producten en 
diensten voldoen aan de strengste normen, waardoor het 
zeker is dat wij ook waarmaken wat we beloven.          

BETROUWBAARHEID
Wij besteden alle aandacht aan een Massey Ferguson-
machine totdat we er 100% zeker van zijn dat zij presteert 

volgens de hoge normen die u verwacht. Onze producten 
verlaten de fabriek pas na strenge en uitgebreide tests 
in simulaties en in de praktijk. Waar uw trekker ook 
aan blootgesteld mocht worden, dag in dag uit, het 
gehele jaar door, wij kunnen u garanderen dat wij deze 
gebruiksgrenzen bij het testen niet alleen hebben bereikt, 
maar zelfs hebben overschreden.

ONDERSTEUNING
In de landbouw staat u er soms alleen voor, daarom zorgen 
wij ervoor dat u ondersteuning kunt krijgen wanneer u 
deze nodig heeft en tijdens kritieke perioden gedurende 
het jaar. U kunt vertrouwen op meer dan 3200 dealers in 
meer dan 140 landen en een uitgebreid distributienetwerk 
voor agrarische machines. U maakt deel uit van een 
gemeenschap van specialisten die klaar staan om u service 
van het hoogste niveau te bieden.

Wij zien ook niet graag dat een goede kans u door de 
vingers glipt. Als u het enthousiasme en de inzet hebt 
om te kunnen concurreren in het huidige marktgestuurde 
klimaat, maar niet over de financiële middelen daartoe 
beschikt, kan AGCO Finance u wellicht een oplossing 
bieden. Neem voor meer informatie contact op met uw 
Massey Ferguson-dealer.

Afhankelijk van het land zijn er mogelijkheden voor leasing, 
huurkoop, huurcontracten en leningen.  

TROTS
Hier bij Massey Ferguson betekent trots veel voor ons. 
Het heeft te maken met alles wat wij doen en dat is ook 
goed te zien. Het zit in ons roemrijke verleden, onze unieke 
productontwerpen en de duurzame ondersteuning van 
onze klanten. 

BETROKKENHEID
Wij zetten ons ten volle in om aan de hoogste 
verwachtingen te voldoen en betrouwbare, hoogwaardige 
machines te produceren met innovatieve kenmerken, 
die gecombineerd kunnen worden met de beste 
ondersteuningspakketten. Ten slotte streven wij ernaar 
door onze professionaliteit en kwaliteit continue groei 
en winstgevendheid voor allen te bereiken, waarbij wij 
rekening houden met de behoeften van zowel grote als 
kleine bedrijven.

Vanaf de oprichting van de onderneming is onze missie bij Massey 
Ferguson altijd geweest, het ontwerpen en produceren van 
bedrijfszekere, betrouwbare en innovatieve trekkers. Trekkers die 
wereldwijd bij iedereen bekendheid genieten.

Onze verplichtingen 
tegenover u
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Motorvermogen
MF 3625 

      A                     F
MF 3635

       A                    F
MF 3645

      A                     F
MF 3655

F

Max. vermogen bij 2150 tpm ✪ ISO-pk 
(kW)

69 (51) 69 (51) 80 (59) 80 (59) 92 (68) 92 (68) 100 (74)

Motor

Watergekoelde diesel met
directe inspuiting 
 

merk AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

type 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA

Luchttoevoer Turbo/
intercooler

Turbo/
intercooler

Turbo/
intercooler

Turbo/
intercooler

Turbo/
intercooler

Turbo/
intercooler

Turbo/
intercooler

Inhoud liter 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Uitlaat, horizontaal links – l – l – l l

Uitlaat, verticaal l – l – l – –

Dubbel droog luchtfilterelement l l l l l l l

Transmissie

12V/12A mechanische omkeer  
(30 km/h)

2WD l l l l l l l

4WD m l m l m l l

24V/24A mechanische omkeer
(40 km/h)

4WD l m l m l m m

24V/24A PowerShuttle  
en Comfort-Control (40 km/h)

4WD m m m m m m m

24V/24A mechanische omkeer en  
Speedshift (40 km/h)

4WD m m m m m m m

Aftakas

Werking en bediening Onafhankelijke, elektrohydraulische in-/uitschakeling. Mechanische toerentalselectie

Aftakastoerental bij motortoerental

540 tpm bij motortoerental 1938 
tpm

(SP/FS)
(Cabine)

l 

m

l

m

l 

m

l

m

l

m

l

m

l

m

540/540E bij motortoerental 
1938/1648 tpm

(Cabine)
(SP/FS)

l 

m

l

m

l 

m

l

m

l 

m

l

m

l

m

540/1000 bij motortoerental 
1938/1962 tpm

m m m m m m m

Rijsnelheidafhankelijke aftakas m m m m m m m

Hefinrichting en hydraulisch systeem

3-puntshefinrichting Topstangsensor. Hefinrichting Cat. 1/2 met vaste kogels (haken als optie)

Bediening hefinrichting         Mechanisch, met trek- en positieregeling, regelbare daalsnelheid en trekkrachtregeling

Max. oliestroom bij 2200 tpm     liter/min l
liter/min m

48
62

48
62

48
62

48
62 

48
62

48
62

48
62

Max. druk bar 190 190 190 190 190 190 190

Nivellering, mechanisch/
hydraulisch

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

Maximaal hefvermogen aan 
uiteinde hefstangen

kg l 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

(SP/FS) 
Semi-platform = alleen A-modellen
Opstaptrede = alleen F-modellen



l = Standard  
m = Optional 

 – = Niet van toepassing  
✪ = ISO TR14396
 

Externe hydraulische systemen
MF 3625 

      A                       F
MF 3635

      A                      F
MF 3645

      A                       F
MF 3655

  F

Regelventielen (achter) l

m

1/2
Max. 3

2
Max. 3

1/2
Max. 3

2
Max. 3

1/2
Max. 3

2
Max. 3

2
Max. 3

Regelventielen (midden) m 2 2 2 2 2 2 2

Besturing

Hydrostatisch l l l l l l l

Telescopische stuurkolom – l – l – l l

Telescopische en kantelbare 
stuurkolom - cabine/semi-platform

l/m – l/m – l/m – –

Remmen

Type/bediening Oliegekoelde schijfremmen, hydraulisch bediend

Parkeerrem Mechanisch, onafhankelijk van voetremmen. Met hendel bediend

Hydraulische aanhangerremmen m m m m m m m

Wielen en -banden (Er is een ruim aanbod wielen en banden. Vraag uw dealer.)

Voor (standaard) - 2WD mm 
- 4WD mm

7.50-16
11.2R24

6.50-16
7.5R20

7.50-16
11.2R24

6.50-16
7.5R20

7.50-16
11.2R24

6.50-16
7.5R20

6.50-16
7.5R20

Achter (standaard) - 2WD mm 
- 4WD mm

16.9R30
16.9R30

12.4R28
13.6R28

16.9R30
16.9R30

12.4R28
13.6R28

16.9R30
16.9R30

12.4R28
13.6R28

12.4R28
13.6R28

Spoorbreedteverstelling (met ‘standaard’-wielen en -banden)

Voor - 2WD mm 
- 4WD mm

1435-2068
1310-1938

997-1595
1243-1382

1435-2068
1310-1938

997-1595
1243-1382

1435-2068
1310-1938

997-1595
1243-1382

997-1595
1243-1382

Achter - 2WD mm 
- 4WD mm

1504-1904
1504-1904

1246-1646
1224-1624

1504-1904
1504-1904

1246-1646
1224-1624

1504-1904
1504-1904

1246-1646
1224-1624

1246-1646
1224-1624

Bestuurdersplaats

Cabinemodellen

Standaarduitrusting o.a.: A-modellen Op rubbers gemonteerde cabine met vlakke vloer, analoog/digitaal instrumentenpaneel, getint 
glas, openslaande 3/4 gebogen achterzijruiten en openslaande achterruit, cabineverwarming, 
verstelbare geveerde stoel met textielbekleding en armsteunen, ruitenwisser/-sproeier vóór, 
ruitenwisser achter, 2 regelventielen, 2 werklampen vóór en 2 achter, radio, antenne en 
luidsprekers, voorspatborden.      

F-modellen Op rubbers gemonteerde cabine met tunnelvloer, analoog/digitaal instrumentenpaneel, getint glas, 
openslaande achterruiten, cabineverwarming, verstelbare geveerde stoel met textielbekleding, 
ruitenwisser/-sproeier vóór, ruitenwisser achter, 2 regelventielen, 2 werklampen vóór en 2 achter, 
radio, antenne en luidsprekers, voorspatborden, achterspatbordverbreding.  

Optionele uitrusting o.a.: A-modellen Horizontale uitlaat, instructeursstoel, airconditioning, openslaande voorruit, luchtgeveerde stoel 
met armsteunen, 2 in het midden gemonteerde werklampen vóór, zwaailicht, frontgewichten,  
voorspatborden meedraaiend op 4WD-modellen, achterspatbordverbredingen, diverse trekhaken/
aanhangerkoppelingen.      

F-modellen Instructeursstoel, airconditioning, openslaande voorruit, luchtgeveerde stoel, 2 in het 
midden gemonteerde werklampen vóór, zwaailicht, frontgewichten, voorspatborden, 
achterspatbordverbredingen, diverse trekhaken/aanhangerkoppelingen.

Modellen met semi-platform/opstaptrede

Standaarduitrusting o.a.: A-modellen Verticale uitlaat aan zijkant, verstelbare geveerde stoel met vinylbekleding en veiligheidsgordel, 1 
regelventiel, 1 werklamp achter, neerklapbare rolbeugel met 2 stijlen. 

F-modellen Horizontale, naar links gerichte uitlaat, verstelbare geveerde stoel met vinylbekleding en 
veiligheidsgordel, 2 regelventielen, 1 werklamp achter, neerklapbare, in het midden gemonteerde 
rolbeugel met 2 stijlen.      

Optionele uitrusting o.a.: A-modellen Verstelbare geveerde stoel met vinylbekleding en veiligheidsgordel, Telescopische en kantelbare 
stuurkolom, 2 in het midden gemonteerde werklampen.

F-modellen Luchtgeveerde stoel met vinylbekleding. 

Gewichten en afmetingen (*bij benadering, afhankelijk van de banden)

Breedte, maximaal (4WD)* mm 2.35 2.10 2.35 2.10 2.35 2.10 2.10

Breedte, minimaal (4WD)* mm 1.70 1.45 1.70 1.45 1.70 1.45 1.45

Hoogte boven cabine* mm 2.51 2.35 2.51 2.35 2.51 2.35 2.35

Bodemvrijheid - onder 4WD-
vooras*

mm 390 350 390 350 390 350 350

Wielbasis m 2.08 2.15 2.08 2.15 2.08 2.15 2.15

Draaicirkel (buitenste straal, 
zonder remmen)- 4WD*

m 4.05 3.60 4.05 3.60 4.05 3.60 3.60

Inhoud brandstoftank 

Cabine/semi-platform liter 110/83 – 110/83 – 110/83 – –

Cabine en opstaptrede liter  – 70 – 70 – 70 70
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Hieronder volgt ter herinnering nog een beknopt overzicht van 
enkele van de geavanceerde kenmerken van de trekkers uit de 
MF 3600-serie waardoor hun positie in de marktsector van trekkers 
met een middelhoog vermogen nog verder wordt versterkt.

De ruime, uitstekend ontworpen cabine biedt 
een comfort en toegankelijkheid die nieuw zijn 
voor deze trekkerklasse. En alle instrumenten en 
bedieningselementen zijn doordacht geplaatst 
ter vermindering van de werkbelasting van de 
bestuurder.

De trekkers van de MF 3600-serie zijn uitgerust met 
de exclusieve Comfort-Control-functie, waarmee de 
bestuurder de ‘agressiviteit’ van de PowerShuttle 
kan instellen om deze exact op de vereisten van de 
uit te voeren taak af te stemmen.

Dit alles ondersteund door Massey Fergusons 
wereldwijde aftersalesnetwerk, waar goed getraind 
personeel ervoor zorgt dat uw investering in 
perfecte staat blijft, jaar in jaar uit. 

De MF 3600-serie met zijn uitzonderlijk veelzijdige 
trekkers is verkrijgbaar in vijf verschillende 
modelspecificaties, van 69 pk tot 100 pk, voor 
een breed toepassingsgebied, waaronder 
specialistische akkerbouw, groenonderhoud en 
andere gemeentediensten.

De nieuwe uitvoering ‘F’ is smaller dan de 
standaarduitvoering. Hij is speciaal ontworpen 
voor gebruik in boomgaarden, wijngaarden, in en 
rondom krappe gebouwen en op andere krappe 
plaatsen. De voortreffelijke wendbaarheid maakt in 
één keer keren aan het einde van de rij mogelijk, dit 
dankzij het unieke SuperTurn-systeem.

De krachtige motoren uit de beroemde AGCO SISU 
POWER-fabriek combineren uitstekende prestaties, 
een ruim koppel en een hoge productiviteit met een 
laag geluidsniveau, lage emissiewaarden en een 
laag brandstofverbruik.

Het krachtige hydraulisch systeem en het 
grote aantal aftakasspecificaties, waaronder 
rijsnelheidafhankelijke aftakassen en 
spaaraftakassen, bieden gebruikers een 
onovertroffen flexibiliteit.

Belangrijkste kenmerken 
van de MF 3600

is een wereldwijde merknaam van AGCO.

Postbus 113, 7200 AC Zutphen

☎ (0575) 591911, 6 (0575) 516758
http://www.mechatrac.nl
email: info@mechatrac.nl

www.masseyferguson.nl
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