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MF 3700 AL ‘ALPINE’
UW VEELZIJDIGE PARTNER VOOR 
UITDAGENDE WERKZAAMHEDEN

MET KEUZE UIT 75 PK, 85 PK EN 95 PK IS DE NIEUWE MF 3700 
AL-SERIE SPECIAAL ONTWORPEN VOOR EEN COMBINATIE VAN 
STABILITEIT EN COMFORT MET ALS STANDAARD EEN UITGEBREIDE 
SPECIFICATIE VOOR VEELEISENDE WERKZAAMHEDEN IN 
HEUVELACHTIG TERREIN, OP HET VELD OF ROND HET ERF.

De MF 3700 AL-trekkers zijn verkrijgbaar met een cabine met optionele 
vlakke vloer of low profile, zodat de hoogte is beperkt tot minder dan 
2,44 m. De uitstekende stabiliteit wordt verkregen door het nieuwe bredere 
en langere chassis en de mogelijkheid om grotere banden aan te brengen. 
Met de krachtige motoren en compacte afmetingen kunt u erop vertrouwen 
dat de veelzijdige MF 3700 AL-serie de prestaties levert die u nodig hebt voor 
werk in bergachtig of heuvelachtig terrein. Deze machines zijn ideaal voor 
voorladerwerk en allerlei taken op drukke melkvee- en veehouderij-bedrijven. 
Tegelijkertijd zijn ze met hun eigenschappen van een grote trekker in een licht, 
compact frame geweldige multifunctionele werkpaarden voor allerlei veldwerk, 
van grasland tot zaaien, spuiten en verspreiden. Ze zijn ook perfect voor werk 
in brede wijngaarden, boomgaarden en groentegewassen, evenals diverse 
toepassingen in bosbouw, gemeentewerken en tuin- en parkonderhoud.
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SPECIAAL OP MAAT VOOR UW BEHOEFTEN
ALS U ZOEKT NAAR EEN COMPACTE TREKKER MET HOGE SPECIFICATIES, 
DIE MAKKELIJK TE BESTUREN IS MAAR WEL ZEER VEELZIJDIG, KRACHTIG EN 
STABIEL IS, DAN IS DE MF 3700 AL-SERIE WAT U WILT. GESCHIKT VOOR: 

 A Maaien, schudden, harken en balen wikkelen 
in vlak maar ook heuvelachtig terrein

 A Voorladerwerk
 A Gemeentelijk werk en winterdienst
 A Schoffelen 
 A Werken met een voermengwagen
 A Zaaien, spuiten en verspreiden
 A Algemene transportwerkzaamheden
 A Werkzaamheden op melkvee- en veehouderij-bedrijven
 A Land klaarmaken voor een nieuw zaaibed

 A Bermbeheer
 A Onderhoud van golfterreinen en sportterreinen
 A Werkzaamheden in kwekerijen
 A Oogsten van groenten
 A Tuin & parkonderhoud
 A Werken op hellingen
 A Toepassingen in boom- en wijngaarden
 A Kleinschalige landbouw
 A De paardensector
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MAAK UW KEUZE
De cabine is 1,4 m breed en verkrijgbaar met 
een vlakke vloer of een low profile. De cabine 
met een vlakke vloer is 2,53 meter bij 16.9 R30-
banden. Bij keuze voor de low-profile versie is de 
cabine slechts 2,44 m hoog bij dezelfde banden. 
Kijk voor meer informatie op pagina 14-15 

EEN KRACHTIG WERKPAARD
Het vermogen van alle modellen wordt 
geleverd door een ongecompliceerde 
3,4-liter viercilindermotor.
Kijk voor meer informatie op pagina 8

EEN ECHTE TREKKER-
VOORLADERCOMBINATIE 
Uw trekker kan af fabriek als 
volledig voorbereid voor een 
MF-voorlader worden geleverd.
Kijk voor meer informatie 
op pagina 16

UITSTEKENDE STABILITEIT 
Een nieuw chassis, met een 
spoorbreedte van 1.337 tot 
1.884 mm breed op een wielbasis 
van 2.156 mm, maakt montage van 
banden van 30 inch mogelijk voor 
maximale stabiliteit. De voorasvering 
is nu verkrijgbaar als optie voor 
nog meer comfort, prestaties en 
veiligheid op het veld en op de weg.
Kijk voor meer informatie op pagina 17

EFFICIËNTE TRANSMISSIE MET SOEPELE SCHAKELING
Alle MF 3700 AL-modellen zijn uitgerust met Massey Ferguson’s 24/12 
PowerShuttle-transmissie die wordt geleverd met SpeedShift, een 2-traps powershift. 
Deze biedt een eenvoudige bediening van acht schakelingen zonder ontkoppelen 
in elk van de drie groepen door middel van knoppen op de versnellingshendel.
Kijk voor meer informatie op pagina 9

KRACHTIGE PRESTATIES OP HET VELD
De trekker heeft een sterk chassis, een 
capaciteit van 3 ton en een elektronisch 
bediende driepuntshefinrichting. 
Een 540/540E-aftakas is standaard, 
terwijl met een aantal opties een breed 
scala aan werktuigen mogelijk is, 
inclusief een rijafhankelijke aftakas.
Kijk voor meer informatie op pagina 17

UITSTEKENDE HYDRAULISCHE PRESTATIES... 
...voor de meeste moderne werktuigen dankzij 
een maximale olieopbrengst van 95 liter/min 
speciaal voor het hydraulische hulpsysteem. 
Standaard twee elektrohydraulische 
regelventielen, met een optie voor uitbreiding 
naar vier, inclusief voor en in het midden.
Kijk voor meer informatie op pagina 10

ERGONOMISCHE BEDIENING
De unieke multifunctionele joystick op het 
rechter console bedient de fronthefinrichting, 
regelventielen en transmissiefuncties 
inclusief de omkeerschakeling, 
powershifttrappen en een ontkoppelingsknop.
Kijk voor meer informatie op pagina 9

MEER COMFORT VOOR EEN 
HOGERE PRODUCTIVITEIT 
De ruime cabine voldoet aan hoge 
normen. Hier hebt u een fantastisch 
uitzicht en een breed scala aan opties.
Kijk voor meer informatie op pagina 12

MF 3700 AL 
UW ZAKENPARTNER 
ZOALS BIJ IEDER GOED PARTNERSCHAP IS DE 
MF 3700 AL ER OM U TE HELPEN MET UW WERK.
VEELZIJDIG, BETROUWBAAR, ROBUUST EN MET LAGE 
EXPLOITATIEKOSTEN IS DIT EEN ONGECOMPLICEERDE EN 
BETROUWBARE PARTNER DIE U NIET IN DE STEEK LAAT.
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ALGEMENE KENMERKEN EN VOORDELEN
 A Drievoudige natteschijvenkoppelingen bieden 

soepelere prestaties en een langere levensduur

 A Tot acht schakelingen zonder koppelen beschikbaar

 A Meer efficiëntie en progressiviteit met de PowerShuttle

 A Efficiëntere werking, ook in een koud klimaat 
dankzij de drievoudige natteschijvenkoppeling

 A Ergonomisch ontworpen bedieningselementen 

 A Comfort-bediening - deze functie is exclusief voor 
Massey Ferguson en stelt de bestuurder in staat de mate 
van ‘agressiviteit‘ op de PowerShuttle nauwkeurig af te 
stemmen op de behoeften van de taak die wordt uitgevoerd

Transmissie Snelheid
3 groepen

4 gesynchroniseerde 
versnellingen
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8 schakelingen ‘zonder 
ontkoppelen’ voor toepassingen 
bij lage snelheden, bijvoorbeeld 
bij gebruik van een rotorkopeg

8 schakelingen zonder ontkoppelen 
voor veldwerk van 3 km/h tot 10 km/h* 

8 schakelingen zonder ontkoppelen voor 
transport van 7 km/h tot 40 km/h*

EEN KRACHTIG WERKPAARD
MET ZIJN MODERNE 3,4-LITER MOTOR, DIE EEN VERMOGEN 
VAN 75 PK TOT 95 PK LEVERT MET EEN KOPPEL TOT 395 NM 
OP HET GROOTSTE MODEL, HEEFT DE MF 3700 AL-SERIE 
VOLDOENDE KRACHT VOOR EEN BREED SCALA AAN VEELEISENDE 
WERKZAAMHEDEN EN WERKTUIGEN MET EEN HOGE OUTPUT.

Deze motoren voldoen aan de Stage 3B emissienormen zonder gebruik van AdBlue, dankzij 
de geavanceerde commonrail injectie, elektronisch motormanagement en een ‘All-in-One‘ 
technologie. Deze compacte unit bevat alle nabehandelingscomponenten (DOC en DPF) 
en is niet onder de motorkap geplaatst, zodat een beter zicht naar voren wordt verkregen.

De lange service-intervallen van de motor (600 uur) helpen de onderhoudskosten 
te beperken. Bij cabinemodellen met een vlakke vloer is stilstand bovendien 
verminderd door de grotere brandstoftank van 105 liter. Omdat geen AdBlue hoeft 
te worden bijgevuld, wordt het onderhoud eenvoudiger en kan de MF 3700 AL 
langer worden ingezet voor productiviteit terwijl de onderhoudskosten dalen.

MODEL MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709

Max. vermogen (ISO 14396) pk/kW 75 (55) 86 (64) 95 (71)

Max. Koppel (Nm) 320 365 395

Motortype 3,4 l / 4-cilinder Stage 3B

Nabehandelingseenheid in één complete unit - buiten de motorkap

EFFICIËNTE TRANSMISSIE 
MET SOEPELE SCHAKELING
OMSCHAKELEN VAN VOORUIT NAAR ACHTERUIT KAN NIET 
SOEPELER DANKZIJ MASSEY FERGUSON‘S POWERSHUTTLE – 
VERKRIJGBAAR OP ALLE MF 3700 AL-MODELLEN.

Met de knoppen op de versnellingshendel kan de gebruiker ontkoppelen en 
schakelen tussen SpeedShift-trappen, in totaal zijn acht schakelingen mogelijk 
zonder koppelen in elk van de drie groepen. Een elektronische multifunctionele 
joystick biedt geavanceerde bediening van alle transmissiefuncties, regelventielen 
of een voorlader. Met alle bedieningsmogelijkheden onder handbereik 
haalt u met minimale inspanning het maximum uit uw werktuigen.
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EEN ONGECOMPLICEERD OPEN-CENTRESYSTEEM LEVERT 
EEN HOOGWAARDIG HYDRAULISCH VERMOGEN, ZODAT DE 
MF 3700 AL-SERIE KAN WERKEN MET EEN BREED SCALA 
EEN MODERNE WERKTUIGEN EN APPARATUUR.

HYDRAULISCH VERMOGEN 
WAAROP U KUNT REKENEN
Het standaard drievoudige pompsysteem genereert een hydraulische stroom tot 125 liter/min. 
Deze speciale stroom van afzonderlijke pompen zorgt dat er altijd ruim voldoende capaciteit is voor alle 
werkzaamheden, waarbij de regelventielen 65 liter/min krijgen en de achterhef 30 liter/min, terwijl het 
debiet van 30 liter/min van een andere pomp gereserveerd is voor services (allemaal bij 2.300 tpm).

Met zijn hefcapaciteit van 3 ton bedient de driepuntshefinrichting zware werktuigen 
nauwkeurig en met gemak dankzij de snel reagerende elektronische bediening van de 
achterhefinrichting. Standaard zijn twee regelventielen aangebracht, met een optionele 
uitbreiding naar vier, dus moderne complexe apparatuur is met gemak te bedienen. 

In de cabine zijn alle bedieningselementen onder handbereik met een gebruiksvriendelijke joystick 
voor eenvoudige bediening van de transmissie en de twee regelventielen of een voorlader.
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MEER COMFORT VOOR EEN 
HOGERE PRODUCTIVITEIT 
ALLE MF 3700 AL-MODELLEN WORDEN GELEVERD MET 
DE HOGERE SPECIFICATIES VAN HET ‘EFFICIENT’-PAKKET.

Met een breedte van 1,4 m biedt de MF 3700 AL-cabine 
de gebruiker een comfortabele en ruime werkplek.

Er is keuze uit de standaard vlakke vloer of een optionele versie met 
een low profile, waarmee de totale hoogte kan worden teruggebracht 
tot minder dan 2,44 m. In combinatie met een grote wendbaarheid 
en uitstekend zicht is dit ideaal voor het werken in nauwe ruimten.

Een luchtgeveerde stoel is standaard en samen met de standaard 
telescopische en kantelbare stuurkolom zijn gebruikers altijd 
verzekerd van werken in een zo comfortabel mogelijke houding.

Alle bedieningselementen zijn ergonomisch ingedeeld zodat alles onder 
handbereik is, en de bedieningselementen zijn logisch gerangschikt op het 
rechter console. Hier vindt u de motorgeheugenschakelaars, tiptoetsen 
voor de regelventielen en de elektronische bediening van de hefinrichting.

Met de brede voorruit en glazen deuren van vloer tot dak biedt 
de MF 3700 AL-serie superieur, onbelemmerd zicht. Aan de 
voorkant biedt de slanke, lage motorkap vrij zicht, wat duidelijk 
zicht op de wielen en de voor gemonteerde werktuigen biedt.

EFFICIENT-PAKKET
Massey Ferguson trekkers uit de 
MF 3700 AL-serie zijn uitgerust 
met het ‘Efficient’-pakket hoge 
specificaties dat bestaat uit een 
hogere hydrauliek stroom, unieke 
elektronische multifunctionele 
joystick en elektronisch bediende 
hefinrichting en regelventielen.

Het standaardpakket 
van Efficient omvat:
 A Hydraulische stroom van 

maximaal 95 liter/min 
voor achterhefinrichting 
en regelventielen

 A Elektronisch bediende achterhef
 A 24/12 Powershuttle & 

SpeedShift-transmissie
 A Twee elektronische 

regelventielen achter
 A Multifunctionele hydraulische 

joystick (regelventielen 
en transmissie)

De beschikbare opties omvatten:
 A Vier elektronische 

regelventielen achter
 A Twee middengemonteerde 

koppelingen
 A Fronthefinrichting
 A Fronthefinrichting en aftakas
 A Voorladerpakket
 A Airconditioning
 A Bijrijdersstoel met 

veiligheidsgordel
 A Telescopische buitenspiegels en 

elektronische spiegelverstelling
 A Radio met MP3/DAB+ 

en Bluetooth
 A Twee USB-poorten

 1

 2

 3

 4

1. Telescopische buitenspiegels

2. Twee USB-poorten

3. Gemakkelijk af te 
lezen dashboard

4. FM/AM, DAB+-radio
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CABINE MET VLAKKE VLOER

Met een breedte van 1,40 m biedt de cabine met de lage vloer 
hoogwaardige functies van grote trekkers voor de compacte en krachtige 
MF 3700 AL-serie. Met zijn gemakkelijke vrije toegang is de ruime 
cabine uitgerust volgens hoge normen, zodat gebruikers comfortabeler 
en productiever kunnen werken gedurende lange, zware werkdagen.

De hogere cabine (tot 2,58 m) biedt niet alleen 
meer comfort, maar ook een fantastisch zicht door 
de grote voorruit over de lage, slanke motorkap en 
opzij door de grote glazen deuren en zijramen.

Voor wie nog meer comfort en prestaties wil, 
biedt Massey Ferguson een breed scala aan 
opties, inclusief airconditioning. Gebruikers 
kunnen ook zorgen dat zij altijd comfortabel 
zitten op de optionele deluxe luchtgeveerde 
stoel met ondersteuning voor de onderrug.

LOW PROFILE CABINE

Met een maximumhoogte van minder dan 2,44 
m is de uitvoering van MF 3700 AL met een low 
profile een van de laagste cabines op de markt. 

Deze veelzijdige versie biedt de gebruikers toegang 
tot lage, traditionele gebouwen en werk in nauwe 
ruimten. Zo kunnen deze kleine, ontoegankelijke 
ruimten productiever worden gebruikt. 

De cabine met het low profile is speciaal voor de 
MF 3700 AL-serie ontworpen, dus er zijn geen 
compromissen gesloten voor functies, comfort of 
gebruiksgemak. Gebruikers profiteren nog steeds van 
dezelfde hoogtespecificaties als in de cabine met de 
vlakke vloer, inclusief superieur zicht over de lage, 
smalle motorkap en opzij door de grote glazen deuren.

2,44 m
2 m

1 m

MAAK UW KEUZE 
ALLE MF 3700 AL-MODELLEN PROFITEREN VAN HET HOOGWAARDIGE ‘EFFICIENT’-PAKKET DAT EEN BREED SCALA AAN 
COMFORTABELE EN PRESTATIEVERHOGENDE FUNCTIES OMVAT. DE BEDIENINGSELEMENTEN ZIJN NETJES EN OVERZICHTELIJK 
GERANGSCHIKT OP HET RECHTERCONSOLE, MET DE MOTORGEHEUGENACTIVERING NABIJ DE AFTAKASSCHAKELAAR, TERWIJL 
DE ELEKTRONISCHE ACHTERHEF EN REGELVENTIELEN ZORGEN VOOR EEN NAUWKEURIGE EN ONGECOMPLICEERDE BEDIENING.
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MAXIMAAL RENDEMENT 
VAN UW INVESTERING 
COMPACT, WENDBAAR, OERSOLIDE STABILITEIT IN 
COMBINATIE MET DE OPTIONELE CABINE MET LOW 
PROFILE MAKEN DE MF 3700 AL UW PERFECTE PARTNER 
VOOR EEN MASSEY FERGUSON-VOORLADER. MAAK UW 
TREKKER NOG VEELZIJDIGER DOOR TOEVOEGING VAN 
DE OPTIONELE FRONTHEFINRICHTING EN AFTAKAS. 
OF HET NU GAAT OM MAAIEN, SNOEIEN OF VEGEN, 
MACHINES MET VOOR GEMONTEERDE WERKTUIGEN 
BIEDEN MAXIMAAL RENDEMENT VAN UW INVESTERING.

KRACHTIGE PRESTATIES OP HET VELD

De geïntegreerde fronthefinrichting en aftakas maken 
uw trekker nog veelzijdiger en verhogen de productiviteit 
met meer controle over voor gemonteerde werktuigen.

Af fabriek is de fronthefinrichting met een capaciteit 
van 1.700 kg (over het hele bereik) verkrijgbaar 
in een breed scala aan confugiraties:
Alleen fronthefinrichting
Fronthefinrichting + 540 ECO tpm aftakas
Fronthefinrichting + aftakas met 1.000 tpm ECO

De fronthefinrichting is volledig compatibel met MF-voorladers.

EEN ECHTE TREKKER-VOORLADERCOMBINATIE

Alle MF 3700 AL-modellen kunnen 
af fabriek worden uitgerust met het 
optionele voorladersubframe, dat vier 
middengemonteerde koppelingen 
omvat. Dit wordt bediend via de 
standaard unieke elektronische 
multifunctionele joystick van de 
trekker, die een eenvoudige bediening 
van alle voorlader- en werktuigfuncties 
en ook van de transmissie biedt.

Het slimme ontwerp integreert 
de voorlader volledig, zodat er 
geen compromissen zijn gesloten 
voor kleine draaicirkels en een 
perfecte balans is gehandhaafd. 

Met de 65 liter/min van zijn 
krachtige hydraulische circuit biedt 
de MF 3700 AL indrukwekkende, 
snelle laadfuncties.

Een breed scala aan parallelle 
en niet-parallelle voorladers van 
Massey Ferguson garandeert dat 
gebruikers een optimale match 
kunnen kiezen voor hun behoeften: 
een perfecte combinatie voor extra 
veelzijdigheid en productiviteit.

VOORLADEROPTIES

Model Type Hefhoogte Capaciteit*

MF FL.3117 X* Niet-parallel 3,10 m 1.690 kg

MF FL.3522 Niet-parallel 3,55 m 2.220 kg

MF FL.3114 X* Parallel 3,10 m 1.350 kg

MF FL.3615 Parallel 3,55 m 1.540 kg

* Bij maximale hefhoogte – scharnierpen

MF Care
Wij maken al heel lang trekkers en wij geloven in wat wij 
maken. Daarom bieden wij MF Care: een serviceplan op 
maat dat totale zorg voor uw trekker biedt inclusief regulier 
onderhoud, reparaties en een volledige AGCO-garantie. 

Kies voor uw gemoedsrust, een hogere restwaarde voor 
uw machines, volledige dealerhistorie en originele AGCO-
onderdelen, zowel aan de binnen- als de buitenkant.

Raadpleeg vandaag nog uw Massey Ferguson-dealer voor 
meer informatie over het MF Care Service- en uitgebreide 
garantieplan. Er kunnen beperkingen van toepassing zijn.

Onderdelen en service
Landbouw kan een veeleisende branche zijn en daarom 
zorgen wij dat u ondersteuning kunt krijgen wanneer u 
die nodig hebt en op cruciale momenten van het jaar. 

Onze dealers zijn volledig gericht op het vinden van 
het juiste product voor u en ondersteuning met de 
beste service, onderdelenlevering en hulp. U maakt 
deel uit van een gedreven familie zeer professionele 
specialisten, die erop gericht zijn om u echte 
serviceondersteuning van topkwaliteit te leveren.

Financieren
Informeer bij uw dealer naar onze 
financieringsmogelijkheden, die ook lease, huurkoop, 
huurcontracten en leenfaciliteiten omvatten.

VOLLEDIGE ONDERSTEUNING 
VAN MF SERVICES. 
WIJ STAAN VOOR U KLAAR

MEER COMFORT, PRESTATIES EN 
VEILIGHEID MET DE VOORASVERING
NU VERKRIJGBAAR ALS OPTIE VOOR UITVOERINGEN VAN DE 
MF 3700 AL SERIE MET EEN LAGE CABINE OF EEN LAGE VLOER.

Deze optie biedt nog meer comfort, prestaties en 
veiligheid naast de toch al hoge specificaties van de 
MF 3700 AL serie bij alle toepassingen - voor een krachtige 
en veelzijdige partner op het veld en op de weg.

Onze ontwerpers hebben voortgebouwd op de efficiëntie 
en de ervaring van onze trekkers met hoge vermogens, en 
zij hebben een nieuw systeem voor voorvering ontwikkeld 
dat zorgt voor optimaal bestuurderscomfort en tractie in 
deze klasse. Het systeem houdt de trekker stabiel terwijl 
de hydraulische vering de bestuurder comfort biedt.

De hydraulische cilinders en accumulatoren absorberen 
schokken en verhogen zo het comfort op de weg 
en op het veld. Tegelijkertijd kan de as zich door 
de in hoogte verstelbare vering aanpassen aan 
verschillende omstandigheden en werkzaamheden.

De bodemcontouren worden nauwkeurig gevolgd, 
zodat de asvering niet alleen superieur rijcomfort 
biedt maar ook de tractie verbetert.

De voorasvering is volledig geïntegreerd in de 
trekker en doet geen enkele concessie aan de 
wendbaarheid. De vering is ook volledig compatibel 
met de voorspatborden, hefinrichting voor, vooraftakas 
en het voorladersubframe van de fabriek.

Dankzij drie bedieningsmodi kan de vering worden 
aangepast aan verschillende toepassingen 
en de hoogte is makkelijk te verstellen met 
twee schakelaars op de rechterstijl van de cabine.

De voorasvering van de MF 3700 AL
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MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Motorprestaties

Max (ISO 14396) pk (kW) 75 (55) 85 (64) 95 (71)
Max. koppel (Nm) 320 365 395

Motor
Voldoet aan uitstootnorm Stage 3B Stage 3B Stage 3B

Inspuitsysteem Common rail
Motormanagement Elektronische ECU Elektronische ECU Elektronische ECU

Cilinderinhoud/aantal cilinders 3,4 liter / 4 3,4 liter / 4 3,4 liter / 4
Droog luchtfilterelement l l l

Geheugen motortoerental 2 2 2
Brandstoftank Vlakke vloer: 105 liter / low profile : 95 liter

Service-intervallen 600 uur
Transmissie 24F/12R, Powershuttle en Speedshift (40 km/h)

Aftakas
Inschakeling en regeling Elektrohydraulisch 

540 tpm / 750 tpm (540 Eco) l l l

540 tpm / 1.000 tpm m m m

540 tpm / 750 tpm & rijsnelheid m m m

540 tpm / 1.000 tpm & rijsnelheid m m m

Frontaftakas 750 tpm (540 Eco) met fronthefinrichting m m m

Frontaftakas 1.000 tpm met fronthefinrichting m m m

Hydrauliek
Max. oliestroom bij 2.300 tpm 125 liter/min

Rem/besturing/aftakas, pompnr. 1 30 liter/min

Standaard hulpfuncties pompnr. 2 65 liter/min

Standaard hulpfuncties pompnr. 3 30 liter/min

Regelventielen achter 2 of 4 (elektrohydraulisch)

Koppelingen achter 4 (std) of 8 (opt)

Middengemonteerde koppelingen 4  m

Koppelingen voor 2  m

Olieopvang l l l

Max. druk - bar 190 190 190

Remmen
Type/activering Oliegekoelde schijfremmen, hydraulisch bekrachtigd

Parkeerrem Onafhankelijk van bedrijfsremmen - ingeschakeld met hendel

Hydraulische aanhangerrem Dubbele hydraulische leiding

Vooras
Inschakeling 4WD Elektrohydraulisch

Voorasvering m

l  =  Standaard     m  =  Optioneel     -  =   Niet beschikbaar

MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL
Hefinrichting

Achterhefinrichting Cat.2-hefinrichting met hefkogels of vanghaken (optioneel)
Max. hefvermogen bij uiteinde hefarmen 3.000 kg

Bediening achterhefinrichting Elektro-hydraulisch
Fronthefinrichting Cat.2 met opklapbare hefarmen en vanghaken

Hefcapaciteit - 610 mm over hele bereik 1,700 kg
Cabine

Telescopische en kantelbare stuurkolom l

Airconditioning m

Pneumatisch geveerde stoel l

Deluxe pneumatisch geveerde stoel m

Radio FM/AM DAB+ m

2 USB-poorten m

Bijrijdersstoel m

Telescopische spiegels met elektrische ontdooiing en afstelling m

SPECIFICATIES

AFMETINGEN – Cabines met platte vloer en lage cabine

Afmetingen in mm MF 3700 AL met 
vlakke vloer

MF 3700 AL met 
low profile

A Wielbasis 2.156
B Achteras tot bovenzijde dak 1.854 1.736
C Totale hoogte* 2.554 2.436
D Spoorbreedte vóór (starre as) min.-max. 1.358-1.777

Spoorbreedte vóór (geveerde as) min.-max. 1.637-1.947 1.637-1.828
E Rupsen achter (min-max) 1.337-1.884
F Totale breedte (starre as) 1.800-2.167

Totale breedte (geveerde as) 2.052-2.370 2.052-2.229
G Bodemvrijheid* 414 
W Gewicht 3.355 kg

VR
Neem nu plaats in uw 
Massey Ferguson-trekker – 
met behulp van uw smartphone.

Gebruik een QR-scanner. 
Download deze gratis uit iTunes 
of de Android Play Store.

Open de app en scan 
deze QR-code...

... en neem plaats in uw 
Massey Ferguson-trekker.

STAP 4

Beleef de volledige VR 3D 
eXperience door te klikken 
op het speciale pictogram, in 
combinatie met een VR-bril.

STAP 1 STAP 2

STAP 3

Beleef de eXperience in 2D, door 
uw smartphone in alle richtingen 
te draaien met uw vingers.

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.

*Achterbanden: 420/85 R30
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www. MasseyFerguson.nl

www. facebook. com/masseyfergusonuk
Twitter. com/MF_EAME
Instagram. com/MasseyFergusonGlobal
www. YouTube. com/MasseyFergusonGlobal
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