120-130 HP

MF 6700
Massey Ferguson
Ferguson, çiftçilerin zamanın zorluklarına cevap verebilmesi için
her zaman yenilik
yenilikçi fakat pratik çözümler üretmektedir.
ile, her tür çiftçi için istisnai bir verim sağlayan son
MF 6700 Serisi ile
derece modern, yyüksek performanslı, ağır hizmet tipi, basit bir traktör
serisi sunarak bu geleneğini sürdürüyor.
fabrikalarda üretilen, tamamen yeni ama basit tasarımı,
En modern fabrika
sistemleri ve yüksek düzeyde konforu ile MF 6700
verimli sürüş siste
dünyanın en yeni ağır hizmet tipi traktörü olarak tasarlanmıştır.
kesinlikle dünyanı
için, performanstan taviz vermeden, satın almak için
Her türlü işiniz için
ödenilen bedelin kkarşılığını fazlasıyla veriyor.

MASSEY FERGUSON’DAN

Motor Performansı

MF 6712

MF 6713

Azami güç (2000 dev/dak’da)

ISO hp

120

130

Azami tork (1500 dev/dak’da)

Nm

502

540

Motor
AGCO POWER 4,4 Litre, 4 Silindir

Tipi / Kapasitesi / Silindir sayısı
Teknolojisi

Elektronik enjeksiyon, Common rail, Silindir başına 4 valf

Transmisyon
Tipi / Vites sayısı

Tam senkronize / 12 x 12

Vites sayısı / Kademe sayısı

6x2
Mekanik mekik (shuttle) sistemi

Mekik sistemi
İsteğe bağlı mekik sistemi
Başlangıç hızı (1400 dev/dak’da)
İsteğe bağlı sürüngen şanzıman
Sürüngen şanzıman ile başlangıç hızı
(1400 dev/dak’da)
PTO

Power Shuttle (Power Shuttle levyesi ve Konfor kontrol)
km/s

1,31
24 x 24

km/s

0,09

İşlem tipi ve kontrolü

Bağımsız / Elektro-hidrolik kontrollü

Standard PTO devri

540 / 540 Eko

İsteğe bağlı PTO devri

540 / 1000

İsteğe bağlı PTO devri

540 / 540 Eko / 1000

PTO devrini yakaladığı motor devri (dev/dak)

540 & 1000

2000

PTO devrini yakaladığı motor devri (dev/dak)

540 Eko

1550

PTO Şaftı
Standart

6 frezeli

Opsiyonel

6 ve 21 frezeli

MF 6700
• 120 ve 130 hp gücünde 2 Yeni Model
• AGCO Power 4 silindirli motorlar, 4,4 litre, Commonrail elektronik yakıt enjeksiyon sistemi
• Modern ve verimli şanzıman: iki kademe de tamamen
yeni 12x12 senkronize şanzıman
• Kullanımı kolaylaştıran basit ve pratik tasarım Mükemmel, modern bir kabin ve çalışma ortamı
Temel Özellikler
• 100 l/dak’ya kadar hidrolik pompa debisi
• Etkileyici 5,2 tonluk arka askı sistemi ve Elektronik Askı
Kontrolü
• Standart 4 hidrolik çıkış
• PTO devir seçenekleri: 540 / 540E / 1000
• Ergonomik kabin

Hidrolik Sistem
Azami yağ debisi - 1. kademe

litre/dak

Standart azami yağ debisi - 2. kademe

litre/dak

İsteğe bağlı azami yağ debisi - 2. kademe

Askı sistemi ve yardımcı hidrolik çıkışlar için 58 l/dak
Askı sistemi için 58 l/dak + yardımcı hidrolik çıkışlar için 42 l/dak
İki pompa, yardımcı hidrolik çıkışlara 100 l/dak vermek üzere birleştirilebilir
(ör: Ön yükleyici uygulamaları)
İsteğe bağlı (tam otomatik)

Kombine akış kontrolü
Azami basınç

Direksiyon sistemi, diferansiyel kilidi, 4WD ve PTO sistemi için 32l/dak

bar

Standart valf sayısı / Opsiyonel valf sayısı

200
2 (4 çıkış) / 3 (6 çıkış)

Arka Askı Sistemi
Azami kaldırma kapasitesi

kg

Alt kollar

5.200
Kanca tip (kategori 3 / 2)

Frenler
Tipi

Elektro-hidrolik / Yağ soğutmalı

Arka Tekerler
Standart

420/85R38

Opsiyonel

460/85R38 - 520/70R38 - 600/65R38

Kapasiteler
Yakıt deposu kapasitesi

litre

180

Ağırlık ve Ölçüler
4WD**
Uzunluk (ön ağırlıklardan
arka askı kollarına kadar)
Yükseklik (18,4R38
lastikler ile)
Dingil açıklığı

kg

4230

mm

4825

mm

2725

mm

2500

Ön ek ağırlıklar

kg

14 x 55

Arka ek ağırlıklar

kg

2 x 50

** Yakıt ve şoför dahil (75 kg) standart konfigürasyon

Daha fazla üretkenlik için bir dizi opsiyonel donanım mevcuttur. Tüm detaylar için lütfen yerel
Massey Ferguson bayinize bașvurun.
Bu yayında bulunan bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çaba harcanmıștır. Bununla birlikte,
hatalar veya eksiklikler meydana gelebilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları önceden bildirilmeksizin değiștirilebilir. Bu nedenle, tüm
özellikler, satın almadan önce Massey Ferguson bayiniz tarafından onaylanmalıdır.

