
VAN MASSEY FERGUSON

MF 7700 S

150-220 pk
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In de nieuwe MF 7700 S worden de nieuwste 
ongecompliceerde en betrouwbare technieken toegepast 
voor maximale efficiëntie en lage bedrijfskosten.

MF 7700 S – SLIMMER, PRODUCTIEVER

Wij weten dat uw trekker de winstmaker van 
uw bedrijf is.

Daarom hebben wij de nieuwe MF 7700 S ontwikkeld 
met één doel voor ogen: En dat is uw productiviteit 
tot het maximale op te voeren. Door het unieke, 
onderhoudsvrije SCR-systeem dat is geïntegreerd in één 
unit, blijven de eigendomskosten laag. Samen met de 
efficiënte transmissie en de comfortabele werkomgeving 
in de cabine, zorgt dit ervoor dat de MF 7700 S meer is 
dan zomaar een trekker. Het is een partner.



MF 7700 S

MACHINE 
OF THE YEAR 2019

GROTERE PRESTATIES - MINDER ONDERHOUD 

- AGCO POWER-motor, 6 cilinders, 6 liter 
- Tot 30 pk extra vermogen met EPM
- Onderhoudsvrij SCR-systeem in één geïntegreerde 

unit, voldoet aan de Stage V-norm, verlaagt de 
eigendomskosten en verbetert het zicht

- Service-intervallen voor de motor van 600 uur - 
meer werk, minder stilstand

ONTWIKKELD RONDOM EFFICIËNTIE
- Dyna-6 SUPER ECO-transmissie. Hogere 

productiviteit op minder brandstof! (Tot 17% 
lager motortoerental: 40 km/h bij 1500 tpm) 

- Dyna-VT-transmissie. Precies, soepel en 
gebruiksvriendelijk 

- Power Control-omkeerhendel - combineert 
tot 8 functies in één

HAAL MEER UIT UW WERKDAG SPECIFICATIES 
NAAR KEUZE OM AAN TE SLUITEN BIJ DE 
BEHOEFTEN OP UW BEDRIJF
- Efficiënte, onderhoudsvrije voorasvering 
- Actieve mechanische cabinevering verenigt 

comfort en eenvoud 
- Meer connectiviteit met standaard bluetooth-radio
- Tot 16 led werklampen
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TECHNOLOGIE ONDER U VINGERTOPPEN
- Nieuwe Datatronic 5-terminal met touchscreen 
- Even eenvoudig te gebruiken als een tablet 
- 9“-touchscreen 
- MF Auto Guide. Precisie tot minder dan een 

meter, of zelfs tot op de centimeter, dankzij 
een breed aanbod van correctiesignalen en 
ontvangers van bijvoorbeeld Trimble of Novatel

- MF ISOBUS met Multipad: efficiënt en zeer 
gebruiksvriendelijk

EFFICIËNTE VERMOGENSOVERBRENGING
- Nieuwe achterbanden met een diameter van 

1,95 m. Meer tractie - minder bodemverdichting 
- Lange wielbasis voor stabiliteit en tractie

PRESTATIES WAAR ZIJ NODIG ZIJN
- Hefinrichting achter met hefcapaciteit tot 

9600 kg 
- Hydrauliekoliestroom tot maximaal 190 l/min.
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Efficient Exclusive
Motor

AGCO POWER - 6,6 liter - Stage V  l l

Technologie geïntegreerd in één unit, voldoet aan Stage V  l l

Transmissie
 A  Power Control - Multifunctionele omkeerhendel  l l

Omkeerhendel rechts  m l

T-hendel op Command Control-armsteun  l -
MultiPad-hendel op Command Control-armsteun  m l

Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h bij 1500 tpm)  m m

Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h bij 1800 tpm)   l l

Dyna -VT 50 km/h* Eco met dynamisch trekkermanagement (DTM)  m m

Cruisecontrol-geheugens C1 & C2  l l

Remmen met neutraalschakeling - koppelingeffect  l l

Bestuurdersplaats
Airconditioning met handmatige instelling  l -

Airconditioning met automatische regeling  m l

Draaistoel met automatische luchtvering  l -
Luchtgeveerde stoel met verwarming en pneumatische lendenverstelling  m l

Mechanische cabinevering  l -
 B  Actieve mechanische cabinevering  m l

FM of DAB+ (digitale) radio, CD, MP3, bluetooth-verbinding, USB en extra aansluiting vóór  l m

Telescopische dubbele groothoekspiegels met elektrische verstelling en ontdooifunctie  m l

SpeedSteer m m

Radar en wielslipregeling m l

 C  Pakket met 16 werklampen - met dagrijverlichting in leduitvoering m l

 - Niet beschikbaar     
l Standaardspecificatie   
m Optie  
 *  Afhankelijk van wetgeving in 

de betreffende markt
 ² MF 7715 S tot MF 7718 S

Selecteer de specificatie die aansluit bij uw wensen
Wat voor bedrijf u ook heeft, stem de 
trekker helemaal af op uw wensen
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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.

Efficient Exclusive
Bestuurdersplaats
MF-technologieën 

 A  MultiPad met knoppentoewijzing voor ISOBUS-werktuig m m

MF Auto Guide m m

 B  Novatel-ontvanger - Van ´sub-meter´, tot ´op de centimeter precies´    m m

 B  Trimble-ontvanger - Van ´sub-meter´, tot ´op de centimeter precies´   m m

MF-sectiebesturing - regelt tot 24 secties m m

MF Task Doc - Draadloze gegevensoverdracht m m

Chassis en hydrauliek
Quadlink-voorasvering l l

Elektrische en mechanische bediening van regelventielen l -
Elektrische bediening van regelventielen m l

Multifunctionele joystick voor hydrauliek m m

Trekker voorbereid voor voorlader met multifunctionele joystick (elektrische bediening) m m

Power Beyond met koppelingen m l

Hefinrichting achter met dansonderdrukking l l

Automatische aftakas l l

Elektrische keuze van aftakastoerental l l

Automatische tractieregeling (4WD en differentieelslot) l l

Hydraulische topstang aan driepuntshef achter   m m

 C  Geïntegreerde 4-tons fronthefinrichting m m

Geïntegreerde frontaftakas m m

Gebruiksgemak 
Automatische isolatieschakelaar l l

Standaard gereedschapskist  l l

Externe hefbediening op spatborden l l

Externe aftakas start/-stop op spatbord l l

Externe ventielbediening op spatbord l l

Overige uitrusting 
(Specificaties kunnen per markt verschillen)

Meedraaiende voorspatborden m l

Extra verwarming in cabine m m

Pneumatische aanhangerrem* l l

Hydraulische en pneumatische aanhangerrem* m m

ABS-aansluiting speciaal voor aanhangerremmen m m
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Motor MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7719 S

Motortype AGCO POWER met technologie geïntegreerd in één unit, voldoet aan Stage V
Aantal cilinders / aantal kleppen / cilinderinhoud No./No./cm3 6 / 4 / 6600

Aanzuiging Turbo met elektronische afvoerklep en intercooler

Type inspuiting Common rail
Ventilatortype - transmissie Dyna-6 en Dyna-VT Vistronic 

Max. vermogen J ISO hp (kW) 155 (110) 165 (118) 180 (129) 190 (140)
Motortoerental bij max. vermogen tpm 1950

Max. koppel bij 1500 tpm J Nm 700 750 750 860
Max. vermogen met EPM pk 175 (129) 185 (136) 210 (147) 220 (147)

Max. koppel met EPM bij 1500 tpm Nm 750 800 860 925
Capaciteit brandstoftank Liter 305 305 305 305
Capaciteit AdBlue®-tank Liter 30 30 30 30

Dyna-6-transmissie
Aantal versnellingen (V/A) V x A 24 x 24

Min. snelheid bij 1400 tpm km/h 1,09 -
40 Eco / SuperEco km/h bij motortoerental met max. bandenmaat tpm 1500 (met 650/65 R42) -

50 km/h* SuperEco bij motortoerental met max. bandenmaat tpm 1800 (met 650/65 R42) -
Dyna-VT-transmissie

Type Traploos continu-variabele transmissie

Snelheidsbereik veld km/h Vooruit: 0,03-28 tot 50 km/h - Achteruit: 0,03-16 km/h
Snelheidsbereik weg km/h Vooruit: 0,03-40 tot 40 km/h - Achteruit: 0,03 tot 38 km/h / Vooruit: 0,03-50 tot 50 km/h - Achteruit: 0,03 tot 38 km/h*

Achterhef en hydrauliek
Type trekstangen Cat Cat III

Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang kg 7100 / 8100 / 9600 7100 / 8100 / 9600 8100 / 9600 9600
Standaard hydraulisch systeem l/min. Load sensing 110 l/min.
Optioneel hydraulisch systeem  l/min. Closed-centre load sensing 190 l/min.

Max. druk Bar 200
Max. aantal regelventielen achter 4/5 (Dyna-VT)

Specificaties

MF7715 S tot MF7719 S

Dyna-6 Dyna-VT

A Wielbasis m 2,88

B Totale lengte van frontgewichtenframe tot achterhefarmen mm 4928

B Totale lengte van fronthefinrichting tot achterhefarmen mm 5604

C Hoogte in midden van achteras tot bovenkant cabine mm 2110 2144

D Totale hoogte mm 2985 3019
A
B

C DAfmetingen

* Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt
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MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7719 S 

Aftakas achter 

Motortoerental bij
540/1000 tpm 1980 / 2030 1980 / 2030 1980 / 2030 1980 / 2030

540/540 Eco/1000/1000 Eco tpm 1980 / 1530 / 2030 / 1570 -
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT tpm 1870 / 1500 / 1900 / 1530

Asdiameter inch 1 3/8" 6 & 21 groeven

Onafhankelijke fronthef en frontaftakas

Type trekstangen Cat Cat III
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang kg 3200 3200 3200 / 4000 3200 / 4000

Max. aantal regelventielen vóór 2

Motortoerental bij 1000 tpm frontaftakas 1920 1920 1920 1920

Wielen en banden 
(Uitgebreid assortiment verkrijgbaar. Informeer bij uw dealer.)

Voor 420/85 R28 420/85 R28 480/70 R28 480/70 R28

Achter  520/85 R38 520/85 R38 580/70 R38 580/70 R38
Optionele achterbanden  710/60 R42 - Breed aanbod beschikbaar, neem contact op met uw plaatselijke Massey Ferguson-dealer

Gewichten  
(Kunnen variëren per configuratie. Informeer bij uw dealer.)

Gemiddeld minimaal gewicht exclusief ballast en accessoires kg 5800 5800 6300 6300
Max. brutovoertuiggewicht* kg 12.500 12.500 14.000 14.000

J   ISO 14396      -  Niet beschikbaar     *   Afhankelijk van wetgeving op de betreffende markt

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.

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 STAP 4

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



www.MasseyFerguson.co.uk

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