
MF19,5-46 
pk 1500

Een uitgebreide serie trekkers voor landbouw en groenverzorging, 
voor agrarische en commerciële toepassingen

VISIE INNOVATIE LEIDERSCHAP KWALITEIT BETROUWBAARHEID ONDERSTEUNING TROTS BETROKKENHEID
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Wilt u hoge prestaties 
van een compacte 
trekker?

De compact trekkers zijn 
geschikt voor een groot aantal 
toepassingen, van ploegen tot en 
met zaaien, laden en transport, 
en zijn gebouwd volgens dezelfde 
hoge standaarden als de grotere 
trekkers van Massey Ferguson

De serie kent vele voorbeelden 
van ergonomisch ontwerp en 
aandacht voor details waardoor 
Massey Ferguson zijn positie 
als wereldleidende fabrikant van 
trekkers heeft gehandhaafd. 
De zes modellen van 19,5 t/m 
46 pk zijn alle uitgerust met 
een eenvoudig te bedienen 
transmissie. Doordat er diverse 
4WD modellen met aftakasopties 
verkrijgbaar zijn, zijn deze trekkers 
de ideale keuze voor kleinere 
agrarische en andere bedrijven.

De MF1500 trekkers zijn 
ontwikkeld en gebouwd om veel 
vergelijkbare taken uit te voeren 
waarvoor hun grote broers op 
grotere bedrijven worden gebruikt. 

Als het antwoord 
ja is en u een 
trekker wenst die 
compact is en er 
hard tegenaan 
kan, hebben wij de 
oplossing voor u. 

Of het nu gaat om 
een klein of groot 
agrarisch bedrijf, 
hoveniers- of 
loonbedrijf - u hebt 
hoge prestaties 
en een krachtige, 
betrouwbare 
trekker nodig.

De ongeëvenaarde agrarische 
geschiedenis van MF is duidelijk te 
zien in deze veelzijdige en solide 
machines. 
De trekkers van de MF1500 serie 
werken efficiënt in nauwe ruimten, 
lage gebouwen en moeilijk 
toegankelijke plaatsen. Ze voelen 
zich even goed thuis op het veld 
met een werktuig als op de weg 
tijdens transport, of bij het maaien 
van een golfbaan met de nodige 
zorg en precisie.

Massey Ferguson heeft veel 
tijd en aandacht geïnvesteerd 
in het ontwikkelen en bouwen 
van deze trekkers volgens de 
hoogste kwaliteitsnormen, om 
de klant maximale efficiëntie, 
betrouwbaarheid en comfort te 
leveren.

Totale gemoedsrust is ook 
verzekerd, doordat de MF 1500 
serie wordt ondersteund door ons 
dealernetwerk, dat een uitstekende 
aftersales service levert.
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Een echte compact trekker die past bij 
uw bedrijf

MF1525H MF1529MF1520A

Zeer geschikt voor kleinere 
agrarische bedrijven die een 
compacte en veelzijdige trekker 
nodig hebben.
Ook geschikt voor bijv. maneges en 
gemeentediensten, die een solide 
en eenvoudig te gebruiken machine 
voor de dagelijkse taken nodig 
hebben.

• Vermogen 19,5 pk
• Capaciteit brandstoftank 28 liter
• Mechanische versnellingsbak 

- 8 versnellingen vooruit /8 
versnellingen achteruit

• Mechanische aftakas
• In het midden bevestigde, naar 

voren te klappen rolbeugel
• Regelventiel aan de achterkant
• Ruime, comfortabele 

bestuurdersplaats met 
praktische bedieningsorganen

De MF1525H wordt al door veel 
gemeentebedrijven, maneges 
en recreatiebedrijven met 
succes ingezet en heeft zijn 
kwaliteiten bewezen op het 
gebied van landgoedbeheer en 
groenverzorging. Zeer geschikt 
voor gebruik op golfbanen, rond 
openbare voorzieningen en op 
campings, alsmede landgoederen.

• Vermogen 25 pk
• Capaciteit brandstoftank   

28 liter  
• Hydrostatische transmissie
• Midden-aftakas standaard
• Onafhankelijke aftakas
• Achter bevestigde, klapbare 

rolbeugel
• Twee regelventielen aan de 

achterkant
• Ruime, comfortabele 

bestuurdersplaats met 
praktische bedieningsorganen

• Maaidekken verkrijgbaar

De MF1529 is een zeer veelzijdige 
trekker, perfect voor precisiewerk 
op kleinere, specialistische 
tuinbouwbedrijven.

• Vermogen 28 pk
• Capaciteit brandstoftank 35 liter
• Mechanische versnellingsbak -  
 8 versnellingen vooruit/8  
 versnellingen achteruit
• Onafhankelijke aftakas
• In het midden bevestigde, naar 

voren te klappen rolbeugel
• Regelventiel aan de achterkant
• Comfortabel en eenvoudig te 

bedienen 
• Praktische bedieningsorganen 

en ruime bestuurdersplaats
• Trekkrachtregeling standaard 



Een echte compact trekker die past bij 
uw bedrijf

MF1532 MF1540

Een uitstekende keuze voor 
professionals in groenverzorging en 
landbouw. De MF1532 is uitstekend 
in te zetten in de groenverzorging, 
maar ook als specialistische 
landbouwtrekker.

• Vermogen 32 pk
• Capaciteit brandstoftank 35 liter
• Keuze uit mechanische transmissie 

(8 vooruit/8 achteruit) of 
hydrostatisch met 3 groepen (H)

• Onafhankelijke aftakas
• Midden-aftakas standaard op  

‘H’ versie
• Achter of in het midden bevestigde, 

naar voren te klappen rolbeugel 
verkrijgbaar

• Regelventiel aan de achterkant
• Twee regenventielen op ‘H’ versie
• Eenvoudig te bedienen en 

comfortabel rijden met praktische 
bedieningsorganen en ruime 
bestuurdersplaats 

Betrouwbaar, solide werkpaard 
De MF1540 biedt u het complete 
pakket, met keuzemogelijkheden in 
transmissies en krachtige motoren, 
zodat u met een kleine trekker de 
hoogste prestaties bereikt.

• Vermogen 38 pk
• Capaciteit brandstoftank 40 liter
• Keuze uit drie transmissies: 

mechanisch, hydrostatisch of 
DynaQPS

• Onafhankelijke aftakas
• Midden-aftakas standaard op ‘H’ 

versie
• Achter of in het midden 

bevestigde, naar voren te 
klappen rolbeugel

• Regelventiel aan de achterkant
• Comfortabel en eenvoudig te 

bedienen 
• In de fabriek gemonteerde  

cabines verkrijgbaar

Alles wat u van een compact trekker 
verwacht, plus de voordelen van een 
krachtige motor, optionele cabine 
en verschillende transmissies voor 
diverse toepassingen.  
 
• Vermogen 46 pk
• Capaciteit brandstoftank 50 liter
• Keuze uit drie transmissies: 

mechanisch, hydrostatisch of 
DynaQPS

• Midden-aftakas standaard op ‘H’ 
versie

• Onafhankelijke aftakas
• Achter of in het midden 

bevestigde, naar voren te 
klappen rolbeugel

• Regelventiel aan de achterkant
• Praktische bedieningsorganen 

en ruime bestuurdersplaats 
• In de fabriek gemonteerde  

cabines verkrijgbaar
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 - Zeer 
geschikt voor 
groenverzorging

 - Zeer geschikt 
voor landbouw

* Market dependant
De MF 1500 modellen op een rij

Model Vermogen, 
pk

Motor Cilinderinhoud  Transmissie Verkrijgbaar 
met cabine

Hefcapaciteit

MF 1520 19,5 3-cil 1293 cc Mechanisch (8Vx8A) 600Kg

MF 1525 25,0 3-cil 1498 cc Hydrostatisch (3 groepen) 600Kg

MF 1529 28,0 3-cil 1498 cc Mechanisch (8Vx8A) l 1100Kg

MF 1532 32,0 3-cil 1498 cc Hydrostatisch (3 groepen) of
Mechanisch (8Vx8A)

l 1100Kg

MF 1540 38,0 3-cil./ turbo 1498 cc Mechanisch (12Vx12A) 
Dyna-QPS (12Vx12A) of
Hydrostatisch (3 groepen)

l

1270Kg

MF 1547 46,0 4-cil. 2197 cc Mechanisch (12Vx12A) of 
Dyna-QPS (12Vx12A) of
Hydrostatisch (3 groepen)

l

1580Kg

MF1547



Dezelfde hoge prestaties in een compact trekker. De 
MF1500 serie biedt u de ultieme productiviteit op een 
kleinere schaal. De veelzijdige inzetmogelijkheden, 
keuze uit verschillende transmissies, uitstekende 
draaicirkel, grote bodemvrijheid en brandstofzuinige 
motoren zijn enkele van de vele voortreffelijke 
eigenschappen die dag in dag uit een maximale 
productie verzekeren. 
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Agrarische toepassingen
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De ideale, 
compacte 
trekker

De MF1500 serie heeft een reeks 
kenmerken, specificaties en capaciteiten 
die deze trekkers zeer geschikt 
maken voor gebruik als compacte 
landbouwtrekker op kleinere  
akkerbouw- en veeteeltbedrijven,  
alsmede voor loonbedrijven.

De krachtige motor, soepele transmissie, 
maximaal productieve hydrauliek 
en uitstekende hefcapaciteit zijn 
gecombineerd in een veelzijdige en sterke 
machine die precies aan uw eisen voldoet.

De serie bestaat uit vijf modellen* 
van 19,5 t/m 46 pk met krachtige, 
brandstofzuinige motor.
• De juiste rijsnelheid voor elke 

toepassing
• Uitstekende keuzes in transmissie, zoals 

8Vx8A, 12Vx12A mechanisch, 12Vx12A 
DynaQPS

• Onafhankelijke 540/1000 tpm aftakas 
achter verkrijgbaar

• Cat. I driepuntshefinrichting met 
standaard positieregeling

• Uitstekende hydrauliekoliestroom, 
geschikt voor een reeks van 
toepassingen

• Hefcapaciteit 600/1100/1270/1580 kg
• In/uit te schakelen 4-wielaandrijving
• Differentieelslot achter
• Natte-schijvenremmen
• In het midden gemonteerde, naar 

voren te klappen rolbeugel; lage 
neerklappositie 

   geeft betere toegankelijkheid en 
voorkomt gewasschade

• Trekkrachtregeling en topstangsensor, 
voor accurate regeling van ploeg- of 

   werktuigdiepte
• Regelventielen – voor aanhanger kippen 

en bediening van buitenwerkende 
   hydrauliekcilinders
• Soft-start functie van onafhankelijke 

aftakas voor rustig aangrijpen bij lasten 
met hoge hoog aanloopkoppel

*Kenmerken kunnen per model verschillen. 
Zie Technische gegevens voor meer details.
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Ook op gazonbanden is de MF1500 serie een hardwerkende 
en serieuze machine. De MF 1500 trekkers zijn ontwikkeld 
voor de hoogste prestaties, ongeacht het uit te voeren werk. 
Elk model heeft een robuust chassis, brandstofzuinige motor 
en solide, soepel reagerende transmissie.

11

Groenverzorging toepassingen



De ideale 
compact 
trekker voor 
de groen-
verzorging
De MF1500 serie biedt een reeks van 
keuzemogelijkheden, kenmerken en 
capaciteiten speciaal voor hoveniersbedrijven 
en groenverzorging. De trekkers zijn de perfecte 
keuze voor de groenverzorging. Ze zorgen 
niet alleen dat u het werk op betrouwbare en 
efficiënte wijze kunt uitvoeren, maar ook dat uw 
bedrijf een professionele indruk maakt.

De krachtige motor, soepele transmissie, 
maximaal productieve hydrauliek en uitstekende 
hefcapaciteit zijn gecombineerd in een 
veelzijdige en sterke machine die precies aan uw 
eisen voldoet.

U hebt de keuze uit vier modellen* van 25 t/m 
46 pk met krachtige, brandstofzuinige motor
• Solide en zeer efficiënte hydrostatische 

transmissie met drie groepen
• Midden-aftakas standaard op alle ‘H’ 

modellen Schakelaar op het dashboard voor 
eenvoudige bediening

• Onafhankelijke 540/1000 tpm aftakas achter 
(MF1532, 1540 en 1547)

• Cat. I driepuntshefinrichting met 
positieregeling en uitstekende hefcapaciteit 
van 600/1100/1270/1580 kg

• In/uit te schakelen 4-wielaandrijving 
en differentieelslot achter, plus natte-
schijvenremmen

• In het midden gemonteerde, naar voren te 
klappen rolbeugel; de lage neerklappositie 
geeft betere toegankelijkheid en voorkomt 
gewasschade

• Trekkrachtregeling op sommige modellen 
verkrijgbaar     
- Topstangsensor voor accurate regeling van 
ploeg- of werktuigdiepte

• Regelventielen – voor aanhanger kippen 
en bediening van buitenwerkende 
hydrauliekcilinders

• Soft-start functie van onafhankelijke aftakas 
voor rustig aangrijpen bij lasten met hoog 
aanloopkoppel

12

*Kenmerken kunnen per model verschillen. 
Zie Technische gegevens voor meer details.
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Gebouwd voor comfort 
en efficiëntie

Alles comfortabel onder controle
Het ruime bestuurdersplatform 
heeft een semi-vlakke vloer en 
is vanaf beide zijden uitstekend 
toegankelijk. 
Dankzij de volledig instelbare stoel 
kan de bestuurder de perfecte 
rijpositie instellen voor maximaal 
comfort achter het stuur.

De belangrijkste 
bedieningsorganen zijn gemakkelijk 
te bedienen en goed bereikbaar. 
Het instrumentenpaneel geeft een 
duidelijk en compleet overzicht van 
alle informatie die de bestuurder 
nodig heeft om de trekker veilig 
en efficiënt te bedienen. Hendels 
en schakelaars met kleurcodering, 
waarschuwingslampjes en meters 
zijn eenvoudig afleesbaar en 
begrijpelijk, zodat de bestuurder 
de machine in één oogopslag 
volledig onder controle heeft.

Stuurbekrachtiging is standaard 
op alle modellen, voor moeiteloos 
manoeuvreren.

De MF1500 serie combineert een moderne 
bestuurdersplaats met ergonomisch 
geplaatste bedieningsorganen en een 
volledig instelbare rijpositie – alles wat de 
bestuurder nodig heeft voor een veilige en 
productieve werkdag.
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Bij de DynaQPS transmissieoptie 
wordt een uitgebreid analoog/digitaal 
instrumentenpaneel gemonteerd, dat 
duidelijke informatie over aftakas, 
rijsnelheid, geselecteerde groep 
en versnelling weergeeft. Vanaf 
de bestuurdersplaats is het zicht 
rondom uitstekend, dankzij de slanke 
motorkap en horizontale uitlaat. Alle 
modellen zijn voorzien van verlichting 
voor de openbare weg, zodat het 
werk indien nodig bij duisternis kan 
worden afgemaakt.

Betrouwbare, economische 
motoren
De MF1500 modellen worden 
aangedreven door een zuinige 
3- of 4-cilinder motor. De 
koppelkarakteristieken zijn speciaal 
bedoeld voor optimale productiviteit 
en eenvoudig gebruik.

Alles is gemakkelijk bereikbaar voor 
service en onderhoud, dankzij de 
opklapbare motorkap uit één stuk en 
de afneembare zijpanelen.

Alle trekkers in de serie zijn uitgerust 
met in/uit schakelbare 4-wielaandrijving 
ten behoeve van betere tractie en 
manoeuvreerbaarheid.

Compleet uitgeruste 
3-puntshefinrichting
De hefinrichting met hoge hefcapaciteit 
tot max. 1580 kg behoort tot de 
standaard uitrusting van alle MF1500 
modellen, zodat er ruim voldoende 
vermogen voor diverse toepassingen is.

Veelzijdige hydrauliek
Het uitstekende hydraulische systeem 
levert de benodigde oliestroom en -druk 
om uiteenlopende werktuigen efficiënt 
aan te drijven.

Midden- en achteraftakas
Om een groot aantal verschillende 
werktuigen te kunnen gebruiken, zijn 
alle MF1500 trekkers uitgerust met 
een mechanische of onafhankelijke 
achteraftakas. Een middenaftakas 
is standaard op alle modellen met 
hydrostatische transmissie en als optie 

verkrijgbaar op trekkers met mechanische 
of DynaQPS transmissie. De aftakas 
achter is zeer eenvoudig te gebruiken  
en heeft een toerental van 540 of 
540/1000 tpm. 

De middenaftakas heeft een toerental van 
max. 2000 tpm, zodat hij zeer geschikt 
is voor gebruik van een maaidek voor 
maaiwerk van hoge kwaliteit.

Bij de onafhankelijke aftakas zorgt de 
soft-start functie ervoor dat de aftakas 
rustig aangrijpt bij lasten met hoog 
aanloopkoppel, of sneller bij lichtere 
lasten, om de trekker en het werktuig te 
ontzien.

De ongeëvenaarde bouwkwaliteit 
en techniek verzekeren dat deze 
betrouwbare trekkers jarenlang meegaan. 
Naast de zeer uitgebreide standaard 
uitrusting is voor alle modellen een groot 
aantal optionele accessoires verkrijgbaar, 
om in de vele en gevarieerde behoeften 
van de specialistische gebruiker te 
voorzien.

Lage bedrijfskosten, eenvoudig 
onderhoud en hoge inruilwaarde 
behoren alle tot het Massey  
Ferguson pakket. Informeer bij uw 
dealer om te zien hoe de MF 1500 
serie in uw bedrijf past.

01 Hefinrichting en trekhaak 
gemakkelijk bereikbaar voor 
instelling
02 Comfortabele, ruime en goed 
toegankelijke cabine
03 Versnellingen met 
kleurcodering op mechanische 
versnellingsbak voor snelle, 
gemakkelijke bediening
04 Bedieningsorganen van 
hefinrichting en hydrauliek binnen 
handbereik
05 Voor-/achteruit omkeerhendel
06 Praktisch geplaatste speedshift 
knoppen van DynaQPS transmissie
07 en 08 Eenvoudig en snel 
toegang voor dagelijks onderhoud
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Klantenservice

Massey Ferguson machine biedt 
AGCO Customer Support altijd 
de juiste aftersales oplossing die 
u tijd en geld bespaart. De juiste, 
betaalbare en betrouwbare service- 
en onderhoudsoplossing voor elke 
situatie.

Praktische ondersteuning waar u 
die nodig hebt
AGCO vindt het van groot belang 
dat de beste service aan onze 
Massey Ferguson dealers wordt 
geleverd en dit gaat verder 
dan de uitstekende service- en 
onderhoudsoplossingen en levering 
van onderdelen:

• Training door experts en 
specialistische uitrusting

• Geavanceerde 
diagnosetechnieken 

• Informatietechnieken voor 
communicatie van de nieuwste 

 onderdelen- en service-informatie 
• Hoog gekwalificeerde technische 

ondersteuning

Bij de aftersales support van AGCO 
Customer Support gaat het niet 
alleen om het leveren van een 
filter of olie verversen. Het gaat 
om de beste oplossing voor elke 
specifieke klant, inclusief de beste 
onderdelen en service.

Een economische toekomst voor 
uw bedrijf
Op het onverwachte voorbereid 
zijn is een goede zakelijke 
houding en als het om machines 
gaat, is complete gemoedsrust 
onbetaalbaar. Bescherm uw 
bedrijfsmiddelen met een service 
onderhoudsplan en het uitgebreide 
garantieplan.

Het service en het uitgebreide 
garantieplan* is een compleet 
pakket, gericht op totale 
bescherming van uw trekker, 
o.a. routine onderhoud, 
reparatiedekking en volledige 
AGCO fabrieksgarantie. Dit 

Massey Ferguson is een echt 
wereldmerk met machines in 
alle delen van de wereld, van 
de revolutionaire “kleine grijze 
Ferguson” trekkers tot en met 
de nieuwste high-tech trekkers 
en maaidorsers. Hebt u zich wel 
eens afgevraagd hoe wij de beste 
onderdelen en service kunnen 
blijven leveren voor zo veel 
machines en technieken over de 
hele wereld?
Achter elke Massey Ferguson 
machine staat de ijzersterke 
aftersales support van de 
klantenservice van AGCO.

Ons belangrijkste doel is ervoor 
te zorgen dat elke machine – oud 
of nieuw – ter plaatse volledige 
ondersteuning krijgt en voor elke 
eigenaar van een Massey Ferguson:

• De beste service van de   
 bedrijfstak
• Lage gebruikskosten
• Een betrouwbare en duurzame  
 machine
• Minimale stilstand van de  
 machine
• Een hoge inruilwaarde 
 
Modernste opslag en logistiek 
van AGCO Parts
Natuurlijk wordt elke Massey 
Ferguson dealer volledig 
ondersteund door de AGCO 
Customer Support organisatie, 
die een marktleidende 
onderdelenservice biedt via de 
hypermoderne magazijntechniek 
en logistiek van AGCO Parts. Met 
een uitstekende service, levering 
de volgende dag en voorraad voor 
alle Massey Ferguson machines – 
zelfs die van meer dan 10 jaar oud 
– leveren wij uitsluitend originele 
onderdelen en garanderen wij dat 
die altijd direct correct worden 
gemonteerd.

De juiste aftersales oplossing 
voor machines van elke leeftijd
Ongeacht de leeftijd van uw 

AGCO klantenservice…lokale service van een 
wereldmerk

complete pakket dekt belangrijke 
componenten, zoals:

• Motor en transmissie
• Hydrauliek
• Aftakas
• Besturing
• Elektronica
• Cabine en bedieningsorganen
• Assen

Zekerheid voor de levensduur 
van de machine
  
U bent verzekerd van preventief 
onderhoud met behulp van 
de modernste technieken en 
professioneel opgeleide monteurs. 
Met hun jarenlange ervaring zorgen 
zij ervoor dat uw machine met 
optimale prestaties blijft werken. 

Dit alles wordt uitgevoerd volgens 
een strikt onderhoudsschema 
opgesteld door Massey Ferguson. 
 
Met preventief onderhoud behoudt 
uw trekker zijn uitstekende 
productiviteit gedurende de totale 
levensduur. Het belangrijkste 
aspect van dit pakket is dat u nooit 
voor onverwachte extra kosten 
komt te staan.

Door middel van preventieve 
service en onderhoud kunt u de 
kosten van het onderhoud van 
uw machine reduceren, zodat de 
kosten op de lange termijn lager zijn 
en een productieve toekomst van 
uw bedrijf gewaarborgd is. 

Voor u op maat gemaakt 
Wanneer u kiest voor een 
serviceplan bent u niet alleen 
verzekerd van totale gemoedsrust 
voor uzelf en uw bedrijf, maar ook 
een hogere restwaarde van uw 
machine, complete dealerhistorie 
en overal originele AGCO 
onderdelen. 

* Informeer bij uw Massey Ferguson 
dealer naar de mogelijkheden.
Onderhouds- en garantieverzekeringen 
kunnen per land en regio variëren.
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Motor MF 1520 MF 1525 MF 1529
Vermogen bij 2500 tpm pk (kW) 19,5 (14,3) 25 (18,2) 28 (20,9) 
Aantal cilinders/inhoud aantal/cc 3/1293 3/1498 3/1498
Capaciteit brandstoftank liter 28 28 35

Type transmissie
l  Mechanisch l  Hydrostatisch l Mechanisch

Aftakassen 
Inschakeling Schuiftandwiel Onafhankelijk Onafhankelijk
Toerentallen achteraftakas tpm 540 540 540/1000
Middenaftakas m l m

Wielen en banden 
‘Standaard’ 
landbouwbanden 

Voor 6.00-12 6.00-12 6.00-14

Achter 9.5-16 9.5-16 9.5-22
‘Standaard’ gazonbanden Voor 24x8.50-12 24x8.50-12 24x8.50-12

Achter 315/75D15 315/75D15 315/80D16
Achteras
Differentieelslot - pedaal 
rechts

l – l

Differentieelslot - pedaal 
links

– l –

Differentieelslot - hendel 
rechts

– – –

Remmen, inwendig, natte 
schijven 

l l l

3-punts hefinrichting, cat. I l l l

Trekkrachtregeling – – l

Hefcapaciteit kg 600 600 1100
Capaciteit hydrauliekpomp liter/min 20 20,8 30,8
Regelventielen 1 2 1

Rolbeugel, naar voren te 
klappen

l – l 

Rolbeugel, naar achteren te 
klappen

– l –

Gewichten en afmetingen 
Gewicht kg 840 850 1240
Totale lengte/hoogte/breedte mm 2865/2010/1100 2935/2420/1100 3125/2450/1180
Wielbasis mm 1560 1560 1695
Min. bodemvrijheid mm 245 275 240
Overig
Cabine optie m

Verwarming en ventilatie m

Airconditioning – – –
Opklapbare motorkap, 
stuurbekrachtiging, 
verkeersverlichting

l l l

l = Standaard  
m = Optie 
 – = Niet van toepassing/niet verkrijgbaar  
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atie in deze publicatie zo accuraat en recent m

ogelijk is. 
E

r kunnen echter onnauw
keurigheden, onjuistheden of w

eglatingen in voorkom
en en technische specificaties kunnen op elk m

o-
m

ent zonder voorafgaande kennisgeving w
orden gew

ijzigd. 
D

erhalve dient u vóór elke aankoop te inform
eren naar de juiste specificaties bij uw

 M
assey Ferguson dealer of im

porteur.

Motor MF 1532 MF 1540 MF 1547
Vermogen bij 2600 tpm pk (kW) 32 (24,2) 38 (28,0) 46 (33,8) 
Aantal cilinders/inhoud aantal/cc 3/1498 3 (Turbo)/1498 4/2197
Capaciteit brandstoftank liter 35 40 50
Type transmissie

m Mechanisch
m Hydrostatisch

m Mechanisch
m Hydrostatisch
m DynaQPS

m Mechanisch
m Hydrostatisch
m DynaQPS

Aftakassen
Inschakeling Onafhankelijk Onafhankelijk Onafhankelijk
Toerentallen achteraftakas tpm 540/1000 540/1000 540/1000
Middenaftakas m/ l‘H’ m/ l‘H’ m/ l‘H’
Wielen en banden
‘Standaard’ 
landbouwbanden

Voor 6.00-14 8.00-16 9.50-16

Achter 9.5-22 13.6-24 13.6-28
‘Standaard’ gazonbanden Voor 24x8.50-12 212/80D15 212/80D15

Achter 315/80D16 355/80D20 355/80D20
Achteras
Differentieelslot - pedaal 
rechts

l l l

Differentieelslot - pedaal links – l  op ‘H’ versie l  op ‘H’ versie
Differentieelslot - hendel 
rechts

l  op ‘H’ versie – –

Remmen, inwendig, natte 
schijven

l l l

3-punts hefinrichting, cat. I l l l

Trekkrachtregeling op ‘H’ en Dyna 
QPS versies

– m m

op ‘A’ versie l l l

Hefcapaciteit kg 1100 1270 1580

Capaciteit hydrauliekpomp liter/min 32,1 34,4 43,8
Regelventielen 2 standaard op 

‘H’ versie    
1 standaard op 
‘AG’ versie

2 standaard 
op ‘H’ en 
DynaQPS versie                                      
1 standaard op 
‘AG’ versie

2 standaard op ‘H’ 
en DynaQPS versie                                      
1 standaard op ‘AG’ 
versie

Rolbeugel, naar voren te 
klappen

op ‘A’ versie l l l

Rolbeugel, naar achteren te 
klappen

l  op ‘H’ versie 
DynaQPS versie

l  op ‘H’ versie 
DynaQPS versie

l  op ‘H’ versie 
DynaQPS versie

Gewichten en afmetingen
Gewicht kg 1245 1450 1640
Totale lengte/hoogte/breedte mm 3125/2450/1180 3145/2230/1450 3415/2385/1535
Wielbasis mm 1695 1770 1900
Min. bodemvrijheid mm 240 370 350

Overig
Cabine optie m m

niet verkrijgbaar 
op ‘A’ versie met 
mechanische 
transmissie

m

niet verkrijgbaar 
op ‘A’ versie met 
mechanische 
transmissie

Verwarming en ventilatie m m m 

Airconditioning – – l

Opklapbare motorkap,  
stuurbekrachtiging, 
verkeersverlichting

l l l

l = Standaard   
m = Optie 
 – = Niet van toepassing/niet verkrijgbaar  



Hieronder vindt u een samenvatting van de uitstekende kenmerken 
van de  MF1500 serie, die hun positie in het agrarische en 
groenvoorziening segment nog verder verstevigen.

Alle modellen hebben 4-wielaandrijving en diverse 
hydrauliek en aftakas opties.

Lage bedrijfskosten, eenvoudig onderhoud en hoge 
inruilwaarde.

Ruime, in de fabriek gemonteerde cabines, of 
cabines van ander merk (verkrijgbaar op sommige 
modellen) voor gebruik in elk seizoen.

Alle modellen uitgerust met verkeersverlichting 
volgens de voorschriften.

Comfortabele bestuurdersplaats met eenvoudig te 
bedienen bedieningsorganen.

De MF1500 heeft zijn kunnen al bewezen als 
perfecte partner op bijvoorbeeld specialistische 
agrarische bedrijven, landgoederen en golfbanen.

 

Krachtige en zuinige motoren – vermogen van  
19,5 t/m 46 pk.  

Verkrijgbaar met verschillende transmissies*: 
mechanisch, hydrostatisch en DynaQPS.

Trekkrachtregeling en topstangsensor voor 
accurate regeling van ploeg- of werktuigdiepte.

In/uit te schakelen 4-wielaandrijving met 
differentieelslot achter.

Onafhankelijke achteraftakas op alle modellen 
behalve MF1520. Extra middenaftakas standaard 
op hydrostatische modellen.

In het midden bevestigde, naar voren te 
klappen rolbeugel, of rolbeugel achter – lage 
neerklappositie geeft betere toegankelijkheid en 
voorkomt gewasschade.

Kenmerken MF1500
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