
MF 1700

VAN MASSEY FERGUSON

Wendbaar en eenvoudig te gebruiken compact trekker

38-46 pk



Motor MF 1740 MF 1747
Vermogen bij 2600 tpm ✪ ISO pk (kW)  38(28) 46(33,8) 
Aantal cilinders/inhoud aantal/cc 3 (turbo) / 1498 4 / 2197

Capaciteit brandstoftank liter 40 53
Type transmissie

HC l Hydrostatisch (HST) l Hydrostatisch (HST)
A l Mechanisch 12 x 12 l Mechanisch 12 x 12

Aftakassen
Inschakeling Onafhankelijk Onafhankelijk

Toerentallen aftakas achter tpm 540/540 Eco 540/540 Eco

Midden aftakas
HC
A

l

m

m

m

Wielen en banden
‘Standaard’ landbouwbanden Voor 8.00-16 9.5-16

Achter 13.6 -24 13.6-28
‘Standaard’ gazonbanden Voor 212 x 80 D15 212 x 80 D15

Achter 355 x 80 D20 355 x 80 D20
Achteras

Differentieelslot l l

Remmen, inwendig, natte schijven l l

3-Punts hefinrichting, cat. l l

Trekkrachtregeling
HC
A

–

l

–

l

Hefcapaciteit kg 1270 1580 
Capaciteit hydrauliekpomp liter/min 74,3 74,3

Regelventielen 2 2
Rolbeugel, midden bevestiging A l l

Gewichten en afmetingen

Gewicht
kg HC
kg A

1680
1528

1958
1810

Totale lengte/hoogte/breedte mm (HC min) 3475/2200/1440 3455/2325/1645
Wielbasis mm 1770 1900

Min. bodemvrijheid mm 310 310
Overig

Cabine optie Alleen HC Alleen HC 

Verwarming en ventilatie l l

Airconditioning  l l

Opklapbare motorkap, stuurbekr., verkeersverl.  l l

Technische gegevens

Wij hebben ons tot het uiterste ingespannen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie zo accuraat 
en recent mogelijk is. Onjuistheden, fouten of weglatingen kunnen echter niet worden uitgesloten en details van 
de technische gegevens kunnen op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Derhalve 
dienen alle specificaties vóór elke aankoop met uw Massey Ferguson dealer te worden besproken.

l Standaard   
m Optie 

 – Niet van toepassing/niet verkrijgbaar     
✪ ISO TR14396

Voor een hoge productiviteit is een reeks optionele 
uitrusting verkrijgbaar. Neem voor meer informatie 
contact op met uw Massey Ferguson dealer.

•	 2	NIEUWE	modellen	MF1740	
(38	pk)	en	MF1747	(46	pk)

•	 Mechanische	12x12	
synchroshuttle of 
hydrostatische transmissie 
uitvoeringen

•	 Verkrijgbaar	als	cabine	of	
platform model
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MF 1700

Belangrijke kenmerken

•		 Nieuwe	hydrostatische	
functies, o.a. omkeerhendel 
aan de linkerkant met 
elektrische cruise control, 
reactie	en	max.	snelheid	
instelling

•		 75	l/min	hydrauliekpomp	
opbrengst

•		 2	regelventielen	standaard	
met	joystick	hendel

•		 540/540	Eco	onafhankelijke	
aftakas

•		 Cabine	met	2	portieren	en	
airco standaard

Omkeerhendel voor linkerhand 

Inschakelen onafhankelijke aftakas

Mechanische joystick

Cruise en motorreactie instelling


