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EEN NIEUW TIJDPERK IS BEGONNEN
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Wij begonnen aan het MF 8S project met 
een blanco pagina. De kern ervan werd 
gevormd door een wereldwijd ‘Stem van 
de klant’ onderzoek; een diepgaand 
één‑op‑één interview met gebruikers uit 
vele landen over de hele wereld.

Door belangrijke feedback van u, onze 
klant, werd de behoefte aan comfort, 
gebruiksgemak, waar voor uw geld, 
uitstekende betrouwbaarheid, logische 
en praktische bediening, maximale 
overbrenging van vermogen naar de grond, 
100% connectiviteit en met de meest 
veeleisende werktuigen kunnen werken 
nog eens onderstreept.

Het was een uitdagend en inspirerend 
project voor alle betrokkenen en een 
kans om voort te bouwen op het sterke 
erfgoed van Massey Ferguson wat betreft 
overzichtelijke en betrouwbare machines. 

Het resultaat: een Massey Ferguson trekker 
voor een nieuw tijdperk. De MF 8S.

MF 8S
Een nieuw tijdperk is begonnen



3Designed by farmers, for farmers. 
De nieuwe Datatronic 5 en optionele 
Fieldstar 5 terminals bieden het 
nieuwste gebruiksvriendelijke 
precisielandbouw pakket

 A Touchscreen van 9 inch voor 
meer intuïtieve en nauwkeurige 
werkzaamheden op het veld.

 A Nieuwe MF Guide oplossingen leveren 
besparing op door minder overlappingen 
en missers.

 A MF Section en Rate Control bieden de 
mogelijkheid de afgifte en werkbreedte 
tijdens het werk aan te passen, terwijl 
automatisch overlappen, overslaan 
en verspilling van product minimaal 
worden gehouden.

 A MF TaskDoc produceert gedetailleerde 
verslagen van taken en stuurt die naar 
het kantoor en geselecteerde partners 
via de beveiligde Agrirouter cloud.

 A MF Connect telemetrie maakt monitoring 
op afstand en in real-time mogelijk voor 
beter voertuigmanagement, hogere 
efficiëntie en maximale inzetbaarheid.

Efficiënte aandrijflijnen geven hogere productiviteit
Nieuwe Dyna‑7 powershift versnellingsbakken en Dyna E‑Power 
versnellingsbak met dubbele koppeling maken schakelen 
zonder tractieonderbreking mogelijk. Beide versnellingsbakken 
beschikken over Engine Power Management, dat meer 
vermogen levert wanneer dat het meest nodig is.
Perfecte combinaties van motor en versnellingsbak zorgen 
voor een maximale productie en efficiënter gebruik van het 
vermogen, waarbij de aandrijflijn 26% meer rendement heeft.

Sneller en efficiënter werken met de 
meest veeleisende werktuigen.
Maximaal vijf regelventielen aan de achterkant 
en drie vóór, inclusief fronthef en Power Beyond 
installatie, plus een achterhef met hoge 
hefcapaciteit. Het hydraulische systeem biedt 
de mogelijkheid sneller te werken met de 
moderne werktuigen in combinatie met de 
nieuwe CCLS pompen van 150 en 205 liter 
en een onafhankelijk hydrauliek resevoir.

Een nieuw niveau van ruimte, comfort, 
ergonomie en connectiviteit
De stilste cabine op de markt met een 
geluidsniveau van slechts 68 dB en 
360° zicht. Cabinevering en voorasvering 
verbeteren het rijcomfort en het nieuwe 
MF vDisplay digitale dashboard toont alle 
benodigde informatie in een oogopslag. 
De nieuwe stoelen met geïntegreerde 
armleuningbediening maakt topklasse 
bediening van alle trekker functies mogelijk.

Lage bedrijfskosten

 A Efficiënte motor - max. vermogen 
en koppel bij lage motortoerentallen, 
waardoor 10% lager brandstofverbruik 
en lager geluidsniveau.

 A Onderhoudsvrije componenten.

 A Gemakkelijk bereikbaar voor 
dagelijks onderhoud.

 A Reparatie‑ en onderhoudscontracten.
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Efficient Exclusive

Motor
6-cilinder AGCO POWER Stage 5  l l

  Motor met instelbare toerental geheugens  l l

HLA (hydraulische klepstoters)  l l

Laag stationairtoerental (700 tpm)  l l

Motorblokverwarming  m m

Transmissie
 Power Control‑omkeerhendel  l l

Omkeerfunctie rechterhand  l l

 A  Multipad op armsteun  l l

Dyna‑7 ‑ 40 km/u Super Eco ‑ Speedmatching en Autodrive  l l

Dyna‑7 ‑ 50 km/u Super Eco* ‑ Speedmatching en Autodrive  m m

Dyna E‑Power ‑ 40 km/u Eco ‑ Speedmatching en Autodrive  l l

Dyna E‑Power ‑ 50 km/u Eco* ‑ Speedmatching en Autodrive  m m

Kruipversnellingen (Dyna‑7)  m m

Cruise control met 4 snelheden  l l

Dynamisch remsysteem  l l

ParkLock  l l

Bestuurdersomgeving
Standaard airconditioning met handmatige instelling  l ‑
Klimaatregeling met multizone luchtstroomregeling  m l

Dakluik  l l

Draaibare stoel met automatische luchtvering, verwarming, zijwaartse demping  l m

  B  Draaibare stoel met automatische luchtvering en kunstleren 
bekleding, verwarming, zijwaartse demping

 m l

Instructeurstoel met veiligheidsgordel  l l

Mechanische cabinevering  l m

Actief‑mechanische cabinevering  m l

Radio/front Aux-in/Bluetooth/USB-aansluiting - met 
geïntegreerde microfoon ‑ bediening op armsteun

 l l

Radio/front Aux-in/Bluetooth/USB-aansluiting/DAB+ - met 
geïntegreerde microfoon ‑ bediening op armsteun

 m m

Telescopische groothoek buitenspiegels met elektrische verwarming en instelling  m l

Wiswas rechterkant  m m

Achterruit verwarming  m m

Instelbare stuurkolom met kantel memoryfunctie l m

Verstelbare stuurkolom met kantel memoryfunctie en Speedsteer m l

Radar en wielslipregeling m l

  C  Digitaal MF vDisplay l l

  D  Datatronic 5 touchscreen terminal 9'' (beheer van trekker instellingen, 
ISOBUS, camera‑voorbereid en MF Guide compatibel)

m l

  Fieldstar 5 touchscreen terminal 9'' (ISOBUS, camera‑voorbereid en MF Guide compatibel) m m

Aansturing van aanhangers met meeloop gestuurde assen m l

Dual Control m l

Kopakkermanagement systeem m l

 ‑ Niet beschikbaar
l Standaardspecificatie
m Optie
*  Afhankelijk van wetgeving  

in de betreffende markt

Standaard en optionele uitrusting per versie
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Efficient Exclusive

Technologie
ISOBUS functionaliteit en aansluiting achter m l

ISOBUS aansluiting vóór m m

MF Guide‑voorbereid m l

MF Guide Novatel SM / CM Ntrip / CM radio en Ntrip met Go Mode m m

MF Guide Trimble SM / CM Ntrip / CM radio en Ntrip met Go Mode m m

36 sectieschakeling en VAR (5 producten) m m

Geavanceerde geleidingslijn m m

 E  Geïntegreerde dakcamera m l

TaskDoc Pro m m

Verbindingsmodule (ACM) voor CAN datatransmissie ‑ inclusief 3 jaar gratis abonnement l l

Chassis en hydrauliek
Volledig mechanische bediening van regelventielen m ‑

Elektronische en mechanische bediening van regelventielen l ‑
Elektronische bediening van regelventielen met decompressiehendel ‑ l

Multifunctionele joystick m ‑
Joystick ‑ m

Micro joystick op Multipad l l

Voorlader subframe, elektrisch ventiel en joystick m m

Voorlader subframe en hydrauliekset SMS 3e live m m

Vrije retour m l

Power Beyond met koppelingen P/T/LS/D m l

150 l/min CCLS l l

205 l/min CCLS m m

 F  205 l/min CCLS ECO m m

Elektronische hefinrichting met dansonderdrukking l l

Automatische aftakasfunctie l l

Elektrische keuze van aftakastoerental l l

Automatische functies voor vierwielaandrijving en differentieelslot l l

Telescopische stabilisatoren l l

Automatische stabilisatoren m m

Hydraulische topstang m m

Geïntegreerd fronthefsysteem m m

Geïntegreerde frontaftakas m m

Elektrische uitrusting
Hoofdschakelaar en starthulpaansluiting l l

Externe hefbediening op spatborden l l

Externe aftakas start/‑stop op spatbord l l

Externe ventielbediening op spatbord l l

 G  16 LED werklampen met signatuurlampen m l

Automatische achterlichten bij achteruitrijden ‑ l

Overige uitrusting (specificaties kunnen per markt verschillen)
Geveerde vooras met vergrendeling l l

Meedraaiende voorspatborden m l

 Luchtdruk aanhangwagen remsysteem l l

Luchtremmen in combinatie met hydraulische aanhangwagen 
remventiel met één leiding en ABS-aansluiting

m m
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Motor MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Motortype AGCO POWER

Cilinders/kleppen/cilinderinhoud aantal/aantal/cm3 6/4/7.400

Boring/slag mm/mm 108/134

Aanzuiging Turbo met elektrische wastegate en intercooler

Type inspuiting Common rail

Ventilator type Viscotronic 

Max. pk J ISO pk (kW) 205(151) 225(165) 245(180) 265(195)

Motortoerental bij max. pk tpm 1.850

Max. koppel bij 1.000 - 1.500 tpm J Nm 950 1.000 1.100 1.200

Max. vermogen met EPM pk (kW) 225(165) 245(180) 265(195) 285(210)

Max. koppel met EPM bij 1.000 - 1.500 tpm Nm 982 1.080 1.178 1.257

Max. beschikbaar vermogen aan aftakas (OECD, nauwkeurigheid +/- 3%) pk (kW) 186(137) 199(146) 216(159) 231(170)

Capaciteit brandstoftank liter 460

Capaciteit AdBlue®‑tank liter 43

Service‑intervallen uur 600

Transmissie Dyna-7

Aantal versnellingen  V/A 28/28

Min. snelheid bij 1.500 tpm km/u 1,8

Aantal versnellingen met kruipbak V/A 56/56

Min. snelheid met kruipbak 190 m/u bij 1.500 tpm

43 km/u SuperEco bij motortoerental tpm 1.350

53 km/u* Eco bij motortoerental tpm 1.650

Versnellingsbak Dyna E-Power

Aantal versnellingen (V x A) V/A 28/28 in Autodrive

Min. snelheid bij 1.500 tpm km/u 1,9

43 km/u SuperEco bij motortoerental tpm 1.300

53 km/u* Eco bij motortoerental tpm 1.600

Specificaties
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MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8S.245 MF 8S.265

Achterhef en hydrauliek

Type trekstangen CAT. Cat. III

Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang kg 10.000

Hydrauliek type en max. oliestroom l/min Closed‑centre load sensing 150 l/min

Hydrauliektype en max. oliestroom ‑ optie 1 l/min Closed‑centre load sensing 205 l/min

Hydrauliektype en max. oliestroom ‑ optie 2 l/min Closed-centre load sensing 205 Eco 205 l/min bij 1.650 tpm

Max. druk Bar 200

Max. aantal regelventielen achter 5

Aftakas (achter)

Motortoerental

540/540Eco/1.000/1.000Eco tpm 1.867/1.499/1.,903/1.,528

Asdiameter inch 1 3/8" 6 en 21 spiebanen

Fronthef en frontaftakas

Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang kg 4.800

Maximaal aant. regelventielen voor 2

Motortoerental bij 1.000 tpm frontaftakas tpm 1.920

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

Voor VF 600/70 R30

Achter  VF 650/75 R42

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

Gemiddeld minimumgewicht zonder ballast, geen accessoires kg 8.700

Max. toelaatbaar totaal gewicht* kg 16.000

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

Afmetingen
MF 8S  (alle modellen)

A Wielbasis m 3,05

B Totale lengte van fronthefinrichting tot achterhefarmen mm 5.375

C Hoogte midden achteras tot bovenkant MF Connect antennes mm 2.390

D Totale hoogte mm 3.390

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.



www.masseyferguson.nl

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

Verantwoord bosbeheer© AGCO SAS. 2020 | A‑NL‑17214 | Nederlands

®  is een wereldwijd merk van AGCO.


