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SIMPLY THE BEST!
EN NY ERA AV SMARTA OCH UPPKOPPLADE TRAKTORER 

M  A  S  S  E  Y  F  E  R  G  U  S  O  N  .  S  E

S-SERIEN ETT SMARTARE VAL!
STABILT ÄGANDE & EFFEKTIV DRIFT

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER
S-SERIEN FRÅN MASSEY FERGUSON – ETT SMARTARE VAL! 
S-serien är en helt NY ERA av traktorer tillverkade för dig som vill ha det bästa och som ställer höga krav 
på design, komfort och ergonomi för att klara långa arbetsdagar. Du kräver den senaste tekniken för att 
effektivisera jobbet och öka lönsamheten samt lättanvända funktioner som förenklar vardagen, 
maximerar produktiviteten och körglädjen. Modellerna i nya S-serien har tillförlitliga transmissioner, 
snabb och kraftfull hydraulik för att optimera kapaciteten på dina redskap samt kan utrustas med den 
senaste tekniken för Smart Farming och odling med precision.  

S-serien är helt enkelt ett smartare val!

® är ett världstäckande varumärke från AGCO Corporation.

S-SERIEN  |  105 – 405 HK STEG-5

MF 5S
105-145 HK* STEG 5
4 CYL, 4,4 L AGCO POWER
DYNA-4 & DYNA-6

*) Våra motorer har EPM boost som ger upp till 30 hk extra beroende på modell/
storlek samt ett högre vridmoment. För extra kraft när det verkligen behövs. 

MF 7S
155-190 HK* STEG 5
6 CYL, 6,6 L AGCO POWER 
DYNA-6 & DYNA-VT

MF 8S
205-305 HK* STEG 5
6 CYL, 7,4 L AGCO POWER 
DYNA-7, DYNA E-POWER & DYNA-VT

MF 6S
135-180 HK* STEG 5
4 CYL, 4,9 L AGCO POWER 
DYNA-6 & DYNA-VT

MF 8700 S270-405 HK STEG 5
6 CYL, 8,4 L AGCO POWER
DYNA-VT

VÅRT FEMTE S:MF 8700 S

2
Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

Hitta din återförsäljare på www.masseyferguson.se
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Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

Hitta din återförsäljare på www.masseyferguson.se
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Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

EN NY KÄNSLA AV 
DRAGKRAFT OCH 
DRAGKAPACITET

EN NY ERA 
MF 8S är en helt ny traktor byggd på aktuell kunskap, senaste tekniken och moderna ideal!

MF 8S nu ännu starkare och med fler transmissionsalternativ!

S-serien från Massey Ferguson, tillverkad för ”Smart Farming”, hårt arbete och maximal lönsamhet!

MF 5S MF 6S MF 7S MF 8S MF 8700 S

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . S E® är ett världstäckande varumärke från AGCO Corporation.

DESIGNAD MED OCH FÖR 
LANTBRUKARE

NYA MF 8S  |  205-305 HK

STABIL SEMI-POWERSHIFT 
TRANSMISSION   
Mekanisk transmission, 28x28 
 växlar, 4 grupper med 7 Powershift-
steg i varje. Autodrive/Manuell. 
Super kryp finns som tillval. Beprövad 
och säker teknik med hög bränsle-
effektivitet. 

STARK TRANSMISSION FÖR 
VÄXLING UTAN MOMENT-
FÖRLUST  
Ny extremt effektiv kraftöverföring, 
baserad på den solida mekaniska 
Dyna-7-transmissionen men med 
dubbelkoppling för snabbare växling 
utan momentförlust. Perfekt val för 
aktiva förare som vill ha maximal 
kraft till marken.

SMIDIG OCH HELT   
STEGLÖS TRANSMISSION  
Mjuk och smidig kraftöverföring för 
maximal komfort, optimal effektivitet 
och unikt enkel använding.

MF 8S är starten på en helt NY ERA av traktorer anpassade för modernt lantbruk och som är extremt flexibla för 
att matcha högt ställda krav från dagens lantbrukare. Med MF 8S.285 och 8S.305 blir modellserien starkare och 
tack vare tre robusta transmissionsalternativ ännu mer flexibel för att lättare passa olika behov.   

MED NYA S-SERIEN ÄR DU HELT UPPKOPPLAD OCH REDO ATT KOMMUNICERA! 

S-SERIEN 
TAR SMART 
FARMING TILL 
EN HELT NY NIVÅ! 
S-serien från Massey Ferguson är tillverkad för Smart Farming och utrustad 
med den senaste tekniken för odling med precision så du kan utnyttja dina 
ISOBUS-kompatibla redskap maximalt. Detta underlättar det dagliga jobbet, ökar 
precisionen för garanterat optimal avkastning och kontroll på alla insatser. Den 
moderna Datatronic 5-terminalen har gränssnitt som stödjer «Smart Farming», de  
senaste Agriculture 4.0-funktionerna: MF Guide autostyrning, MF Sektionskontroll (SC), 
MF Variabel Giva (VRC), samt  säker dataöverföring via MF TaskDoc och TaskDoc Pro. 
S-serien kan även kopplas till telemetri systemet MF Connect och därigenom visa  
realtidsinformation om traktorn i en mobil enhet. 

S-serien har smart teknik som gör din vardag lite enklare!

Vi bedriver ett modernt jordbruk med  
den senaste tekniken för precisionsodling
och behöver en maskinpark med hög
teknisk nivå som stödjer detta.” ”

MF Isobus
Full kontroll, anslut redskapets ISOBUS-  
kontakt och alla inställningar finns på din  
Datatronic 5-skärm.  

MF Guide
Autostyrning med noggrannhet ner  
till cm nivå. Gör arbetet snabbare,  
enklare och med högre precision.  
Med GO MODE är du igång på 3 steg.

MF Sektionskontroll
Toppmodernt sektionsstyrsystem  
som stänger av och slår på upp till 36  
delbreddssektioner automatiskt för att  
slippa överlappning och undvika luckor.

   MF Variabel giva
     Möjliggör precisisonsapplicering av bl.a. utsäde, 
       gödning eller växtskydd helt anpassat efter  
                   variationerna på fältet.  

       MF TaskDoc
           Hantera informationen mellan traktor och  
         kontor med USB-sticka eller trådlöst i  
        realtid med TaskDoc Pro. Med moln- 
       tjänsten MF Agrirouter behåller du  
               kontrollen över dina uppgifter. 

          Nya Datatronic 5
       Modern touchskärm. Nu kan du enkelt  
            synkronisera och utnyttja alla traktor- och  
             redskapsinställningar med MF Technologys  
         verktyg för odling med precision.

MF Connect är ett telemetrisystem för fordonshantering som möjliggör övervakning och 
beslutsfattande på distans och i nära realtid. Information om maskinens placering, traktorstatus, 
servicekoder blir tillgängligt var som helst med en mobil enhet.

√ Tryggt: Se vart din maskin är
√ Säkert: Se vad din maskin gör
√ Uppkopplat: Full kontroll i realtid

«SMART FARMING»
Precisionsodling har aldrig varit enklare

MF Connect nu 5-års fritt abonnemang MF Technology
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Relationen mellan MF och Sandbergs i 
Yllestad har en lång historia. Redan på 
40-talet beställde Rickards farfar en Ford 
till gården. Traktorn levererades aldrig och 
i stället blev det en Massey Ferguson 35. 
Med undantag från en Valmet, som blev 
kortvarig på gården, har Sandbergs sedan 
dess hållit sig till varumärket och otaliga 
gånger köpt in de senaste traktormodellerna 
och även andra MF-maskiner från återför-
säljaren GJ Maskin i Falköping.

- För oss har det aldrig krånglat med återför-
säljaren som alltid har ställt upp när det har 
varit något. Vi har haft samma firma i alla 
år och det är aldrig något tjafs, det har bara 
rullat på, säger Rickard.

Driftsäker och smidig

Strängläggaren, MF RK802 TRC-Pro med 
åtta meter i arbetsbredd, har rullat på Sand-
bergs ägor i tre säsonger och Rickard har 
aldrig ångrat investeringen. 

- Den är extremt enkel. Det går att sätta 
vem som helst på att stränga. Vår förra var 
krånglig, den styrdes av en hel databox och 
svängde man för hårt fick man nästan in 
strängararmarna i hytten. Den här funkar 
väldigt enkelt och bra, säger han.

Både tröskan och fyrkantspressen leve-
rerades under den torra säsongen 2018. 
Fram på tröskan sitter ett 20 fots skärbord, 
omkring metern kortare än på deras förra 
tröska.

- Vi slutade köra åt andra, så vi bytte faktiskt 
till en lite mindre modell. Denna är smidigare 
än den förra. Trots att vi har bredare däck 
känns den liksom mindre när du sitter i den. 
Den är driftsäker – har inte krånglat någon-
ting än så länge, säger Rickard.

Även när det gäller fyrkantspressen från MF 
framhåller Rickard enkelheten som en viktig 
fördel. 

- Den är ISOBUS-styrd så vi får upp all 
information i traktorns skärm. Jättesmidigt. 
Grejen med en fyrkantspress är att det ska 
bli hårda och stabila balar och det tycker jag 
att det blir. Inget att klaga på där, säger han.

Helt enkelt starkare

Sandbergs nya MF 8S har 225 hästkrafter, 
utrustningspaketet Exclusive och MF:s nya 
Dyna E-Power-transmission. 

- Den nya transmissionen gör sig bäst i tung 
jordbearbetning och vid transporter med 
tyngre last, menar Rickard.

- Jag har fått för mig att den vill ha hög 
belastning, att den blir bättre att köra då. 
När traktorn går för Carriern till exempel, då 
går den jättebra. Sedan är det mycket att 
lära sig med en ny transmission och det har 
blivit bättre och bättre när vi har hittat rätt 
inställningar, säger han.

Patrik Vilsson, platschef och säljare på GJ 
Maskin i Falköping, är inne på samma spår.

- E-Powern bygger ganska mycket på att 
man hittar rätt inställningar till varje redskap 
och sparar de inställningarna i stället för att 
göra om det varje gång. Det är en mekanisk 
Dyna-7-transmission, alltså fyra grupper 
med sju växlar i varje och en unik dubbel-
koppling som jobbar parallellt i två grupper 
samtidigt. 

- Det gör att man slipper momentförluster 
och får ner mer kraft i backen jämfört med 
en steglös. Den känns helt enkelt starkare 
och har extremt mjuk växling i automatläget 
med sina 28 gånger 28 växlar. Det ger en 
skönare körning, säger han.

- MF Connect är Massey Fergusons lösning 
för att samla in information från maskiner 
och gör att lantbrukaren kan övervaka och 
analysera tillståndet hos maskinen. 

Informationen delas med återförsäljaren i 
realtid, vilket gör att användningen av maski-
nen kan optimeras. MF Connect informerar 
bland annat om maskinens position och rutt, 
bränsleförbrukning och eventuella felmed-
delanden.

- MF Connect speglar felkoder till oss så 
att vi ser dem direkt och det hjälper oss att 
felsöka redan innan vi åker ut till lantbruka-
ren, säger Patrik på GJ Maskin.

Pekskärmen Datatronic 5, som ger föraren 
möjlighet att ändra och ha koll på inställ-
ningar, får mycket beröm av Rickard.

- Den är enkel att förstå sig på, stor skill-
nad mot tidigare. Ska du till exempel ändra 
oljeflödet drar du bara i reglaget på skärmen 
med fingret. Jag är jättenöjd, säger han.

- En grundtanke med 8S är just att den ska 
vara användarvänlig, fyller Patrik i. 

Lite av en testpilot

Rickard Sandberg tycker att MF 8S har fått 
ett lyft när det gäller komfort och körupple-
velse jämfört med tidigare modeller. 

- Hytten är bekvämare i denna, komforten 
går inte att jämföra. Sedan har jag visser-
ligen aldrig haft problem med att Ferguson 
skulle ha haft små hytter tidigare, men den 
här är stor som ett växthus, säger han och 
skrattar. 

- Sikten är bra, men det har jag inte heller 
haft problem med tidigare. Ljudnivån är lägre 
i 8S. Jag märker ganska stor skillnad mot 
vår 3090. 

- Man märker verkligen vad som har hänt 
med ljudnivån på 30 år. Att man har fått isär 
motor och hytt på 8S gör nog en hel del. 
Många som har åkt med i traktorn tycker 
att den är tyst. Det tycker till och med en 

JD-fantast, säger han och nickar mot går-
dens praktikant.

- Sandbergs var först i Sverige med att 
beställa en MF 8S och nu är man även först 
med att ha beställt en 7S, som ska ersätta 
7718 som lastartraktor. Rickards mer lång-
siktiga mål med verksamheten går inte ut på 
att bli så stor som möjligt som lantbrukare. 
Han tror att gården redan har nått taket för 
bygden.

- Vi brukar omkring 250 åkrar här omkring, 
det räcker. Det går att utveckla sig på 
många andra sätt. Vi vill förenkla. Det ska 
funka enkelt och smidigt för oss som jobbar 
och vara så bra som möjligt för djuren. Nya 
maskiner gör att arbetet blir effektivare. Det 
är roligt att vara i framkant i branschen och 
testa något nytt. 

- Samtidigt är man lite av en testpilot, så 
ibland vet jag inte om det är så kul att ha det 

allra senaste, säger han och skrattar.

- Men det är roligt att vara först, det är ju 
det. Sedan är det roligt när folk runt omkring 
pratar lite också, säger Rickard Sandberg.

Sju traktorer, en strängläggare, en fyrkantspress och en tröska 
– allt från Massey Ferguson. Rickard Sandberg, som tillsammans med 
sina föräldrar driver en mjölkgård utanför Falköping, har verkligen fastnat 
för varumärket. Senaste tillskottet till maskinparken är nya MF 8S, 
som Sandbergs var först i Sverige med att beställa.

Sandbergs först i Sverige 
med nya MF 8S

Det är roligt att vara 
i framkant i branschen 

och testa något nytt”
”

Patrik Vilsson, platschef och säljare 
på GJ Maskin i Falköping.
Foto: Pär Andersson (PA Reportage)

Rickard Sandberg och Patrik Vilsson, GJ Maskin, har ett tätt och bra samarbete.
Foto: Pär Andersson (PA Reportage)

Maskinpark från Massey Ferguson

Traktorer:  MF 8S Dyna E-Power Exclusive, MF 3090, MF 5445, 

 MF 6715 S D6 Efficient, MF 6718 S D6 Exclusive, 

 MF 7718 D6 Exclusive, MF 7726 S D6 Exclusive.

Tröska:  MF 7345 S.

Strängläggare:  MF RK802 TRC-Pro.

Fyrkantspress:  MF 2270 TC.

Om gården

Plats:  Yllestad utanför Kättilstorp i Falköpings kommun.

Drivs av:  Rickard Sandberg och hans föräldrar Ingemar och Anna.

Övrig personal:  En heltidsanställd och en deltidsanställd 
 (vid vårt besök även en praktikant).

Djur:  700 nöt, varav 200 mjölkande.

Mark:  Brukar 480 hektar (200 hektar bete/vall, 180 hektar spannmål, 
 100 hektar bete).

Aktuellt:  Först i Sverige med att beställa MF 8S. 
 Även först med att beställa MF 7S. 

God komfort har varit ett av nyckelbegreppen i 
utvecklandet av MF 8S. Rickard Sandberg tycker 
att man lyckats och beskriver hytten  
som «stor som ett växthus».   
Foto: Pär Andersson (PA Reportage)

2002 byggde Sandbergs ut mjölkstallet med 
gropmjölkning och i 2017 förlängde man  
stallet och satte även in två robotar och  
utökade till dagens 230 koplatser.   
Foto: Pär Andersson (PA Reportage)

Strängläggaren, MF RK802 TRC-Pro, är extremt 
enkel att köra, säger Rickard. 
Foto: Pär Andersson (PA Reportage)

Massey Ferguson 8S 225 Dyna E-Power  
Exclusive är senaste tillskottet till gårdens 
MF-flotta. Foto: Pär Andersson (PA Reportage)

Tröskan, MF 7345 S, är både smidig att 
köra och driftsäker. Foto: Pär Andersson 
(PA Reportage)
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Relationen mellan MF och Sandbergs i 
Yllestad har en lång historia. Redan på 
40-talet beställde Rickards farfar en Ford 
till gården. Traktorn levererades aldrig och 
i stället blev det en Massey Ferguson 35. 
Med undantag från en Valmet, som blev 
kortvarig på gården, har Sandbergs sedan 
dess hållit sig till varumärket och otaliga 
gånger köpt in de senaste traktormodellerna 
och även andra MF-maskiner från återför-
säljaren GJ Maskin i Falköping.

- För oss har det aldrig krånglat med återför-
säljaren som alltid har ställt upp när det har 
varit något. Vi har haft samma firma i alla 
år och det är aldrig något tjafs, det har bara 
rullat på, säger Rickard.
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åtta meter i arbetsbredd, har rullat på Sand-
bergs ägor i tre säsonger och Rickard har 
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vem som helst på att stränga. Vår förra var 
krånglig, den styrdes av en hel databox och 
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strängararmarna i hytten. Den här funkar 
väldigt enkelt och bra, säger han.

Både tröskan och fyrkantspressen leve-
rerades under den torra säsongen 2018. 
Fram på tröskan sitter ett 20 fots skärbord, 
omkring metern kortare än på deras förra 
tröska.

- Vi slutade köra åt andra, så vi bytte faktiskt 
till en lite mindre modell. Denna är smidigare 
än den förra. Trots att vi har bredare däck 
känns den liksom mindre när du sitter i den. 
Den är driftsäker – har inte krånglat någon-
ting än så länge, säger Rickard.

Även när det gäller fyrkantspressen från MF 
framhåller Rickard enkelheten som en viktig 
fördel. 

- Den är ISOBUS-styrd så vi får upp all 
information i traktorns skärm. Jättesmidigt. 
Grejen med en fyrkantspress är att det ska 
bli hårda och stabila balar och det tycker jag 
att det blir. Inget att klaga på där, säger han.

Helt enkelt starkare

Sandbergs nya MF 8S har 225 hästkrafter, 
utrustningspaketet Exclusive och MF:s nya 
Dyna E-Power-transmission. 

- Den nya transmissionen gör sig bäst i tung 
jordbearbetning och vid transporter med 
tyngre last, menar Rickard.

- Jag har fått för mig att den vill ha hög 
belastning, att den blir bättre att köra då. 
När traktorn går för Carriern till exempel, då 
går den jättebra. Sedan är det mycket att 
lära sig med en ny transmission och det har 
blivit bättre och bättre när vi har hittat rätt 
inställningar, säger han.

Patrik Vilsson, platschef och säljare på GJ 
Maskin i Falköping, är inne på samma spår.

- E-Powern bygger ganska mycket på att 
man hittar rätt inställningar till varje redskap 
och sparar de inställningarna i stället för att 
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med sina 28 gånger 28 växlar. Det ger en 
skönare körning, säger han.

- MF Connect är Massey Fergusons lösning 
för att samla in information från maskiner 
och gör att lantbrukaren kan övervaka och 
analysera tillståndet hos maskinen. 

Informationen delas med återförsäljaren i 
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delanden.

- MF Connect speglar felkoder till oss så 
att vi ser dem direkt och det hjälper oss att 
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skrattar. 
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JD-fantast, säger han och nickar mot går-
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Sju traktorer, en strängläggare, en fyrkantspress och en tröska 
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som Sandbergs var först i Sverige med att beställa.

Sandbergs först i Sverige 
med nya MF 8S

Det är roligt att vara 
i framkant i branschen 

och testa något nytt”
”

Patrik Vilsson, platschef och säljare 
på GJ Maskin i Falköping.
Foto: Pär Andersson (PA Reportage)

Rickard Sandberg och Patrik Vilsson, GJ Maskin, har ett tätt och bra samarbete.
Foto: Pär Andersson (PA Reportage)

Maskinpark från Massey Ferguson

Traktorer:  MF 8S Dyna E-Power Exclusive, MF 3090, MF 5445, 

 MF 6715 S D6 Efficient, MF 6718 S D6 Exclusive, 

 MF 7718 D6 Exclusive, MF 7726 S D6 Exclusive.

Tröska:  MF 7345 S.

Strängläggare:  MF RK802 TRC-Pro.

Fyrkantspress:  MF 2270 TC.

Om gården

Plats:  Yllestad utanför Kättilstorp i Falköpings kommun.

Drivs av:  Rickard Sandberg och hans föräldrar Ingemar och Anna.

Övrig personal:  En heltidsanställd och en deltidsanställd 
 (vid vårt besök även en praktikant).

Djur:  700 nöt, varav 200 mjölkande.

Mark:  Brukar 480 hektar (200 hektar bete/vall, 180 hektar spannmål, 
 100 hektar bete).

Aktuellt:  Först i Sverige med att beställa MF 8S. 
 Även först med att beställa MF 7S. 
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MF IDEAL  |  451-647 HK

THE HARVEST 
GAMECHANGER

EN NY STANDARD TILL BÄSTA KVALITET

M  A  S  S  E  Y  F  E  R  G  U  S  O  N  .  S  E

EFFEKTIVA MF SKÖRDETRÖSKOR

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

MASSEY FERGUSON 
HARVEST POWER
ETT KRAFTFULLT ERBJUDANDE PÅ TRE TRÖSKOR MED HÖG 
SPECIFIKATION FÄRDIGA FÖR SVENSKT LANTBRUK!

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORERHARVEST POWER-MODELLER FÖR ALLA GRÖDOR OCH FÖRHÅLLANDEN! 
Just nu kan du göra en mycket attraktiv handel på din nästa skördetröska:

MF ACTIVA 7345 S MCS  
20 FOTS SKÄRBORD

DITT PRIS ENDAST 

1 795 000:-

MF ACTIVA 7347 S MCS 
23 FOTS SKÄRBORD

DITT PRIS ENDAST 

1 985 000:-

MF 7370 BETA  
25 FOTS POWERFLOW-SKÄRBORD

DITT PRIS ENDAST 

2 250 000:-

JUST NU FINANSIERING 
TILL 0,75% RÄNTA
För fullständiga villkor, 

vänligen kontakta din lokala 
 Massey Ferguson återförsäljare.

Priser exkl moms. Erbjudandet gäller till och med 30/11-2021. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Hitta din lokala återförsäljare på www.masseyferguson.se 
® är ett världstäckande varumärke från AGCO Corporation.

SKILJER ANGNARNA FRÅN VETET
MF BETA 7370, nu med senaste tekniken för avgasrening som uppfyller 
kravet för steg 5, är en smidig och användarvänlig tröska med enorm 
aptit och kapacitet. Utrustad med PowerFlow-skärbord är det redo att ta 
sig an alla grödor och skördeförhållanden, och det med ett förstklassigt 
resultat. Ett välkonstruerat tröskverk i kombination med ett effektivt 
rensverk säkrar att agnarna skiljs från vetet och att du får en ren 
slutvara av högsta kvalitet i spannmålstanken. För avlastning av dig som 
förare och konstant utnyttjande av full arbetsbredd kan nu MF BETA 
utrustas med autostyrning från antingen Novatel eller Trimble.

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

Med multispaken PowerGrip 
och TechTouch-terminalen 
med pekskärm har du, på ett 
ergonomiskt och bekvämt sätt, 
full kontroll över tröskans  
alla viktiga funktioner.

MASSEY FERGUSON 
IDEAL 7

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

Den enkla Helix-rotorn 
bearbetar grödan och halmen 
effektivt men skonsamt för 
renaste slutvaran och en 
enhetlig halmsträng som är 
perfekt att pressa.

-10%

-8%

-6%

-4%

NU MED UPP TILL 10% RABATT 
Gäller till och med 30/11-2021

HELIX-PROCESSOR – MARKNADENS LÄNGSTA ROTOR 
Ger fullständig urtröskning, skonsam bearbetning och låg effektförbrukning.

IDEALBALANCE™ – SVÄNGT ÅTERFÖRINGSPLAN 
Som fördelar materialet jämnt över förberedningsplanet i upp till 15 % lutning.

STREAMER 210 OCH TANKVOLYM 17 100 LITER 
Tömningshastighet på 210 lit/sek med en innovativ tömningsskruv som är skonsam mot kärnan.

DRIVECENTER – MARKNADSLEDANDE TRANSMISSION 
Transmission som driver alla enheter på tröskan – endast 13 remmar ger bra servicevänlighet.

IDEALHARVEST™ – STEGLÖST SJÄLVJUSTERING 
Reell självjustering av tröskans inställningar = högsta kapacitet och kvalitet på slutvaran.

Hitta din lokala återförsäljare på www.masseyferguson.se 
® är ett världstäckande varumärke från AGCO Corporation.

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . S E

MF IDEAL 7  |  451 HK
OKOMPLICERAD ROTORTRÖSKA MED STOR POTENTIAL
IDEAL 7 är den minsta modellen i MF IDEAL-serien men har enorm kapacitet för sin storlek. Denna modell har 
en Helix-rotor och enkelt IDEAL Balance, men har för övrigt alla funktioner som de större IDEAL-modellerna. 
Med 30 alternativt 35 fots PowerFlow-skärbord, AGCO Power-motor på 451 hk, spannmålstank på 12 500 
liter och en tömningshastighet på 140 l/s, kan IDEAL 7 enkelt mäta sig med stora högkapacitetströskor. 
Okomplicerad konstruktion med endast 13 remmar och effektsnåla transmissioner borgar för hög kapacitet 
med låg bränsleförbrukning, samt skonsam bearbetning av kärna och halm. Från förarplats i den ombonade 
och lyxiga Vision-hytten har du full sikt över hela skärbordet och reglagen är ergonomiska och är placerade 
nära till hands så du smidigt kan manövrera tröskans alla funktioner. IDEAL 7 kan teknikmässigt utrustas med 
alla tänkbara bekvämligheter som t.ex. MF Guide autostyrning, IDEAL Harvest automatisk tröskoptimering, 
Doc Pro jobbregistrering. MF Connect telemetri med fem års fritt abonnemang som standard.

Just nu är det extra förmånliga villkor när du byter upp dig till senaste trösktekniken.  
Men skynda på, villkoren är tidsbegränsade!

MASSEY FERGUSON 
7370 BETA
360 HK
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795:-795:-
994 inkl. moms

BRIODLIGHTS  
ENRICH 5200 LM ARBETSLAMPA 
En flexibel LED arbetslampa från BriodLights med 
kompakt design och 9 högkvalitativa dioder från Osram. 
Arbetslampan är utrustad med ett temperatur
kontrollsystem som automatiskt minskar ljusstyrkan och 
skyddar lampan vid risk för överhettning. 50 cm kabel 
med DTkontakt. RoHS, CE, EMC, ECE E23, ECE R10.  
3 års funktionsgaranti! Art. nr. 11112

MF ARBETSLJUS 
LED arbetsbelysning Oval med 4 st 
5 W CREE dioder. Passar perfekt 
till Massey Ferguson 54,64 och 74 
serien samt 3786664M91, 
1GA996161027 och B69335. 
EMC4. Art. nr. 11601

VARNINGSLJUS VEGA 
Roterande varningsljus med 8 LED
moduler. Varningsljuset Vega från CEA 
finns i 3 varianter, för planmontage, 
stångmontage samt med magnetfäste 
+ cigguttag. Spänning 1030 V. IP56.  
2 års garanti! Art. nr. 255-14508

759:-759:-
950 inkl. moms

399399
499 inkl. moms

VID KÖP AV MIN 4 ST

Vi har alla typer av smörjmedel 
till din Massey Ferguson traktor  
• Motorolja
• Transmissionsolja
• Axel och differential olja
• Hydraulolja 
• Fett 

Det rätta valet av smörjmedel
Massey Ferguson smörjmedel utvecklades för att få ut maximal prestanda ur MF-maskiner. 
Massey Ferguson-ingenjörer har testat smörjmedlen och definierat dess användningsområden 
för att säkerställa maskinens optimala funktion även under hårdast möjliga förhållanden. 
Massey Ferguson smörjmedel är endast tillgängliga från auktoriserade Massey Ferguson-
återförsäljare. Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information

Köp Massey Ferguson 
smörjmedel hos din 
lokala återförsäljare!

400/80R24 ALLIANCE 551 
PROFESSIONAL M+S INKL.FÄLG

ALLIANCE 551 
PROFESSIONAL (M+S) 
Det mångsidiga däcket för kommun, 
parkförvaltning och snöröjning! 

480/80R34 ALLIANCE 551 
PROFESSIONAL M+S INKL.FÄLG

14.250:-14.250:-
16.765 inkl. moms

22.500:-22.500:-
26.471 inkl. moms

Vi erbjuder skräddarsydda fälgar med egen tillverkning i Danmark.  
Vi tillverkar allt från special lösningar till standard utförande med  
kort och säker leveranstid.

PRISEXEMPEL:

Totalpriset är exkl. åtv.avgift (1050 kr) Totalpriset är exkl. åtv.avgift (1050 kr)

MED CASTROL
FÅR DU KVALITET
& PRESTANDA

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9, 20L
med System Pro Technology™ är en avancerad 
helsyntetisk olja för dieselmotorer i tung drift som 
uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro VI.  
Art. nr. 15B346

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W, 20L 
kan användas i hydraulik, växellåda och PTO  
i traktorer och entreprenadmaskiner.   
Art. nr. 15BF7B

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40, 20L
är en olja som ger höga prestanda och skydd 
för motor, växellåda, våt broms, hydraulik och 
framaxlar. Art. nr. 15BD85

960:-960:-
1.200 inkl. moms

860:-860:-
1.075 inkl. moms

790:-790:-
987,50 inkl. moms

Erbjudandena gäller t.o.m. 31. oktober, 2021. Lokala avvikelser gällande sortimentet kan förekomma. Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

Erbjudandena gäller t.o.m. 31. oktober, 2021. Lokala avvikelser gällande sortimentet kan förekomma. Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

Erbjudandena gäller t.o.m. 31. oktober, 2021. Lokala avvikelser gällande sortimentet kan förekomma. Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

Erbjudandena gäller t.o.m. 31. oktober, 2021. Lokala avvikelser gällande sortimentet kan förekomma. Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

Kontakta din lokala återförsäljare  
för ett erbjudande på olja!
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795:-795:-
994 inkl. moms

BRIODLIGHTS  
ENRICH 5200 LM ARBETSLAMPA 
En flexibel LED arbetslampa från BriodLights med 
kompakt design och 9 högkvalitativa dioder från Osram. 
Arbetslampan är utrustad med ett temperatur
kontrollsystem som automatiskt minskar ljusstyrkan och 
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Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

Bindningssystem för nät och plastfilm
Ett nytt smidigt system för snabb laddning och 
omladdning mellan 3 rullar nät eller plastfilm. 
Balbindning med mantelplast ger perfekt, 
konsekvent balform, mindre foderspill och gott 
skydd. Bindningsmaterialet och plastfilmen 
kan återvinnas tillsammans.

Nytt bindningssystem
För bättre effektivitet finns nu ett nytt 
bindningssystem med bandtransportör 
tillgängligt till alla Protec flexpressar. 
Denna bandtransportör styr nätet 
säkert in i balkammaren och ersätter 
det tidigare systemet med en rörlig 
nätmatningsrulle.

Avbalanserad balställare
Balställaren till Protec är nu avbalanserad via  
en fjäder, vilket ger dämpad avlastning. Balställaren 
är länkad till maskinen via  
fånghakar, liknande de på  
traktorns hydraularmar, och  
den fälls till transportläge via  
ett tryck på knappsatsen.

Extra knivhållare
En komplett uppsättning extraknivar finns 
nu tillgängligt för alla pressar (antalet 
tillgängliga knivar beror på snittverket).

Integrerad tvättstation
En ny integrerad tvättstation är nu 
tillgänglig, vilken är mycket användbar för 
att tvätta händerna efter byte av nät- eller 
plastfilmsrulle. Tvättanken har i locket en 
integrerad tvålpump så att du kan undvika att 
gå in i traktorhytten med smutsiga händer.

Ny belysningssats med LED
För högre komfort, säkerhet och produktivitet 
finns en sats med tre LED-lampor tillgänglig 
till alla Protec-modeller. En LED-lampa för 
inplastningsenheten och en under vardera 
sidoskydd: för möjlighet att obehindrat pressa 
dag som natt, efter dina behov!

MF Protec är Massey Fergusons kombipressar som finns med både fix- (F) och flexkammare (V). Pickupen 
som kan fås med en arbetsbredd på upp till 2,40 m är kamlös för minimalt underhåll och har fem pinn-
rader för effektiv uppräfsning av grödan. Snittverket XtraCut kan specificeras med upp till 25 knivar för 
effektiv snittning och Hydroflexcontrol ger från förarplats smidig stopprensning. Balkammaren består 
antingen av 18 PowerGrip pressrullar (fix) eller 4 ändlösa och slitstarka remmar (flex), och gemensamt för 
båda modellerna är att balkammaren har mekaniskt lås för högsta baldensitet. Överföringen till inplastar-
bordet går snabbt och för effektiv inplastning startar inplastarringen innan bakluckan stängts. Driften av 
inplastarringen sker med gummirullar vilket säkrar optimalt grepp och tyst gång. Protec-pressarna kan 
utrustas med balställare, där en ny version introduceras till säsongen 2022 (läs mer nedan).

MF PROTEC   KOMBIPRESSAR

NYHETER PÅ PROTEC TILL SÄSONGEN 2022

FULL RULLE MED 
MF PROTEC

-10%-8%
-6%-4%

JUST NU UPP TILL 10% RABATT 
Just nu pågår försäsongskampanjen «Ju snabbare desto  
bättre», där snabba beslut ger dig förmånligaste pris till  
en fördelaktig investering med  
upp till 10 % rabatt

Protec-modell XtraCut (antal) Pickupbredd (m) Baldimension (m) Vikt (kg)

MF RB 3130F 13, 17, 25 2,25 / 2,40 1,25 x 1,23 5 990
MF RB 4160V 13, 17, 25 2,25 / 2,40 0,90-1,60 x 1,23 6 550

MASSEY FERGUSON erbjuder ett komplett  
sortiment av högkvalitativa vallmaskiner

Just nu har vi  
förmånliga villkor  
på MF vallmaskiner!

BESTÄLL IDAG! VAR REDO  
FÖR NÄSTA SÄSONG!

MF DM-serien är professionella slåtterkrossar för extensiv användning. Med en trepunktsburen MF DM 367 TL-V i 
kombination med en MF DM 367 FQ frontkross får du ett smidigt ekipage. Vill du ha högsta slåtterkapacitet väljer du 
den ISOBUS-styrda Butterfly-krossen MF DM 9314 EL-TL KCB, vilken även har centrumläggande transportmattor.

DM SLÅTTERKROSSAR

Modellerna i MF TD-serie har speciella Super C räfsfingrar med 9,5 mm diameter och 
en 70 mm fjäderspole vilket säkrar lång livslängd och effektiv vändning av tunga grödor. 
Räfsfingrarnas likformighet säkrar stegvisa kamning av fodret under rotorproceduren, vilket 
säkrar att fodret inte blir kontaminerat samt att fodret fördelas jämnt för snabb upptorkning.

TD VÄNDARE

Rundbalspressarna i MF RB-serien är beprövade 
pressar med hög tillförlitlighet och driftsäkerhet. 
MF RB 4180V Xtracut är en flexpress med snittverk 
som pressar balar med diametern 0,7-1,8 m och 
har hög kapacitet i både ensilage, hö och halm.

RB RUNDBALSPRESSAR

Massey Ferguson har en omfattande serie med strängläggare där MF RK 802 TRC-PRO, 
MF RK 1002 TRC-PRO och den sidoläggande MF RK 842 SD-TRC-PRO är exempel på tre 
mycket gångbara modeller ur denna högeffektiva modellserie.

RK STRÄNGLÄGGARE
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* Semi-kompakta modeller

Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

MODELL MF TH.6030* MF TH.7030* MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH.8043

Max lyfthöjd 5,90 m 6,75 m 6,5 m 7,0 m 7,5 m
Max lyftkapacitet 3 000 kg 3 400 kg 3 500 kg 3 800 kg 4 300 kg

Oljeflöde 100 l/min 190 l/min 100 l/min 190 l/min
Maxeffekt 100 hk 135 hk 100 hk 135 hk
Transmission Hydrostatisk

MED NYA MF TH  
TELESKOPLASTARE 

NÅR DU HELA VÄGEN 

Massey Ferguson lanserade nyligen en ny serie 
teleskoplastare som omfattar sex modeller 
med lyfthöjd från sex upp till åtta meter och 
lyftkapacitet från 3 000 kg upp till 4 300 kg.

Den nya MF TH-serien andas och utstrålar 
Massey Ferguson och är en del av den nya eran 
med «Born to Farm»-modeller med ny familjär 
design. De nya teleskoplastarna har fått många 
nya och användarvänliga funktioner med bl.a. 
Power Control-spak, digital färgdisplay, handgas, 
inställning för max lyfthöjd och inställning får 
återgång till marknivå. 

Utöver detta har MF TH marknadens bästa 
sikt med svängd bakruta och brant sluttande 
motorhuv. Maskinen har fyra styrfunktioner och 
den beprövade hydrostatiska transmissionen ger 
många fördelar vid noggrann manövrering.

Nya MF TH-serien har helt ny design och en mängd nya användbara funktioner.

Den nya hytten är rymlig, tyst, bekväm och utstrålar MF-känsla, samt har marknadens 
bästa runtomsikt.

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

M  A  S  S  E  Y  F  E  R  G  U  S  O  N  .  S  EM F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

MF 1700 M-SERIEN
35-67 HK STEG 5
HYDROSTATISK TRANSMISSON, 34 KM/H

MF 4700 M-SERIEN
82-100 HK STEG 5
DYNA-2 (12X12), 40 KM/H

MF 5700 M-SERIEN
95-135 HK STEG 5
DYNA-4 (16X16), 40 KM/H

MF 5710 M INKL. MF FL.3819 LASTARE 
OCH FEM ÅRS MASKINSKADEFÖRSÄKRING

NU: 685.000 KR*

MF 4708 M INKL. MF FL.3416X LASTARE 
OCH FEM ÅRS MASKINSKADEFÖRSÄKRING

NU: 510.000 KR*

*)  Priset gäller 5710 M Dyna-4 och är exkl moms. Kampanjen gäller ett begränsat antal traktorer och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. Traktorn på bilden kan ha utrustning som inte igår i erbjudandet. 

*)  Priset gäller 4708 M 12x12 och är exkl moms. Kampanjen gäller ett begränsat antal traktorer och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. Traktorn på bilden kan ha utrustning som inte igår i erbjudandet. 

MF 4708 M 12x12  |  82 HK MF 5710 M DYNA-4  |  105 HK

TRYGGT EKONOMISKT ÄGANDE 
Moderna modeller, beprövad okomplicerad teknik, lastare MF FL.3819,  
fem års maskinskadeförsäkring.  

DRIFTSÄKER OCH STARK 
4,4 liters Common Rail AGCO Power™-motor, 4 cylindrar, 16 ventiler, Steg 5. 
Transmission Dyna-4 (16x16), «Brake to Neutral», kopplingsfri fram/back,  
100 l/min hydraulpump.

KOMFORTABEL OCH LÄTTKÖRD   
Maxfart 40 km/tim, rymlig hytt, bra sikt, instruktörssäte, AC, luftfjädrad stol. 

TRYGGT EKONOMISKT ÄGANDE 
Moderna modeller, beprövad okomplicerad teknik, lastare MF FL.3416X,  
fem års maskinskadeförsäkring.

DRIFTSÄKER OCH SMIDIG 
3,3 liters Common Rail AGCO Power™-motor, 3 cylindrar, 12 ventiler, Steg 5. 
Transmission 12 x 12, kopplingsfri fram/back, 65 l/min hydraulpump.

KOMFORTABEL OCH LÄTTKÖRD   
Maxfart 40 km/tim, rymlig hytt, bra sikt, AC, radio, ledade framskärmar.

PRESTIGEPAKET
NU ENDAST 35.000 KR

+ «Brake to Neutral»
+ Instruktörssäte
+ Luftfjädrad stol
 + Extra färdljus
   + Torkare på 
         bakrutan

M-SERIEN FRÅN MASSEY FERGUSON – FÅR JOBBET GJORT! 
M-serien är för dig som prioriterar praktisk och enkel funktionalitet utan att göra avkall på kvalitet och komfort. 
Moderna modeller med Massey Fergusons beprövade och driftsäkra teknik ger låga driftskostnader, pålitlighet 
och en problemfri vardag. M-serien passar lika bra på gården, golfbanan, skogen, som i tuff entreprenad.

M-SERIEN  |  35 - 135 HK STEG 5

ETT GARANTERAT BEKYMMERSFRITT ÄGANDE!
– MAXAD STYRKA I SMIDIGT FORMAT

M-SERIEN FÅR JOBBET GJORT! 
MAXAT ÄGANDE I SMIDIGT FORMAT 



MF FOKUS NR 2 – 2021 MF FOKUS NR 2 – 2021MASSEY FERGUSON MASSEY FERGUSON

14 15Hitta din återförsäljare på www.masseyferguson.seHitta din återförsäljare på www.masseyferguson.se
Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

* Semi-kompakta modeller

Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

MODELL MF TH.6030* MF TH.7030* MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH.8043

Max lyfthöjd 5,90 m 6,75 m 6,5 m 7,0 m 7,5 m
Max lyftkapacitet 3 000 kg 3 400 kg 3 500 kg 3 800 kg 4 300 kg

Oljeflöde 100 l/min 190 l/min 100 l/min 190 l/min
Maxeffekt 100 hk 135 hk 100 hk 135 hk
Transmission Hydrostatisk

MED NYA MF TH  
TELESKOPLASTARE 

NÅR DU HELA VÄGEN 

Massey Ferguson lanserade nyligen en ny serie 
teleskoplastare som omfattar sex modeller 
med lyfthöjd från sex upp till åtta meter och 
lyftkapacitet från 3 000 kg upp till 4 300 kg.

Den nya MF TH-serien andas och utstrålar 
Massey Ferguson och är en del av den nya eran 
med «Born to Farm»-modeller med ny familjär 
design. De nya teleskoplastarna har fått många 
nya och användarvänliga funktioner med bl.a. 
Power Control-spak, digital färgdisplay, handgas, 
inställning för max lyfthöjd och inställning får 
återgång till marknivå. 

Utöver detta har MF TH marknadens bästa 
sikt med svängd bakruta och brant sluttande 
motorhuv. Maskinen har fyra styrfunktioner och 
den beprövade hydrostatiska transmissionen ger 
många fördelar vid noggrann manövrering.

Nya MF TH-serien har helt ny design och en mängd nya användbara funktioner.

Den nya hytten är rymlig, tyst, bekväm och utstrålar MF-känsla, samt har marknadens 
bästa runtomsikt.

M F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

M  A  S  S  E  Y  F  E  R  G  U  S  O  N  .  S  EM F 5 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O M

NYA MF 5S | 105-145 HP

EN NY ERA  
AV EFFEKTIVA OCH 

PÅLITLIGA TRAKTORER

MF 1700 M-SERIEN
35-67 HK STEG 5
HYDROSTATISK TRANSMISSON, 34 KM/H

MF 4700 M-SERIEN
82-100 HK STEG 5
DYNA-2 (12X12), 40 KM/H

MF 5700 M-SERIEN
95-135 HK STEG 5
DYNA-4 (16X16), 40 KM/H

MF 5710 M INKL. MF FL.3819 LASTARE 
OCH FEM ÅRS MASKINSKADEFÖRSÄKRING

NU: 685.000 KR*

MF 4708 M INKL. MF FL.3416X LASTARE 
OCH FEM ÅRS MASKINSKADEFÖRSÄKRING

NU: 510.000 KR*

*)  Priset gäller 5710 M Dyna-4 och är exkl moms. Kampanjen gäller ett begränsat antal traktorer och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. Traktorn på bilden kan ha utrustning som inte igår i erbjudandet. 

*)  Priset gäller 4708 M 12x12 och är exkl moms. Kampanjen gäller ett begränsat antal traktorer och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. Traktorn på bilden kan ha utrustning som inte igår i erbjudandet. 

MF 4708 M 12x12  |  82 HK MF 5710 M DYNA-4  |  105 HK

TRYGGT EKONOMISKT ÄGANDE 
Moderna modeller, beprövad okomplicerad teknik, lastare MF FL.3819,  
fem års maskinskadeförsäkring.  

DRIFTSÄKER OCH STARK 
4,4 liters Common Rail AGCO Power™-motor, 4 cylindrar, 16 ventiler, Steg 5. 
Transmission Dyna-4 (16x16), «Brake to Neutral», kopplingsfri fram/back,  
100 l/min hydraulpump.

KOMFORTABEL OCH LÄTTKÖRD   
Maxfart 40 km/tim, rymlig hytt, bra sikt, instruktörssäte, AC, luftfjädrad stol. 

TRYGGT EKONOMISKT ÄGANDE 
Moderna modeller, beprövad okomplicerad teknik, lastare MF FL.3416X,  
fem års maskinskadeförsäkring.

DRIFTSÄKER OCH SMIDIG 
3,3 liters Common Rail AGCO Power™-motor, 3 cylindrar, 12 ventiler, Steg 5. 
Transmission 12 x 12, kopplingsfri fram/back, 65 l/min hydraulpump.

KOMFORTABEL OCH LÄTTKÖRD   
Maxfart 40 km/tim, rymlig hytt, bra sikt, AC, radio, ledade framskärmar.

PRESTIGEPAKET
NU ENDAST 35.000 KR

+ «Brake to Neutral»
+ Instruktörssäte
+ Luftfjädrad stol
 + Extra färdljus
   + Torkare på 
         bakrutan

M-SERIEN FRÅN MASSEY FERGUSON – FÅR JOBBET GJORT! 
M-serien är för dig som prioriterar praktisk och enkel funktionalitet utan att göra avkall på kvalitet och komfort. 
Moderna modeller med Massey Fergusons beprövade och driftsäkra teknik ger låga driftskostnader, pålitlighet 
och en problemfri vardag. M-serien passar lika bra på gården, golfbanan, skogen, som i tuff entreprenad.

M-SERIEN  |  35 - 135 HK STEG 5

ETT GARANTERAT BEKYMMERSFRITT ÄGANDE!
– MAXAD STYRKA I SMIDIGT FORMAT

M-SERIEN FÅR JOBBET GJORT! 
MAXAT ÄGANDE I SMIDIGT FORMAT 



Hitta din återförsäljare på www.masseyferguson.se
Alla priser är exkl. moms. Vi tar förbehåll om tryckfel, prisändringar och att vissa produkter kan vara slutsålda.

MF FOKUS NR 2 – 2021

Hitta din återförsäljare på  
www.masseyferguson.se
Angivna priser gäller maskin i grundutförande utan tillval eller extrautrustning. Alla priser 
är angivna exkl. moms och gäller ett begränsat antal. Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, 
slutförsäljning och att leveranstider kan variera mellan olika återförsäljare.

ARNÄSVALL – Traktorcenter Rosén & Söner AB / ana-traktorcenter.se
BJÖRKVIK – Traktor och Maskin i Sörmland AB / tmsab.se
BLENTARP – Knickarps Bil & Traktor AB / knickarpsbilotraktor.se
BOLLNÄS – Staffare AB / staffare.se
BRÅLANDA – Andresens Maskin Ab / andresenmaskin.se
EKSJÖ – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
ESLÖV – Maskingruppen AB / maskingruppen.com
FALKENBERG – Maskingruppen AB / maskingruppen.com
FALKÖPING – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
FALUN – Heby Lantbruksservice AB / hebylantbruksservice.se
LULEÅ – Staffare AB / staffare.se
GAMLEBY – Fagerströms Maskin AB / fagerstromsmaskin.se 
GÖTEBORG – Andrésen Maskin AB / andresenmaskin.se
HEBY – Heby Lantbruksservice AB / hebylantbruksservice.se
HEDEMORA – Heby Lantbruksservice AB / hebylantbruksservice.se
HUDIKSVALL – Staffare AB / staffare.se
HÖRBY – Wallins Traktor AB / wallins.se
JÖNKÖPING – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
KALMAR – Sundahls Maskinaffär / sundahls.se
KARLSKRONA – Sundahls Maskinaffär / sundahls.se
KARLSTAD – Maskinvaruhuset i Skåre AB / mava.se
KRISTIANSTAD – Wallins Traktor AB / wallins.se
KUMLA – Närkes Traktorcenter AB / narketraktorcenter.se
KÖPING – L & A Falks Lantbruksmaskiner AB / falkslantbruksmaskiner.se
LIDKÖPING – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
LINDERÅS – Fagerströms Maskin AB / fagerstromsmaskin.se
LEKSAND – Heby Lantbruksservice AB / hebylantbruksservice.se
MANTORP – GH:s Traktor-City i Mantorp AB / ghstraktorcity.se
REFTELE – Gunnarssons Maskin AB / gunnarssons-maskin.se
SIKEÅ – KL Johansson Maskin AB / johanssonmaskin.se
SKELLEFTEÅ – Staffare AB / staffare.se
SKÖVDE – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
SOLLEBRUNN – K A Backlunds Maskinaffär AB / backlunds-maskin.se
STAFFANSTORP – MaskinGruppen AB i Staffanstorp / mgab.nu
STORVIK – Staffare AB / staffare.se
SÄFFLE – Jaco Maskinservice AB / qctradgard.se
SÖDERKÖPING – GH:s Traktor-City i Mantorp AB / ghstraktorcity.se
TIMRÅ – Staffare AB / staffare.se
UDDEVALLA – Andrésen Maskin AB / andresenmaskin.se
ULRICEHAMN – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
UPPSALA – Staffare AB / staffare.se
VIMMERBY – Fagerströms Maskin AB / fagerstromsmaskin.se
VISBY – IMAGO Maskin AB / imagomaskin.se
VÄNNÄSBY – KL Johansson Maskin AB / johanssonmaskin.se
VÄXJÖ – Sundahls Maskinaffär / sundahls.se
ÅRJÄNG – Myrvolds Maskiner AB / myrvolds.se
ÄNGELHOLM – MaskinGruppen AB / maskingruppen.com
ÖRSUNDSBRO – Hjälstaby Automek Verk AB / hjalstabyautomek.se
ÖSTERSUND – Jämt-Maskin AB / jamtmaskin.se

Besök din lokala MF-säljare för att ta 
del av alla våra erbjudanden och få 
information om samtliga MF-maskiner 
som visas i detta nummer.
Välkomna!

Massey Ferguson – mer än 45 anläggningar från norr till söder!

MASSEY FERGUSON


