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Ciągniki Massey Ferguson 
serii 3600: Zwrotne, silne i 
uniwersalne

Ciągniki Massey Ferguson serii 
3600 to maszyny niezawodne i 
trwałe, a ich właściciele mogą 
zawsze liczyć na rozbudowaną, 
profesjonalną sieć serwisową i 
dostęp do oryginalnych części 
zamiennych. 

Dzięki zwrotności, mocy i 
stabilności ciągniki Massey 
Ferguson serii 3600 są doskonale 
przygotowane do następujących 
zastosowań: 
• Do prac rolniczych w terenach  
 górskich
• Do prac z ładowaczem   
 czołowym
• Do prac w niskich budynkach i  
 miejscach trudno dostępnych
• Do prac z wozem paszowym
 przy karmieniu zwierząt   
 hodowlanych
• Do koszenia, przetrząsania,  
 zgrabiania i prasowania
• Do rozsiewania nawozów
• Do prac transportowych
• Do przygotowania gleby
• Do prac komunalnych
• Do utrzymania boisk i terenów  
 zieleni
• Do utrzymania właściwego stanu
 dróg i poboczy
• Do prac w gospodarstwach  
 warzywniczych
• Do prac na plantacjach   
 szkółkarskich
• Do prac w sadach

Seria ciągników MF 3600 składa 
się z czterech modeli w zakresie 
mocy od 69 do 100 KM. Każdy 
model jest dostępny z napędem na 
2 lub 4 koła, z ramą ochronną lub 
wygodną, przestronną kabiną.   

Lekkie, stabilne i zwrotne
Dzięki krótkiemu rozstawowi osi, 
wysokiemu współczynnikowi 
mocy do wagi i nisko osadzonemu 
środkowi ciężkości, ciągniki MF 
serii 3600 posiadają znakomitą 
przyczepność i zwrotność oraz 
dużą siłę uciągu, co sprawia, 
że mogą być wykorzystywane 
do różnych prac w trudnych 
warunkach polowych lub na 
stokach.   

Mogą Państwo wybrać ciągnik 
z ramą ochronną lub z kabiną – 
doskonała widoczność zawsze 
będzie zachowana. Ciągniki są 
znakomicie przygotowane do prac 
związanych z utrzymaniem terenów 
zieleni jak i do klasycznych prac 
rolniczych.  

Oprócz standardowego ogumienia 
rolniczego, ciągniki MF 3600 
można wyposażyć w ogumienie 
do terenów zieleni, a nawet pól 
golfowych!

Nowe modele ciągników MF 3600 
w wersji ‘F’ są węższe od wersji 
standardowej ‘A’, dzięki czemu 
są idealnie przygotowane do 
prac gdzie potrzebny jest wąski 
ciągnik, np: w sadach. Nowo 

Nowe ciągniki MF 3600 posiadają elegancką linię, są zwrotne i 
silne. Zostały skonstruowane do wykonywania większości prac 
rolniczych i komunalnych. Ciągniki są wydajne, ekonomiczne a 
miejsce pracy operatora komfortowe i przestronne. 

skonstruowane osie napędowe 
nadają tym ciągnikom niesamowite 
możliwości manewrowania – nawet 
w najciaśniejszych miejscach. 
Umożliwia to precyzyjną kontrolę 
podczas wykaszania pomiędzy 
cennymi uprawami lub podczas 
pracy pomiędzy budynkami. 

Moc i oszczędność 
Wszystkie modele napędzają 
sprawdzone silniki AGCO SISU 
POWER, wyposażone w turbo 
sprężarkę, zapewniające duża 
moc i wysoki moment obrotowy 
przy jednoczesnym niskim zużyciu 
paliwa. Silniki charakteryzują się 
niskim poziomem natężenia hałasu 
i emisji spalin zgodnym z normą 
Tier3, co również potwierdza ich 
zawansowanie technologiczne.  

Wybór wyposażenia 
Ciągniki z napędem na 
2 koła są wyposażone w 
przekładnię napędową 12/12 z 
zsynchronizowaną przekładnią 
nawrotną, a ciągniki z napędem 
na 4 koła w przekładnię 24/24 z 
zsynchronizowaną przekładnią 
nawrotną. Duża liczba biegów 
w zupełności wystarcza do 
wszystkich prac i zastosowań. 

Wydajny układ hydrauliczny oraz 
duży wybór napędów WOM z 
możliwością wyposażenia w napęd 
WOM proporcjonalny do prędkości 
jazdy jeszcze bardziej zwiększają 
ilość zastosowań i wydajność tych 
uniwersalnych ciągników.   
 

Model Wersja Pojemność    Moc [KM] 
    wg ISO
  
MF 3625 ‘A’ / ‘F’ 3,3 litra 69 

MF 3635 ‘A’ / ‘F’ 3,3 litra 80 

MF 3645 ‘A’ / ‘F’ 3,3 litra 92 

MF 3655 ‘F’ 3,3 litra 100

12.4 R36 - 11.2 R24

Szerokość min-max ciągników w mm w zależności od 
zastosowanego ogumienia.

Wersja ‘A’

Wersja ‘F’

540 / 65 R30 - 380 / 70 R20
480 / 70 R30 - 320 / 70 R24

420 / 70 R30 - 360 / 70 R20

480 / 65 R24 - 300 / 65 R18
480 / 65 R28 - 320/ 70 R20

420 / 70 R28 - 320 / 70 R20
14.9 R28 - 9.5 R20

380 / 70 R24 - 280 / 70 R16
420 / 70 R28 - 260 / 80 R20

420 / 70 R24 - 280 / 70 R18
380 / 70 R28 - 280/70 R20

380 / 70 R24 - 6.5 R16 (2WD)
12.4 R28 - 6.5 R16 (2WD)
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Wersja ‘F’                                         
Dzięki szerokości zewnętrznej 
zaczynającej się od 1,45 m, 
ciągniki MF 3600 w wersji ‘F’ są 
stworzone do prac ogrodniczych, 
w sadach owocowych i w ciasnych 
budynkach inwentarskich. Co 
istotne, wyposażone są one w 
najbardziej przestronną kabinę w 
swojej klasie, a nisko umieszczony 
środek ciężkości czyni je idealnymi 
do prac w górskim i trudnym 
terenie. 

Wersja ‘A’ 
Ciągniki MF 3600 w wersji 
‘A’ to prawdziwe maszyny 
wielozadaniowe. Szerokość 
zewnętrzna zaczyna się od 1,7 m; 
dzięki czemu umożliwiają one 
wykonanie wielu prac, co 
podkreśla ich uniwersalność. 
Ciągniki MF 3600 ‘A’ to idealne 
maszyny uniwersalne, mające duże 
znaczenie w wielu gospodarstwach 
rożnego profilu produkcji. 
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Mocne silniki i 
elastyczna praca 
przekładni napędowej
Szeroki zakres dostępnej mocy, wysoki moment obrotowy 
począwszy od 1100 obr./min. silnika oraz wybór nowoczesnych i 
wydajnych przekładni napędowych gwarantują wszechstronne i 
elastyczne zastosowanie ciągników z nowej serii MF 3600. 
Po prawej: przekładnia napędowa 
24/24 z przekładnią nawrotną 
montowana jest standardowo w 
modelach z napędem na 4 koła 
i zapewnia doskonałe rozłożenie 
przełożeń i szeroki zakres 
dostępnych prędkości jazdy, w tym 
prędkości pełzających. 

Silne i trwałe silniki 
Moc silników jest uzyskiwana 
w sposób płynny i cichy, przy 
maksymalnym momencie 
obrotowym w zakresie między 
1100 a 1400 obr./min. silnika. 
Wysoki moment obrotowy 
otrzymywany przy niskich 
obrotach silnika ułatwia pracę 
w trudnych warunkach. Nie jest 
konieczne częste zmienianie 
przełożeń, prowadzenie ciągnika 
jest łatwiejsze a operator czuje się 
odprężony. 

Silniki AGCO SISU POWER 
gwarantują długotrwałe i 
bezproblemowe użytkowanie. 
Głowica cylindra z poprzecznym 
przepływem “cross-flow” wpływa 
na mniejsze zużycie paliwa. 
Wszystkie podzespoły silnika 
są wykonane z materiałów 
wysokiej jakości, dzięki czemu 
mogą współpracować z układem 
turbodoładowania. 

Duży wybór przekładni 
napędowych 
Modele z napędem na 2 koła 
są standardowo wyposażone 
w przekładnię 12/12 z 
synchronizowaną mechaniczną 
przekładnią nawrotną. Modele 
z napędem na 4 koła mogą być 
wyposażone w przekładnię 24/24 
z synchronizowaną mechaniczną 
przekładnią nawrotną lub z 
PowerShuttle czyli z rewersem 
elektrohydraulicznym lub 
przekładnię 24/24 Speedshift. Ta 
ostatnia opcja umożliwia zmianę 
2 przełożeń Powershift pod 
obciążeniem na każdym biegu. 
Wystarczy tylko nacisnąć na 
przycisk, bez używania pedału 
sprzęgła, a zmiana przełożenia 
odbędzie się natychmiastowo 
i płynnie. Przekładnia  24/24 
z PowerShuttle (z rewersem 
elektrohydraulicznym) posiada 
przycisk “sprzęgła” na dźwigni 
zmiany biegów, który służy 
do zmiany przełożenia bez 
konieczności wciskania pedału 
sprzęgła. 

Wszystkie przekładnie napędowe 
posiadają dużą liczbę biegów 
i szeroki zakres dostępnych 
prędkości jazdy, dopasowanych 
do większości bieżących 
zastosowań. Przekładnie nawrotne 
montowane standardowo ułatwiają 
pracę z ładowaczem czołowym. 
Obsługa przekładni nawrotnej za 
pomocą dźwigni umieszczonej z 
lewej strony kierownicy ułatwia 
operatorowi również jednoczesną 
obsługę drugą ręką rozdzielaczy 
hydraulicznych lub tylnego 
podnośnika.  

Wszystkie przekładnie napędowe 
posiadają elektrohydrauliczną 
blokadę mechanizmu różnicowego.  

Ciągnik z rewersem 
elektrohydraulicznym PowerShuttle 
wyposażony jest również 
w potencjometr Comfort-
Control® służący do ustawiania 
agresywności zmiany kierunku 
jazdy.

Prędkości jazdy do przodu/do tyłu, 1400 – 2150 obr./min.

0 5 10 15 20 25 30 35  40-40   -35     -30     -25   -20   -15   -10    -5 
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Jazda do 
tyłu

Jazda do 
przodu

A

B

C

km/h (ogumienie 16.9R30)

4 Hi
4 Lo

3 Hi
3 Lo

2 Hi
2 Lo

1 Hi
1 Lo

4 Hi
4 Lo

3 Hi
3 Lo

2 Hi
2 Lo

1 Hi
1 Lo

4 Hi
4 Lo

3 Hi
3 Lo

2 Hi
2 Lo

1 Hi
1 Lo
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Lekki, silny i zwrotny – 
idealny ciągnik do prac 
z wykorzystaniem 
napędu WOM
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Dobrze wyposażony tylny 
podnośnik
Tylny podnośnik posiada czujnik 
siły ciągu zamontowany na łączniku 
górnym, gwarantujący lepszą 
regulację siły ciągu. Podnoszenie 
i opuszczanie podnośnika oraz 
ustawianie jego pozycji odbywa 
się za pomocą dwóch dźwigni 
wygodnie umieszczonych z prawej 
strony kabiny, natomiast regulacja 
szybkości opadania i czułości 
działania podnośnika odbywa się za 
pomocą dwóch potencjometrów.  

Maksymalny udźwig wynoszący 
2500 kg i bogate wyposażenie 
tylnego podnośnika zapewnia 
możliwość współpracy z wieloma 
maszynami zawieszanymi.  

Wydajny układ hydrauliczny
Dwa niezależne układy 
hydrauliczne zapewniają regularne 
i łagodne działanie rozdzielaczy 
hydraulicznych i tylnego 
podnośnika. Główna pompa 
hydrauliczna posiada wydatek 
oleju sięgający aż 62 l/min. przy 
maksymalnym ciśnieniu 190 barów 

i obsługuje tylny podnośnik i 
hydraulikę zewnętrzną. 
Oddzielna pompa o wydatku 21 l/
min. i ciśnieniu 130 bar wspomaga 
układ kierowniczy i pozostałe 
podzespoły ciągnika. 

Mogą Państwo wybrać do 3 
rozdzielaczy hydraulicznych 
montowanych z tyłu, plus 2 
montowane z boku ciągnika 
obsługiwane za pomocą 
wielofunkcyjnego joysticka, 
montowanego fabrycznie lub przez 
Serwis Sprzedawcy ciągników. 
Dzięki wydajnemu układowi 
hydraulicznemu ciągniki Massey 
Ferguson serii 3600 znakomicie 
nadają się do współpracy z 
ładowaczami czołowymi. 

Wybór napędu WOM
Wszystkie modele ciągników 
zostały wyposażone w niezależny 
napęd WOM, z mokrym sprzęgłem 
sterowanym elektrohydraulicznie za 
pomocą przycisku umieszczonego 
na poziomie bocznych urządzeń 
obsługowych. Wałek WOM z 
prędkością 540 obr./min. to 

standardowe wyposażenie 
wszystkich modeli z ramą 
ochronną, natomiast wszystkie 
modele z kabiną mają w 
standardzie dwie prędkości wałka 
WOM - 540/540E (750) obr./min. 
Napęd WOM z prędkościami 
obrotowymi 540/1000 obr./min. 
jest możliwy w wyposażeniu 
opcjonalnym.  

Napęd WOM 540 Eco umożliwia 
przeniesienie napędu na lekkie 
maszyny nie wymagające dużej 
mocy przy niskiej prędkości 
obrotowej silnika. Dzięki temu 
zmniejsza się zużycie paliwa oraz 
poziom hałasu w kabinie.   

Możliwy w wyposażeniu 
opcjonalnym napęd 540/1000 
obr./min. umożliwia wykorzystanie 
maszyn bardziej wymagających 
pod względem mocy. Dodatkowo 
napęd WOM z obrotami 
proporcjonalnymi do prędkości 
jazdy konieczny do specyficznych 
zastosowań jest również dostępny. 



Nowoczesne silniki Citius 
Zaawansowane technologicznie a 
zarazem sprawdzone 3-cylindrowe 
silniki AGCO SISU POWER o mocy 
od 69 do 100 KM charakteryzują 
się niskim zużyciem paliwa i niską 
emisją spalin. 

Łatwe zawracanie z SuperTurn 
Nowatorski system przedniej 
osi z maksymalnie zwężonym 
odlewem wspornika przedniej osi 
montowany w ciągnikach MF serii 
3600 ‘F’ gwarantuje zwrotność 
niespotykaną w tej klasie 
ciągników.

Przestronna kabina RC120 
Nowoczesna konstrukcja kabiny 
RC120 ciągników MF 3600 ‘F’ 
zapewnia operatorowi komfort i 
przestrzeń niespotykany do tej 
pory w wąskim ciągniku. Kabina 
RC120 ciągników MF 3600 ‘F’ ma 
wiele wspólnych cech z większą 
kabiną RC140 montowaną w 
ciągnikach rolniczych MF 3600 ‘A’. 
Duża przestrzeń dla nóg i łokci, 
łatwy dostęp i prosta obsługa to 
atuty ciągników w wersji ‘F’.

Regulacja agresywności zmiany 
kierunku jazdy Comfort-Control 
Tylko w ciągnikach Massey 
Ferguson operator może ustawić 
stopień agresywności zmiany 
kierunku jazdy elektrohydraulicznej 
przekładni nawrotnej PowerShuttle 
(wyposażenie opcjonalne) w celu 
precyzyjnego dostosowania się do 
wykonywanych prac.
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Wiedza i doświadczenie inżynierów firmy Massey Ferguson oraz ich 
dążenie do tworzenia produktów innowacyjnych i przywiązywanie 
uwagi do szczegółów jest widoczne w nowych ciągnikach MF 3600 
w wersji ‘F’. Nowe, wydajne i oszczędne silniki, szersza i bardziej 
przestronna kabina, dobra zwrotność i nowoczesny wygląd to 
atuty tych ciągników decydujące o ich wysokiej pozycji w swoim 
segmencie rynku. 

Nowe możliwości z 
ciągnikami MF 3600 ‘F’
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Idealne miejsce na 
długie dni pracy 

Szeroko otwierające się drzwi dają 
łatwy dostęp do wnętrza kabiny. 
Docenią to zwłaszcza hodowcy 
zwierząt oraz pracownicy zakładów 
komunalnych, którzy muszą często 
wchodzić i wychodzić z kabiny.

Standardowy fotel operatora jest w 
pełni regulowany. Fotel operatora 
amortyzowany pneumatycznie 
znajduje się w wyposażeniu 
opcjonalnym. Wydajny układ 
wentylacji działa bardzo skutecznie. 
Otwierana przednia szyba idąca w 
parze z poziomą rurą wydechową 

dostępna w opcji zapewnia 
dodatkowy powiew świeżego 
powietrza (standard w modelach 
MF 3600 ‘F’). W wyposażeniu 
standardowym znajduje się 
również klimatyzacja, z otworami 
nawiewowymi zamontowanymi w 
dachu kabiny.

Wszystkie przyrządy sterownicze 
zostały rozmieszczone w sposób 
ergonomiczny, przez co są łatwo 
dostępne. Wąska deska rozdzielcza 
dostarcza najważniejszych 
informacji oraz zapewnia dobrą 

widoczność do przodu. Po lewej 
stronie kierownicy znajduje się 
dźwignia zsynchronizowanej 
przekładni nawrotnej, lub w 
wyposażeniu opcjonalnym dźwignia 
PowerShuttle.

Nowa kabina RC120 montowana 
standardowo w ciągnikach 
MF 3600 ‘F’ została przemyślanie 
zaprojektowana, dzięki czemu 
zapewnia operatorowi najwyższy 
stopień komfortu i łatwości obsługi, 
nie spotykany do tej pory w 
wąskich ciągnikach. 

Kabina ciągników MF 3600 RC140 zachowuje nie tylko przyjemną 
“atmosferę”, ale również zapewnia wiele przestrzeni, wpływającej 
na komfort pracy operatora. 
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Komfortowe i 
uniwersalne modele z 
ramą ochronną
Prostota obsługi i uniwersalność zastosowania obecna w 
ciągnikach wyposażonych w kabinę jest widoczna również w 
modelach wyposażonych w ramę ochronną. Wysoki komfort 
obsługi i bezpieczeństwo są zawsze zachowane. 

opcjonalne (patrz: strona 10 i 11) 
oraz oferują taką samą dostępną 
moc i niskie zużycie paliwa. A 
ponadto pozwalają wjechać do 
bardzo niskich budynków. 
 
Prostota na co dzień
Jakikolwiek będzie model i 
konfiguracja Państwa ciągnika 
MF serii 360, to zawsze będzie 
charakteryzował się mocnymi 
cechami:  
• Nowa linia ciągników z rodziny
 Massey Ferguson jest
 nowoczesna, elegancka i co
 najważniejsze praktyczna. 
•  Bezkompromisowy, duży wybór
 modeli i dostępnych wyposażeń
 ciągników. 
•  Zarówno modele z kabiną jak
 i ramą ochronną gwarantują
 znakomitą widoczność,
 wyjątkowy komfort oraz łatwy
 dostęp do stanowiska pracy. 

Modele wyposażone w ramę 
ochronną charakteryzuje 
nowoczesny wygląd, zastosowane 
materiały są odporne na warunki 
atmosferyczne, a wszystkie 
przyrządy sterujące i kontrolne są 
dobrze rozmieszczone. 

Ciągniki MF 3600 z ramą ochronną 
charakteryzuje niska wysokość 
całkowita pojazdu, pozwalająca na 
pracę w niskich pomieszczeniach i 
budynkach oraz sadach i szkółkach 
leśnych. Ciągniki te odznacza 
również bardzo dobra stabilność 
podczas prac na zboczach lub w 
trudnych warunkach. 

Bogate wyposażenie
Pierwsze wrażenie może mylić – 
ciągniki z ramą ochronną nie są 
“ubogim krewnym” ciągników 
wyposażonych w kabinę. Wręcz 
przeciwnie, posiadają one bogate 
wyposażenie standardowe jak i 

•  Mocne i oszczędne silniki o  
 wysokim momencie obrotowym,  
 współpracujące z nowoczesnymi  
 przekładniami napędowymi,  
 układy hydrauliczne i napędy 
 WOM z małym 
 zapotrzebowaniem mocy
 gwarantują osiągnięcie wysokich
 wydajności przy niskim zużyciu 
 paliwa. 
•  Wszystkie modele zostały
 skonstruowane z myślą o łatwej
 obsłudze i serwisowaniu. 
• Jakość wykonania i jego trwałość
 pozwalają zachować wysoką 
 wartość ciągnika w przypadku
 jego dalszej odsprzedaży w
 kolejnych latach.   
•  Dostęp do części zamiennych
 i rozbudowanej sieci serwisowej
 Massey Ferguson.
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Serwis blisko 
użytkownika

Massey Ferguson jest bardzo 
dobrze znaną i renomowaną marką 
na świecie. W bogatej ofercie 
można odnaleźć ogromną ilość 
ciągników: od rewolucyjnych 
modeli « Littre Grey Fergie » aż 
po najnowocześniejsze kombajny 
zbożowe. Czy nie zastanawiali 
się Państwo jak jest możliwe 
zaopatrywanie w części zamienne 
oraz sprawowanie serwisu na 
całym świecie dla tak dużej gamy 
ciągników i maszyn jak nasza?

Odpowiedź jest prosta: klienci 
mogą zawsze liczyć na serwis 
AGCO sprawowany nad każdym 
produkowanym ciągnikiem lub 
maszyną.

Naszym celem jest 
zagwarantowanie wszystkim 
maszynom, najnowszym 
lub najstarszym, serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 
najbliżej Państwa, by umożliwić 
właścicielom modeli MF 
następujące korzyści:

• Serwis pierwszej klasy
• Niskie koszty eksploatacji
• Odporność i niezawodność
 ciągników oraz maszyn
• Minimalny czas przestojów
• Wysoka wartość przy
 odsprzedaży
 
Logistyka i magazyn części 
zamiennych AGCO najnowszej 
generacji
Wszyscy sprzedawcy Massey 
Ferguson mają oczywiście duże 
wsparcie AGCO w zakresie 
zamawiania części zamiennych 
mieszczących się w nowoczesnych 
magazynach AGCO. Zapewniamy 
wyjątkowo wysoki poziom 
obsługi, dostawy przez całą dobę 
i dostępność części zamiennych 
do modeli starszych niż 10 lat. 

Serwis ciągników 
Massey Ferguson, 
AGCO, zawsze 
w zasięgu dzięki 
rozbudowanej sieci 
serwisowej.

Gwarantujemy Państwu dostęp do 
oryginalnych części zamiennych, 
idealnie pasujących do Państwa 
ciągnika lub maszyny.

Gwarancja dostępu do serwisu 
pogwarancyjnego niezależnie od 
wieku ciągnika
Niezależnie od wieku ciągnika lub 
maszyny, mogą Państwo zawsze 
liczyć na wysoko wykwalifikowany 
serwis, rozwiązania serwisowe 
dotyczące konserwacji, wpływające 
na zachowanie niezawodności 
i oszczędności w każdych 
warunkach

Serwis jest blisko w trudnych 
chwilach
AGCO przywiązuje dużą wagę do 
jakości serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego, sprawowanego 
przez serwis sprzedawcy ciągników 
Massey Ferguson. Zaangażowanie 
sięga o wiele dalej niż zwykłe 
zaopatrywanie w wysokiej jakości 
części zamienne, gdyż dotyczy ono 
również następujących spraw:

• Przeprowadzanie szkoleń przez
 specjalistów.
• Używanie zaawansowanych
 technik diagnostycznych.
• Stosowanie technologii zbierania
 i przekazywania informacji w
 celu uzyskania najświeższych
 wiadomości dotyczących części
 zamiennych i serwisu.
• Wsparcie techniczne najwyższej
 jakości zapewniane przez
 kompetentny personel.

Dla AGCO sprawowanie serwisu 
nie oznacza tylko wymiany filtru 
lub oleju. To coś o wiele więcej. 
AGCO gwarantuje klientom 
idealne rozwiązanie dopasowane 
do ich potrzeb, części zamienne 
najwyższej jakości oraz 
specjalistyczny serwis.
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Nasze zaangażowanie

WIZJA
Nasza wizja ciągników i maszyn rolniczych była 
zawsze jasna: stworzyć niezawodne i nowoczesne 
rozwiązania przeznaczone dla rolników profesjonalistów, 
wytwarzających pokarm dla całej planety. Od zawsze 
rozpoznawalna marka Massey Ferguson jest synonimem 
innowacyjnych pomysłów, przeprowadzanych testów, 
procesów produkcyjnych wysokiej jakości oraz 
doskonale zorganizowanej pracy.

INNOWACJA
W zakresie innowacji zawsze byliśmy na czele. 
Potwierdzają to innowacje i geniusz założyciela firmy, 
którym był Harry Ferguson.

Dzięki nieprzerwanej i uważnej analizie potrzeb naszych 
klientów, jesteśmy w stanie przygotować, przetestować 
i wyprodukować najbardziej praktyczne oraz wydajne 
ciągniki, ustanawiające nowe wzorce w zakresie 
możliwości sprzętu rolniczego.

Bez względu, czy chodzi o ulepszenie działania zwykłego 
przełącznika czy o wprowadzenie nowoczesnych 
technologii do silników i przekładni napędowych, aby 
uzyskać większą wydajność, wszystkie nasze działania 
mają jeden cel: maksymalnie uprościć życie operatorom.

LIDER
Ciągniki marki Massey Ferguson są najczęściej 
sprzedawanymi ciągnikami na świecie, stąd też nasza 
pozycja lidera na rynku ciągników i maszyn rolniczych. 
Nasze przodujące technologie i zaawansowane 
rozwiązania były wielokrotnie nagradzane i znajdują się 
w czołówce światowych rozwiązań w zakresie ochrony 
środowiska oraz wydajności.

JAKOŚĆ
Aby wyprodukować produkty wysokiej jakości, 
niektóre wyróżniające cechy są konieczne. W firmie 
Massey Ferguson, cechy te widoczne są od samego 
początku, od samej koncepcji. Fazy produkcji, testy, 
wytwarzanie i zaopatrzenie w komponenty najwyższej 
jakości wymagają od naszych pracowników wysokich 
umiejętności i kwalifikacji. Nasze produkty i usługi 
spełniają najbardziej surowe normy, aby zapewnić 
możliwość utrzymania naszego wysokiego poziomu i 
zaangażowania.

NIEZAWODNOŚĆ
Żaden ciągnik Massey Ferguson nie opuści fabryki zanim 
nie będziemy w 100%-ach pewni, że działał zgodnie 
z Państwa oczekiwaniami, również tymi ambitnymi. 
Nasze ciągniki otrzymują zielone światło dopiero po 
przejściu przez całą serię surowych testów zarówno w 
laboratorium jak i bezpośrednio w pracy. Ciągniki są 
testowane w najtrudniejszych warunkach roboczych. 
To, dlatego możemy zagwarantować ich niezawodność i 
solidne wykonanie, rok po roku, sezon po sezonie.

DYSPOZYCYJNOŚĆ
Niektóre prace polowe są wykonywane w pojedynkę. 
To, dlatego kładziemy nacisk na to, by mogli Państwo 
korzystać z naszej pomocy w każdej chwili, zwłaszcza w 
chwilach, gdy najbardziej jest to potrzebne, na przykład 
w czasie żniw. Usługi serwisowe są zapewniane przez 
ponad 3 200 punktów serwisowych rozmieszczonych 
w ponad 140 krajach dzięki istniejącej sieci partnerskiej 
naszych importerów. W jakimkolwiek miejscu się 
Państwo znajdą, to zawsze mogą Państwo liczyć 
na fachową poradę i pomoc ekspertów, dla których 
zapewnienie serwisu najwyższej jakości jest priorytetem.

Istnieje również możliwość zaoferowania Państwu 
finansowania zakupu ciągnika. Prosimy o zwrócenie 
się do sprzedawcy ciągników w celu uzyskania 
wyczerpujących informacji w tym zakresie.

DUMA
W firmie Massey Ferguson słowo « dumny » nie jest 
pustym słowem. Jego waga jest widoczna w każdej 
naszej działalności. Jesteśmy dumni z naszego 
dziedzictwa, unikalnej budowy naszych ciągników, 
ich jakości i jakości serwisu, który jesteśmy w stanie 
zapewnić naszym klientom.

ZAANGAŻOWANIE
Jesteśmy mocno zaangażowani w usatysfakcjonowanie 
Państwa wysokich oczekiwań, w produkcję 
niezawodnych i nowoczesnych ciągników oraz w 
zapewnienie Państwu najlepszego serwisu. Angażujemy 
się również w ulepszanie wzrostu i opłacalności 
wszystkich gospodarstw rolnych biorąc pod uwagę 
różnorodność ich potrzeb wynikającą z różnic w 
powierzchni poprzez proponowanie im doposażeń oraz 
profesjonalnego serwisu.

Od chwili powstania firmy, nasze zaangażowanie zawsze było takie 
samo: zaprojektować, zbudować i wyprodukować niezawodne 
i nowoczesne ciągniki, aby ostatecznie uzyskać miano marki 
rozpoznawalnej na całym świecie.
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Osiągi silnika
MF 3625 

      A                     F
MF 3635

       A                    F
MF 3645

      A                     F
MF 3655

F

Moc maksymalna przy 
2150 obr./min.

✪ ISO KM 
(kW)

69 (51) 69 (51) 80 (59) 80 (59) 92 (68) 92 (68) 100 (74)

Silnik

Diesel, chłodzony cieczą marka AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

z wtryskiem bezpośrednim typ 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA

Zasilanie Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Pojemność skokowa litry 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Rura wydechowa pozioma, lewa 
strona

– l – l – l l

Rura wydechowa pionowa l – l – l – –

Filtr powietrza suchy, podwójny l l l l l l l

Przekładnia napędowa

12/12 z mech. przek. nawrotną  
(30 km/h)

2WD l l l l l l l

4WD m m m m m m m

24/24 z mech. przek. nawrotną
(40 km/h)

4WD l l l l l l l

24/24 z hydr. przek. nawrotną i  
Comfort-control (40 km/h)

4WD m m m m m m m

24/24 z mech. przek. nawrotną i  
Speedshift (40 km/h)

4WD m m m m m m m

Napęd WOM

Obsługa i sterowanie Niezależny, włączanie/wyłączanie elektrohydrauliczne. Mechaniczna zmiana prędkości.

Prędkość obrotowa WOM przy obrotach silnika

540 obr./min. przy 1938 obr./min. 
silnika

(Rama 
ochronna)
(Kabina)

l 

m

l

m

l 

m

l

m

l

m

l

m

l

m

540/540E obr./min. przy 
1938/1648 obr./min. silnika

(Kabina)
(Rama 
ochronna)

l 

m

l

m

l 

m

l

m

l 

m

l

m

l

m

540/1000 obr./min. przy 
1938/1962 obr./min. silnika 

m m m m m m m

Napęd WOM propocjonalny do 
prędkości jazdy

m m m m m m m

Podnośnik i układ hydrauliczny

Trójpunktowy układ zawieszania Trójpunktowy układ zawieszania z czujnikiem ciągu na łączniku górnym. Końcówki hakowe ramion 
dolnych w standardzie kat.1/2 

Sterowanie podnośnikiem     Mechaniczne z kontrolą siły ciągu, pozycji, szybkości opadania i regulacją czułości

Maksymalny wydatek oleju przy 
2200 obr./min.   

litry/min m
litry/min l

48
62

48
62

48
62

48
62 

48
62

48
62

48
62

Maksymalne ciśnienie bar 190 190 190 190 190 190 190

Poziomowanie mechaniczne/ 
hydrauliczne

l/m l/m l/m l/m l/m l/m l/m

Maksymalny udźwig podnośnika 
na końcówkach ramion dolnych

kg l 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

l = Standard  
m = Wyposażenie opcjonalne 

 – = Niedostępne  
✪ = ISO TR14396
 



Osiągi silnika
MF 3625 

      A                     F
MF 3635

       A                    F
MF 3645

      A                     F
MF 3655

F

Moc maksymalna przy 
2150 obr./min.

✪ ISO KM 
(kW)

69 (51) 69 (51) 80 (59) 80 (59) 92 (68) 92 (68) 100 (74)

Silnik

Diesel, chłodzony cieczą marka AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

AGCO 
SISU 
POWER

z wtryskiem bezpośrednim typ 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA 33DTA

Zasilanie Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Turbo/
Intercooler

Pojemność skokowa litry 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Rura wydechowa pozioma, lewa 
strona

– l – l – l l

Rura wydechowa pionowa l – l – l – –

Filtr powietrza suchy, podwójny l l l l l l l

Przekładnia napędowa

12/12 z mech. przek. nawrotną  
(30 km/h)

2WD l l l l l l l

4WD m m m m m m m

24/24 z mech. przek. nawrotną
(40 km/h)

4WD l l l l l l l

24/24 z hydr. przek. nawrotną i  
Comfort-control (40 km/h)

4WD m m m m m m m

24/24 z mech. przek. nawrotną i  
Speedshift (40 km/h)

4WD m m m m m m m

Napęd WOM

Obsługa i sterowanie Niezależny, włączanie/wyłączanie elektrohydrauliczne. Mechaniczna zmiana prędkości.

Prędkość obrotowa WOM przy obrotach silnika

540 obr./min. przy 1938 obr./min. 
silnika

(Rama 
ochronna)
(Kabina)

l 

m

l

m

l 

m

l

m

l

m

l

m

l

m

540/540E obr./min. przy 
1938/1648 obr./min. silnika

(Kabina)
(Rama 
ochronna)

l 

m

l

m

l 

m

l

m

l 

m

l

m

l

m

540/1000 obr./min. przy 
1938/1962 obr./min. silnika 

m m m m m m m

Napęd WOM propocjonalny do 
prędkości jazdy

m m m m m m m

Podnośnik i układ hydrauliczny

Trójpunktowy układ zawieszania Trójpunktowy układ zawieszania z czujnikiem ciągu na łączniku górnym. Końcówki hakowe ramion 
dolnych w standardzie kat.1/2 

Sterowanie podnośnikiem     Mechaniczne z kontrolą siły ciągu, pozycji, szybkości opadania i regulacją czułości

Maksymalny wydatek oleju przy 
2200 obr./min.   

litry/min m
litry/min l

48
62

48
62

48
62

48
62 

48
62

48
62

48
62

Maksymalne ciśnienie bar 190 190 190 190 190 190 190

Poziomowanie mechaniczne/ 
hydrauliczne

l/m l/m l/m l/m l/m l/m l/m

Maksymalny udźwig podnośnika 
na końcówkach ramion dolnych

kg l 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Hydraulika zewnętrzna
MF 3625 

      A                       F
MF 3635

      A                      F
MF 3645

      A                       F
MF 3655

  F

Rozdzielacze (z tyłu) l

m

2
do 3

2
do 3

2
do 3

2
do 3

2
do 3

2
do 3

2
do 3

Rozdzielacze (z boku) m 2 2 2 2 2 2 2

Układ kierowniczy

Hydrostatyczny l l l l l l l

Regulacja teleskopowa kierownicy – l – l – l l

Regulacja teleskopowa i kąta 
pochylenia kierownicy - kabina/
rama ochronna

l/m – l/m – l/m – –

Hamulce

Typ/obsługa Hamulce tarczowe, mokre, chłodzone olejowo, sterowane hydraulicznie

Hamulec postojowy Mechaniczny, niezależny od hamulca głównego. Obsługiwany za pomocą dźwigni

Hamulce pneumatyczne do 
przyczep (instalacja jedno i 
dwuobwodowa)

l m l m l m m

Koła i ogumienie (Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą odnośnie innych mozliwości ogumienia)

Przód - 2WD mm 
- 4WD mm

7.50-16
11.2R24

6.50-16 
280/70R20

7.50-16
11.2R24

6.50-16 
320/70 R20

7.50-16
11.2R24

6.50-16 
320/70 R20

6.50-16 
320/70 R20

Tył - 2WD mm 
- 4WD mm

16.9R30
16.9R30

12.4R28 
380/70 R28

16.9R30
16.9R30

12.4R28 
380/70 R28

16.9R30
16.9R30

12.4R28 
380/70 R28

12.4R28 
380/70 R28

Możliwe rozstawy kół (mogą się różnić w zależności od ogumienia)

Przód - 2WD mm 
- 4WD mm

1435-2068
1310-1938

997-1595
1243-1382

1435-2068
1310-1938

997-1595
1243-1382

1435-2068
1310-1938

997-1595
1243-1382

997-1595
1243-1382

Tył - 2WD mm 
- 4WD mm

1504-1904
1504-1904

1246-1646
1224-1624

1504-1904
1504-1904

1246-1646
1224-1624

1504-1904
1504-1904

1246-1646
1224-1624

1246-1646
1224-1624

Miejsce pracy operatora

Modele z kabiną

Wyposażenie standardowe: wersja A Kabina z płaską podłogą zamontowana na amortyzatorach gumowych, analogowo-cyfrowa deska 
rozdzielcza, przyciemniane szyby, otwierana tylna szyba, klimatyzacja i ogrzewanie, regulowany, 
pokryty tkaniną mechaniczny fotel operatora z podłokietnikami, spryskiwacz przedniej szyby, 
wycieraczka przedniej i tylnej szyby, 2 rozdzielacze hydrauliczne z tyłu, 2 lampy robocze przednie 
i 2 tylne, antena, głośniki, radio CD, obciążniki przednie, przednie błotniki, światło ostrzegawcze 
“kogut”, instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa.

wersja F Kabina z tunelem po środku zamontowana na amortyzatorach gumowych, analogowo-cyfrowa 
deska rozdzielcza, przyciemniane szyby, otwierana tylne szyba, klimatyzacja i ogrzewania, 
regulowany, pokryty tkaniną pneumatyczny fotel operatora, spryskiwacz przedni, wycieraczka 
przednia i tylna, 2 rozdzielacze hydrauliczne z tyłu, 2 lampy robocze z przodu i 2 z tyłu, antena, 
głośniki, radio CD, obciążniki przednie, przednie błotniki, światło ostrzegawcze “kogut”.

Wyposażenie opcjonalne: wersja A Rura wydechowa pozioma, siedzenie dla pasażera, otwierana przednia szyba, fotel operatora 
pneumatyczny z podłokietnikami, 2 lampy robocze z przodu montowane centralnie, poszerzenia 
tylnych błotników, duży wybór belek zaczepowych/zaczepów.

wersja F Siedzenie dla pasażera, otwierana przednia szyba, 2 lampy robocze montowane centralnie, 
poszerzenia tylnych błotników, duży wybór belek zaczepowych/zaczepów, instalacja 
pneumatyczna jedno i dwuobwodowa.

Modele z ramą ochronną

Wyposażenie standardowe: wersja A Rura wydechowa pionowa, regulowany, pokryty winylem mechaniczny fotel operatora z pasem 
bezpieczeństwa, 1 rozdzielacz hydrauliczny z tyłu, 1 lampa robocza, 2-słupkowa, składana rama 
ochronna.

wersja F Rura wydechowa pozioma z lewej strony, regulowany, pokryty winylem mechaniczny fotel 
operatora z pasem bezpieczeństwa, 2 rozdzielacze hydrauliczne z tyłu, 1 lampa robocza z tyłu, 
2-słupkowa, składana rama ochronna.

Wyposażenie opcjonalne:  wersja A Regulowany, pokryty winylem pneumatyczny fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, regulacja 
teleskopowa i kąta pochylenia kolumny kierowniczej, 2 lampy robocze montowane centralnie.

wersja F Fotel operatora pneumatyczny.

Wagi i wymiary (*przybliżone, mogą się różnić w zależności od ogumienia)

Szerokość maksymalna (4WD)* mm 2.35 2.1 2.35 2.1 2.35 2.1 2.1

Szerkość minimalna (4WD)* mm 1.7 1.45 1.7 1.45 1.7 1.45 1.45

Wysokość całkowita z dachem 
kabiny*

mm 2.51 2.35 2.51 2.35 2.51 2.35 2.35

Przedświt - pod przednią osią z 
napędem 4WD*

mm 390 350 390 350 390 350 350

Rozstaw osi m 2.08 2.15 2.08 2.15 2.08 2.15 2.15

Promień zawracania (po 
zewnętznej, bez hamulców)- 4WD*

m 4.05 3.6 4.05 3.6 4.05 3.6 3.6

Pojemność zbiornika paliwa  

Kabina/Rama ochronna litry 110/83 – 110/83 – 110/83 – –

Kabina i rama ochronna litry  – 70 – 70 – 70 70
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Podsumowanie kilku najważniejszych charakterystyk ciągników 
MF serii 3600, które wzmacniają ich pozycję w segmencie 
ciągników uniwersalnych średniej mocy.

Przestronna i nowoczesna kabina zapewnia 
najwyższy poziom komfortu i łatwości dostępu 
wśród ciągników tej klasy dostępnych na rynku, 
a deska rozdzielcza i przyrządy sterownicze 
umieszczone w zasięgu rąk znacznie upraszczają 
obsługę, czyniąc ją dziecinnie prostą. 

Ciągniki MF serii 3600 wyposażone w hydrauliczną 
przekładnię nawrotną PowerShuttle (wyposażenie 
opcjonalne) posiadają funkcję Comfort-Control, 
umożliwiającą regulację stopnia agresywności 
zmiany kierunku jazdy, w celu precyzyjnego 
dopasowania do wykonywanego zadania. 

Maszyny Massey Ferguson dystrybuowane są 
przez ogólnoświatową sieć sprzedaży, w której 
mechanicy serwisowi posiadają wieloletnie 
doświadczenie w zakresie serwisowania i naprawy, 
a swoją wiedzę ciągle udoskonalają na fachowych 
szkoleniach. Dzięki temu mają Państwo pewność, 
że Wasz ciągnik będzie zawsze sprawny i gotowy 
do pracy. 

Nowe, niesamowicie uniwersalne ciągniki MF 
3600 dostępne są w mocach 69 – 100 KM 
mogą wykonywać wiele tradycyjnych prac 
w gospodarstwie oraz prace w uprawach 
specjalistycznych czy w sektorze komunalnym. 

Nowa wersja ‘F’ jest węższa niż standardowa 
rolnicza, specjalnie zaprojektowana do 
zastosowania w sadach, ogrodach, niskich i 
ciasnych budynkach oraz prac komunalnych i 
utrzymania terenów zieleni. Znakomita zwrotność 
dzięki systemowi SuperTurn pozwala pracować 
nawet w najciaśniejszych miejscach. 

Nowoczesne i mocne silniki AGCO SISU POWER 
zapewniają wysokie osiągi, dużą moc i wysoki 
moment obrotowy przy jednoczesnym niskim 
zużyciu paliwa, poziomie hałasu oraz niskiej emisji 
spalin. 

Znakomite układy hydrauliczne i różne możliwości 
konfiguracji napędu WOM, łącznie z prędkościami 
ekonomicznymi i proporcjonalnymi do prędkości 
jazdy, gwarantują dużą elastyczność zastosowania 
i możliwość współpracy z różnymi maszynami. 

Silne argumenty 
ciągników MF serii 3600

jest marką o światowym zasięgu należącą do AGCO.
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