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Серията трактори Massey Ferguson MF 8S  

спечели титлата „Селскостопанска машина на 2022 г.“ 

 

Световноизвестният бранд на AGCO (NYSE:AGCO) - Massey Ferguson, с гордост 

обявява, че високоефективната и удобна серия трактори - MF 8S получи 

наградата: Farm Machine 22 /“Селскостопанска машина на 2022 г.“/ в категорията 

от 180 до 400 к.с.  

 

„Всички в Massey Ferguson имат честта да получат тази награда за 

„Селскостопанска техника на 2022 г.“, тъй като тя признава страстта и 

отдадеността на целия екип на MF, който си е поставил за цел да определи една 

нова ера на опростените и надеждни трактори“, констатира Тиери Лот, 

вицепрезидент и изпълнителен директор на Massey Ferguson за Европа и 

Близкия изток.  

 

„Когато казваме, че MF 8S е „проектиран ЗА и ОТ фермери“, това е, защото 

всичко започна преди цели осем години, с празен лист хартия, озаглавен „Гласът 

на клиента“. По този начин започнахме да провеждаме задълбочени, 

индивидуални интервюта с клиенти и оператори по целия свят“, обяснява Jérôme 

Aubrion, директор „Маркетинг“ на Massey Ferguson за Европа и Близкия изток. 

 

„С точно тези фермери споделяме тази награда, защото те ни вдъхновиха да 

разработим този най-добър трактор, който е изграден върху силното наследство 

на Massey Ferguson за доставяне на достъпни машини, които напълно да 

отговарят на изискванията на всеки един фермер“, добавя той. 

 

 

Опростена и надеждна серия 



 

Има избор от шест модела в надеждната серия MF 8S – от MF 8S.205 с 205 к.с. 

до най-новия MF 8S.305 с 305 к.с. Но и избор от пакети със спецификации: 

„Exclusive“ или „Efficient“, както и широка гама от опции, които позволяват на 

земеделските производители да приспособят трактора по такъв начин, че да 

отговаря на техните специфични нужди. 

 

Всички се задвижват от най-новите технологии, 7,4-литрови, 6-цилиндрови 

двигатели AGCO Power. Те развиват максимална мощност при обороти на 

двигателя до 1500 об/мин, за отлична икономичност и тиха работа. 

Управлението на мощността на двигателя (в зависимост от модела) осигурява 

увеличаване на мощността с 20 к.с., заедно с допълнителен въртящ момент, 

когато е необходим. 

 

Уникален дизайн Protect-U 

 

Със своята 24 см. междина, разделяща кабината от двигателя, уникалната 

концепция Protect-U напълно изолира кабината MF 8S от шум, топлина и 

вибрации. С нива на шум от само 68 dB, той е един от най-тихите на пазара, а с 

вътрешен обем от 3,4 m³  е и един от най-просторните. Леко и просторно работно 

място, със стъклена площ от 6,6 m², което се отличава с ненадмината видимост.  

 

Смяната на арматурното табло с новия дигитален терминал „MF vDisplay“, 

монтиран на дясната колона на кабината MF 8S, оставя само волана и лоста за 

управление на мощността пред водача, осигурявайки му изключителна видимост 

напред. 

 

Новият подлакътник на Control Center е снабден с най-новия лесен за 

използване лост Multipad, осигуряващ пълен контрол само чрез допира на върха 

на пръстите. Този лост, съвместим с ISOBUS, управлява всички функции на 

трактора и включва вграден микроджойстик за управление. 

Изключителен избор на трансмисия 



 

Тракторите MF 8S се предлагат с избор от трансмисии, включително най-новата 

Dyna-7, новата Dyna-E-Power, както и прочутата безстепенна трансмисия Dyna-

VT (CVT), която е стандартна за MF 8S.305 и е опция за другите модели. 

 

Нов, повишаващ ефективността автоматичен режим за Dyna-VT позволява на 

операторите да използват лоста Multipad или крачния педал, за да променят 

скоростта напред, като същевременно той автоматично задава и оптималните 

обороти на двигателя в зависимост от натоварването и скоростта. Освен че 

осигурява по-плавна работа, също така и намалява разхода на горивото. 

 

Като алтернатива, скоростната кутия с двоен съединител Dyna E-Power съчетава 

предимствата на безстепенната трансмисия (CVT) със способността да предава 

мощност толкова ефективно, колкото механичната трансмисия. 

 

Използване на технологията с двоен съединител за смяна на диапазона и 

предвиждане кога да направите безпроблемни промени. Той осигурява четири 

диапазона със седем предавки и полуприпокривания, предназначени да 

увеличат максимално производителността на полето и пътя. 

 

Друг вариант е новата трансмисия Dyna-7 на Massey Ferguson, полу-силова 

скоростна кутия, която предлага лесна и ефективна работа с общо 28 скорости 

напред и назад в четири диапазона и седем безпроблемни предавки. 

 

Абсолютна свързаност 
 

Най-новият терминал Datatronic 5, 9 инча е монтиран на регулируемо рамо. Със 

своя сензорен екран против отблясъци и клавиши за бърз достъп, той е толкова 

лесен и интуитивен за използване, каквито са мобилният телефон или таблета. 

 

Тази система с един екран контролира всички функции на трактора и управлява 

целия пакет за интелигентно земеделие на MF Technologies, включително MF 



Guide, MF Section и MF Rate Control, както и MF TaskDoc улавяне и прехвърляне 

на данни. 

 

За допълнителна оперативна гъвкавост потребителите могат също да изберат 

да управляват функциите за прецизно земеделие чрез опционалния терминал 

Fieldstar 5 или екрана Datatronic 5. 

 

Всички трактори от серия MF 8S могат да бъдат напълно свързани с телеметрия 

MF Connect. Новата функция Geofencing подобрява управлението на логистиката 

и сигурността, като изпраща сигнали до смартфони и устройства - ако и когато 

машините излязат или влязат в предварително определени зони. 

 

ЗА AGCO 

AGCO (NYSE:AGCO) е световен лидер в проектирането, производството и 

дистрибуцията на селскостопански решения и предлага високотехнологични 

решения за фермерите, които хранят света чрез пълната си линия оборудване и 

свързани услуги. Продуктите на AGCO се продават чрез пет основни марки 

Massey Ferguson®, Challenger®, Fendt®, GSI® и Valtra®, поддържани от 

интелигентни решения за земеделие Fuse®. Основана през 1990 г. и със 

седалище в Дулут, Джорджия, САЩ, AGCO е реализирала нетни продажби от 9,1 

млрд. долара през 2020 г. За повече информация посетете 

http://www.AGCOcorp.com. За фирмени новини, информация и събития, моля, 

следвайте ни в Twitter: @AGCOCorp. За финансови новини в Twitter, моля, 

следвайте хаштага #AGCOIR. 


