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Серията трактори MF 5S спечели  

наградата Red Dot: Продуктов дизайн за 2022  г. 

 

Massey Ferguson, световноизвестната марка на AGCO (NYSE:AGCO), има удоволствието да 

Ви съобщи, че нейната опростена и надеждна серия MF 5S получи престижната награда 

Red Dot: Продуктов дизайн за 2022 г. 

 

Международно жури от професионалисти от цял свят оцени MF 5S по отношение на 

неговото качество на дизайна и степента на иновация, следвайки MF 8S, който получи 

същата високоуважавана награда през 2021 г. „Червената точка“ е награда за високо 

качество и дизайн. Да излезеш победител от такава силна група участници е 

свидетелство за изключителното качество на продукта“, констатираха съдиите по 

отношение на наградата. 

 

„За нас е чест да получим тази награда Red Dot“, казва Тиери Лоте, вицепрезидент и 

управляващ директор на марката за Европа и Близкия Изток. „Още от стартирането си, 

MF 5S бързо си спечели превъзходна репутация като най-добрия в своя клас трактор за 

млечни ферми. Страхотен и „универсален“ – MF 5S е проектиран и конструиран да се 

справя с лекота с широк спектър от задачи. 

 

„Тази награда ясно показва отличения ни дизайн, като най-тесният капак със стръмен 

нос, осигуряващ изключителна видимост. Заедно със своята проста и надеждна работа, 

той предлага водещ в индустрията радиус на завъртане от 4 м. и много други 

практически функции за ненадмината гъвкавост“, добавя той. 

 



„MF 5S наистина е Born to farm. Той е достоен наследник на емблематично семейство 

трактори със стръмни носове, датиращи от известния MF 3000 от 1993 г. Спечелването на 

престижната награда Red Dot Award: Продуктов дизайн за 2022 г. показва как Massey 

Ferguson поставя стандарта в този важен сегмент“, продължава Жером Обрион, 

директор „Маркетинг“ на Massey Ferguson за Европа и Близкия Изток. 

 

„MF 5S съчетава компактните размери, изисквани от животновъдите и фермерите със 

смесено стопанство, заедно с превъзходна производителност и лекота на използване за 

обработваеми операции. Истински многофункционален работен „кон“, гамата предлага 

правилния избор на мощност и спецификации, които да отговарят на всички 

приложения. Тези модерни трактори също така осигуряват лесна работа и подобрени 

функции с ниски разходи за притежание“, заключава той. 

 

Висока производителност в двора и полето 

 

Серията MF 5S включва пет модела от 105 к.с. до 145 к.с. Всичките се предлагат с избор 

от ексклузивни, ефективни, панорамни или основни спецификации, които предлагат 

набор от функции за повишаване на производителността, за да отговарят на всички 

видове ферми и приложения. 

 

Мощността за всички се доставя от най-новия 4,4-литров, четирицилиндров двигател 

AGCO Power, който отговаря на най-новите регулации за емисии на Stage V с уникалната 

технология „Всичко в едно“ SCR, предназначена за живота на трактора. 

 

Избор на трансмисия 

 

Тракторите от серия MF 5S се предлагат с полу-силова трансмисия Dyna-4 или Dyna-6, 

като и двете са с автоматичен режим.  

 

 



Най-добрият трактор с товарач 

 

Серията MF 5S са най-добри трактори с товарачи – предлагат водеща в индустрията 

маневреност, отлична видимост, до само 4 м. над тънкия капак със стръмен нос, както и 

ефективна хидравлика с голям поток, доставяща до 110 литра/мин. 

 

Операциите по товарене са много по-лесни благодарение на новия джойстик, отличните 

контроли на трансмисията, както и спирането в неутрално положение. За да се подобри 

видимостта и безопасността, опцията Visio Roof осигурява ясен изглед на прикачното 

устройство през целия обхват на повдигане. 

 

Кабините на всички модели от серия MF 5S са оборудвани с висока спецификация, с 

модели Exclusive и Efficient, идващи с нов подлакътник. За първи път видян в отличената 

с награди гама MF 8S, тук се помещава джойстикът Multipad, който управлява редица 

функции, включително совалка напред/назад, свързване и макари. 

 

Най-високо полево представяне 

 

Високата производителност на полето е осигурена благодарение на здравата триточкова 

връзка, която може да повдигне до 6000 кг. – 14% повече от предишните модели. 

 

Има и най-новата интегрирана предна връзка. Разработен за монтаж с новата окачена 

ос, той помага за поддържане на водещия в индустрията радиус на завъртане от 4 метра. 

С увеличения си капацитет от 2 500 кг. на 3 000 кг., предната връзка позволява на 

операторите да подобрят ефективността чрез използване на по-големи и по-широки 

инструменти. 

 

Благодарение на впечатляващото си бруто тегло на превозното средство от 9,5 тона, 

което е с 12% по-високо от преди, MF 5S може безопасно да превозва и обработва по-

големи товари. 



Пълна свързаност 
 
Серията MF 5S може да бъде напълно свързана с телеметрия MF Connect като опция за 
всички. Нова функция Geofencing подобрява управлението на логистиката и сигурността, 
като изпраща сигнали до смартфони и устройства, когато машините излязат или влязат в 
предварително определени зони. 
 
Терминалът Datatronic 5 на Massey Ferguson е стандартен за моделите Exclusive и опция 
за Efficient. Тази ISOBUS съвместима, сензорна информационна станция за оператора 
следи всички функции на трактора и управлява всяка ISOBUS съвместима машина. 
 
Datatronic 5 може също да изпълнява функции за прецизно земеделие на MF 
Technologies, включително MF Guide автоматично управление, както и MF Section Control 
и най-новата MF Rate Control, която вече може да обработва и управлява до 96 секции, 
три стрели и пет продукта. 
 
Предварително инсталираният софтуер MF TaskDoc се използва за създаване на полеви 
записи, като приложени карти, регистриране на потреблението на гориво, изготвяне на 
отчети за работа, както и за поддържане на точна сметка относно всички входове и за 
всеки  един хектар. 
 
Относно AGCO 
 
AGCO (NYSE:AGCO) е световен лидер в проектирането, производството и 
разпространението на прецизна земеделска техника. AGCO предоставя стойност на 
клиентите чрез своето диференцирано портфолио от марки, включително основни 
марки като Massey Ferguson®, Challenger®, Fendt®, GSI® и Valtra®. Осъществено от 
решенията за интелигентно земеделие Fuse®, пълната гама от оборудване и услуги на 
AGCO помага на земеделските производители да хранят нашия свят устойчиво. Основана 
през 1990 г. и със седалище в Дулут, Джорджия, САЩ, AGCO има нетни продажби от 11,1 
милиарда долара през 2021 г. За повече информация посетете www.AGCOcorp.com. За 
фирмени новини, информация и събития, моля, последвайте ни в Twitter: @AGCOCorp. 
За финансови новини в Twitter, моля, следвайте хаштага #AGCOIR 


