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MF 5S.145 Dyna-6 спечели наградата 

Трактор на Испания за 2022 г. в категорията 101-200 к.с. 

 

 

  

Massey Ferguson, световна марка на AGCO (NYSE:AGCO), с гордост 

обявява, че нейният изключителен и универсален трактор MF 5S.145 Dyna-6 

получи наградата „Трактор на 2022 г. за Испания“ на церемония, проведена в 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronóymica, de Alimentarias (ETSIAAB) - 

Политехническия университет в Мадрид на 22-ри април. 

 

Това е четвъртият път, в който събитието за награждаване се провежда и 

бива спонсорирано от Trelleborg Wheel Systems España, със сътрудничеството на 

Agrotécnica, AgriWorld, AgroTV, FIMA, ASAJA и Agroeuropa. 



 

 

  

Журито, съставено от експерти по селскостопанска техника, сред които са: 

Енрик Арменгол Есплугас, Мигел Сервантес Вилямуелас, Виктор Санчес-Хирон, 

Хуан Хосе Рамирес Монторо и Хелиодоро Каталан, заедно с обществения вот, 

наградиха трактор MF 5S.145 Dyna-6 с това почетно отличие за категорията от 

101 к.с. до 200 к.с. 

 

Заедно с наградата Red Dot за най-добър продуктов дизайн за 2022 г., 

получена в края на месец март, трактор MF5S определено се доказа като 

изключителен и надежден трактор в своя клас. Дизайнът включва тесен капак за 

отлична видимост (до 4 м. пред трактора), малък радиус на завиване - от 4 м. за 

превъзходна маневреност, плюс опростена, надеждна работа за ненадмината 

гъвкавост, което прави този Massey Ferguson като най-добрия в класа трактор в 

този конкурентен пазарен сегмент. 

 

„Всички в Massey Ferguson са доволни, че MF 5S.145 Dyna-6 спечели тази 

високо ценена награда, която демонстрира как Massey Ferguson поставя 

стандарта в този важен пазарен сектор. От пускането си на пазара серията MF 

5S бързо спечели отлична репутация. Той съчетава компактните размери, 

изисквани от животновъдите и фермерите по света, заедно с превъзходна 

производителност, ергономичност и комфорт за обработваемите дейности. Като 

истински многофункционален трактор - MF 5S 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 експлоатационни разходи.“, отбелязва маркетинговия директор на Massey 

Ferguson за Европа и Близкия Изток. 

 

„Разработен за справяне с всички предизвикателства и задачи във 

фермата - ефективно и икономично, MF 5S.145 Dyna-6 е идеалният избор за 

предприемачи, млекопроизводители, животновъди и земеделски 

производители“, допълва той. 

 



 

 

Висока производителност в двора и на полето 

 

Серията MF 5S включва пет модела от 105 к.с. до 145 к.с. Всички те се 

предлагат с избор от изключително ефективни, панорамни или основни 

спецификации, които предлагат набор от функции за подобряване 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 серията MF 5S се предлагат с полу-силова трансмисия: 

Dyna-4 или Dyna-6, като и двете са с автоматичен режим, полезна функция за 

спиране към неутрално задвижване, но и изключване на задвижването при 

задействане на спирачките. 

 

Най-добрият трактор с товарач 

 

Серията MF 5S са най-добрите трактори с товарач, които 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 към 

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 серията MF 5S са оборудвани с висока 

спецификация, а именно - Exclusive и Efficient, идващи с нов подлакътник. За 

първи път, видян в отличената с награди гама MF 8S, тук се помещава и 

джойстикът Multipad, който контролира редица функции, включително совалката 

напред/назад, свързването и макарите. 

 

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. 

 

Тракторът притежава 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 си чрез използване на по-големи и по-широки 

инструменти. 

 

Благодарение на впечатляващото си брутно тегло 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 телеметрията MF 

Connect като опция за всички. Новата функция Geofencing, от друга страна, 

подобрява управлението на логистиката и сигурността, като изпраща сигнали до 

смартфони и устройства, ако и когато машините излязат или влязат в 

предварително определените зони. 

 



 

 

Терминалът Datatronic 5 на Massey Ferguson е стандартен за моделите 

Exclusive, като има и опцията 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, но 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 горивото, изготвяне на отчети за работа, както и за 

поддържане на точна сметка на всички входове за всеки един хектар. 

 

Относно 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 

11,1 млрд. долара през 2021 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. 


