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Breganze, Włochy
Centrum maszyn żniwnych Massey Ferguson, siedziba
wysoce precyzyjnych prac inżynieryjnych i produkcyjnych.
Właśnie tutaj rodzi się każda maszyna. To tutaj wszystkie maleńkie
fragmenty łączą się, tworząc maszyny o niewiarygodnych możliwościach.
Fabryka kombajnów w Breganze znajduje się w przepięknej włoskiej
prowincji Vicenza. Podobnie jak w przypadku wielu innych zakładów
produkcyjnych Massey Ferguson na całym świecie, fabrykę w Breganze
cechuje długa i dumna historia produkcji maszyn rolniczych.
Fabryka w Breganze produkuje klawiszowe kombajny zbożowe
Massey Ferguson oraz kombajny zbożowe serii IDEAL przeznaczone
do dystrybucji na terenie całego świata. Ta nowoczesna fabryka
rozciąga się na powierzchni 25 hektarów i zatrudnia ponad 600 osób.
Kombajny zbożowe z Breganze są zbudowane zgodnie z najsurowszymi
standardami jakościowymi, zaprojektowane przez wyspecjalizowanych
inżynierów wykorzystujących najnowsze technologie.
W dniu dzisiejszym zakład produkcyjny w Breganze produkuje
kombajny wyposażone w szereg technologii przeznaczonych do
młócenia. Wszystkie kombajny uzupełnia linia dostępnych w różnych
rozmiarach hederów FreeFlow, PowerFlow lub CornFlow, które
mają maksymalizować prędkość i wydajność żniw z jednoczesnym
ograniczeniem do minimum strat w plonach.

MF ACTIVA 7344

Maszyna, na której można polegać.
Kombajn zbożowy MF ACTIVA 7344 zbudowano w oparciu o
najsurowsze standardy. Jest to uniwersalna i niezawodna maszyna,
delikatnie zbierająca zarówno ziarno, jak i słomę. W połączeniu z
niezwykle wydajnym silnikiem gwarantuje właścicielowi ograniczenie
do minimum kosztów związanych ze żniwami. Zaprojektowano go
z myślą o zapewnieniu cichego i komfortowego środowiska pracy
operatora. Elementy sterowania bardzo logicznie rozmieszczono w
obrębie przestrzennej kabiny zapewniającej panoramiczną widoczność.  
MF ACTIVA 7344

218 KM 5 wytrząsaczy

6500 l poj.
zbiornika ziarna
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Kabina Comfort
Niech życie będzie prostsze
Kabina Comfort gwarantuje operatorowi perfekcyjnie
produktywne środowisko robocze. Łączy fantastyczną
wygodę z idealnym komfortem nawet po wielu
godzinach pracy. Operator zajmuje pozycję gwarantującą
kompletną kontrolę nad kombajnem dzięki komputerowi
pokładowemu Agritronic plus. Elementy sterowania
rozmieszczono ergonomicznie, dzięki czemu obsługa
kombajnu jest łatwa i prosta. Na wyposażeniu
standardowym znajduje się m.in. fotel z amortyzacją
pneumatyczną, elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka oraz fantastyczna widoczność.
Ergonomiczny joystick wielofunkcyjny daje
operatorowi pełną i komfortową kontrolę.
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P odnoszenie/opuszczanie
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nagarniacza
Wysuwanie/cofanie
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nagarniacza
Podnoszenie/opuszczanie
przyrządu żniwnego
Poziomowanie poprzeczne
przyrządu żniwnego
Zmniejszanie prędkości nagarniacza
Zwiększanie prędkości nagarniacza
Rozkładanie rury wyładowczej
Składanie rury wyładowczej
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Jakość omłotu w
samym sercu kombajnu
Zespół młócący zoptymalizowano w celu dopasowania do wszystkich upraw.
Solidny, wyposażony w osiem cepów bęben młócący o średnicy 600 mm i
szerokości 1340 mm gwarantuje wydajny i delikatny omłot. Może obsługiwać
szeroki wachlarz upraw, od nasion traw i roślin o drobnym ziarnie po kukurydzę.
Można w unikatowy sposób wyregulować ustawienie przedniej i tylnej części
klepiska z poziomu kabiny, co pozwala uwzględnić zmienne warunki zbioru
upraw. Zastosowano zróżnicowany rozstaw drutów, co gwarantuje fantastyczny
omłot w pierwszej części połączony z maksymalną separacją w części drugiej.
W tylnej części klepiska głównego zamontowano moduł ABC, co zwiększa
możliwości separacyjne.
Dostępne jako wyposażenie dodatkowe klepisko sekcyjne umożliwia szybką
zmianę w przypadku przezbrojenia ze zbioru zbóż na zbiór kukurydzy.

Wysoka wydajność separacji
Długie wytrząsacze słomy wyposażono
w cztery stopnie z aktywnymi ściankami.
Stopnie wytrząsaczy o wysokości 21 cm
są wykonane z przepuszczalnej siatki.
Są to najwyższe elementy ze wszystkich
konwencjonalnych kombajnów.
Przednie stopnie wytrząsaczy słomy
wzmocniono z myślą o kukurydzy.

Odrzutnik słomy

Niezależna regulacja
klepiska
Bęben o wzmocnionej
konstrukcji
Zróżnicowane druty

Klepisko sekcyjne
(opcja szeroka i wąska)

Konstrukcja sita o wysokiej
wydajności
Podsiewacz zbiera ziarno ruchem
przeciwstawnym z klepiska, tworząc
dwie oddzielne warstwy ziarna i plew
rozdzielane potężnym wentylatorem
wolumetrycznym. W pełni regulowane
sita mają specjalną konstrukcję, dzięki
czemu uzyskano bardzo czystą próbkę
niezależnie od zbieranych upraw, a ich
demontaż w celu wyczyszczenia jest
prosty i wymaga minimalnego wysiłku.
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Zbiornik na ziarno i wytrząsacz
Jakość ziarna przekłada się na zyski. Specjalna uwaga przyłożona do wytrząsaczy, którą
widać dzięki zastosowaniu sit o wysokiej wydajności, gwarantuje uzyskanie najlepszej
jakości ziarna z pola.
Zbiorniki na ziarno mają pojemność 6500 litrów, a prędkość rozładunku 85 l/s gwarantuje
szybki rozładunek. Ślimakowa rura wyładowcza może współpracować z najwyższymi
naczepami na polu lub na drodze. Można zamontować opcjonalny monitor wydajności i
czujnik wilgoci — Ceres 8000i ze zintegrowanym czytnikiem kart pamięci SD.
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Wysokiej jakości słoma
Wysokiej jakości słomę gwarantuje delikatny system młócący, który zapewnia również równomierny pokos idealny do
belowania w baloty okrągłe oraz wielko- i małogabarytowe kostki. Standardowe formowniki pokosu umożliwiają ustawienie
żądanej szerokości w celu uzyskania idealnych rozmiarów. W razie występowania wilgotnych warunków można zastosować
wysokie grzebienie na wytrząsaczu. Gospodarka słomą w ten sposób jeszcze bardziej obniża zużycie paliwa, co umożliwia
dalsze zredukowanie kosztów żniw.

W standardzie dostępna jest
regulowana perforowana płyta,
której przeznaczeniem jest
zagwarantowanie równomiernego
rozdrabniania słomy.

Rozdrabnianie bez wątpliwości
Rozdrabniacz słomy został specjalnie zaprojektowany do
zapewnienia wydajności rozdrabniania i rozrzutu odpowiedniej
dla rolników prowadzących ograniczone operacje uprawy ziemi.
Krawędzie noży są ząbkowane, co zapewnia czyste cięcie
i zmniejsza zapotrzebowanie na moc. W pełni regulowane
przeciwostrze i pokrywa rozdrabniacza słomy dają kompletną
kontrolę nad jakością i rozrzutem rozdrobnionej słomy.
Elektryczne deflektory rozdrabniacza słomy są dostępne jako
wyposażenie dodatkowe. Umożliwia to kierowanie słomy z
dala od niepociętych plonów, jeżeli jest to wymagane.
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Wybierz swój przyrząd żniwny
Podawanie kłosami do przodu — dobry początek to pierwszy krok do dobrego zakończenia — przyrząd żniwny
ma krytyczne znaczenie dla wydajności kombajnu. Massey Ferguson ma ogromne doświadczenie i oferuje wybór
przyrządu żniwnego PowerFlow klasy Premium lub FreeFlow o wysokiej wydajności.

FreeFlow
do 7,6 m

Standardowe wielozłącze
umożliwia szybkie odłączanie i
podłączanie przyrządu żniwnego.

PowerFlow
5,5 m

Listwa tnąca Schumacher jest
najlepszą w branży — 1254 cięcia
na minutę. Samooczyszczająca i
bardzo ostra — pozwala na cięcie
plonów w trudnych warunkach.

Palce pełnowymiarowego podajnika
ślimakowego przyrządu żniwnego
FreeFlow zwiększają przepustowość
ślimaka, gwarantując prawidłowe i
szybkie wprowadzanie plonów do
głównego przenośnika pochyłego.

Listwa tnąca jest oddalona od podajnika ślimakowego
hedera o całe 1,14 m, co gwarantuje optymalną widoczność
i wydajność. Wytrzymałe pasy PowerFlow ze stałą
prędkością odprowadzają materiały od listwy tnącej i na
główny przenośnik pochyły. Przenośniki taśmowe odrzucają
również kamienie, aby uniknąć uszkodzenia maszyny.

Jako opcja dostępne jest sterowanie zespołem
żniwnym funkcji AutoLevel oraz wysokością cięcia.
Płynne przejście z jednej strony na drugą pozwala
utrzymać stałą wysokość cięcia z wysoką
czułością dzięki współpracy wysokiej jakości
układu hydraulicznego i elektronicznego.

www.masseyferguson.pl
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Jakie znaczenie
przykładasz do
silnika Twojego
kombajnu?

Możemy obiecać, że silnik AGCO POWER zaprojektowano z myślą o
spełnieniu najnowszych regulacji dotyczących emisji i wyposażono w
technologię SCR trzeciej generacji, co oznacza, że jest to jedna z najbardziej
zaawansowanych konstrukcji dostępnych na rynku. Ma mniejszy wpływ na
środowisko, a koszty operacyjne będą jednymi z najniższych w branży.
Są to bardzo ważne parametry.
Ponadto bardzo ważne jest, jak działa maszyna — jesteśmy w stanie
powiedzieć, że silnik jest sterowany tak żeby generować płaską krzywą
momentu obrotowego potrzebnego przez kombajn do stałej pracy pod
obciążeniem, niezależnie od warunków. To w połączeniu z używanymi przez
nas napędami o niskim poziomie tarcia daje niewiarygodnie niskie zużycie
paliwa na tonę materiału oraz fantastyczne oszczędności

Marka Massey Ferguson oraz jej dystrybutorzy i dealerzy są zawsze przygotowani i gotowi
na dodatkowe działania, aby zapewnić wsparcie do sprzedanych maszyn.

Rolnictwo może być trudną działalnością, właśnie dlatego zapewniamy naszym klientom wsparcie, którego
potrzebują w najgorętszym okresie roku. Nasi dealerzy dokładają wszelkich starań, aby znaleźć produkt
odpowiedni do indywidualnych potrzeb danego klienta i następnie zapewniają wsparcie z najlepszym serwisem,
częściami i rozwiązaniami awaryjnymi. Będziesz należeć do dedykowanej rodziny wysoce wykwalifikowanych
specjalistów, których głównym celem jest zapewnienie wsparcia serwisowego najwyższej jakości.
Doskonale rozumiemy rolnictwo i jesteśmy świadomi pojawiających się wyzwań. Właśnie dlatego nasi dealerzy
są w stanie pomóc w stworzeniu planu na przyszłość pełną sukcesów. Zapytaj swojego dealera o nasze plany
finansowania, które obejmują leasing, wynajem z opcją wykupu oraz kredyty.
Możesz również zabezpieczyć swoje zasoby z planem przeglądów i rozszerzonej gwarancji MF Care* — jest
to pełny pakiet, którego celem jest zapewnienie pełnej opieki nad kombajnem, w tym rutynowych konserwacji,
pokrycia kosztów napraw oraz pełnej gwarancji wspieranej przez firmę AGCO.
*Plan przeglądów i rozszerzonej gwarancji MF Care może nie być dostępny lub może zależeć od danego regionu. Aby sprawdzić dostępność tego planu w
danym regionie, należy skontaktować się z dealerem marki Massey Ferguson. Mają zastosowanie Warunki i zastrzeżenia.
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MF ACTIVA 7344
Zespół żniwny ze standardowym
sterowaniem Terra Control
Szerokość cięcia (m)
Częstotliwość cięcia (liczba uderzeń/min)
Przenośnik pochyły ze standardowym rewersem
Łańcuchy (liczba)
Bęben
Średnica (mm)
Szerokość (mm)
Cepy (liczba)
Klepisko
Pręty (liczba)
Kąt opasania (stopnie)
Moduł ABC
Pręty (liczba)
Pozycja (liczba)
Wytrząsacze słomy
Wytrząsacze słomy/stopnie (liczba)
Powierzchnia separacji (m2)
Sita
Powierzchnia czyszczenia (m2)
Powrót niedomłotów
Wentylacja
Wentylator
Prędkość obrotowa (obr/min)

4,8 - 7,6
1254
3
600
1340
8
12
120 stopni
2
3
5/4
6,72
4,67
bęben
wolumetryczny
350 - 1050

MF ACTIVA 7344
Zbiornik na ziarno
Pojemność (litry)
Prędkość wyładunku (l/s)
Wysokość rury wyładunkowej (m)
Długość rury wyładunkowej (m)
Cicha kabina z klimatyzacją
Klimatyzacja
Ogrzewanie
Monitor wydajności (czujnik strat)
Podgrzewane i regulowane lusterka wsteczne
Komputer pokładowy
Silnik
Typ
Moc maksymalna w KM (kW)
Alternator (A)
Zbiornik na paliwo (l)
Przekładnia
Typ
Skrzynia biegów (liczba przełożeń)
Hamulce główne
Opony
Opony przednie
Opony tylne

6500
85
4,20
4
l
l
l
l
l
AGCO POWER 7,4 l
218 KM (162,5 kW)
120
450  
Hydrostatyczna
3
Tarczowe
620/75 R30
400/70-20

l Wyposażenie standardowe   m Wyposażenie dodatkowe

Lista wyposażenia dodatkowego
Rozrzutnik plew
Elektrycznie sterowane deflektory rozdrabniacza słomy
Zestaw do kukurydzy
Zestaw do roślin z drobnym ziarnem
Dodatkowe oświetlenie robocze
Opony z przodu i z tyłu — do 800/75 R32
4WD
Wyposażenie do ryżu

Klepisko sekcyjne
Monitor z kamerą
Miernik plonów
Czujnik wilgotności
Lodówka
Zestaw do groszku i fasoli
Sprężarka powietrza
Poziomowanie poprzeczne hederu (GSAX)

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Jednakże mogą
wystąpić niedokładności, błędy i pominięcia, a szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji mogą zmienić się w dowolnym momencie bez
powiadomienia. W związku z tym należy potwierdzić u dealera lub dystrybutora maszyn Massey Ferguson wszystkie szczegóły specyfikacji przed
dokonaniem zakupu.
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WWW: www.MasseyFerguson.pl
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonPolska
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com
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