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LINIA TD PRZETRZĄSACZY MF
Najnowsza generacja przetrząsaczy o wysokiej wydajności
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Spis treści

Przetrząsacze Massey Ferguson linii TD
Kiedy myślimy o suszeniu siana, prawie niemożliwe jest pokonanie Matki Natury. Oczywiście rolnicy
od kiedy tylko zaczęli siać ziarno w ziemi, od zawsze wykorzystywali zasoby naturalne (takie jak
wiatr i słońce). Dzisiaj można wspomóc działanie darów Matki Natury poprzez rozłożenie plonów przy
użyciu profesjonalnej klasy przetrząsacza Massey Ferguson linii TD.

LINIA TD
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Taka sama liczba zębów super C po obu stronach,
w połączeniu z modułem zapobiegającym stratom
gwarantuje idealne mieszanie. Wytrzymałość i
wszechstronność.

Bardzo wytrzymała rama o grubych
ścianach gwarantuje niezwykłą
sztywność i trwałość.
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Wszystkie modele MF są proste w ustawieniu, pozwalają szybko i w wydajny sposób przetrząsać siano na całej
szerokości roboczej. Modele MF TD 454,
MF TD 524, MF TD 676 i MF TD 776 wyposażono również w zsynchronizowane unoszenie zewnętrznych wirników za
pośrednictwem scentralizowanego hydraulicznego podnośnika oraz siłowników ciśnieniowych, aby zagwarantować
optymalną wydajność i wyeliminować jednostronne składanie — nawet na wzniesieniach.

System SLS (ang. Security Lock System) zapobiega
uszkodzeniu napędu podczas operacji składania.

Dostępne wersje zawieszane,
zaczepiane i z podwoziem
transportowym.

Ramiona z gładkimi stalowymi
palcami zapewniają doskonały rozkład
mocy bez przyczepiania się upraw.

W pełni obudowana głowica wirnika to
gwarancja minimalnej obsługi technicznej i
konserwacji oraz długiego okresu eksploatacji.

Zachodzenie na siebie pól pracy wirników
zapobiega utracie cennych plonów.

FROM MASSEY FERGUSON

Jedenaście modeli MF o szerokości roboczej przetrząsania od 4,5 do 12,7 m. Każdy z nich oferuje łatwo regulowane
kąty rozrzutu (15, 18 i 20,5 stopni), co pozwala dostosować ustawienia do wszystkich upraw i materiałów.

www.masseyferguson.pl
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Funkcje gwarantujące wysoką jakość
Przetrząsacze MF
z trójpunktowym
podnośnikiem
Wszechstronne
przetrząsacze MF o
wysokiej wydajności to
prawdziwie uniwersalne
maszyny dzięki ich
doskonałej jakości pracy
oraz uniwersalności.
Przetrząsacze
MF, zawieszane
i z podwoziem
transportowym
Przetrząsacze MF
umożliwiają szybki i
bezpieczny transport —
kompaktowe na drodze,
szeroki zasięg na polu.

Napęd zapewniany przez wał sześciokątny oraz uniwersalne przeguby

Głowica wirnika
Głowice karuzeli
Massey Ferguson mają
zamkniętą konstrukcję, co
zapewnia ochronę wszystkich
ważnych elementów przed
zabrudzeniami i pyłami. Taka
konstrukcja zapewnia wiele lat
bezproblemowej pracy.

Zespół napędowy
Poszczególne karuzele
napędzane są wałem
sześciokątnym oraz solidnymi
uniwersalnymi przegubami.
Tego typu przenoszenie
mocy pozwala uniknąć
luzów, gwarantuje płynność i
niezawodność.

Rama
Wszystkie przetrząsacze siana MF są wyposażone w
grubościenne, kwadratowe ramy rurowe o solidnych
rozmiarach, co zapewnia fantastyczną sztywność oraz
bardzo długi okres eksploatacji.
Ramy poszczególnych karuzel połączone są solidnymi
przegubami ze specjalnymi tulejami krzyżowymi i
utwardzanymi sworzniami. Wszystkie przeguby można
ponownie przesmarować, co zapewnia dodatkową
niezawodność i trwałość. Gwarantuje to optymalne
działanie nawet po wielu latach eksploatacji.

Efekt grzebienia — wyłącznie z zębami o bokach
równej długości
Wyłącznie zęby o równych wymiarach pozwalają uzyskać optymalne mieszanie
wysokiej - jakości paszy. To zjawisko nosi nazwę efektu grzebienia, gdyż w
trakcie tego procesu różne warstwy materiału są ze sobą idealnie mieszane i
obracane, co zapewnia optymalną produkcję wysokiej jakości paszy.
Zęby o równej długości to dodatkowa korzyść związana z faktem, że nie są
potrzebne zęby do strony prawej i lewej, lecz tylko jeden rodzaj zębów, co
znacząco ułatwia proces zarządzania częściami zamiennymi.

Ramiona z zębami
Ramiona zębów są zbudowane z wytrzymałego pręta z galwanizowanej
stali nierdzewnej, co zapewnia szeroką powierzchnię styku zębów i tarcz
karuzelowych. Gwarantuje to doskonałe przenoszenie mocy nawet przy
najsurowszych warunkach pracy. W sytuacji nierównego podłoża następuje
optymalne pochłonięcie występujących naprężeń.
Wszystkie przetrząsacze Massey Ferguson są wyposażone w zabezpieczenie przed
utratą zębów w standardzie. Chroni to podążające maszyny oraz cenne zwierzęta
hodowlane. Zęby są zabezpieczone pod ramieniem zębów. Takie rozmieszczenie
zapewnia gładkość górnej strony, dzięki czemu nie dojdzie do zaczepienia się tam
zbieranych materiałów. Zapewnia to również większą swobodę ruchu zębów, co
przyczynia się do optymalnego przetwarzania wysokiej jakości paszy.

Pozycja transportowa

Szeroka powierzchnia kontaktu zapewnia optymalne
przenoszenie mocy

Super C – funkcja gwarantująca wysoką jakość
Rozwiązanie Super C gwarantuje wysoką trwałość oraz oznacza ekstremalnie
długi okres użytkowania. Zęby używane przez firmę Massey Ferguson muszą
przejść test i przetrwać 200 000 uderzeń bez uszkodzenia. Stosowane są
specjalne etapy procesowe, aby zwiększyć wytrzymałość, elastyczność i
trwałość zębów.

Średnica zęba 9,5 mm

6 uzwojeń

Średnica zwoju 70 mm

Wysokiej jakości zęby Super C
Massey Ferguson

Zęby Super C mają średnicę zęba 9,5 mm, średnicę uzwojenia 70 mm i
obejmują sześć uzwojeń, dzięki czemu są najwydajniejszym rozwiązaniem
na rynku i cechuje je wysoka jakość produkcyjna typowa dla każdego
przetrząsacza siana Massey Ferguson.
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Najlepsze żniwa — szybkie i z niskim ubijaniem
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Przetrząsacze MF, zaczepiane i z podwoziem transportowym
Zaczepiane
Maszyny MF TD 1008 TR Hydro i MF TD
1310 TR Hydro zapewniają dużą szerokość
roboczą przy ogólnie kompaktowym pakiecie.
Idealne do wykorzystania razem z małymi
ciągnikami. Te maszyny są doskonale
dostosowane do nierównego i górzystego
terenu. Dostępna w standardzie funkcja
zachodzenia na siebie pól pracy wirników
zapobiega utracie cennych plonów na
uwrociach. Funkcja składania hydraulicznego
wykorzystuje siłownik jednokierunkowy do
prostego, zsynchronizowanego składania.
Podwozie transportowe
MF TD 776 TRC, MF TD 868 TRC,
MF TD 1008 TRC i MF TD 1310 TRC to
przetrząsacze, które można wygodnie
przymocować do belki zaczepowej ciągnika.
Dzięki szerokości roboczej od 7,70 do 12,7 m
można z łatwością pracować na bardzo dużych
areałach. Szerokie nadwozie transportowe
oraz kompaktowa pozycja transportowa to
gwarancja bezpiecznego i szybkiego przejazdu
z pola na pole — idealnego do zakończenia
prac w związku z załamaniem pogody lub
innymi ograniczeniami czasowymi.
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Dzięki systemowi SLS (ang. Security
Lock System) Massey Ferguson uzyskano
gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa
maszyny podczas operacji składania. SLS to
automatyczny, - aktywowany hydraulicznie
system wyłączania i pozycjonowania, ze
zintegrowanym zabezpieczeniem, które
przerywa przepływ mocy do karuzel,
kiedy połówki maszyny są złożone.

W rezultacie zagwarantowano wysoki poziom
bezpieczeństwa w pozycji transportowej oraz
podczas prac konserwacyjnych. Ograniczono
do minimum również możliwość uszkodzenia
mechanizmu przekazywania mocy w przypadku
nieprawidłowego działania.
Wygodna obsługa, która sama się broni
Wirniki można łatwo składać i rozkładać za
pomocą hydraulicznego systemu sterowania
sekwencyjnego, który obsługuje się
bezpośrednio z poziomu fotela operatora.

System SLS

LINIA TD
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Idealne warunki pracy
Podobnie jak w przypadku wszystkich
przetrząsaczy siana Massey Ferguson, pasza
jest zbierana przez zęby i delikatnie obracana, w
toku którego to procesu nie dochodzi do żadnych
uszkodzeń. Następuje utworzenie lekkiej, sypkiej i
dobrze wymieszanej masy paszowej, co pomaga
w zagwarantowaniu najwyższej jakości produktu
końcowego. Dzięki centralnemu systemowi
rozrzutu montowanemu w standardzie,
krawędzie pola już nigdy nie będą stanowiły
problemu. Wszystko to daje w rezultacie
wysokiej jakości paszę, do ostatniego źdźbła
trawy. Dzięki systemowi regulacji kąta rozrzutu
można zawsze dostosować maszynę do bieżącej
sytuacji żniwnej. W pozycji roboczej podwozie
transportowe jest złożone przed karuzelami,
co zapewnia optymalny środek ciężkości.
W rezultacie podwozie nie stoi na ścieżce wyrzutu
paszy, a obciążenie centralnymi karuzelami jest
ograniczone do minimum — idealne warunki
wstępne do tworzenia wysokiej jakości paszy.

Zęby o równych bokach

www.masseyferguson.pl
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Dane techniczne
Zawieszane
Model
Kategoria montażowa
Przybliżona szerokość robocza (m)
Przybliżona szerokość transportowa (m)
Przybliżona wysokość postojowa (m)
Karuzele
Ramiona zębów na karuzelę
Zabezpieczenie przed utratą zębów
Opony
Przybliżone zapotrzebowanie na moc
(kW/KM)
Zawory hydrauliczne
Prędkość obrotowa WOM (obr./min.)
Wałek WOM
Panele ostrzegawcze
Oświetlenie elektryczne
Przybliżona masa (kg)

MF TD 454 DN
Kat. I i II
4,50
2,65
2,40
4
6
l
16 / 6.50-8

MF TD 524 DN
Kat. I i II
5,20
3,00
2,60
4
6
l
16 / 6.50-8

MF TD 676 DN
Kat. I i II
6,60
2,90
3,30
6
6
l
16 / 6.50-8

MF TD 776 DN
Kat. I i II
7,70
3,00
3,65
6
6
l
6 x 16 / 6.50-8

MF TD 868 DN
Kat. I i II
8,60
2,90
3,30
8
6
l
6 x 16 / 6.50-8
2 x 18,5 / 8.50-8

22/30

22/30

30/41

60/82

70/95

1 X 1-kier.
540
Przeciążeniowy
(sprzęgło promieniowe)
l
m
574

1 X 1-kier.
540
Przeciążeniowy
(sprzęgło promieniowe)
l
m
606

1 X 1-kier.
540
Przeciążeniowy
(sprzęgło promieniowe)
l
m
822

MF TD 1008 TR HYDRO
Dyszel
10,20
2,78
6,83
8
6
l
16/6,50-8

MF TD 1310 TR HYDRO
Dyszel
12,70
2,78
8,07
10
6
l
16/6,50-8

35/48

45/61

1 X 1-kier.
540
Przeciążeniowy
(sprzęgło promieniowe)
m
m
1090

1 X 1-kier.
540
Przeciążeniowy
(sprzęgło promieniowe)
m
m
1305

Zaczepiane
Model
Kategoria montażowa
Przybliżona szerokość robocza (m)
Przybliżona szerokość transportowa (m)
Przybliżona długość transportowa (m)
Karuzele
Ramiona zębów na karuzelę
Zabezpieczenie przed utratą zębów
Opony karuzel
Przybliżone zapotrzebowanie na moc
(kW/KM)
Zawory hydrauliczne
Prędkość obrotowa WOM (obr./min.)
Wałek WOM
Panele ostrzegawcze
Oświetlenie elektryczne
Przybliżona masa (kg)

1 X 1-kier.
1 X 1-kier., 1 X 2-kier.*
540
540
Sprzęgło z zabezpieczeniem przeSprzęgło z zabezpieczeniem przeciążeniowym (sprzęgło promieniowe) ciążeniowym (sprzęgło promieniowe)
l
l
m
m
946
1 172
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Model
Kategoria montażowa
Przybliżona szerokość robocza (m)
Przybliżona szerokość transportowa (m)
Przybliżona długość transportowa (m)
Karuzele
Ramiona zębów na karuzelę
Zabezpieczenie przed utratą zębów
Opony karuzel
Opony nadwozia
Przybliżone zapotrzebowanie na moc
(kW/KM)
Zawory hydrauliczne
Prędkość obrotowa WOM (obr./min.)
Wałek WOM
Panele ostrzegawcze
Oświetlenie elektryczne
Przybliżona masa (kg)

MF TD 776 TRC
Dyszel
7,7
3,0
4,48
6
6
l
4 x 16 / 6.50-8
2 x 18,5 / 8.50-8
215/65-16

MF TD 868 TRC
**
8,6
3,0
4,4
8
6
l
6 x 16 / 6.50-8
2 x 18,5 / 8.50-8
10.0 / 80-12

MF TD 1008 TRC
**
10,2
2,94
5,7
8
6
l
6 x 16 / 6.50-8
2 x 18,5 / 8.50-8
10.0 / 75-15,3

MF TD 1310 TRC
**
12,7
2,94
5,7
10
6
l
8 x 16 / 6.50-8
2 x 18,5 / 8.50-8
10.0 / 75-15,3

30/41

40/54

40/54

66/90

1 X 1-kier.
540
Sprzęgło z zabezpieczeniem
przeciążeniowym
(sprzęgło promieniowe)
l
l
1237

1 X 2-kier.*
540
Sprzęgło z zabezpieczeniem
przeciążeniowym
(sprzęgło promieniowe)
l
l
1 660

1 X 1-kier., 1 X 2-kier.*
540
Sprzęgło z zabezpieczeniem
przeciążeniowym
(sprzęgło promieniowe)
l
l
1 860

1 X 1-kier., 1 X 2-kier.*
540
Sprzęgło z zabezpieczeniem
przeciążeniowym
(sprzęgło promieniowe)
l
l
2 160

* zawór dwukierunkowy z pozycją pływającą
** Nie trzeba mocować maszyny do dyszla holowniczego. Należy zawsze przestrzegać przepisów dotyczących sprzętu łączącego ciągnik i maszynę, które obowiązują w danym regionie lub kraju.
- Niedostępne/nie dotyczy

l Wyposażenie standardowe m Wyposażenie opcjonalne

Na ilustracjach przedstawiono sprzęt specjalny. Niektóre maszyny są dostępne tylko w wybranych krajach.
Przedstawione ilustracje niekoniecznie odpowiadają najnowszej wersji wyposażenia standardowego.
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Podwozie transportowe
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