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Novi kombajni MF ACTIVA Massey Ferguson, z vgrajenimi
najmodernejšimi motorji
Massey Ferguson za sezono 2016 uvaja na tržišče dva nova kombajna – novi MF
7340 ACTIVA z novim modernim štiri-valjnim motorjem in MF 7344 ACTIVA s šestvaljnim motorjem.

Kombajn MF Activa 7340 ima vgrajen najmodernejši in visoko-tehnološki 176 KM močan motor
AGCO POWER s 4,9 litra prostornine in štirimi valji ter novo tehnologijo motorja, ki povečuje
območje moči. S tem zmore štiri-valjni motor za ta razred neprimerljivo zmogljivost, učinkovitost
in gospodarnost.
„Že dolgo je od tega kar so bili kombajni opremljeni s štiri-valjnim motorjem“, je rekel Adam
Sherriff, direktor marketinga Powered Harvesting Massey Ferguson. „V praktični uporabi nudi
prednosti šest-valjnega motorja, pri tem pa je manjši in lažji.“
Prostorninsko močan 4,9-litrski motor s štirimi valji in štiri-ventilno tehniko razpolaga s četrto
generacijo sistema za vbrizgavanje goriva na istem vodu (Common-Rail) in s tehnologijo SCR,
ki ne potrebuje vzdrževanja, zagotavlja nizko porabo goriva in tudi ustreza aktualnim predpisom
za emisije izpušnih plinov.
Nov motor prinaša tudi nov terminal v kabini, ki je priključen prek CAN-bus priključka. Barvni
zaslon prikazuje celo vrsto podatkov o zmogljivostih motorja in kombajna.
Nadalje je izboljšana sekcijska-mlatilna košara, ki se jo lahko opremi tudi z zbiralnikom kamenja
in omogoča višjo kakovost žetve različnih produktov. Voznik lahko ročno zasuka sprednjo stran
mlatilne košare, npr. zaradi zamenjave elementa za koruzo, ne da bi bilo potrebno pri tem
odstraniti poševni transporter.
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MF ACTIVA 7344 s šest-valjnim motorjem in rezalnikom PowerFlow
Novi MF ACTIVA 7344 nadomešča MF ACTIVA 7244 in je zdaj opcijsko na voljo tudi z 5,5 m
širokim rezalnikom PowerFlow. Na ta način ima uporabnik na voljo manjši kombajn z
nadpovprečno uporabnim rezalnikom, ki se še posebej izkaže pri žetvi repice. Tudi pri številnih
drugih poljskih pridelkih poskrbi za boljšo kakovost rezanja in povečano učinkovitostjo.
„Pri tem se učinkovitost poveča pri repici 73%, pri pšenici za 15% in pri ječmenu za 12%. Še
posebej učinkoviti je pri težjih pogojih dela, uporabnik lahko v kratkem času obdela velik del
žetve“, pojasnjuje g. Sherriff.
Že obstoječi asortiment rezalnikov FreeFlow z avtomatiko za višino rezanja TerraControl je še
nadalje na voljo v širinah od 4,2 m do 6,6 m.
Kombajn s 5-tresalniki MF ACTIVA 7344 je opremljen z novo-razvitim 218 KM močnim
motorjem AGCO POWER, ki ima 7,4 litrov prostornine in šest valjev. Robusten, varčen z
gorivom in obenem zmogljivi motor razpolaga z natančno uravnavanim vrtilnim momentom in
odzivnostjo, ki je potrebna za učinkovito uporabo kombajna.
Pri tem ima MF ACTIVA 7344 enak mlatilni boben in enako neodvisno nastavljivo mlatilno
košaro kot MF ACTIVA 7340. V tem kompletu je tudi enota ABC (Active Beater Concave), ki
poskrbi za optimalno kakovost mlatenja za vsak žetveni produkt in za vsako polje.
Kombajn ima vgrajeno enak večfunkcijski vzvod kot MF ACTIVA 7340, izdelan pa je v
popolnoma novem dizajnu. Z novo streho kabine, sivo lakiranim zgornjim delom in novim
krovom za slamo, ki je dodan asortimentu kombajnov Massey Ferguson. Opcijsko je na voljo
tudi priključna sklopka Rockinger s široko prirobnico
Nadaljnje informacije na: http://www.austrodiesel.at/produkte/maehdrescher.html

