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A Massey Ferguson minőségi megoldásokat kínáló 
betakarítási központja, a precíziós gyártás és tervezés hazája

Ez az a hely, ahol minden gép életre kel, ahol sok apró alkatrész egy 
hihetetlen képességű géppé áll össze. A breganzei kombájngyár a 
gyönyörű Vicenza tartományban található Olaszországban. A világszerte 
található különböző Massey Ferguson gyárakhoz hasonlóan a breganzei 
gyár is hosszú, büszke múltra tekint vissza a mezőgazdasági gépgyártás 
történetében. 

Breganzében középkategóriába tartozó, hibrid és 8 szalmarázó ládás 
Massey Ferguson kombájnok készülnek az európai, afrikai és közel-
keleti piacok számára. Ez a modern, 25 hektáron működő létesítmény 
több mint 600 embert foglalkoztat. A breganzei gyárban a kombájnokat 
elkötelezett csapat állítja elő a legmodernebb technológiával, a 
legmagasabb műszaki és minőségi elvárások szerint.

Napjainkban Breganzében különböző cséplési technológiát alkalmazó 
kombájnok készülnek. Minden kombájn egy sor FreeFlow vagy 
PowerFlow vágóasztallal szerelhető fel, amelyek különböző méretekben 
kaphatók, és céljuk a betakarítási sebesség és hatékonyság 
maximalizálása a terményveszteség minimalizálása mellett.

Vitathatatlan sokoldalúság    
Az MF ACTIVA 7340 kombájn a legmagasabb elvárásoknak 
megfelelően épült. Ez a rugalmas és megbízható gép 
kíméletesen kezeli mind a gabonát, mind pedig a szalmát. 
Egy rendkívül hatékony 4 hengeres motorral felszerelve 
minimalizálja a betakarítás költségeit a tulajdonosa számára.

A kifejezetten erre a célra tervezett fülke az ergonomikusan 
elhelyezett kezelőszervekkel és panorámaszerű kilátással 
csendes, kényelmes környezetet biztosít a kezelők számára.

  

Breganze, 
Olaszország

MF ACTIVA 7340

Tartalomjegyzék

MF ACTIVA 7340 176 LE
5 
szalmarázó

5200 literes 
magtartály

Vágóasztal mérete 4–6 méter
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Az Elegance fülke
Könnyítse meg az életét

Fő vezérlő műszerfal

Az Elegance fülkét úgy tervezték, hogy ideális és 
termelékeny munkakörnyezetet biztosítson a kezelő 
számára. Praktikus kényelmet és tökéletes komfortot 
biztosít, még a hosszú munkával töltött órák után is.  

A kezelőszervek ergonomikusan vannak elhelyezve, 
megkönnyítve és leegyszerűsítve a kombájn üzemeltetését. 
Jellemzői többek között a légkondicionálás, fűtés, állítható 
tükrök és a kiváló szabad kilátás.

A magasságvezérlés-visszajelző, tengelyfordulatszám-
felügyelet és a hektárszámláló az alapfelszereltség részét 
képezik.

Az ergonomikus többfunkciós kar segítségével a kezelő 
teljesen irányítása alatt tarthatja a gépet.

01 Motollaemelés/   
 -süllyesztés
02 Motolla előre/hátra
03 Vágóasztal fel/le
04 Motolla lassabban
05 Motolla gyorsabban
06 Ürítő bekapcsolása
07 Ürítő kikapcsolása
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Cséplési minőség, 
a kombájn lényege

Utóverő

Független 
dobkosár-állítás

ABC dobkosár

Nagy igénybevételre 
tervezett cséplődob

Változó osztásköz

Több részre osztott 
dobkosár (keskeny és 
széles opció)

A cséplőrendszer elemei úgy lettek optimalizálva, hogy mindenféle terményhez 
megfelelőek legyenek. Egy robusztus, 600 mm átmérőjű, 1340 mm széles,  
nyolc verőléccel ellátott kényszerhajtású cséplődob kíméletesen csépeli a terményt. 
A termények széles választékát képes kezelni, a fűmagtól az apró 
szemesterményen keresztül egészen a kukoricáig.

A dobkosár előre- és hátraállítása a termény változó körülményeinek megfelelően a 
fülkéből egyedülállóan megoldható. A dobkosár osztásköze változó, ami kiváló cséplést 
tesz lehetővé az első résznél és maximális magleválasztást a második résznél.

Az ABC dobkosár a fő dobkosár hátulján található, így növeli a leválasztási kapacitást. 
A legjobb teljesítmény elérése érdekében háromféle pozícióba állítható, 20%-kal 
növelve a leválasztási felületet.

Az opcionálisan rendelhető több részre osztott dobkosár gyors cserét tesz lehetővé 
az apró szemesterményről a nagy szemű gabonákra való átálláskor.

Opcionális rizs cséplődob és dobkosár
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Nagy leválasztási teljesítmény 
A hosszú szalmarázó ládák 4, 
„aktív homlokfallal” kialakított 
lépcsővel rendelkeznek. Az 
egyenként 21 cm magas lépcsők 
alkotják a szelelőnyílásokat. Ezek a 
legmagasabbak bármely hagyományos 
kombájnhoz viszonyítva. Az első 
lépcsők a kukorica betakarításhoz 
erősebb anyagból készülnek.

Nagy áteresztőképességű rosták
A magtálca ellenirányú mozgással 
felkeveri a dobkosárból érkező anyagot, 
hogy a nagy teljesítményű ventilátor 
a két különálló rétegbe rendeződő 
terményt és pelyvát leválaszthassa. 
A teljes mértékben állítható rosták 
speciális kialakításúak, függőleges 
fülecskékkel rendelkeznek; mindez 
tökéletes szemtisztaságot biztosít 
bármilyen termény esetén. A tisztításhoz 
való eltávolításuk nagyon egyszerű, csak 
minimális erőfeszítést igényel.

Szalmaminőség
A kiváló minőségű szalma bizonyítja a cséplőrendszer kíméletességét és egyenletes rendet képez, amely tökéletesen alkalmas kerek, kis-, 
vagy nagyméretű szögletes bálák készítésére. A tökéletes rendméret eléréséhez a szabványos rendterelők lehetővé teszik a szükséges 
szélesség beállítását. Nedves körülmények között a rendemelők könnyen felszerelhetők. A szalma minőségének ilyen módon történő 
megőrzése révén még alacsonyabb lesz az üzemanyag-fogyasztás, ezáltal tovább csökkennek a betakarítás költségei.
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A mezőgazdaság sokszor kemény üzleti vállalkozás, ezért gondoskodunk arról, hogy Ön támogatást kapjon, amikor csak 
szüksége van rá, különösképpen az év kritikus időszakaiban. Márkakereskedőink elkötelezettek az iránt, hogy megtalálják 
az Önnek legmegfelelőbb terméket, majd utána a legjobb szervizszolgáltatást és alkatrészellátást nyújtsák az Ön 
tevékenységének támogatása érdekében. Ezzel Ön egy elkötelezett, magasan képzett szakemberekből álló család tagjává 
válik, akiknek legfőbb célja valódi, csúcsminőségű szerviztámogatást nyújtani az Ön számára. 

Mi ismerjük a mezőgazdaságot és azokat a kihívásokat, amelyekkel minden gazdálkodó szembesül, ezért 
márkakereskedőink segíteni tudnak Önnek a sikeres jövő megtervezésében. A lízinget, részletfizetést, szerződéses bérleti 
és hitellehetőségeket egyaránt magukban foglaló finanszírozási megoldásainkkal kapcsolatban forduljon a területileg 
illetékes márkakereskedőhöz. 

Bebiztosíthatja eszközeit a „manager” szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv segítségével. A manager szerviz- és 
kiterjesztettgarancia-terv* egy komplett csomag, amelynek célja a kombájn átfogó védelme, ideértve a tervszerű 
karbantartást, a javítást és az AGCO által teljesen lefedett garanciát.

Teljes támogatás. 
Ott leszünk, amikor szüksége van rá.
Forgalmazói és márkakereskedői hálózatával együttműködve a Massey Ferguson mindig kész 
mindent megtenni az Ön által vásárolt gép műszaki támogatása érdekében, akkor is, ha ez a 
megszokottnál több erőfeszítést igényel.

* Előfordulhat, hogy a manager szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv nem áll rendelkezésre, vagy elérhetősége piacfüggő.  
Kérjük, érdeklődjön Massey Ferguson márkakereskedőjénél, hogy megtudja, elérhető-e a szolgáltatás az Ön régiójában. A szolgáltatás csak bizonyos feltételekkel vehető igénybe.

Mennyire tartja fontosnak a 
kombájn motorját?

Biztosíthatjuk Önt, hogy az AGCO POWER 4 hengeres 4,9 literes motor a 
harmadik generációs SCR technológia alkalmazásával megfelel a legújabb 
károsanyag-kibocsátási előírásoknak, vagyis ez az egyik legfejlettebb 
konstrukciójú motor a piacon. A környezet számára kisebb terhelést 
jelent, üzemeltetési költségei pedig a legalacsonyabbak közé tartoznak 
az iparágban. 

Azonban az is fontos, hogy hogyan teljesít – kijelenthetjük, hogy az 
üzemanyag-ellátását úgy terveztük, hogy lapos nyomatékgörbéje legyen, 
olyan, amilyenre egy kombájnnak szüksége van ahhoz, hogy terhelés 
alatt, a körülményektől függetlenül, állandó teljesítményt nyújthasson. 
Ez az alacsony súrlódású hajtással párosítva hihetetlenül alacsony 
tonnánkénti üzemanyag-fogyasztást és kiváló üzemanyag-
felhasználást eredményez.
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MF ACTIVA 7340
Vágóasztal az alapfelszereltséghez tartozó Terra control funkcióval 

Vágásszélesség (m) 4,2–7,6 m
Vágási frekvencia (löket/perc) 1220

Ferdefelhordó az alapfelszereltséghez tartozó visszaforgatás 
funkcióval

Láncok száma (db) 3
Dob

Átmérő (mm) 600
Szélesség (mm) 1346

Cséplő verőlécek száma (db) 8
Dobkosár

Rudak száma (db) 12 
Átfogási szög (fok) 106 fok

ABC cséplőmodul
Rudak száma (db) 2

Helyzet (db) 3
Szalmarázó ládák

Szalmarázó ládák / lépcsők (db) 5/4
Leválasztó felület (m2) 5,73

Rosták
Rostafelület (m2) 4,67

Maradék visszahordás dob
Szelelés
Ventilátor volumetrikus

Fordulatszám (ford./perc) 350 - 1050

MF ACTIVA 7340
Magtartály

Űrtartalom (liter) 5200
Ürítési sebesség (liter/másodperc) 72

Ürítőcső magassága (m) 4,20
Ürítőcső hossza (m) 4

Csendes fülke légkondicionálással
Légkondicionáló rendszer l

Fűtés l

Fedélzeti számítógép l

Motor l

Típus AGCO POWER, 4 hengeres, 4,9 literes
Teljesítmény LE (kW) 176 LE (129 kW)
Üzemanyagrendszer Elektronikus befecskendezés

Üzemanyagtartály (liter) 450 (AdBlue® 80 liter)
Sebességváltó

Típus Hidrosztatikus
Fokozat (db) 3

Fő fékek Tárcsafék
Gumiabroncsok

Elülső gumiabroncsok 620/75 R30
Hátsó gumiabroncsok 400/70-20

Pelyvaterítő
Kukoricakészlet
Aprómag-készlet
Kiegészítő munkalámpák
Szélesebb gumiabroncsok elöl és hátul
Szalmaszecskázó
Lánctalpak

Elektromos terelők a szalmaszecskázóhoz
Teljesítmény-felügyelet
Terményemelők
Hűtőláda
Elektromos állítású rosták
Terményveszteség-felügyelet

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban található információk a lehető legpontosabbak és legaktuálisabbak legyenek. 
Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, hibák és kihagyások, és a műszaki adatok egyes részletei előzetes értesítés nélkül, bármikor 
módosulhatnak. Vásárlás előtt ezért minden műszaki adatot egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával.

Műszaki adatok

l Standard   m Opcionális 

Opcionális tartozékok listája

Teljes támogatás. 
Ott leszünk, amikor szüksége van rá.
Forgalmazói és márkakereskedői hálózatával együttműködve a Massey Ferguson mindig kész 
mindent megtenni az Ön által vásárolt gép műszaki támogatása érdekében, akkor is, ha ez a 
megszokottnál több erőfeszítést igényel.

Freeflow asztal terményemelőkkel
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