
A MASSEY FERGUSONTÓL

MF TW sorozat
Vontatott körbála csomagoló

MF TW 130
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MF TW 130

Egyszerű és 
megbízható kialakítás 
a problémamentes 
működés érdekében

Az MF TW 130 egy egyszerű kialakítású, merev vázzal rendelkező csomagoló, kifejezetten alacsony csomagolóasztallal és 
félautomata vezérlőkkel a gyors és megbízható, problémamentes működés érdekében.

A csomagoló erős, hegesztett rakodókarral rendelkezik, amely egy gombnyomással könnyen felemeli az 1,30 m átmérőjű 
és akár 1.000 kg tömegű bálákat.

A terménytől és a körülményektől függően az üzemeltető könnyen beállíthatja a szükséges fóliarétegek 
számát. Az előfeszítő berendezést 500 mm-es vagy 750 mm-es tekercsekhez tervezték, és 55%-os 
vagy 70%-os feszítésre állítható a szorosabb csomagolás és a kevesebb fóliafelhasználás érdekében. 
Egy gyorskioldó rendszer segítségével gyorsan és könnyedén kicserélhetők az üres tekercsek.
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A bála kirakása rendkívül kíméletesen, a fólia sérülésének veszélye nélkül történik, köszönhetően annak, hogy a bála 
lerakásakor a csomagolóasztal a talaj közelébe billen. Opcionális bálabillentő is rendelhető, ami dombos viszonyok között 
megakadályozza a bálák elgurulását, növelve ezzel a biztonságot és csökkentve a bálák összegyűjtésére fordított időt.

Egyszerű beállítással a jobb oldali szállítókereket a 
középső orsó körül el lehet fordítani, így a teljes szállítási 
szélesség 2,50 m-ről 2,85 méterre bővíthető, ezáltal 
növelve a csomagoló stabilitását.

Az MF TW 130 csomagoló 
használható egy vagy két 
előzetesen becsomagolt bála 
szántóföldről való elszállítására.
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®  az AGCO világszerte használt védjegye.

Modell MF TW 130
Bálaátmérő (m) 0,90 - 1,30

Bálaszélesség (m) 1,25
Max. bálatömeg (kg) 1 000

Tömeg (kb.) (kg) 1 080
Szükséges hajtóteljesítmény (kW/LE) 30/41

Szállítási hossz (m) 4,70
Szállítási szélesség (m) 2,55
Szállítási magasság (m) 2,30

Hidraulikus csatlakozások 1x SA szabad áramlással
Ajánlott olajáram (l/perc // bar) 18-30 // 150

Elektromos csatlakozások 12V
Gumiabroncs mérete 10/70-15,30

Fóliatartó és vágószerkezet 1
Tartalék fóliatekercs tároló 3
Változtatható feszítők (%) 55 / 70

Vezérlőegység E-link Basic
Félautomata vezérlés l

Bálaszámláló l

Fordulatszámláló hangjelzéssel l

Fóliaszélesség, 750 mm l

Fóliaszélesség, 500 mm m

Világítás l

Bálabillentő m

Műszaki adatok 
alapfelszereltség esetén

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 viszonteladójával.

Kombinált szolgáltatások ügyfeleink profitjának és hatékonyságának növelésére

A Massey Ferguson és forgalmazói, valamint márkakereskedői 
mindig készek arra, hogy mindent megtegyenek munkagépe 
támogatásáért. 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.

Tulajdonát az MFCare szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv 
segítségével is biztosíthatja*: komplett csomag, amelynek célja a 
traktor átfogó védelme, ideértve a tervszerű karbantartást, a javítást 
és az AGCO által teljesen lefedett garanciát.

* Előfordulhat, hogy az MFCare szerviz- és kiterjesztettgarancia-
terv nem áll rendelkezésre, vagy elérhetősége piacfüggő. Kérjük, 
érdeklődjön Massey Ferguson márkakereskedőjénél, hogy megtudja, 
elérhető-e a szolgáltatás az Ön régiójában.

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

l Alapfelszereltség
m Opcionális


