
MASSEY FERGUSON

SÉRIA MF RB
Kombinácia balíkovača s variabilnou komorou a obaľovačom

MF RB 4160V Protec 
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MF RB 4160V Protec
Kombinácia balíkovača s obaľovačom

Či pracujete za daždivého alebo suchého počasia, pri balíkovaní siláže v úsilí o dosiahnutie 
najlepšej kvality a zachovanie maximálnej výživnosti je dôležitá každá sekunda. Kombinácia 
niekoľkých operácií šetrí čas, palivo, zvyšuje produktivitu a kvalitu.

Nový balíkovač MF RB 4160V Protec v sebe spája všetky výhody nášho balíkovača s 
variabilnou komorou, spojeného s integrovaným, špeciálne navrhnutým obaľovačom, pri 
rýchlom a efektívnom balíkovaní za jazdy.

Tento balíkovač ponúka na výber zberač pick-up so šírkou 2,25 m alebo 2,40 m s bezvačkovou 
konštrukciou, vysokú prevádzkovú rýchlosť, zníženú náročnosť údržby a zníženú hlučnosť.

Na zaručenie konzistentného rezania môže mať rezačka Xtracut 13, 
17 alebo 25 nožov.  

Systém konštantného tlaku (CPS) je kombináciou účinkov pružín a 
hydrauliky na zaručenie konštantného tlaku počas formovania balíka.
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Manipulácia s balíkom a balenie

Po presunutí balíka do stredu obaľovacieho stola, pred úplným zatvorením zadných dvierok sa začne otáčať 
hydraulicky poháňaná obaľovacia slučka a cyklus sa dokončí ešte predtým, ako bude na zabalenie pripravený 
ďalší balík. Jeho konštrukcia vydrží aj najväčšie namáhanie balíkmi, robustný rám a tichý podvozok si hladko a 
bez prílišnej námahy poradia s každým balíkom.

Aby sa balíky vykladali citlivo, obaľovací stôl sa spustí až tesne k zemi, čím sa minimalizuje rýchlosť 
kotúľania balíka, zabráni sa poškodeniu fólie a udrží sa ideálny tvar balíka. Prídavný sklápač balíkov 
zabraňuje odkotúľaniu balíkov a uľahčuje ich nakladanie na príves. Vodič si môže vybrať aj medzi 
automatickým a manuálnym režimom vykládky.

Okrem prenášacieho ramena má nová konštrukcia 
aj dve aktívne vodiace dosky po oboch stranách 
balíkovača, ktoré presne nasmerujú balík do stredu 
obaľovacej dosky a zaručujú rýchlejší a bezpečnejší 
prenášací cyklus. Pri práci na svahoch zvyšuje 
bezpečnosť jedinečný spôsob prenášania, pri ktorom 
sa prenášacie rameno na svahu pohybuje pomalšie 
a súčasne sa obaľovacia slučka zdvíha vyššie, aby 
mohol prijať balík. Zaručí sa tak bezpečný prísun 
balíka do obaľovača, a to aj na šikmom teréne. 

Prenášacie rameno

Aktívne pohybovanie doskou

Nová kombinovaná jednotka Protec má znížený uhol nadvihnutia pri zbere, čím sa znižuje celková 
výška balíkovača. Táto funkcia zvyšuje stabilitu a umožňuje bezpečnejšiu a rýchlejšiu prácu 
na svahu. Súčasne znižuje protitlak v podávacej oblasti, zjednodušuje tok zberových plodín a 
minimalizuje riziko zablokovania. 
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Vysokovýkonné balenie 
Nová kombinovaná jednotka má znížený zberový uhol, čo znižuje celkovú 
výšku balíkovača. Táto funkcia zvyšuje stabilitu a umožňuje bezpečnejšiu 
a rýchlejšiu prácu na svahu. Súčasne znižuje protitlak v podávacej oblasti, 
zjednodušuje tok zberových plodín a minimalizuje riziko zablokovania. 

Externý ovládací panel na zadnej strane 
balíkovača umožňuje ovládanie zadných dvierok, 
obaľovacej slučky a fóliových svoriek na uľahčenie 
výmeny, údržby alebo čistenia zvitku s fóliou.

Bezpečnú a pohodlnú prepravu z poľa 
na pole uľahčuje aj možnosť zloženia 
jednotky obaľovača.

Obaľovaciu slučku poháňa súprava dvoch 
gumových valcov, zaručujúcich dostatočný záber 
o povrch, eliminuje preklz a znižuje hlučnosť.

Dobu prevádzky na poli predĺži aj dvanásť 
držiakov valcov fólie na ľahko dostupných 
miestach a v pohodlnej výške po oboch stranách 
balíkovača. Dva náhradné valce sú na balíkovači.

Hydraulicky poháňaný obaľovací stôl tvoria dva valce a tri nekonečné pásy namontované na zváranom ráme so 
zvýšenou trvanlivosťou. Snímač pod stredovým pásom umožní, aby sa balenie začalo až po úplnom uložení balíka 
na stôl, zatiaľ čo štyri veľké bočné oporné valce balík pridržiavajú počas balenia na strede.
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Monitorovanie a ovládacie prvky

Balíkovač MF 4160V Protec si možno objednať s pripojením 
ISOBUS a použiť tak na ovládanie balíkovača monitor traktora.

Použitie jediného terminálu v kabíne traktora pre všetky náradia 
odstráni zmätok v kabíne, vodičovi zjednoduší a spresní 
ovládanie a sprístupní širokú škálu operácií s rôznymi strojmi.

Monitor E-Link Pro, štandardná súčasť modelu MF 4160V Protec, integruje technológiu ISOBUS a má veľkú jasnú obrazovku so 
skvelou prehľadnosťou množstva parametrov, poskytuje obsluhe viac informácií a možností ovládania balíkovača. Ak je traktor 
vybavený zbernicou ISOBUS, monitor traktora môže zobraziť všetky kľúčové informácie traktora a balíkovača na jednom mieste. 
Kombinácia balíkovača s obaľovačom je vybavená aj zadnou kamerou na zlepšenie ovládania obaľovača.

Jedným stlačením tlačidla sa satelitný obaľovač prestaví z pracovnej do prepravnej polohy na urýchlenie prejazdu na iné pole. 
Odtiaľto môžu byť ovládané všetky funkcie, vrátane nožových rámp, programovania sieťových aplikácií a systému Hydroflexcontrol.

Špecifické údaje o poli alebo o zákazníkovi, ako je počet balíkov alebo odpracovaných hodín, sa dajú ľahko nastaviť a získať z 
ponuky Sprievodca. Neskôr sa dajú exportovať cez prípojku USB, čo uľahčuje evidenciu a ďalšiu analýzu výkonnosti.
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Model MF RB 4160V Protec

Balíkovacia komora
Priemer, m 0,9 – 1,6

Šírka, m 1,23
Objem, m3 2,48

Maximálny napínací tlak pásu, barov 140/180
Mechanické uzamknutie komory l

Balenie do sieťoviny Varionet l

Zberač pick-up
Šírka, m 2,25/2,40

Šírka od krajného po opačný krajný vkladací prst, m 1,86/2,11
Rozstup vkladacích prstov zberača Pick-up, mm 64

Valec lisu s hrebeňom l

Plnenie
Rotor podávača l

Rezačka
Xtracut 13 l

Xtracut 17 m

Xtracut 25 m

Monitorovanie
E-Link Pro l

+ video obrazovka Camos l

Hydroflexcontrol l

Požiadavky na traktor
Odporúčaný výkon, kW/k 97/130
Vývodový hriadeľ, ot/min  540 

Hydraulické externé ventily 2 + LS
Pneumatiky 650/55 R26

Vzduchové brzdy l

Rozmery a hmotnosti
Prepravná dĺžka, m 5,90
Prepravná výška, m 3,15
Prepravná šírka, m 2,90

Približná hmotnosť, kg 6550
Voliteľná výbava

Otáčky vývodového hriadeľa 1000 m

Hydraulické brzdy m

Sklápač balíkov m

Tiahlo s guľovým závesom m

Štandardné špecifikácie

Bolo vynaložené maximálne úsilie, aby informácie uvedené v tejto publikácii boli najpresnejšie a najaktuálnejšie, 
ako je to možné. Môžu sa však vyskytnúť nepresnosti, chyby alebo opomenutia a podrobné špecifikácie môžu 
byť zmenené kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu je potrebné overiť si pred každou 
kúpou všetky špecifikácie u predajcu alebo distribútora spoločnosti Massey Ferguson.

l Štandardná špecifikácia
m Voliteľné

Kombinovaný servis na zvýšenie zisku a efektívnosti našich zákazníkov

Spoločnosť Massey Ferguson i jej distribútori a predajcovia vždy 
ochotne vynaložia maximálne úsilie na podporu vášho nákupu. 
Podnikanie v poľnohospodárstve môže byť náročné, preto 
vynakladáme maximálne úsilie, aby ste dostali pomoc vždy, keď 
ju budete potrebovať, pričom v rozhodujúcich ročných obdobiach.

Naši predajcovia určite nájdu ten správny výrobok a následne 
vás budú podporovať najlepším možným servisom, dodávkami 
náhradných dielov a zálohovaním. Stanete sa súčasťou 
špecializovanej rodiny nadšených špecialistov, ktorých prácou je 
poskytovať skutočnú a kvalitnú servisnú podporu.

Rozumieme poľnohospodárom a uvedomujeme si výzvy, ktorým 
každý z poľnohospodárov čelí, preto vám naši predajcovia môžu 
pomôcť pri plánovaní úspešnej budúcnosti. Spýtajte sa svojho 
predajcu na naše finančné plány, ktoré môžu zahŕňať lízing, 
splátkový predaj, nájomné zmluvy a úvery.

Svoje stroje môžete zabezpečiť aj komplexným balíkmi MFCare 
servis a predĺženej záruky*, zameranými na dosiahnutie 
komplexnej starostlivosti o váš stroj vrátane bežnej údržby, opráv 
a plnej záruky spoločnosti AGCO.

*Balíky MFCare servis a predĺženej záruky nemusia byť dostupné 
alebo môže závisieť od trhu. Dostupnosť vo vašom regióne si 
overte u predajcu spoločnosti Massey Ferguson. 



Zodpovedné riadenie lesného hospodárstva© AGCO Limited. 2018 | A-SK-16823/0818 | Slovensky/0818

® je celosvetová značka spoločnosti AGCO.

Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com


