
SERIJA MF TD 
OBRAČALNIKI

Najnovejša generacija visoko zmogljivih obračalnikov
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04 Massey Fergusonovi obračalniki serije TD
Pri sušenju sena je skoraj nemogoče premagati mati naravo. Kmetovalci 
seveda izkoriščajo naravne vire, kot sta veter in sonce, če so v zemljo posajena 
semena. Danes pa lahko materi naravi pomagate z raztrosom pridelka, in sicer 
z Massey Fergusonovim profesionalnim obračalnikom serije TD.

Robusten okvir z debelimi stranicami 
zagotavlja odlično togost in vzdržljivost.

Obračalni roglji super C omogočajo popolno 
obračanje krme z dodatkom za zmanjšanje izgube 
krme. Stabilni in prožni.



Vseh 12 modelov MF zagotavlja širino obračanja krme od 4,5 do 12,7 metra. Vsak prav tako omogoča 
preprosto nastavitev kotov raztrosa, in sicer 15, 18 in 20,5 stopinje, kar pa omogoča prilagodljivost vsem 
pogojem spravljanja sena in pridelka. 

Vsi modeli MF zagotavljajo preprosto nastavitev in prilagoditev za hitro in učinkovito pokritost tal. Modeli  
MF TD 454, MF TD 524, MF TD 676 in MF TD 776 se ponašajo s sinhroniziranim dviganjem zunanjih vrtavk 
s pomočjo hidravličnega sistema in tlačnih valjev, kar pa zagotavlja optimalno zmogljivost in odpravljanje 
enostranske obremenitve – tudi na pobočjih.
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Za popolnoma zaprto vrtavko je potrebno 
malo vzdrževanja, omogoča pa dolgo 
življenjsko dobo.

Na voljo so vgrajeno, vlečeno in 
transportno podvozje.

Sistem varnostnega zaklepa (SLS – Security 
Lock System) preprečuje poškodbe pogonskih 
sklopov med zlaganjem.

Gladki in ravni jekleni roglji zagotavljajo odlično 
porazdelitev moči brez zatikanja pridelka.

Funkcija raztrosa ob robovih preprečuje 
izgubo dragocenega sena.
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06 Kakovostne značilnosti

Obračalniki MF s 
tritočkovnim vpetjem

Vsestranski visoko 
zmogljivi obračalniki 
MF zagotavljajo izvrstno 
opravljanje dela in 
prilagodljivost uporabe.

Massey Fergusonovi 
vlečeni obračalniki 
in obračalniki 
s transportnim 
podvozjem

Massey Fergusonovi 
obračalniki omogočajo hitro 
in varno prevažanje – so 
kompaktni in omogočajo 
široko pokritost na polju.

Vožnja je omogočena s šesterokotno gredjo in kardanskimi zglobi.

Vrtavke
Massey Fergusonove 
vrtavke imajo zaprto 
zasnovo, ki ščiti 
pomembne sestavne 
dele pred umazanijo in 
prahom. Takšna zasnova 
zagotavlja leta uporabe 
brez težav.

Pogonski sistem
Posamezne vrtavke poganjajo 
šesterokotna gred in robustni 
kardanski zglobi. Ta vrsta 
prenosa je nemotena in 
zanesljiva, prav tako ne 
povzroča mrtvega teka.

Okvir
Vsi obračalniki MF imajo debele stranice, trdne cevi 
večjih dimenzij na kvadratnem okvirju, ki zagotavljajo 
odlično togost in zelo dolgo življenjsko dobo.

Posamezni okvirji vrtavk so povezani prek trdnih 
zglobov okvirja s posebnimi prirobničnimi pušami in 
kaljenimi zatiči. Vse zglobe je za dodatno zanesljivost 
in trpežnost mogoče podmazati. To prispeva k 
zagotavljanju optimalne zmogljivosti tudi po mnogih 
letih delovanja.
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07Najboljše spravljanje – hitro in z majhnim vplivom

Super C – kakovostna značilnost

Kakovostna značilnost rogljev Super C zagotavlja visoko raven kakovosti in 
izjemno dolgo življenjsko dobo. Roglji, ki jih uporablja Massey Ferguson, 
morajo opraviti preskusni cikel in zdržati 200.000 udarcev brez poškodb.   
Pri oblikovanju in izdelavi rogljev sledijo posebnim procesnim korakom,  
saj se tako zagotovi odpornost, elastičnost in vzdržljivost. 

Rogelj Super C ima premer 9,5 mm, premer tuljave 70 mm in šest navitij, 
zaradi česar je eden izmed najučinkovitejših na trgu. Vsak rogelj je visoke 
kakovosti in značilen za vsak Massey Fergusonov obračalnik za seno.

Premer roglja 9,5 mm

Premer tuljave 70 mm

6 navitij

Massey Fergusonovi kakovostni roglji 
Super C

Učinek glavnika – samo z enakimi roglji  
Samo enaki roglji omogočajo optimalno obračanje vaše kakovostne krme. 
Znano je kot učinek glavnika, saj se med obračanjem različne plasti krme 
popolnoma premešajo in obrnejo, kar pa zagotavlja optimalno proizvodnjo 
kakovostne krme.

Z roglji enake dolžine ne boste potrebovali desnih in levih rogljev, temveč samo 
eno vrsto rogljev, kar olajšuje ravnanje z nadomestnimi deli.

Nosilci rogljev
Nosilci rogljev so izdelani iz trdne, pocinkane ploščate jeklene palice, s čimer 
je omogočena široka kontaktna površina med roglji in diskom vrtavke. To 
zagotavlja odličen prenos tudi v najtežjih delovnih pogojih. Sile se optimalno 
absorbirajo na neravni podlagi. 

Vsi Massey Fergusonovi obračalniki so standardno opremljeni z zaščito proti 
izgubi rogljev. Tako so zaščiteni stroji, ki sledijo obračalniku, in tudi vaša 
dragocena živina. Roglji so pritrjeni pod nosilcem. Na ta način je zgornja 
stran gladka, krma pa se tako ne zatika in ostaja na rogljih. Rogljem je tako 
omogočena večja svoboda gibanja, kar prispeva k optimalni obdelavi vaše 
kakovostne krme.

Položaj za prevažanje Široka stična površina za optimalni prenos moči
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08 Massey Fergusonovi vlečeni obračalniki in obračalniki s transportnim podvozjem

Vlečeni
Obračalnika MF TD 1008 TR Hydro in  
MF TD 1310 TR Hydro zagotavljata široko 
delovno širino v kompaktni ponudbi. Idealna 
sta za uporabo pri majhnih traktorjih, saj se 
z lahkoto prilagajata na neravnih in hribovitih 
podlagah. Standardna funkcija raztrosa ob 
robovih preprečuje izgubo dragocenega sena 
na ozarah. Funkcija hidravličnega zlaganja za 
preprosto sinhronizirano zlaganje uporablja 
enojni valj.    

Transportno podvozje
Obračalnike MF TD 776 TRC, MF TD 868 
TRC, MF TD 1008 TRC in MF TD 1310 TRC 
na traktor z lahkoto priključite s pomočjo 
priklopa. Z delovno širino od 7,7 do 12,7 
metra lahko z lahkoto obdelate poljubno 
površino travinja katere koli velikosti. Široko 
transportno podvozje in kompakten položaj 
za prevažanje zagotavljata varen in varčen 
prevoz s polja na polje, kar je bistvenega 
pomena za dokončanje opravila v primeru 
poslabšanja vremena ali v stiski s časom.

Varnost je na prvem mestu
Zahvaljujoč sistemu varnostnega zaklepa 
(SLS – Security Lock System) iz Massey 
Fergusona, je med zlaganjem vašemu 
stroju zagotovljena največja varnost. SLS 
je samodejen, hidravlično aktiviran izklopni 
in pozicionirni sistem z vgrajenim kolesom 
s prostim tekom, ki prekine prenos moči 
na vrtavke ob zlaganju polovic stroja. Tako 
je zagotovljena visoka stopnja varnosti v 
položaju za prevažanje in med opravljanjem 

Sistem varnostnega zaklepa

vzdrževalnih del. Možnost poškodb pogonskega 
sistema se zmanjša tudi v primeru nepravilnega 
delovanja.    

Olajšano delovanje, ki govori zase
Vrtavke lahko zlahka zložite in iztegnete s 
pomočjo hidravličnega krmilnega sistema 
poteka, ki se upravlja neposredno s 
traktorskega sedeža. 
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Popolne delovne razmere
Tako kot pri vseh obračalnikih Massey Ferguson 
roglji poberejo krmo in jo nežno obrnejo, ne 
da bi jo poškodovali. Tako nastane zračna, 
enakomerna in premešana preproga iz krme, 
ki zagotavlja najvišjo kakovost krme. S funkcijo 
sredinskega raztrosa, ki je del standardne 
opreme, robovi polj več ne predstavljajo težav. 
Tako je zagotovljena najvišja kakovost krme, vse 
do zadnje travne bilke. S sistemom nastavitve 
kota raztrosa je možno nastaviti stroj glede na 
razmere spravljanja krme. V delovnem položaju 
se transportno podvozje zloži pred vrtavke, kar 
zagotavlja optimalno težišče. 

Tako podvozje ni v napoto pri obračanju krme, 
obremenitev, ki jo ustvarijo sredinske vrtavke, 
se zmanjša na najnižjo raven, kar je odličen 
predpogoj za doseganje najvišje kakovosti krme.
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Model MF TD 454 DN MF TD 524 DN MF TD 676 DN MF TD 776 DN MF TD 868 DN
Kategorija vgradnje Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II Kat. I in II

Pribl. delovna širina v m 4,50 5,20 6,60 7,70 8,60
Pribl. prevozna širina v m 2,65 3,00 2,90 3,00 2,90
Pribl. parkirna višina v m 2,40 2,60 3,30 3,65 3,30

Vrtavke 4 4 6 6 8
Nosilcev rogljev na vrtavko 6 6 6 6 6
Zaščita proti izgubi rogljev l l l l l

Pnevmatike 16 / 6,50 - 8 16 / 6,50 - 8 16 / 6,50 - 8 6 x 16 / 6,50 - 8 6 x 16 / 6,50 - 8 
2 x 18,5 / 8,50 - 8

Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 22/30 22/30 30/41 60/82 70/95
Hidravlični izhodi 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV, 1 x DAV*

Vrt./min. kardanske gredi 540 540 540 540 540

Kardanska gred Preobremenitvena sklopka
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Opozorilni zasloni l l l l l

Električna osvetljava m m m m m

Pribl. teža v kg 574 606 822 946 1,172

Model MF TD 1008 TR HYDRO MF TD 1310 TR HYDRO
Kategorija vgradnje Priklop Priklop

Pribl. delovna širina v m 10,20 12,70
Pribl. prevozna širina v m 2,78 2,78

Pribl. prevozna dolžina v m 6,83 8,07
Vrtavk 8 10

Nosilcev rogljev na vrtavko 6 6
Zaščita proti izgubi rogljev l l

Gume – vrtavke 16/6,50-8 16/6,50-8
Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 35/48 45/61

Hidravlični izhodi 1 x SAV 1 x SAV
Vrt./min. kardanske gredi 540 540

Kardanska gred Preobremenitvena sklopka
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka
(radialna sklopka)

Opozorilni zasloni m m

Električna osvetljava m m

Pribl. teža v kg 1090 1305

Tehnični podatki 

Vlečeni



Transportno podvozje
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Slike prikazujejo nekaj primerov posebne opreme. Nekateri stroji so na voljo le v izbranih državah. Prika-
zane slike ne ustrezajo nujno najnovejši različici standardne opreme.

Model MF TD 776 TRC MF TD 868 TRC MF TD 1008 TRC MF TD 1310 TRC
Kategorija vgradnje Priklop ** ** **

Pribl. delovna širina v m 7,7 8,6 10,2 12,7
Pribl. prevozna širina v m 3,0 3,0 2,94 2,94

Pribl. prevozna dolžina v m 4,48 4,4 5,7 5,7
Vrtavk 6 8 8 10

Nosilcev rogljev na vrtavko 6 6 6 6
Zaščita proti izgubi rogljev l l l l

Gume – vrtavke 4 x 16 / 6,50 - 8 6 x 16 / 6,50 - 8 6 x 16 / 6,50 - 8 8 x 16 / 6,50 - 8
2 x 18,5 / 8,50 - 8 2 x 18,5 / 8,50 - 8 2 x 18,5 / 8,50 - 8 2 x 18,5 / 8,50 - 8

Gume – podvozje 215/65-16 10,0 / 80-12 10,0 / 75-15,3 10,0 / 75-15,3
Pribl. potrebna moč traktorja v kW/KM 30/41 40/54 40/54 66/90

Hidravlični izhodi 1 x SAV  1 x DAV* 1 x SAV, 1 x DAV* 1 x SAV, 1 x DAV*
Vrt./min. kardanske gredi 540 540 540 540

Kardanska gred Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Preobremenitvena sklopka 
(radialna sklopka)

Opozorilni zasloni l l l l

Električna osvetljava l l l l

Pribl. teža v kg 1237 1660 1860 2160

 -   Ni na voljo/se ne uporablja     l  Standardni tehnični podatki     m  Opcijsko

*DAV s plavajočim položajem  
**Dostava franko tovarna brez vlečenega priklopa. Vedno upoštevajte pravila in predpise za priključno opremo med traktorjem in strojem, ki veljajo v vaši državi ali regiji.
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