
243–306 KM MF ACTIVA S
7345/7347
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Žetveni center odličnosti za Massey Ferguson.  
Precizni inženiring in proizvodnja sta tukaj doma

Tukaj sleherni stroj oživi, saj se združijo različni majhni kosi, ki tvorijo 
stroje neverjetnih zmogljivosti. Tovarna kombajnov v mestu Breganze leži 
v čudoviti pokrajini Vicenza v Italiji. Tako kot druge proizvodne tovarne 
Massey Ferguson po svetu ima tudi tovarna v mestu Breganze obsežno in 
ponosno zgodovino proizvodnje kmetijskih strojev. 

Tovarna v mestu Breganze proizvaja za Massey Ferguson hibridne kombajne 
z 8-vrstnim tresalnikom srednjega cenovnega razreda, ki so namenjeni 
distribuciji v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Ta sodobni objekt je 
velikosti 25 hektarjev in v njem delo opravlja več kot 600 ljudi. Kombajne v 
tovarni Kombajne v tovarni Breganze v skladu s tehničnimi podatki najvišje 
kakovosti in najnovejšo tehnologijo izdeluje zelo predana skupina ljudi.

Danes se v mestu Breganze izdelujejo kombajni z naborom tehnologij 
za mlatenje. Vse kombajne dopolnjuje nabor rezalnih glav FreeFlow 
ali PowerFlow, ki so na voljo v različnih velikostih in so zasnovane za 
povečanje hitrosti in učinkovitosti žetja ob hkratnem zmanjšanju izgube 
žetvenega pridelka.

Breganze, Italija
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Zasnovan, da kmetovalcem ponudi več možnosti, nov kombajn Massey Ferguson serije Activa S 
združuje funkcije zmogljivosti in praktičnosti. Upravljavcu je tako omogočena nova in višja raven 
udobja v tem razredu ob hkratnem zagotavljanju preproste izbire značilnosti. 
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* Na voljo z možnostjo povečanja moči za 30 KM

Dobra naložba
• Praktična zasnova omogoča kombinacijo tehnologije in funkcionalnosti, ki omogočata 

preprosto delo in najboljši izkoristek na terenu, kjer je čas bistvenega pomena.

• Nizki obratovalni stroški, odlična poraba goriva in preprosto vzdrževanje. 

• Nova kabina Proline zagotavlja vrhunsko udobje za voznike.

• Kakovosten vzorec žita se spremeni v slamo, zahvaljujoč nežnemu mlatenju in 
podrobnemu ločevanju.

• Različice MCS ponujajo prilagodljiv sistem 2 v 1 za mlatenje vseh vrst žetvenih 
pridelkov s preprosto nastavitvijo.

• Nabor rezalnih glav visoke zmogljivosti je namenjen delu v vseh pogojih in pri vseh 
žetvenih pridelkih – rezalne glave PowerFlow ali FreeFlow izbirajo poklicni kmetovalci.

Srednje velika in velika kmetijska gospodarstva imajo pogosto različne vrste 
žetvenega pridelka, ki jih združujejo, vsak stroj pa mora zagotoviti najboljšo izbiro 
nastavitev za želeni donos ter čiste in ustrezne vzorce. Raziskave kažejo, da 
upravljavci takšnih strojev potrebujejo praktične rešitve za takšna opravila, veliko pa 
jim pomenita preprostost in udobje.

Model Največja moč
(KM/kW)

Število 
tresalnikov

Prostornina 
zalogovnika (litrov)

MF ACTIVA S 7345 243/179 5 8600

MF ACTIVA S 7345 MCS 243/179 5 8600

MF ACTIVA S 7345 MCS PL 243/179 5 8600

MF ACTIVA S 7347 306/225* 6 8600

MF ACTIVA S 7347 MCS 306/225* 6 8600

MF ACTIVA S 7347 MCS PL 306/225* 6 8600

Prilagodljivost je ključnega pomena
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S pomočjo kombinirane večnamenske 
standardne sklopke lahko rezalnik še 
hitreje odstranite.

Veliki zbiralni polž na rezalniku 
FreeFlow omogoča hitrejši pretok 
in posledično enakomerno in 
hitro podajanje v glavni dvigalnik 
žetvenega pridelka.

Rezilo Schumacher je 
najzmogljivejše rezilo v svojem 
razredu s hitrostjo 1254 rezov 
na minuto. To samočistilno in 
vedno ostro rezilo omogoča pretok 
žetvenega pridelka v težkih pogojih.

Valj PowerFeed (samo pri različicah MCS) 
na sprednji strani glavnega dvigalnika 
žetvenega pridelka omogoča enakomerni 
pretok žetvenega pridelka od rezalnika do 
glavnega dvigalnika. Lahko se preprosto in 
učinkovito obrne neposredno iz kabine. 

Rezalna glava prvega podajalnika je ključnega pomena za kakovosten začetek in zaključek dela, kot tudi za splošno delovanje vašega 
kombajna. Na podlagi dolgoletnih izkušenj vam Massey Ferguson ponuja možnost izbire prvorazrednih rezalnikov PowerFlow ali visoko-
zmogljivih rezalnikov FreeFlow. Oba ponujata funkcije produktivnosti, kot sta samodejna hitrost vitla in napredna regulacija višine rezanja.

FreeFlow  
širine do 7,6 m

Izberite svoj rezalnik 
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Na voljo je tudi poseben polž za repico, in sicer za 
rezalnik PowerFlow, ki omogoča povečanje pretoka 
visokoraslih žetvenih pridelkov v dvigalnik in tako 
bistveno poveča žetveni donos. Dve električni stranski 
rezili dopolnjujeta komplet za žetev repice.

Rezilo je 1,14 m oddaljeno od polža rezalnika, kar omogoča 
optimalen pogled in učinkovitost. Robustni trakovi PowerFlow ob 
enakomerni hitrosti preusmerjajo žetveni pridelek stran od rezila 
in neposredno v dvigalnik žetvenega pridelka. Trakovi prav tako 
preusmerjajo kamne in jim tako onemogočajo vstop v stroj, kjer bi 
lahko povzročili škodo.

PowerFlow 
širine do 6,8 m

TerraControl II zagotavlja kombinacijo 
samodejnih funkcij za standardno izravnavo 
rezalnika (FreeFlow ali PowerFlow), sistem 
sledenja terenu (talni pritisk) in sistem za 
zaporedje opravil pri obračanju na ozarah – 
vse merilnike je mogoče upravljati s pomočjo 
funkcijske ročice upravljavca. Majhne 
spremembe v višini je mogoče opraviti hitro 
in tako ustvariti enakomerno dovajanje 
pri spreminjajočih se pogojih. Samodejna 
funkcija hitrosti vitla opravi naloge namesto 
upravljavca, ki se tako lahko osredotoči na 
zagotavljanje optimalnega delovanja stroja.  



MF ACTIVA S
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Gre za prilagodljivo središče kombajna. Opremljeni z robustnim, visoko-inertnim valjem in 
težko mlatilno košaro ti stroji z lahkoto obdelujejo žetveni pridelek.

Mlatilni boben je opremljen z dodatnimi utežmi, kar daje več sile udarnima letvama pri žetju klasja. 
S tem se razbremeni pogon, zmanjša se potrebna sila za delo, posledično pa se na ta način zmanjša 
tudi poraba goriva stroja.

Mlatilna košara ima dve območji z različnimi razmiki med žico, izhod mlatilne košare pa ima dvakrat 
manj žic kot sprednji. To zagotavlja doseganje optimalnega razmerja med večjo kapaciteto mlatenja in 
neoviranim pretokom pridelka skozi mlatilno košaro. Neodvisne nastavitve sprednjega in zadnjega dela 
košare se zaradi optimalne kakovosti mlatenja izvajajo z električnim upravljanjem iz kabine.

Na voljo sta dve različici: 
• Mlatilna košara z modulom ABC (podaljšek ločevalnega območja mlatilne košare, ki se lahko 
prilagodi na tri položaje).
• Mlatilna košara z modulom ABC, valj PowerFeed in rotacijski ločevalnik MCS (Multi Crop Separator).

Mlatenje in ločevanje

Ločevalnik MCS (Multi Crop Separator)

Modul ABC
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Ločevalnik MCS (Multi Crop Separator) v primerjavi s konkurenco odlikuje edinstvena 
značilnost, ki omogoča, da mlatilno košaro, v primeru, če je ne uporabljate, v celoti 
dvignete. Pomik mlatilne košare MCS se opravi električno, brez dodatnega orodja. S tem 
se optimizira delovanje stroja v suhih pogojih, zmanjša se obremenitev pripravljalnega 
dna in se bistveno izboljša kakovost slame.

Na voljo pa je tudi komplet za žetev koruze, vključno s košaro za koruzo. Standardno pa 
je za žitne pridelke na voljo tudi oprema za zmanjšanje vrtljajev rezalnika.

Za povečanje večnamenskosti in prihranka časa Massey Ferguson ponuja opcijsko 
namensko mlatilno košaro za žetev za več različnih žetvenih pridelkov. Čas zamenjave 
pri prehodu iz manjšega žita na žetvene pridelke večje velikosti, kot so soja, koruza in 
sončnična semena, se opravi v minutah in ne v urah. 

Po potrebi pa se lahko namesti tudi univerzalna mlatilna košara z odstranljivimi elementi.

Ločevalnik Multi Crop Separator zagotavlja veliko ločevalno območje za 
največje možne količine žitne mase, preden se ta odloži na tresalnike.

Različice ločevalnika MCS –
dva sistema v enem

Posebna uporaba
Riž

Poseben valj/mlatilna košara za riž se lahko 
naroči z edinstvenimi koničastimi zobci, ki so 
namenjeni predvsem ločevanju v težkih pogojih. 
Prav tako pa so nameščeni dodatni sestavni 
deli, ki omogočajo dodatno zaščito proti obrabi. 
Sestavni deli vključujejo polže za žito, dvigalnike 
in zobce MCS. Omenjene specifikacije v 
kombinaciji s samomazalnimi gosenicami 
in rezalnikom ter trpežnimi sestavnimi deli 
zagotavljajo vsestranski stroj za žetev riža, prav 
tako pa tudi drugega žita in koruze. 
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Profil sita pa je ključnega pomena za učinkovitost 
pripravljalnega dna. Visokozmogljiva sita so 
posebej zasnovana z navpičnimi letvicami, ki 
izboljšujejo kakovost vzorca in vam omogočajo, da 
širše razprete sita za večjo prepustnost. Praktična 
zasnova omogoča, da je za odstranjevanje in 
čiščenje sit med žetvijo dovolj samo ena oseba. 

Tresalniki za daljšo slamo delujejo na podlagi štirih 
stopnic z »aktivnimi stenami«. Navpični razdelki 
stopnic tresalnika višine 21 cm so izdelani iz 
prepustnih rešetk. Gre za najvišje stopnice pri 
običajnih kombajnih. Sprednje stopnice tresalnika 
za slamo so ojačene zaradi ločevanja koruze.

Kakovost vaših vzorcev vpliva na vaš pridelek. Posebna pozornost, ki je bila namenjena razvoju pripravljalnega dna z uporabo zelo zmogljivih sit za čiščenje, omogoča najboljšo možno kakovost vzorca zrnja.

Zalogovnik za žito ima veliko prostornino 8600 litrov s hitrostjo praznjenja 105 litrov/sekundo (MCS). Izpraznitveni 
polž je kos najvišjim prikolicam na polju ali na cesti. Opcijsko je na voljo tudi naprava za merjenje donosa in senzor 
za merjenje vlažnosti – Ceres 8000i z vgrajenim čitalnikom kartic SD.

Zalogovnik za žito, pripravljalno dno in upravljanje ostankov

Dobra kakovost žita in ojačen povratni polž 
omogočata dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost 
pri pogostih spremembah smeri. To je še 
posebej ustrezno za žetev koruze, kjer je obraba 
pospešena zaradi pridelka ali v drugih pogojih 
visoke obrabe. Za ekonomično uporabo se lahko 
dna dvigalnika posamezno odstranijo in se zelo 
preprosto in cenovno ugodno zamenjajo.
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Nastavljiva standardna dovajalna plošča 
zagotavlja enakomerno rezanje slame.

Dvojni rotor s prilagodljivim razdelilnikom 
pleveli je opcijsko na voljo. 

Rezalnik slame je posebej zasnovan za razrez in razdelitev žetvenih ostankov, ki kmetovalcem omogoča lažje obdelovanje zemlje po žetvi. Ozobljena rezila skrbijo za čist rez in zmanjšujejo porabo moči.  
Popolnoma nastavljiva negibna rezila in pokrov rezalnika slame omogočata popoln nadzor nad kakovostjo in razdelitvijo rezane slame. Električna razdelilna pločevina rezalnika slame je opcijsko na voljo. 
Namenjena pa je preusmerjanju slame od nerazrezanega žetvenega pridelka.

Mlatilni sistem je zelo prizanesljiv do slame, 
da se doseže čim boljša kakovost slame 
za izdelavo bal za krmo in stelje ali kot 
material za pridobivanje energije.
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Sistem ParaLevel
Napredna samoizravnalna zasnova, ki vam ponuja popolno prilagodljivost na neprilagodljivem terenu

Preprosto vzporedni priključek za tekoče spreminjanje 
kota na polju. Oba modela MF 7345 in MF 7347 sta na 
voljo kot različici ParaLevel. Patentirani sistem zagotavlja 
izravnavanje z rezalnikom na pobočjih do 20 % (štirikolesni 
pogon). Kombinirane komponente so običajno zasnovane 
za delo na ravnem terenu. Ta sistem ohranja raven 
teren na pobočjih dlje časa in s tem prav tako omogoča 
največjo učinkovitost delovanja stroja dlje časa – poveča 
vašo učinkovitost. Del paketa za ravnotežje je standardni 
sistem 4WD (možnost 2WD), ki omogoča več nadzora pri 
krmiljenju in večjo vlečno silo v vseh razmerah, kar pomeni 
varnejše pogoje dela za upravljavca.

Daljše delo na
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20 % (4WD) 15 % (2WD)

Širina za prevoz znotraj 3,5 m (pnevmatike 800, MF 7345 S MCS PL)  
(pnevmatike 650, MF 7347 S MCS PL)

ravnem terenu
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Udobna kabina je ključnega pomena za najboljšo zmogljivost 

stroja in upravljavca. Odlična preglednost in ergonomično 

nameščeni upravljalni elementi olajšajo delo in povečajo 

produktivnost. Intuitivni meniji na terminalu TechTouch 2 

vam vsak trenutek posredujejo pomembne informacije, 

aktivni varnostni sistemi pa skrbijo za varnost vašega stroja. 

Zasnovan je tako, da omogoča najboljšo 
zmogljivost stroja ponoči ali podnevi 

Predstavljamo kabino Proline 
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Vaše upravljalno mesto 
Temeljni elementi dobre zasnove kabine vključujejo prostornost, udobje in preglednost. Nova kabina Proline nudi vse to, 
upravljavcu pa ves čas zagotavlja udobje. Panoramski pogled omogoča odlično preglednost za upravljavca, saj ima tako 
nadzor nad glavo, strniščem, izpraznitveno cevjo in zadnjim delom kombajna s pomočjo električno prilagodljivih ogledal. 

Kabina vsebuje vrsto funkcij, ki jih lahko pričakujete 
pri upravljalnih mestih kombajna te kakovosti.

• samodejna klimatska naprava z ogrevanjem

• sedež z zračnim vzmetenjem

• električno nastavljiva in ogrevana ogledala

•  sovoznikov sedež z vgrajenim hladilnikom in 

možnostjo omarice

•  izvrstna zvočna izolacija, ki omogoča udobno in 
mirno delo

• varnejše in širše stopnice do kabine

Glavni upravljalni elementi v vidnem poljuIzboljšana vidljivost s pomočjo 
ogledal na zadnjem kolesu

Nadzor nad strniščem Nemoten nadzor nad polžem 
za praznjenje med delovanjem

Terminal TechTouch 2 na 
dosegu roke
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Ročica PowerGrip
Nov upravljalni vmesnik se naravno prilega roki 
upravljavca – večfunkcijska ročica PowerGrip je 
nameščena na naslonjalu za roko, kjer so tudi 
vsa stikala pogosto uporabljenih upravljalnih 
elementov. Naslonjalo za roke se lahko za 
potrebe voznika in s pomočjo dveh ročic na 
desni strani konzole dvigne ali premakne naprej.

Naslonjalo za roke PowerGrip
Naslonjalo za roke na desni strani je osrednja enota za upravljanje, kjer 
so nameščena ključna stikala za zagon funkcij s pomočjo upravljalnika. 
Zasnovan z veliko mehko podlogo za počitek roke pri dolgih delovnih 
dnevih zagotavlja največje udobje. Ker pogonske ročice ni treba potiskati, 
je upravljanje precej manj naporno kot pri običajnih zasnovah.

01 Dvig/spust vitla

02 Sprednji/zadnji vitel

03 Samodejna zaustavitev

04 Dvig/spust rezalne glave

05  Leva/desna poravnava 
rezalne glave

06 Zagon praznjenja

07  Odpiranje/zapiranje/
samodejno delovanje cevi 
za praznjenje

08  Zagon upravljalnih 
elementov samodejne glave

Prilegajoči se upravljalni elementi 
za preprosto upravljanje 

Nastavitev hitrosti vitla

Vklop pogona

01  Nastavitev hitrosti 
motorja

02 Zagon mlatilnika

03 Zagon rezalne glave
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Terminal TechTouch 2
Popolnoma v vidnem polju in na dosegu zagotavlja terminal TechTouch 2 vse informacije, ki so potrebne za 

nastavljanje kombajna. Upravljalni elementi na dotik so jasno opredeljeni, preprosti za uporabo in prilagodljivi.

01 Nastavitev hitrosti bobna 

02 Odstranitev sprednjega dela mlatilne košare

03 Odstranitev zadnjega dela mlatilne košare  

04 Nastavitev hitrosti ventilatorja

05 Nastavitev zgornjih sit (opcijsko)

06 Nastavitev spodnjih sit (opcijsko)

07 Razdelilna pločevina rezalnika slame L/D (opcijsko)

08 Odpiranje/zapiranje pokrova zalogovnika za žito

09 Zagon navpičnih rezil

10 Cestni način

Tipkovnica
Membranska tipkovnica je nameščena neposredno na desni strani naslonjala za 
roke in se uporablja za upravljanje funkcij kombajna. Mehke, povzdignjene tipke 
omogočajo neposreden dostop do posameznih menijev na terminalu TechTouch 2.
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Delovni zaslon
Ko je kombajn pripravljen za žetev, se 
prikaže informacijski zaslon kombajna. Le-ta 
omogoča učinkovito spremljanje s hitrim 
pogledom, zahvaljujoč barvnim kazalcem 
za višino rezalnika, učinkovitosti in količini 
pridelka. Za zaščito kombajna se med 
delovanjem prikažejo zvočni in vizualni alarmi.

Nadzorna plošča
Na dnu zaslona se nahaja stalna nadzorna 
plošča, ki prikazuje hitrost, število vrtljajev 
motorja, raven goriva in prestavo. 

Samodejna nastavitev
Samodejna nastavitev se lahko prilagodi 
skozi različne menije za širok nabor 
žetvenih pridelkov, kar prihrani čas in 
moč. Za vsak žetveni pridelek so na voljo 
dodatne kombinacije (npr. če gre za vlažne 
ali suhe razmere), ki jih lahko shranite.

Števci poti
Terminal TechTouch 2 prav tako vsebuje vrsto 
dnevnikov, ki beležijo ure, hektarje, porabljeno 
gorivo in polnjenja z gorivom v različnih 
načinih. Upravljavec jih lahko kadarkoli 
ponastavi ali shrani različice, če se želi vrniti 
k opravljanju dela na polju in nadaljevati z 
beleženjem dnevnikov. To je zelo uporabno pri 
vodenju dnevnika opravljenih del na polju in za 
tiste, ki dela s kombajnom opravljajo za druge.

Nov terminal TechTouch 2 je upravljalno središče za vse ključne dejavnosti, ponaša se z zaslonom na dotik, omogoča pa tudi uporabo edinstvenega varnostnega navigatorja, 
ki po potrebi prikaže želeni zaslon.

Upravljanje in krmiljenje s prsti
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Preprosto odčitavanje in uporaba 
• Barvni zaslon na dotik, ki omogoča 

preprosto odčitavanje, se lahko prilagodi 
za vsakega upravljavca tako, da se določijo 
določene izbire za določene postavke, za 
katere upravljavec želi, da se prikažejo.

• Pregleden zaslon omogoča preprosto 
razlago informacij – opozorila so jasno 
prikazana kot prednostna naloga.

 
• Samodejne nastavitve žetvenih pridelkov – 

možno je dodati do 10 različnih nastavitev 
za žetvene pridelke v meniju na terminalu 
TechTouch 2, ki bodo ob izbiri samodejno 
ponastavile delovanje kombajna.
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24 Dobra zasnova omogoča preprosto delo

Preverjanje in čiščenje 
zračnega filtra

Preprosto polnjenje – oba 
rezervoarja za gorivo se nahajata 
drug poleg drugega, kar omogoča 
nemoten dostop

Varen in preprost dostop do 
hladilnika med čiščenjem 

Lestev omogoča preprost in 
varen pregled

Poenotene plošče z lučkami 
omogočajo hiter pregled dostopa

Preprosta zamenjava med 
rezanjem in ovijanjem bal 

Preprost dostop do novih odstranljivih površin za žetvene 
pridelke za hitro in enostavno čiščenje in servisiranje.

Samo najboljše s pomočjo dobro zasnovanih funkcij iz dneva v dan 
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Nočni delovni paket vključuje delovne žaromete H9 visoke zmogljivosti 
za vsestransko odlično preglednost pozno v večer.

Čas za žetev

Šest prilagodljivih 

delovnih žarometov H9

Opcijski delovni paket 

žarometov, ki vsebuje 

dvoredne žaromete, 

žaromete za dve strnišči 

in dva zadnja žarometa

Štirje fiksni žarometi H7 in dva 

delovna žarometa H9
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Zagotavljamo vam, da je bil vaš motor AGCO POWER zasnovan tako, da ustreza najnovejšim emisijskim predpisom z uporabo tehnologije SCR, ki ima dejansko eno izmed najbolj 
naprednih zasnov na trgu. Tako je motor bolj okolju prijazen, operativni stroški pa so med najnižjimi v tej panogi. Gre za pomembne parametre. 

Prav tako pa je pomembno, kako deluje – dovajanje goriva je zasnovano tako, da zagotavlja ravno krivuljo navora, ki jo kombajn kljub pogojem potrebuje za nespremenljivo raven 
delovanja pod obremenitvijo. V kombinaciji s pogoni nizkega trenja omogoča izjemno nizko porabo goriva na tono.  

Za višji donos 6-vrstnih tresalnikov smo dodali samodejno možnost povečanja moči za 30 KM pri praznjenju, kar vam omogoča ohranjanje ravni donosa tudi v težkih pogojih. 

Prepričani smo, da to prinaša bistveno razliko!

Kako pomemben je za vas motor kombajna? 

(Na voljo so različice z regulacijo nizke porabe.)
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*Načrt vzdrževanja MFCare in podaljšane garancije morda ni na voljo ali je odvisen od trga. Razpoložljivost storitve preverite pri zastopniku znamke Massey Ferguson. Pogoji so veljavni samo na izbranih trgih.

Družba Massey Ferguson in njeni zastopniki in distributerji so se vedno 
pripravljeni dodatno potruditi in vam nuditi podporo pri vašem nakupu.

Program družbe AGCO 
»Harvest Promise«

Prepričani smo v zagotavljanje 
pripravljenosti za žetev

Kmetijstvo je lahko zahtevna dejavnost, zato poskrbimo, da vam je na voljo podpora, ko jo potrebujete, zlasti v ključnih obdobjih leta. Naši zastopniki 
so zavezani k zagotavljanju vam najustreznejših izdelkov ter podpore z najboljšimi storitvami. Postali boste del skupine visoko usposobljenih 
strokovnjakov, ki so predani k zagotavljanju pristne in kakovostne podpore. 

Razumemo kmetovanje in se zavedamo izzivov, s katerimi se posamezniki srečujete, zato vam naši zastopniki lahko nudijo ustrezno podporo v 
pomoč pri načrtovanju uspešne prihodnosti. Na naše zastopnike se obrnite glede načrta financiranja, ki lahko vključuje finančni zakup, nakup na 
obroke, pogodbeni najem in posojilo.

Svoja sredstva lahko tudi zavarujete z Načrtom upravljanja servisiranja in podaljšane garancije. Načrt upravljanja servisiranja in podaljšane 
garancije* celovita paketna ponudba, ki zajema popolno skrb vašega kombajna z rutinskim vzdrževanjem, popravili in popolno garancijo s strani 
družbe AGCO.

Celovita podpora. Tam, kjer jo potrebujete.

S programom »Harvest Promise« družbe 
AGCO se zavezujemo, da vam bomo, če v 
izjemnih primerih ne bomo mogli zagotoviti 
delov v 48 urah, pomagali prek svoje 
prodajne mreže ali po potrebi prispevali k 
plačilu storitve žetve pogodbenega izvajalca, 
dokler opravil ne boste mogli opravljati sami.*
*Pogoji so veljavni samo na izbranih trgih.



Rezalnik in glavni dvigalnik žetvenih pridelkov MF ACTIVA S 7345 MF ACTIVA S 7345 MCS MF ACTIVA S 7345 MCS PL MF ACTIVA S 7347  MF ACTIVA S 7347 MCS MF ACTIVA S 7347 MCS PL
Širine rezanja, na voljo pri rezalniku FreeFlow (m) 4,80 do 7,60 4,80 do 7,60 4,80 do 7,60 4,80 do 7,60 4,80 do 7,60 4,80 do 7,60

Širine rezanja, na voljo pri rezalniku PowerFlow (m) 5,50 do 6,20 5,50 do 6,20 5,50 do 6,20 5,50 do 6,80 5,50 do 6,80 5,50 do 6,80
Obračalnik rezalnika in dvigalnika l l l l l l 

Samodejna regulacija višine rezanja l l l l l l 
Samodejna regulacija višine rezanja TerraControl II l l l l l l 

Samoizravnalni rezalnik in talni pritisk Terracontrol II l l l l l l 
Valj PowerFeed – l l – l l 

Visoko-inertni valj l l l l l l 
8 + 8 dodatnih uteži l l l l l l 
Širina/premer (mm) 1340/600 1340/600 1340/600 1600/600 1600/600 1600/600

Razpon hitrosti vrt./min.. 380 do 1100 380 do 1100 380 do 1100 430 do 1210 430 do 1210 430 do 1210
Mlatilna košara

Mlatilna košara ABC (stopinje) 14 14 14 14 14 14
Število uteži 12 12 12 12 12 12

Kot ovijanja (stopinje) 120 120 120 120 120 120
Območje (m2) 0,83 0,83 0,83 0,99 0,99 0,99

Ločevalnik Multi Crop Separator – l l – l l 
Širina/premer (mm) – 1340/600  1340/600  – 1600/600 1600/600

Mlatilna košara z ločevalnikom
Število uteži 8 8 8 8 8 8

Območje (m2) – 0,9 0,9 – 1,07 1,07
Vrteči se mlatilni sistem – l l – l l 

Tresalniki
Št./št. stopnic 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4

Ločevalno območje (m2) 5,73 5,73 5,73 6,81 6,81 6,81
Pripravljalno dno

Površina za žetvene pridelke z visokimi razdelilniki l l l l l l 
Zgornja in spodnja električno nastavljiva sita m m m m m m

Skupno območje (m2) 4,67 4,67 4,67 5,58 5,58 5,58 
Ventilator z volumetrično lopatico po celotni širini l l l l l l 

Hitrost ventilatorja v vrt./min.. 350 do 1050 350 do 1050 350 do 1050 350 do 1050 350 do 1050 350 do 1050
Vračanje v valj l l l l l l 

Električna prilagoditev hitrosti ventilatorja v kabini l l l l l l 
Zalogovnik za žito

Prostornina (litrov) 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Hitrost praznjenja (l/sek.) 105  105 105 105 105 105

Dolžina polža (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Višina praznjenja (m) 4,2 4,5 4,5 4,2 4,5 4,5
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Tehnični podatki standardne opreme

 -   Ni na voljo     l  Standardni tehnični podatki    m  Opcijsko 
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Prizadevali smo si za čim večjo natančnost in aktualnost informacij v tej publikaciji. Vendar lahko kljub temu publikacija 
vsebuje netočne podatke, napake ali izpuste, tehnične značilnosti pa lahko kdaj koli spremenimo brez vnaprejšnjega obvestila. 
Zato pred nakupom vse tehnične značilnosti preverite pri zastopniku ali distributerju družbe Massey Ferguson.

Upravljanje z ostanki MF ACTIVA S 7345 MF ACTIVA S 7345 MCS MF ACTIVA S 7345 MCS PL MF ACTIVA S 7347  MF ACTIVA S 7347 MCS MF ACTIVA S 7347 MCS PL
Rezalnik slame l l l l l l 

Motor
Selektivna katalitična redukcija AGCO Power (SCR – Selective 

Catalytic Reduction)
l l l l l l 

Prostornina (litrov) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 
Moč (ISO 14396) KM/kW

*z možnostjo povečanja moči Power Boost 
243/179 243/179 243/179 276/203

306*/225
276/203
306*/225

276/203
306*/225

Prostornina rezervoarja za gorivo (litrov) 620 620  620  620 620 620 
AdBlue (litrov) 80 80 80 80 80 80

Menjalnik
hidrostatični/4 prestave l l l l l l 

Pnevmatike
Sprednje 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32

Zadnje 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 
Kabina

Ogrevanje, klimatska naprava, elektronsko krmiljena ogledala, sedež z zračnim vzmetenjem, krmilni mehanizem 3D, terminal TechTouch 2 
Dimenzije

Celotna dolžina brez rezalnika (mm) 9070 9070  9070  9070  9070 9070 
Širina brez rezalnika, standardne pnevmatike (mm) 3280 3280 3290 3485 3485 3498 

Teža (kg) 12800 13100 14500 13300 13600 15100

MF ACTIVA S 7345 MF ACTIVA S 7345 MCS MF ACTIVA S 7347  MF ACTIVA S 7347 MCS
Upravljanje z ostanki

Pokrov rezalnika slame z električnimi razdelilnimi pločevinami m m m m

Razdelilnik pleveli m m m m

Možnosti pnevmatik
Sprednje 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32
Sprednje 710/75 R 32 710/75 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32

Zadnje 540/65 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24
Sprednje pod 3,5 m 800/65 R 32 800/65 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32

Zadnje pod 3,5 m 540/65 R 24 540/65 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24
Visokozmogljivo sito za koruzo m m m m

Zmanjšanje hitrosti ventilatorja (270 na 840 vrt./min.) m m m m

Dodatki   
večpredstavnostni sistem z navigacijo 4WD na zadnji osi, merilnik donosa, 
komplet za žetev koruze, zračni kompresor, komplet za žetev graha in fižola

Možnosti

3280–3758 mm

8910–9100 mm

** (na voljo so različice z regulacijo nizke porabe)

**
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30 Izdelan, da zadosti zahtevam 
najzahtevnejših žetev

Zalogovnik za žito 

Zalogovnik za žito z električno upravljanimi pokrovi 
in visoko zmogljivostjo za zahtevno delo na polju.

Kabina 

Udobna, prostorna kabina s terminalom TechTouch 2, ki je 
nameščen na voznikov sedež, omogoča spremljanje/prilagoditev 
nastavitev kombajna s pritiskom na gumb.

Rezalna glava PowerFlow

Nemoten pretok žetvenega pridelka za neprekinjeno 
dovajanje v mlatilni valj v vseh pogojih.

Valj PowerFeed 

Omogoča neprekinjeno dovajanje skozi celotno širino dvigalnika 
žetvenega pridelka za visoke rezultate in odlično kakovost mlatenja.

Mlatilni valj 

Visoko-inertni mlatilni valj z dodatnimi utežmi zagotavlja 
visoko učinkovitost tudi v težkih pogojih.
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Zmogljiv 6-valjni motor AGCO POWER s tehnologijo SCR za odlično 
učinkovitost porabe goriva in bolj čistimi emisijami.

Rezalnik slame 

Večkratno nastavljiv ozobljen rezalnik za odlično kakovost rezanja 
in nizko količino moči omogoča enakomerno razdelitev žetvenega 
pridelka po celotni delovni širini rezalnika.

Ločevalnik Multi Crop Separator Plus

Povečana zmogljivost ločevanja žit v zahtevnih pogojih. Edinstvena 
mlatilna košara MCS Plus se lahko zavrti na vrh in tako zagotovi 
dobro kakovost slame v suhih pogojih.

Pripravljalno dno 

Površina za daljše žetvene pridelke z visokimi razdelilniki in siti 
»visoke zmogljivosti« zagotavlja zelo čist vzorec.

Tresalniki 

Tresalniki dolžine 4,2 m z visokimi in prepustnimi stopnicami za 
boljše ločevanje.

Težka mlatilna košara 

Neodvisna nastavitev sprednjega in zadnjega dela mlatilne košare 
omogoča optimalno prilagoditev za najboljše rezultate mlatenja 
v vseh pogojih in pri vseh žetvenih pridelkih (opcijsko so na voljo 
namenska in univerzalna mlatilna košara ter košara za koruzo).

(Na voljo so različice z regulacijo nizke porabe.)



© AGCO Limited. 2018  | A-SL-16750/0318  |  Slovenščina/0318

® je svetovna blagovna znamka podjetja AGCO. Odgovorno gospodarjenje z gozdovi

Spletna stran: 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


