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SERIJA MF RB
Balirke za okrogle bale s fiksno komoro

MF RB 3130F, MF RB 3130F Xtracut 
in MF RB 3130F Protec
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Pri vsakem koraku procesa zasnove in 
proizvodnje lastnih izdelkov si prizadevamo 
za popolnost. Po zaslugi nenehnega razvoja 
s ponosom predstavljamo novosti v ponudbi 
kombiniranih enot balirk s fiksno komoro in 
ovijalne naprave Protec, ki se ponašajo z novimi 
funkcijami in inovativnimi elementi. 

Novo oblikovane stranske plošče izboljšajo 
ergonomijo, številne izboljšave pod pokrovom pa 
prinašajo večjo učinkovitost in kakovost bale. 

Prizadevamo si povečati izbor balirk, saj bomo 
tako lahko natančneje zadovoljili potrebe 
kmetovalcev in izvajalcev in jim ponudili rešitve, 
ki bodo kar najbolj prilagojene njihovim posebnim 
ali tržnim zahtevam, pridelkom in terenu. 

Ne glede na to, ali gre za baliranje silaže, sena 
ali slame, si kmetovalci vedno prizadevajo 
za visokodonosne, stroškovno učinkovite in 
prilagodljive rešitve pri izdelavi kakovostnih in 
stisnjenih bal, ki se lahko preprosto prevažajo 
in zahtevajo malo prostora za shranjevanje.

Enakomerna gostota bale je bistvenega 
pomena za vse balirane izdelke, nova ponudba 
balirk za okrogle bale s fiksno komoro MF pa 
kmetovalcem ponuja najboljše rešitve po zaslugi 
vrhunskih zmogljivosti stiskanja, rezanja in 
pobiranja. Zato so popolna izbira za vse, ki jih 
zanimata visoka zmogljivost in kakovostna krma 
ali slama.

Za potrebe siliranja izdelujejo te balirke stisnjene 
in dobro oblikovane bale, kar je predpogoj za 
proces fermentacije, ki je potreben za ohranitev 
osnovnih hranil pridelka. 

Balirke serije MF RB oblikujejo zbite bale sena, 
slame in biomase, ki omogočajo preprosto 
manipulacijo in zlaganje. Poleg tega pa dolgo 
ohranjajo njihovo kakovost.

Balirke za okrogle bale s fiksno komoro MF 
so zato primerne za različne dejavnosti kmetij 
in pogodbenih podjetij, vključno z mešanimi 
kmetijami, kmetijami za pridelavo zelenjave 
in živine.

SERIJA MF RB



MF RB 3130F
• Zanesljiva in visoko zmogljiva balirka, ki oblikuje bale z visoko 

gostoto sena ali slame. 

• Rotor za pobiranje in pakiranje širine 2,00 ali 2,25 metra 
zagotavlja optimalno zmogljivost, ki je potrebna pri 
najzahtevnejših pridelkih.

• Komora balirke s prostornino 1,5 kubičnega metra in 
18 valji Powergrip in mehanska zapiralna loputa zagotavljajo 
nespremenljivo obliko in gostoto bal.

MF RB 3130F Xtracut
• Ojačena za največjo moč in vzdržljivost, ki jo zahtevajo 

poklicni uporabniki in izvajalci.

• Rezalne enote Xtracut so na voljo s 13, 17 ali 25 noži, ki 
zagotavljajo dosledno rezanje.

• Izbirne rezalne enote pri modelih Xtracut 17 in 25 zagotavljajo 
dosledno učinkovitost in različne nastavitve rezanja.

• Valjaste gredi z večjim premerom in ležaji za mazanje za 
težke obremenitve v komori balirke lahko prenesejo največje 
obremenitve.

• Nadzorni sistem E-link vključuje številne funkcije balirke, ki 
jih lahko vključite iz kabine in ki upravljavcu zagotavljajo več 
udobja in preprosto uporabo.

MF RB 3130F Protec 
• Balirka s fiksno komoro z dodatno ovijalno napravo za 

upravljanje z eno potezo in najvišjo kakovost krme.

• Zložljiva naprava za ovijanje z edinstveno obliko zmanjšuje 
razdaljo in zagotavlja varno prevažanje.

• Manjša skupna višina izboljša pretok pridelkov in pogoje dela 
v hribovitih razmerah.

• Dvojni podajalniki folije omogočajo hitrejše ovijanje in večjo 
produktivnost.

Ponudba balirk s fiksno komoro
Serija balirk za okrogle bale MF RB 
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Podrobnejši prikaz balirk za okrogle bale  
s fiksno komoro serije MF RB
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Preizkušeno ovijanje  
s pletivom Varionet

Menjalnik PowerSplit 
zagotavlja optimalno 
porazdelitev moči

Rezalna naprava Xtracut 
– fleksibilna izbira za 
dolžino rezanja

Fleksibilno pobiranje – velika hitrost 
dovajanja z manj vzdrževanja 

Hydroflexcontrol – dvostopenjski zaščitni 
sistem proti blokadam za prihranek časa

Samodejno mazanje 
verige zmanjša 
čas vzdrževanja

NOVO: Mehanski zaklep loput 
s senzorji pritiska prispeva k 
ohranjanju oblike bale

Posebni valji Powergrip 
omogočajo nespremenljiv 
oprijem za najboljšo 
obliko in videz bale
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Izjemna hitrost pobiranja
Z zasnovo fleksibilnega pobiranja družbe Massey Ferguson so možne večje obratovalne hitrosti.

Z manj gibljivih delov je fleksibilno pobiranje tišje, preprostejše in zanesljivejše. Manj potreb po 
vzdrževanju in prilagajanju prihrani čas in omogoča povečanje produktivnosti.

Sistem pobiranja ima pet vrst pobiralnih prstov, med katerimi je samo 64 mm razmika, kar 
zagotavlja večjo zmogljivost in enakomernejše dovajanje pri veliki hitrosti.

Pri balirkah Massey Ferguson za okrogle bale je pobiralna naprava zelo blizu rotorja, s čimer se 
izboljša pretok pridelka in zmanjša nevarnost nastanka blokade.

Možnost valja za stiskanje pridelka

Za povečanje pretoka pridelka v komoro je na voljo ojačen stiskalni valj, ki je opremljen z grabežem.

Vzdržljivi pobiralni prsti

Pet vrst pobiralnih prstov z 
velikim premerom tuljave za 
boljšo vzdržljivost pri siliranju 
in v primeru kamnitega terena.

Dovajalna polža

Dva zmogljiva dovajalna 
polža s premerom 25 cm 
usmerjata pridelek 
neposredno v središče in 
ustvarjata najustreznejšo 
obliko bale.
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Rezalna enota Xtracut za optimalno zmogljivost rezanja

Rezanje silaže med baliranjem nudi več prednosti:

• Izboljša kakovost krme, kar izboljša fermentacijo in okus 

• Zagotavlja prihranek časa, kar omogoča hitrejšo distribucijo silaže

• Zmanjša količino odpadkov med dovajanjem

• Pomaga pri doseganju večje gostote in tako zmanjša stroške prevažanja in ovijanja

Rezalna enota Massey Ferguson Xtracut je zasnovana za največjo učinkovitost in je lahko opremljena s 13, 
17 ali 25 noži. Rezalne enote so opremljene z najdaljšimi noži na trgu, s čimer je zagotovljeno, da je ves 
dovedeni pridelek razrezan.

Rezalna enota Xtracut s 17 in 25 noži se ponaša z dvema sklopoma hidravlično upravljanih rezalnih naprav 
z ločenim krmiljenjem iz kabine v skladu s potrebami stranke. 

Upravljavec lahko izbere:

• Eno rezalno napravo

• Obe rezalni napravi

• Izklop vseh nožev

Model MF RB 3130F je lahko opremljen z rezalno enoto Xtracut s 13, 17 ali 25 noži Rezalnik s 25 noži
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Hydroflexcontrol – dvostopenjski zaščitni sistem
Dirka s časom in vremenom za zbiranje pridelka najboljše kakovosti je vedno izziv za človeka 
in stroj. 

Za večjo učinkovitost na polju in zmanjšanje neuporabe stroja zaradi blokad, ki jih povzroča 
pridelek, so balirke za okrogle bale *MF opremljene z edinstvenim zaščitnim sistemom 
Hydroflexcontrol, ki deluje v dveh fazah:

Faza 1 Samodejno mehanično talno blazinjenje za odstranjevanje manjših blokad

Faza 2 Hidravlično krmiljeno spuščanje do tal za odstranjevanje večjih blokad

Prva faza sistema Hydroflexcontrol omogoča premikanje sprednjega dela dna podajalne 
komore in samodejno preprečuje do 80 % morebitnih blokad, pri čemer ne bo prihajalo do 
nepotrebnih neuporab stroja.

Če pride do večje blokade, lahko upravljavec aktivira drugo fazo sistema Hydroflexcontrol, 
pri čemer se blokade odstranjujejo s hidravličnim spuščanjem zadnjega dela dna podajalne 
komore iz kabine, kar omogoča, da pridelek zlahka prehaja skozi komoro balirke in tako 
zmanjšuje neuporabe stroja.

Faza 1

Faza 2

Patentirani zaščitni sistem preprečuje, da bi se konične obremenitve spremenile 
v blokade, in sicer z nežnim spuščanjem dna, ki je glede na model nameščen na 
gumijastih blokih ali jeklenih vzmeteh.

V primeru blokade lahko upravljavec z lahkoto odpre dno podajalne komore in hkrati 
spusti nože, da zagotovi dovolj prostora za prehod pridelka.

* Del serijske opreme pri MF 3130F Xtracut in MF 3130F Protec
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Komora balirke
Komoro balirke sestavlja 18 valjev Powergrip, ki zagotavljajo učinkovit prijem in hitrejše 
obračanje bal za višjo gostoto in izboljšano obliko bale.

10-rebrni valji so izdelani iz brezšivne trde cevi. V tej industriji veljajo kot merilo za 
vzdržljivost in učinkovitost, saj so znani po svoji preizkušeni zasnovi in po kosanju z 
najzahtevnejšimi razmerami. 

Nova izboljšana komora ima obliko »spirale« z rahlo zmanjšanim premerom spredaj, kar 
poenostavi dovajanje in obračanje bale ter poveča gostoto in prijem pletiva med ovijanjem. 

Podporni ležaji na valjih v 
komori balirke vključujejo 
nove grabilnike, ki učinkovito 
odstranjujejo nečistočo in 
vlago z valjčnih ležajev in 
ohranjajo zunanje plošče čiste.

Preprosta, hitra in učinkovita 
mehanska naprava za 
zaklep lopute je zdaj 
izboljšana s senzorji pritiska 
na obeh straneh, poleg 
tega pa vključuje oznake za 
levo in desno, kar omogoča 
upravljavcu nadzor nad 
zunanjimi sloji bale.
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Dovršeno ovijanje popolno oblikovanih bal zagotavlja sistem Varionet, ki 
prispeva k prihranku časa, vezanju materiala in ohranjanju oblike bal za varno 
manipulacijo in skladiščenje.

Preizkušeni sistem ovijanja s pletivom Varionet vsebuje posebno napravo za 
napenjanje in raztezanje, ki se lahko brez večjih težav prilagodi različnim širinam 
in vrstam pletiva, kar omogoča hitro ovijanje bal od roba do roba ali čez rob. 

Sistem preprostega nalaganja (ELS – Easy Loading System) omogoča shranjevanje 
ene nadomestne role pletiva na balirki. Tako je menjava role opravljena v nekaj minutah, 
kar vam omogoča več časa na polju in večjo učinkovitost.
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MF RB 3130F Protec –  
kombinirana enota balirke in ovijalne naprave
Novost v ponudbi balirk za okrogle bale MF
Ne glede na to, ali delo opravljate v mokrih ali suhih razmerah, je pri baliranju silaže pomembna vsaka sekunda, 
če želite doseči najboljšo kakovost in ohraniti največ hranil. Z združevanjem operacij baliranja in ovijanja prihranite 
čas in gorivo ter povečate učinkovitost in izboljšate kakovost.

Naša najnovejša balirka MF RB 3130F Protec 
združuje vse prednosti balirke s fiksno komoro, 
ki je dopolnjena z vgrajeno, posebej zasnovano 
ovijalno napravo za hitro, neprekinjeno baliranje 
in ovijanje med vožnjo.

Bale so takoj zaščitene pred spremenljivim 
vremenom, hkrati pa se ohrani kakovost 
pridelka. Združitev baliranja in ovijanja zmanjša 
tudi potrebe po dodatnem traktorju in delovni 
sili v natrpani sezoni siliranja, kar omogoča 
upravljavcu, da lahko začne zlagati ali prevažati 
bale ali začne žetev na drugem polju.
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V načinu prevažanja se 
obroč ovijalne naprave 
preklopi naprej, s čimer 
se zmanjša skupna 
dolžina stroja na samo 
5,9 metra. To omogoča 
varnejše prevažanje in 
izboljša manevriranje.

Nova kombinirana enota ima manjši kot dvigovanja pridelka, s čimer se zmanjša skupna višina balirke. Ta funkcija 
izboljša stabilnost ter omogoča varnejše in hitrejše delovanje na hribovitem terenu. Zmanjšuje tudi protitlak v območju 
dovajanja, uskladi pretok pridelka in zmanjša nevarnost blokad. 

Nova zasnova poleg roke za prenos vključuje dve 
aktivni vodilni plošči na obeh straneh balirke, ki jasno 
usmerjata balo v središče plošče ovijalne naprave, kar 
omogoča hitrejši in varnejši cikel prenosa. Za večjo 
varnost v hribovitih razmerah edinstveni način 
prenosa pri naklonu omogoča počasnejše premikanje 
roke za prenos, medtem ko se obroč ovijalne naprave 
dvigne višje in zajame balo. Tako je bala varno 
prenesena v ovijalno napravo tudi na pobočjih. 

Roka za prenos

Aktivno premikajoča se plošča
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Ovijanje bal in izmet 

Ko je bala prenesena na sredino ovijalne mize, se začne obroč 
ovijalne naprave s hidravličnim pogonom obračati, preden se 
zadnja loputa povsem zapre. Tako se celoten cikel zaključi še 
pred oblikovanjem nove bale. Robusten okvir, ki je zasnovan 
tako, da prenese največje obremenitve, s svojim tihim pogonom 
omogoča nemoteno delovanje s hitrostjo 35 vrt./min. in 
brezhibno zaporedno ovijanje bal.

Za zagotovitev mehkega raztovarjanja bal se ovijalna miza 
spusti in tako povsem zmanjša hitrost obračanja bale, kar 
preprečuje poškodovanje folije in ohranja najboljšo obliko bale. 
Opcijske vilice za bale položijo balo na njihov skrajni del ter 
tako preprečijo zdrs in omogočajo enostavnejše nakladanje na 
prikolico. Upravljavec lahko izbira med načinom samodejnega 
in ročnega razkladanja.



Ovijalno napravo je mogoče zložiti za varno in 
priročno prevažanje z enega polja na drugega.
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Nova kombinirana enota ima manjši kot dvigovanja pridelka, s čimer se zmanjša skupna 
višina balirke. Ta funkcija izboljša stabilnost ter omogoča varnejše in hitrejše delovanje na 
hribovitem terenu. Zmanjšuje tudi protitlak v območju dovajanja, uskladi pretok pridelka 
in zmanjša nevarnost blokad. 

Zunanja nadzorna plošča na zadnjem delu 
balirke omogoča nadzor nad loputo, obročem 
ovijalne naprave in mizo ter objemkami za folijo, 
kar omogoča preprosto menjavanje role s folijo, 
vzdrževanje in čiščenje.

Obroč ovijalne naprave poganja sklop dveh 
gumijastih valjev, ki zagotavlja dovolj oprijemalne 
površine, preprečuje zdrs in znižuje raven hrupa.

Dvanajst nosilcev za rolo s folijo je priročno 
nameščenih na zadostni višini na obeh straneh 
balirke, dve dodatni roli, nameščeni na ovijalni 
napravi, pa povečata čas opravljanja dela na 
polju.

Ovijalna miza s hidravličnim pogonom je sestavljena iz dveh valjev in treh brezkončnih jermenov, nameščenih na 
varjen okvir, kar omogoča dodatno vzdržljivost. Senzor pod sredinskim jermenom omogoča, da se ovijanje začne 
šele po tem, ko je bala povsem ustrezno nameščena na mizi, medtem ko štirje veliki stranski podporni valji med 
ovijanjem ohranjajo položaj bale na sredini.
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Nadzor in upravljanje

Enota E-Link Control, ki je na voljo pri 
seriji balirk Massey Ferguson RB 3130F, 
upravljavcu omogoča odličen pregled ključnih 
procesov baliranja, pri čemer lahko vse 
nastavitve opravi prek monitorja. Zaslon visoke 
ločljivosti zagotavlja jasne delovne slike.

S terminalom E-Link Control lahko upravljate 
naslednje funkcije:

• Izbira nožev

• Nastavitev pritiska bale

• Nastavitev velikosti bale 

• Nastavitev sloja pletiva

• Začetek/ustavitev/začasna ustavitev 
odvijanja pletiva

• Polnjenje komore balirke

• Vklop/izklop izdelave mehkega jedra bale

• Števec bal

• Skupni števec bal

• Nastavitve po meri stranke

• Nastavitve senzorja in aktuatorja 

Monitor E-Link Pro, ki je serijsko na voljo pri 
modelu MF RB 3130F Protec in opcijsko pri modelu 
MF RB 3130F Xtracut, ima vgrajeno tehnologijo 
ISOBUS in se ponaša z velikim osvetljenim zaslonom, 
ki zagotavlja odlično preglednost številnih parametrov, 
s tem pa je upravljavcu zagotovljeno več informacij in 
nadzor nad balirko. Če je traktor opremljen s krmilnim 
sistemom ISOBUS, si lahko na monitorju na traktorju 
na enem mestu ogledate vse ključne informacije 
o traktorju in balirki. Kombinirana enota balirke in 
ovijalne naprave je za boljši nadzor ovijalne naprave 
opremljena tudi s kamero za vzvratno vožnjo.

Posebne informacije o polju ali o stranki, kot je število 
bal ali delovnih ur, lahko preprosto nastavite in jih 
izbirate s čarovnikom (meni Wizard) ter jih kasneje 
izvozite s pomočjo priključka USB, s čimer bosta 
omogočena preprosto upravljanje zapisov in nadaljnja 
analiza uspešnosti.

Oba stroja, balirka za okrogle bale RB in kombinirana 
enota balirke in ovijalne naprave Protec, sta lahko 
opremljena s sistemom ISOBUS za povezavo na 
monitor traktorja.

Z uporabo enega monitorja v kabini traktorja za vse 
priključke se zmanjša količina nepotrebnih elementov 
v kabini, ki omogoča preprosto in natančno 
spremljanje voznikom, ki morajo opraviti številna 
opravila z različnimi stroji.
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Izkušnje, inovacije in vzdržljivost
Massey Ferguson je vodilna svetovna blagovna znamka z bogatimi izkušnjami na področju pridelave sena in krme na vseh celinah. 

Serija balirk za okrogle bale znamke Massey Ferguson je izdelana tako, da zagotavlja višjo vzdržljivost in presega vaša pričakovanja. 

S številnimi edinstvenimi in patentiranimi lastnostmi naše balirke izstopajo iz množice.

Menjalnik Powersplit 
enakomerno porazdeli in 
prenese moč za zagon 
rotorske enote na eni 
strani in pogonov valjev 
na drugi, s čimer zmanjša 
skupno potrebo po moči s 
poenostavitvijo upravljanja 
pogonskih sklopov. Tako je 
omogočeno učinkovitejše 
delovanje balirke, ki za 
delovanje porabi manj goriva.

Komora balirke lahko prenese 
izjemne obremenitve sil 
iz vseh smeri. Pametna 
zasnova z ohišjem ležajev 
omogoča, da manjši premiki 
valjev zmanjšajo velike osne 
obremenitve med delovanjem.

Redno in zadostno 
mazanje valjčnih ležajev 
je izjemno pomembno, 
zlasti v neugodnih 
razmerah, kot je baliranje 
silaže. Osrednje mazalne 
enote za mazanje valjčnih 
ležajev so nameščene 
na priročnih mestih, kar 
omogoča lažji dostop in 
zmanjša čas servisiranja. 

Samodejno mazanje verige z 
nastavitvijo vsake posamezne 
verige zagotavlja zadostno 
oskrbo z oljem, prispeva k 
zmanjšanju časa vzdrževanja 
in podaljšanju življenjske dobe 
verige. Za dodatno vzdržljivost 
so v balirki nameščene verige 
najvišje kakovosti.
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Družba Massey Ferguson in njeni zastopniki in distributerji so 
se vedno pripravljeni dodatno potruditi in vam nuditi podporo 
pri vašem nakupu. 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, nadomestnimi 
deli in nadomestnimi vozili. 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 servisiranja in 
podaljšane garancije MFCare*, celovito paketno ponudbo, ki 
zajema popolno skrb vašega traktorja z rutinskim vzdrževanjem, 
popravili in popolno garancijo s strani družbe AGCO.

* Načrt servisiranja in podaljšane garancije MFCare morda ni na 
voljo ali pa je odvisen od trga. Razpoložljivost storitve preverite 
pri zastopniku znamke Massey Ferguson. 

Združene storitve za povečanje dobička in učinkovitosti naših strank
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Model MF RB 3130F MF RB 3130F Xtracut MF RB 3130F Protec

Komora balirke
Premer v m 1,25 1,25 1,25

Širina v m 1,23 1,23 1,23
Prostornina v m3 1,50 1,50 1,50

Mehansko zaklepanje komore l l l

Ovijanje s pletivom Varionet l l l

Rampa za balo m l l

Pobiranje
Širina v m 2,00/2,25 2,00/2,25/2,40 2,25/2,40

Širina od grabeža do grabeža v m 1,60/1,86 1,60/1,86/2,11 1,86/2,11
Razmik med pobiralnimi prsti v mm 64 64 64

Stiskalni valj z grabežem m m l

Dovajanje
Dovajalni rotor l – –

Xtracut, rezalna enota s 13 noži – m l

Xtracut, rezalna enota s 17 noži – m m

Xtracut, rezalna enota s 25 noži – m m

Hydroflexcontrol – l l

Nadzor
Monitor E-Link l l –

E-Link Pro – m l

Zahteve traktorja
Priporočena moč v konjskih močeh, kW/KM 52/70 52/70 75/120

Kardanska gred, vrt./min. 540 540 540 
Hidravlični batni ojačevalniki 2 2 2 + LS

Možnosti pnevmatik 19,0/45-17
500/43-22,5
500/50-22,5
500/53-20

620/55 R26.5

Mere in teža
Dolžina pri prevažanju, m 4,30 4,30 5,90
Višina pri prevažanju, m 2,60 2,60 3,00
Širina pri prevažanju, m 2,70 2,70 2,85

Približna teža, kg 3000  3200  5990 

Možnosti
Mazalni sistem Autolube za valjčne ležaje – m l

Zračne zavore m m l

Hidravlične zavore m m m

Standardne tehnične zahteve

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.

  – Ni na voljo
	l Standardna oprema
	m Dodatna oprema
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