
IZ DRUŽBE MASSEY FERGUSON

SERIJA MF RB
Kombinirana enota balirke z  

variabilno komoro in ovijalne naprave
MF RB 4160V Protec 
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MF RB 4160V Protec
Kombinirana enota balirke in ovijalne naprave

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 številnih operacij prihranite čas in gorivo ter povečate učinkovitost in 
izboljšate kakovost.

Naša najnovejša balirka MF RB 4160V Protec združuje vse prednosti balirke z variabilno 
komoro, ki je dopolnjena z vgrajeno, posebej zasnovano ovijalno napravo za hitro in 
učinkovito baliranje in ovijanje med vožnjo.

Delovna širina pobiralne naprave 2,25 ali 2,40 metra z zasnovo fleksibilnega 
pobiranja zagotavlja večjo delovno hitrost, manj vzdrževanja in veliko tišje delovanje.

Rezalna naprava Xtracut je na voljo s 13, 17 ali 25 noži, kar zagotavlja optimalno 
učinkovitost rezanja v vseh razmerah.  

Sistem konstantnega pritiska (CPS – Constant Pressure System) združuje vzmetno 
in hidravlično delovanje in zagotavlja konstantni pritisk med oblikovanjem bal.
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Manipulacija z balami in ovijanje

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

Za zagotovitev mehkega raztovarjanja bal se ovijalna miza spusti skoraj do tal in tako povsem zmanjša hitrost 
vrtenja bale, s čimer se prepreči poškodovanje folije in ohranja najboljša oblika bale. Opcijske vilice za bale 
preprečijo zdrs bal in omogočajo enostavnejše nakladanje na prikolico. Upravljavec lahko izbira med načinom 
samodejnega in ročnega razkladanja.

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

Nova kombinirana enota Protec 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. 
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Visokozmogljivo ovijanje 
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.

Ovijalno napravo je mogoče zložiti za varno in 
priročno prevažanje z enega polja na drugega.

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

Balirka MF 4160V Protec je 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.

Monitor E-Link Pro, ki je serijsko na voljo pri modelu MF 4160V Protec, 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.

Z enim pritiskom gumba se ovijalna naprava spremeni iz delovnega v transportni način, kar omogoča hitre spremembe na polju. 
Vse funkcije, vključno z rezalno napravo, programiranjem uporabe pletiva in sistemom Hydroflexcontrol je mogoče upravljati tukaj.

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.
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Model MF RB 4160V Protec

Komora balirke
Premer v m 0,9–1,6

Širina v m 1,23
Prostornina v m3 2,48

Največji tlak napetosti jermena v barih 140/180
Mehansko zaklepanje komore l

Ovijanje s pletivom Varionet l

Pobiranje
Širina v m 2,25/2,40

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

Stiskalni valj z grabežem l

Dovajanje
Dovajalni rotor l

Rezalna enota
Xtracut 13 l

Xtracut 17 m

Xtracut 25 m

Nadzor
E-Link Pro l

+ zaslon za videoposnetke Camos l

Hydroflexcontrol l

Zahteve traktorja
Priporočena moč v konjskih močeh, kW/KM 97/130

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

Pnevmatike 650/55 R26
Zračne zavore l

Mere in teža
Dolžina pri prevažanju, m 5,90
Višina pri prevažanju, m 3,15
Širina pri prevažanju, m 2,90

Približna teža, kg 6550
Možnosti

Hitrost kardanske gredi 1000 vrt./min. m

Hidravlične zavore m

Vilice za bale m

Kroglična vlečna sklopka 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.

l Standardna oprema
m Dodatna oprema

Združene storitve za povečanje dobička in učinkovitosti naših strank

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. 
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®  je globalna blagovna znamka družbe AGCO.

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


