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MF ACTIVA 7344
Žací lišta se standardním řízením Terra Control 

Pracovní šířka (m) 4,2 m - 7,6
Frekvence řezání (zdvihy/min) 1254

Vkládací dopravník se standardním zpětným chodem
Řetězy (počet) 3

Buben
Průměr (mm) 600

Šířka (m) 1340
Mlatky (počet) 8

Mláticí koš
Mlatky (počet) 12 

Úhel opásání (stupně) 120 stupňů
Mláticí modul ABC

Mlatky (počet) 2
Polohy (počet) 3

Vytřásadla
Vytřásadla / klávesy (počet) 5/4

Separační plocha (m2) 6,72
Síta

Plocha sít (m2) 4,67
Omlat buben

Ventilace
Ventilátor Objemový

Otáčky (1/min) 350/1 050

MF ACTIVA 7344
Zásobník zrna

Zdvihový objem (litry) 6500
Rychlost vyprazdňování (litry/s) 85

Výška koncovky vyprazdňovacího dopravníku (m) 4,20
Délka koncovky vyprazdňovacího dopravníku (m) 4

Tichá klimatizovaná kabina
Soustava klimatizace l

Vytápění l

Monitor výkonnosti l

Vyhřívaná a nastavitelná vnější zpětná zrcátka l

Palubní počítač l

Motor l

Typ AGCO POWER 7,4 litrů
Jmenovitý výkon k (kW) 218 k (162,5 kW)

Alternátor (A) 120
Objem palivové nádrže (litry) 450  

Převodovka
Typ Hydrostatická

Převodovka (počet stupňů) 3
Provozní brzdy Kotoučové
Pneumatiky

Přední pneumatiky 620/75 R30
Zadní pneumatiky 400/70-20

Rozmetač plev Dělený koš
Elektricky ovládané usměrňovací lišty řezačky slámy Monitor s kamerou
Souprava pro kukuřici Měřič výnosů
Souprava pro drobná zrna Snímač vlhkosti
Přídavná pracovní světla Chladicí box
Různé přední a zadní pneumatiky - až po 800/75 R32 Souprava pro sklizeň hrachu a fazolí
Zadní hnací náprava Vzduchový kompresor
Výbava pro sklizeň rýže

Byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že informace obsažené v tomto návodu jsou co nejpřesnější a nejaktuálnější. 
Přesto se mohou vyskytnout chyby nebo nedopatření. Technické údaje mohou kdykoliv detailně měnit bez předchozího upozornění. 
Technické údaje si proto předem ověřte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.

Technické údaje

l standardní  m na přání 

Seznam volitelných přídavných zařízení

Kompletní podpora. 
Je po ruce, kdykoliv ji potřebujete.
Massey Ferguson se svými distributory a prodejci jsou vždy připraveni 
nehledět na vzdálenost a podpořit vaši investici.


