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22 Műszaki adatok 
MF 2370 UHD

Bálaméret
Keresztmetszet (szélesség x magasság) mm 1200 x 900

Hosszúság mm 1000–2740
Méretek és tömegek

Teljes szélesség – 620/50–22,5 mm 3000
Teljes szélesség – 620/55–26,5 mm 3000
Teljes szélesség – 710/55–26,5 mm 3200

Teljes hosszúság – bálacsúszda felhajtva a szállításhoz mm 9830
Teljes magasság – a korlát tetejéig (munkahelyzetben) mm 3375

Tömeg – Packer adagolóra vonatkozó adat (kb.) kg 13 400
Fő hajtórendszer  
Lendkerék méretei mm átmérő 990 x szélesség 250
Lendkerék tömege kg 500

Lendkerék fordulatszáma ford./perc 1500
Védelem Automata bütykös tengelykapcsoló

Hajtólánc kenése Standard automatikus lánckenő rendszer
Felszedő  

Hatásos munkaszélesség (DIN 11220) mm 2246
Bedobó ujjak száma # 5

Dupla bedobó ujjak száma # 80
Hajtás védelme Súrlódó és túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsoló

Talajkövetés Kétirányú húzórugók
Adagolórendszer  

Packer adagoló 3 szakaszos, 6 edzett ujjal
Tömörítő-továbbító Villa típusú, 6 edzett ujjal

Védelem Súrlódó tengelykapcsoló
Bálatömörítő dugattyú

Fordulatszám löket/perc 50
Bálatömörítő max. nyomása kN 760

Löket hossza mm 740
Csomózó mechanizmus  

Kötözők száma/típusa    6 dupla csomó
Kötözők távolsága egymástól mm 176

Zsineg típusa     Ultra nagy sűrűséghez való zsineg
Zsinegtároló kapacitása # 36 orsó

Kötöző ventilátora     Nagy teljesítményű, hidraulikus hajtású
Kötöző kenése  Standard AutoLube
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MF 2370 UHD
Bálakidobó rendszer

Fogak száma 12
Választható sorok száma 4

Üzemeltetés A fülkéből vagy hátulról működtetett hidraulikus munkahenger
Bálacsúszda

Nagy igénybevételre tervezett görgős bálacsúszda Standard
Felhajtórendszer szállításhoz A fülkéből, vagy hátulról hidraulikusan működtetett

Bálamérő rendszer Standard
Tengelyek és gumiabroncsok  

Tandem változat, gumiabroncs-méretek 620/50–22,5 radiál
Tandem változat, gumiabroncs-méretek 620/55–26,5 radiál
Tandem változat, gumiabroncs-méretek 710/55–26,5 radiál

Tandem változat, maximális névleges sebesség * km/h 60
* ahol a helyi törvények lehetővé teszik

Kerékfelfüggesztés Parabola rugó
Fék működtetés Pneumatikus

Világítás
Közúti világítás  LED

Munka- és szervizlámpák LED
Forgó jelzőfény 2 standard

Vezérlő és felügyelő rendszer 
Felhasználói felület  BaleCreate

ISOBUS-kompatibilitás ISOBUS 11783
Munkagép terminál – 1. opció C1000 – 18 cm (7") színes képernyő
Munkagép terminál – 2. opció C2100 – 30 cm (12") színes érintőképernyő

Traktorral szembeni követelmények
Ajánlott vontatási teljesítmény LE / kW 350 / 261

TLT típusa III. kat. 1¾" (44 mm) – 20 bordás CV TLT tengely
Hidraulikaszelep-igény min./ajánl. 2 / 3 kettős működésű szelep, felszereltségtől függően

Márkakereskedő által felszerelt tartozékok
Hidraulikus támasztóláb Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető

Videókamera Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető
HayBoss nedvességmérő Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető

HayBoss Tartósítószer-adagoló Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető

Mindent megtettünk annak érdekében, 
hogy a jelen kiadványban található 
információk a lehető legpontosabbak 
és legaktuálisabbak legyenek. 
Ennek ellenére előfordulhatnak 
pontatlanságok, hibák és kihagyások, 
és a műszaki adatok egyes részletei 
előzetes értesítés nélkül, bármikor 
módosulhatnak. Vásárlás előtt ezért 
minden műszaki adatot egyeztessen 
Massey Ferguson márkakereskedőjével 
vagy viszonteladójával. A termék 
elérhetősége vagy specifikációja régiótól 
függően változhat – kérjük, forduljon a 
Massey Ferguson márkakereskedőjéhez.


