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Modell MF RB 4160V Protec

Bálakamra
Átmérő, m 0,9 - 1,6

Szélesség, m 1,23
Térfogat, m3 2,48

Maximális heveder feszítési nyomás, bar 140/180
Mechanikus kamrazárás l

Varionet hálós csomagolás l

Felszedő
Szélesség, m 2,25 / 2,40

Szélesség kultivátorfogtól kultivátorfogig, m 1,86 / 2,11
Felszedő kultivátorfog térállás, mm 64

Préselő görgő gereblyével l

Adagolás
Adagoló rotor l

Aprítóegység
Xtracut 13 l

Xtracut 17 m

Xtracut 25 m

Monitoring
E-Link Pro l

+ Camos videó képernyő l

Hydroflexcontrol l

Traktor követelmények
Ajánlott teljesítmény, kW/LE 97 / 130
Erőleadó tengely, ford./perc  540 
Hidraulikus tolattyús szelep 2 + LS

Gumiabroncsok 650/55 R26
Légfékek l

Méretek és súlyok
Szállítási hossz, m 5,90

Szállítási magasság, m 3,15
Szállítási szélesség, m 2,90

Körülbelüli súly, kg 6 550
Opciók

Erőleadó tengely fordulatszáma 1000 m

Hidraulikus fékek m

Bálaemelő m

Gömbfejes vonórúd m

Az alapfelszereltségű modell specifikációi

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban 
lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. 
Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk 
a specifikációk részteleinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának 
jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztesse Massey Ferguson 
márkakereskedőjével, vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

l Alapfelszereltség
m Opcionális felszereltség

Kombinált szolgáltatásaink növelik ügyfeleink profitját és hatékonyságát

A Massey Ferguson, a forgalmazói és márkakereskedői mindig 
készen állnak arra, hogy személyes látogatásukkal segítsenek 
Önnek a vásárlásban. A mezőgazdaság nehéz munka, ezért mi 
gondoskodunk róla, hogy Ön az év kritikus időszakaiban és mindig 
amikor szüksége van rá, kapjon segítséget.

Elkötelezett márkakereskedőink megtalálják Önnek a megfelelő 
terméket és a legjobb szolgáltatásokkal, alaktatrészellátással és 
támogatással segítik az Ön tevékenységét. Egy olyan magasan 
képzett elhivatott szakértőkből álló család tagja lehet, amely azt a 
feladatot tűzte ki célul, hogy eredeti, csúcsminőségű szolgáltatást 
biztosítson Önnek.

Mi tudjuk, hogyan működik a mezőgazdaság és tisztában vagyunk 
az egyes embereket érő kihívásokkal, ezért márkakereskedőink 
segíteni tudnak Önnek egy sikeres jövő megtervezésében. 
A finanszírozási tervekről, amelyek tartalmazhatnak lízingelést, 
bérléssel egybekötött vásárlást, szerződéses bérbeadást és 
kölcsönzést, érdeklődjön márkakereskedőjétől.

Az MFCare szolgáltatásaival és kibővített szavatossági tervével* 
biztonságban tudhatja vagyontárgyait; az átfogó csomag, 
melynek célja, hogy gondoskodjon bálázójáról, tartalmazza a 
rendszeres karbantartásokat, az alkalmi javításokat és a teljes 
AGCO szavatosságot.

*Az MFCare szolgáltatás és kibővített szavatossági terv 
elérhetősége piactól függően változhat. Az Ön régiójában az 
elérhetőségről érdeklődjön Massey Ferguson márkakereskedőjétől. 


