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DE LA MASSEY FERGUSON
O NOUĂ GENERAȚIE DE COMBINE

COMBINA CARE

SCHIMBĂ REGULILE RECOLTĂRII



Progresați rapid în activitățile dvs. de recoltare
Există un viitor nou pentru recoltare. Regulile jocului s-au schimbat. Este acum remodelat 
și reproiectat pentru a transforma modul în care vă gestionați activitățile de recoltare.
 
Noua combină remarcabilă IDEAL de la Massey Ferguson aduce o direcție radical nouă 
pentru dezvoltarea combinelor de recoltat. Este un utilaj cu un pas înaintea vremurilor 
noastre și vine cu performanțe superioare în materie de calitatea boabelor și paielor, 
gestionarea boabelor, eficiența puterii și randament. Dispunând de întreaga forță a 
companiei noastre mamă, de resursele globale și de investițiile AGCO, acesta este cel mai 
important proiect de dezvoltare de produse noi pentru recoltare în care ne-am implicat.

Alăturați-vă revoluției MF IDEAL

I-am ascultat pe proprietarii și operatorii de combine din întreaga lume - oameni ca 
dvs., a căror existență depinde de recoltă - și am transformat lista lor de dorințe într-o 
realitate efectivă. 
 
De îndată de veți vedea cum se comportă MF IDEAL în câmp, vă veți putea revizui 
opțiunile, veți putea accelera activitățile dvs. de recoltare și vă veți putea bucura de 
beneficiile reale aduse de acest nou utilaj excepțional. 





Combina IDEAL dispune de o mulțime de 
funcționalități noi și inovatoare. În același timp, aduce 
cu sine cea mai eficientă procesare a recoltei și o 
întreținere zilnică minimă - toate într-un format cu o 
lățime îngustă. Este un utilaj care schimbă cu adevărat 
regulile recoltării pentru clienții Massey Ferguson!

Eric Hansotia, vicepreședinte senior AGCO 
Global Crop Cycle și Fuse Connected Services

Inspirați de inovație
Viitorul este creat de oameni fascinați de acesta.



Visul oricărui inginer este să proiecteze un utilaj de la zero. 
Și tocmai această oportunitate a apărut odată cu combina 
IDEAL. A fost ocazia de a o lua de la capăt, de a arunca o 
privire nouă asupra fiecărui aspect al combinei - fiecare 
piuliță și șurub, fiecare curea și lanț - și de a ne pune 
întrebarea: Ce avantaje poate aduce pentru afacerile din 
agricultură? Cum poate spori eficiența, reduce costurile de 
operare, crește recolta și stimula profitabilitatea? 

A fost un proiect fascinant și inspirațional pentru toți cei 
implicați.  Toată lumea a fost conștientă că asistă la un 
moment de cotitură în dezvoltarea combinelor de recoltat. 
Echipe multinaționale de proiectanți, ingineri și dezvoltatori 
de produse în materie de combine au contribuit prin 
expertiza și specializare la masa de lucru. Toți au avut un 
singur lucru în minte – să creeze cea mai bună combină 
de recoltat din industrie. În centrul proiectului de dezvoltare 
a stat studiul global „Vocea clientului”. Acesta a inclus 
interviuri în profunzime, față-în-față, cu 60 de clienți și 
operatori din 12 țări, urmate de un sondaj de opinie major 
în rândul a 500 de utilizatori. Rezultatele au arătat că era 
nevoie de o platformă de combină complet nouă. 
 
Firește că prioritățile clienților au variat în funcție de regiune 
și de mersul afacerilor lor, însă mesajele principale au 
rămas aceleași. Feedback-ul principal din teren a evidențiat 
nevoia de fiabilitate, ușurință în reparare/disponibilitate a 
pieselor, comenzi intuitive și comode, eficiență și capacitate 
a utilajului de a răspunde profilului operațional al clientului. 
Aproape 50 de prototipuri de combine au fost construite 
și testate în laborator, pe câmp și în întreaga lume pentru 
a dezvolta o combină unică care să poată fi folosită pentru 
toate culturile și în orice condiții, în orice parte a lumii.



Este un moment plin de satisfacție atunci când te uiți la cultura ajunsă la maturitate 
și știi că ești gata să te apuci de recoltare. Totul depinde apoi de tine și de combina 
ta pentru a transforma toate acele luni de muncă într-un venit profitabil. 

Combinele MF IDEAL de 451-647 CP sunt concepute pentru exploatațiile arabile la 
scară largă și prestatori. Complet conectate și cu funcționalități noi unice, aceste 
combine excelează pe toate fronturile, oferind o calitate remarcabilă a boabelor 
și paielor, un randament impresionant, o operare extrem de rapidă, un confort 
de excepție al operatorului, alături de o eficiență și un control totale. MF IDEAL 
abordează fiecare aspect-cheie identificat în sondajul nostru „Vocea clientului”. 
Printre acestea se numără funcționalitatea, ușurința de reparare, consumul eficient 
de carburant, calitatea boabelor și gestionarea reziduurilor, alături de lățimea de 
transport, gestionarea datelor, lucrul în pantă și compactarea solului. 

MF IDEAL se mândrește cu cea mai mare suprafață de treierare din industrie, cel 
mai rapid debit de descărcare și cea mai mare capacitate integrală a buncărului de 
boabe* – toate menite să vă ajute să adunați recolta dvs. de pe câmp în condiții 
impecabile și în cel mai scurt timp, la cele mai mici costuri cu putință.
 
Indiferent de operațiunile dvs. de recoltare și de culturi, combina versatilă 
MF IDEAL poate însemna o diferență tangibilă, aducându-vă câștiguri 
semnificative de productivitate și randament.

Semințele creșterii afacerilor  
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Combinele IDEAL de la Massey Ferguson sunt fabricate cu tehnologii de precizie la 
Centrul European de Excelență pentru Recoltare al AGCO din Breganze, Italia.

Cu o echipă de lucru cu vastă experiență, dedicată exclusiv producției de combine, 
construcția fiecărui utilaj se face cu grijă și cu o atenție meticuloasă în cadrul acestei 
unități moderne și eficiente.  Prioritatea numărul unu este asigurarea fiabilității și 
durabilității pe teren. Utilajele MF IDEAL sunt construite pentru a fi rezistente în 
condiții de muncă intensivă. De menționat este faptul că toate componentele esențiale 
ale combinei sunt construite intern, ceea ce le sporește și mai mult calitatea. 

Centrul de la Breganze se întinde pe 25 de hectare și a beneficiat de investiții majore. 
Fabrica de 65 000 m2 este certificată la standarde ISO, iar evoluțiile recente au adus 
o reorganizare completă a lanțului de aprovizionare și a proceselor de producție, 
instalarea unor noi utilaje de roluire și panelare, sisteme automate robotizate de 
sudură și un atelier de vopsitorie de ultimă generație. 
 
Echipa se mândrește cu competențele, expertiza și vasta experiență în producția de 
echipamente pentru recoltare. În fiecare an, splendidul Centru AgriDome din cadrul 
unității primește sute de vizitatori veniți să vadă procesele de fabricație de înaltă 
calitate și să observe fiecare etapă a construcției progresive a unei combine de-a 
lungul liniilor de asamblare. Dacă doriți să le vedeți și dvs., nu trebuie decât să ne 
contactați. Ne-ar face plăcere să vă îndrumăm.

O construcție de calitate  
în care vă puteți încrede





Așteptați recoltarea 
cu încredere



MF IDEAL este cea mai inovatoare combină pe care am construit-o vreodată. 
Totul la acest utilaj este nou - design nou, tehnologii noi, funcționalități noi, 
stilizare nouă și o schemă nouă senzațională de culori grafit. Purtând amprenta 
clasică Massey Ferguson de ușurință în utilizare, simplitate și fiabilitate, toate 
acestea la un loc conturează o combină de recoltat cu adevărat impresionantă. 

Este o soluție rentabilă și durabilă pentru afacerea dvs. care vă va ajuta să 
profitați la maximum de resursele și aporturile de producție – de la pământul 
pe care îl cultivați până la carburantul, semințele și îngrășămintele pe care le 
folosiți. Vă invităm să aruncați o privire atentă, să aranjați o demonstrație și să 
evaluați avantajele și rentabilitatea potențială a investiției. Beneficiile vorbesc 
de la sine. Suntem încrezători că veți fi impresionat de ceea ce vedeți.



Sute de fermieri și prestatori contractanți au contribuit la sondajul nostru „Vocea clientului”, expunându-și așteptările și cerințele. Inginerii noștri care s-au ocupat de conceperea 
MF IDEAL au venit în întâmpinarea listei lor de dorințe cu o serie de dezvoltări-cheie noi în toate sectoarele critice pentru a crea cea mai bună experiență de recoltare.    

Fiabilitate  |  Durabilitate  |  Consum eficient de carburant  |  Calitatea boabelor  | Ușurință în utilizare  |  Lucrul în pantă  |  Gestionarea reziduurilor   
Compactarea solului  |  Confortul/vizibilitatea din cabină   |  Gestionarea datelor  |  Costurile de exploatare

Cu MF IDEAL, inginerii noștri au vrut să se asigure că toate funcționalitățile combinei determină cerințe reduse de putere. De exemplu, combinele sunt echipate cu angrenaje simple 
și includ un număr redus de curele – doar 13 în total. În centrul combinei se află priza de putere unică a motorului DriveCenter, care include acționările pentru tocător, heder, 
procesator și pompele hidraulice. Designul său deloc complicat și greutatea generală scăzută determină necesități minime de putere și un consum mai mic de carburant. 
 
Sistemele de treierare cu elice simplă și dublă folosesc rotoare de joasă presiune, concepute astfel încât să maximizeze spațiul din jurul rotorului pentru ca paiele  
să se poată extinde și să degajeze boabele. Lungimea cursei și faptul că paiele cad, în virtutea gravitației, direct pe tocător înseamnă că se mențin cerințele de  
putere la un nivel minim și se reduce deteriorarea acestora. Rotoarele au o lungime de 4,84 m, fiind cele mai lungi din industrie*, ceea ce asigură o capacitate  
de procesare ridicată, pierderi scăzute de boabe și paie de înaltă calitate. MF IDEAL 7 folosește un singur rotor, în timp ce modelele MF IDEAL 8 și MF IDEAL 9  
folosesc două rotoare. Opțiunea de instalare a unui buncăr de boabe enorm de 17 100 litri (o capacitate impresionantă, cu 18%* mai mare decât cea mai  
mare capacitate existentă în prezent pe piață) presupune descărcări mai rare și mai puține mișcări ale vehiculului, ceea ce aduce economii suplimentare  
în materie de carburant și sporește eficiența.  

O serie de dotări-cheie precum tocătorul de paie ShortCut și panoul posterior ActiveSpread au cerințe reduse de putere. Aplicația opțională  
IDEALharvest™ reglează automat combina, optimizând astfel performanțele și reducând consumul de carburant. Un plus de productivitate  
este asigurat și de motoarele cu consum extrem de eficient de carburant, montate pe combinele MF IDEAL: AGCO Power 9,8 litri  
(MF IDEAL 7), MAN 12,4 litri (MF IDEAL 8) și MAN 15,2 litri (MF IDEAL 9).
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În întâmpinarea nevoilor 
individuale ale afacerii dvs.



UN CONSUM EFICIENT DE CARBURANT
Desfășurăm operațiuni agricole la scară 
largă, astfel că eficiența consumului de 
carburant este una dintre principalele 
noastre priorități. 



Rotoarele cu comprimare redusă și extrem de lungi ale combinelor 
MF IDEAL, care sunt delicate cu paiele, împiedică contaminarea 
mostrelor de boabe. Sistemul cu elice dublă (rotoare duble) al modelelor 
MF IDEAL 8 și MF IDEAL 9 dispune de un contrabătător cu cea mai mare 
suprafață principală de treierare de pe piață – o suprafață impresionantă 
de 1,66 m2 – cu 25% mai mare* decât a oricărei alte combine din 
industrie. Aceasta asigură pierderi reduse de boabe și un randament 
ridicat, aducând mai multe boabe în buncăr pe hectar. În momentul 
treierării, presiunea scăzută de pe stratul de paie deteriorează mai puține 
boabe, producând mostre de boabe de o mai mare calitate și mai curate.

O calitate desăvârșită a boabelor și paielor
Tăvile de sub rotor IDEALbalance™ sporesc durata de pre-separare, ușurând astfel sarcina 
cutiei sitelor și a ventilatorului, creând mostre de boabe curate de înaltă calitate cu un 
randament ridicat. Sistemul de curățare Ciclone suflă aer de înaltă presiune prin două porți 
suflante pentru a îndepărta materialul ușor, ducând astfel la mostre de boabe și mai curate. 

În plus, în cadrul buncărului și al sistemului de descărcare, în pofida faptului că dispune de 
cel mai rapid șnec de descărcare din industrie, pasul spirei a fost conceput să reducă la 
minimum deteriorarea boabelor, odată cu optimizarea debitului. Toate aceste funcționalități 
converg pentru a face ca produsul final să fie cât mai curat și să aibă o calitate cât mai 
înaltă, ajutându-vă să obțineți prețuri mai bune pentru recoltele dvs.

Am nevoie de cea mai bună 
calitate a mostrelor de 
boabe din partea combinei 
pentru clienții mei.



O calitate desăvârșită a boabelor și paielor

* În baza datelor comparative afișate pe site-urile web ale brandurilor concurente, valabile la 8 august 2017.



Noua funcție de autoreglare opțională IDEALharvest™ îi face 
viața mai ușoară operatorului. Folosind camera de vizualizare a 
calității boabelor și senzorii acustici unici din jurul combinei, un 
tablou de bord extrem de simplu poate fi afișat pe terminalul Tech 
Touch sau în cadrul aplicației SmartConnect™, care îi permite 
operatorului să aleagă o combinație de calitate, performanță 
și puritate a mostrelor de boabe pentru recolta sa. Utilajul 
reglează apoi cu precizie, de unul singur, viteza rotoarelor, turația 
ventilatorului și deschiderea sitelor.  

Ca trăsătură unică, această funcţie poate oferi o vizualizare pe 
terminal sau în cadrul aplicaţiei a fluxului de recoltă din cadrul 
utilajului, astfel că operatorul poate vedea cu ochii săi distribuția 
recoltei în interiorul utilajului.   

AutoDock™ este o funcție unică care îi aduce operatorului 
economii de timp și de efort, îmbunătățește siguranța și reduce 
timpii de funcționare ai utilajului. Aceasta oferă o cuplare automată 
a acționării hederului, a sistemului hidraulic și a sistemelor 
electrice direct din cabină. Toate conexiunile pot fi finalizate în 
doar cinci secunde, ceea ce asigură economii de timp pentru cei 
care trebuie să schimbe terenul de lucru în mod regulat.

Ușurință în utilizare



Ca furnizor, angajăm mai 
mulți operatori în plin sezon, 
astfel că este esențial ca 
utilajele să fie ușor de operat.



Combinele MF IDEAL sunt echipate cu sistemul unic de tăvi de boabe IDEALbalance™. Fără părți 
mobile suplimentare, combinația celor două tăvi cu formă specială de sub rotor nu este afectată de 
pantele de până la 15%, astfel că mixul de boabe este plasat exact în poziția potrivită pentru ca tava de 
separare, cutia sitelor și ventilatorul să producă mostre de boabe curate cu un randament ridicat.  

Cei care lucrează cu o frecvență mai mare în pante au la dispoziție o versiune ParaLevel a fiecărui 
model, în care utilajul folosește o dispunere specială a punților pentru a menține întregul utilaj 
orizontalizat în pante de până la 14%. Aceste modele sunt echipate cu șnecul turn Streamer 140 cu 
debit de 140 l/s și un buncăr de boabe de 12 500 litri. Renumitul sistem ParaLevel deplasează punțile 
față automat și lin, urmărind conturul terenului și menținând componentele principale la orizontală.

Activităţi în pantă 15%



Ferma noastră este situată 
pe un teren deluros, astfel 
că lucrul în pantă trebuie 
să fie sigur și eficient.



Combina MF IDEAL facilitează încorporarea, noul design al tocătorului 
permițând o împrăștiere uniformă a materialului pe o suprafață cu o lățime 
mai mare. Aceasta se întâmplă deoarece distribuția materialului de la 
tocătorul ShortCut se poate adapta întregii lățimi a hederului, până la 12 m, 
folosind funcționalitatea unică, cu cerințe reduse de putere, ActiveSpread.

Tocătorul folosește cuțite zimțate, iar contracuțitul poate fi reglat în cinci poziții 
fără a fi nevoie de unelte, permițându-i operatorului să controleze puterea 
necesară și să reducă la minimum consumul de carburant. Împrăștietorul 
de pleavă poate fi setat din cabină să distribuie pleava în trei direcții diferite: 
în cadrul paielor în timp ce acestea sunt lăsate să cadă în brazde pentru 
balotare, amestecată cu paiele în tocător sau în lateralul utilajului. 

Punctul-cheie al designului este faptul că panourile laterale ale tocătorului au 
conducte de aer care aspiră aer și creează un flux lin de material de la sita 
vibratoare la împrăștietor, combinând paiele și pleava.

Gestionarea reușită a rezidurilor



Ca parte a regimului nostru de 
gestionare a rezidurilor, avem nevoie 
ca paiele și pleava să fie distribuite 
uniform pe miriște pentru o integrare 
ușoară și pregătirea unei noi culturi.



* Î
n 

ba
za

 d
at

el
or

 c
om

pa
ra

tiv
e 

afi
șa

te
 p

e 
sit

e-
ur

ile
 w

eb
 a

le
 b

ra
nd

ur
ilo

r c
on

cu
re

nt
e,

 v
al

ab
ile

 la
 8

 a
ug

us
t 2

01
7.

Abordarea compactării solului



Flotația este esențială în menținerea integrității solului. 
Compactarea determinată de deplasările pe câmp poate fi redusă 
cu până la 30% datorită buncărului de boabe de mare capacitate 
al combinelor MF IDEAL și opțiunii de debit de descărcare super-
rapid, ceea ce reduce ciclurile de descărcare și timpii aferenți 
ciclurilor. Pentru o productivitate sporită în câmp și în materie de 
logistică, opțiunea Streamer 210 cu un debit de 210 l/sec este 
cea mai rapidă disponibilă – însemnând un debit cu cca. 32% 
mai rapid decât cel mai mare debit existent în prezent pe piață*. 
Buncărul de boabe enorm de 17 100 litri poate fi golit în mai 
puțin de 90 de secunde, ceea ce aduce economii prețioase de 
timp în câmp, sporește eficiența și ajută la diminuarea riscului de 
avariere a utilajelor atunci când lucrează unul lângă celălalt.

Amprenta mai ușoară este asigurată de TrakRide, un sistem 
complet nou de șenile suspendate conceput de centrul de 
competență AGCO în materie de șenile. TrakRide este disponibil 
cu diverse lățimi în funcție de diferitele operațiuni și condiții, 
oferindu-i operatorului un confort maxim și aducând o contribuție 
importantă la minimizarea compactării solului. 

Lucru important,indiferent că sunt echipate cu pneuri sau șenile, 
combinele MF IDEAL îndeplinesc cerințele generale de lățime de 
3,3 m pentru deplasarea pe drum.

Pământul nostru este extrem 
de argilos, astfel că este extrem 
de important să reducem la 
minimum compactarea solului.



Cabina Vision nou-nouță și ultrasilențioasă a combinelor MF IDEAL include unele adăugiri noi, cum ar fi noul 
scaun cu ventilație, o unitate frigorifică mare opțională și spațiu suplimentar de depozitare, ceea ce aduce 
un plus de confort și mai puțin stres pentru operator. Un nou tablou de bord cu informații arată date statistice 
esențiale ale combinei – de exemplu, pierderile de boabe - într-un format de vizualizare constantă. Posibilitatea 
de a deplasa terminalul Tech Touch principal cu 90 de grade la dreapta operatorului sporește și mai mult 
vizibilitatea asupra hederului. 

Montanții înguști din cabină oferă o vedere panoramică impresionantă, cu o vizibilitate excelentă de jur împrejur 
printr-o suprafață vitrată mare de 5,75 m2. Multe dintre sarcinile operatorului au acum comenzi rapide pentru a 
facilita și mai mult operarea utilajului. Luminile LED și opțiunile de camere video (cameră unică spate, camere 
multiple sau cameră 3D) îmbunătățesc vizibilitatea în orele lungi de lucru. Un sistem audio profesional de înaltă 
specificație poate fi montat ca o extra-opțiune.

Noua opțiune unică de cuplare a hederului AutoDock™ economisește timpul, facilitează siguranța și 
minimizează efortul pentru operator. Atunci când cuplează un heder de pe o remorcă de hedere sau de la sol, 
operatorul trebuie doar să apese un buton din cabină și toate conexiunile - mecanice, electrice și hidraulice - se 
fac automat printr-un proces robotizat. Operatorul rămâne în siguranță în cabina curată și este gata de treabă.   

Confort și vizibilitate  
excepționale în cabină



Avem nevoie ca 
operatorii noștri să fie 
extrem de vigilenți în 
zilele lungi de recoltare.  



Gestionarea eficientă a datelor



Combinele IDEAL de la Massey Ferguson 
conectează omul, utilajul și cultura folosind 
tehnologiile Fuse®.

Accesul necomplicat la date și conectivitatea ridicată sunt 
asigurate de tehnologia wireless Bluetooth și de instrumentul de 
gestionare a utilajelor bazat pe telemetrie AgCommand®. Într-un 
transfer neîntrerupt, datele privind performanțele și recolta pot fi 
transmise către biroul fermei, dealer sau producătorul utilajului 
pentru analiză și optimizarea operațiunilor. Operatorul are la 
dispoziție un afișaj care cartează recolta în timp real. 

Performanța combinei MF IDEAL poate fi vizualizată fie prin 
intermediul terminalului Tech Touch, fie cu ajutorul aplicației 
opționale SmartConnect™ pe iPad sau tabletă, cu condiția ca 
utilajul să fie prevăzut cu opțiunea IDEALharvest™. Pentru a 
optimiza eficiența, un afișaj grafic simplu arată parcursul culturii 
prin utilaj și reglează automat combina în funcție de opțiunile pe 
care a ales să se axeze operatorul: calitate, puritatea mostrelor de 
boabe sau randament. 

Sistemul automat de ghidare Auto-Guide™ de la 
Massey Ferguson poate fi și el inclus în pachetul de tehnologii 
al combinelor MF IDEAL, cu posibilitatea de a selecta diverse 
grade de precizie în ghidare. AgCommand este un instrument de 
înregistrare și transmitere de date de ultimă generație. Sistemul 
vă permite să optimizați performanțele flotei dvs. de vehicule, 
monitorizând și raportând poziția combinei și activitatea sa 
operațională. O soluție utilă dacă doriți să aveți în orice moment o 
imagine precisă a utilajelor dvs. 

Ne conducem operațiunile de 
recoltare folosind cele mai recente 
tehnologii și avem nevoie de facilități 
excelente de gestionare a datelor.



Toate beneficiile și funcționalitățile excepționale ale combinei MF IDEAL se îmbină pentru a asigura costuri 
scăzute de exploatare și recolte optimizate, oferindu-vă o valoare și o rentabilitate maxime ale investiției.

O verificare zilnică de întreținere de 10 minute este tot ceea ce aveți nevoie cu aceste combine. De exemplu, 
punctele de gresare sunt grupate pentru un acces ușor, iar sistemul de răcire unic automat AirSense™ suflă 
în mod automat praful de la radiator, astfel că nu mai este nevoie ca operațiunea să se facă manual. Cu lățimi 
totale care încep de la mai puțin de 3,3 m, combina nu are nevoie de un vehicul însoțitor pentru a se conforma 
reglementărilor stricte ale UE în privința transportului rutier, ceea ce înseamnă economii de costuri cu asistența 
logistică. Grație designului său inteligent, simplu și proceselor sale automate, combina MF IDEAL vă aduce 
costuri mai mici cu carburantul, o muncă mai productivă și mai rapidă, rezultate de înaltă calitate, deplasări 
reduse pe câmp, întreținere, service și reparați cât se poate de ușoare.

Costuri reduse de exploatare



Timpii de activitate sunt 
esențiali pentru eficiența 
noastră pe câmp.



COMBINA CARE

SCHIMBĂ REGULILE RECOLTĂRII

În decurs de câteva săptămâni de la anunțarea lansării, MF IDEAL câștiga deja o serie de distincții de 
top. Combina a primit Medalia de Argint pentru Inovare de la DLG (Societatea Agricolă Germană) în 
septembrie 2017.  Aceasta a fost curând urmată de prestigiosul titlu Utilajul Anului 2018 în categoria 
combinelor de recoltat, precum și de râvnitul premiu Votul Publicului - ambele decernate la expoziția 
Agritechnica din Germania. MF IDEAL a câștigat cea de-a patra și cea de-a cincea distincție a 
premiului Red Dot, pentru design și inovație “Best of the best” și premiul “A Design Award” în 2019.



Servicii combinate 
pentru a spori profitul și 
eficiența clienților noștri

Când cumpărați o combină MF IDEAL, vom fi alături de dvs. pe tot parcursul procesului, oferindu-vă asistență ori de câte ori aveți nevoie. MF Services reprezintă o suită de produse asociate serviciilor care 
face ca deținerea și operarea echipamentelor agricole MF să fie mai ușoare ca până acum. Acoperind finanțarea, garanția extinsă și operațiunile de service, telematica, tehnologiile agriculturii de precizie și 
piesele originale, MF Services este „atelierul dvs. complet” pentru toate serviciile actuale și viitoare. Mențineți-vă afacerea pe drumul cel bun și echipamentele în perfectă stare de funcționare.

MF Care: O gamă de pachete de întreținere extinsă, economice, incluzând service-ul și garanția.

MF Connect: Utilizează telematica pentru administrarea utilajelor. Accesați un site Internet pentru a 
verifica personal caracteristicile de performanță și locația utilajului dvs. MF sau acordați permisiunea 
dealerului MF local de a accesa informațiile pentru soluțiile de întreținere preventivă.

MF Tech Support: Acest cadru de sisteme, procese și oameni este dedicat garantării timpilor de 
funcționare și a îmbunătățirii continue a utilajelor în service. Profitați de liniile de asistență disponibile 
non-stop cu un singur număr de contact.

AGCO Parts: Serviciile de logistică de talie mondială și piesele originale furnizate de AGCO Parts 
însoțesc de regulă orice produs Massey Ferguson pentru operațiile de service și reparație la utilaj pe 
tot parcursul ciclului său de viață.

AGCO Finance: Susținute de o echipă de experți cu experiență, produsele Massey Ferguson pot fi 
finanțate în așa fel încât să corespundă cerințelor dvs. Verificați ProLease, o schemă specifică de 
închiriere pe bază de contract all-inclusive pentru combinele MF.

HARVEST PROMISE
Combinele MF sunt susținute de Harvest Promise de la AGCO. În situația excepțională în care nu 
vă putem furniza piesele în 24 de ore, vă vom ajuta prin rețeaua noastră de dealeri sau chiar vom 
face demersuri ca un prestator să intervină și să vă recolteze culturile până când vă veți putea 
relua activitatea.

Pentru pachetele de asistență de mai sus, se aplică termeni și condiții care variază în funcție de țară. De 
reținut că este posibil ca nu toate pachetele să fie disponibile pe toate piețele. Vă rugăm să consultați dealerul/
distribuitorul dvs. local MF.



Cea mai mare capacitate a unui buncăr de boabe. Cei 
17 100 de litri oferă o capacitate cu 18%* mai mare decât a celui 
mai mare buncăr disponibil în prezent pe piață. Nu mai trebuie să 
descărcați atât de des, ceea ce vă îmbunătățește eficiența pe câmp.

Stilizare. Un stil ultramodern, inovator 
și unic pe piață. 

Cuplarea automată a hederului: AutoDock™. 
Operatorul poate cupla/decupla automat hederul în 
5 secunde din cabină, prin simpla apăsare a unui buton, 
ceea ce înseamnă o cuplare mai rapidă și o eficiență sporită. 

Amprentă mare cu cea mai mică 
lățime. O combină de înaltă performanță 
cu lățimi de la 3,3 m folosind pneuri sau 
sistemul de șenile de cauciuc TrakRide.

* În baza datelor comparative afișate pe site-urile web ale brandurilor concurente, valabile la 8 august 2017.



Design unic al tăvii IDEALbalance™. Profilul este de 
așa natură încât așează materialul exact în locul potrivit, 
chiar și în pante de până la 15%, ceea ce duce la mostre 
de boabe mai bune și mai curate, indiferent de teren.

O combină cu autoreglare. IDEALharvest™ este o funcție opțională care reglează automat 
lucrul combinei, este foarte ușor de configurat (intuitivă) și reacționează mai rapid decât ar face-o 
un operator. Folosind senzori, aceasta reglează automat turația ventilatorului și a rotoarelor și 
setările sitelor. Astfel, performanțele și eficiența utilajului sunt menținute în permanență la un 
nivel optim. Este disponibilă și pe iPad sau tabletă prin intermediul aplicației SmartConnect™.

Cele mai lungi rotoare  la Procesator de 4,84 m 
cu elice simplă sau dublă. Rotoarele fără comprimare 
au cerințe reduse de putere și nu sunt influențate 
de condițiile de recoltare, astfel că sunt extrem de 
eficiente din punctul de vedere al consumului de 
carburant și delicate atât cu boabele, cât și cu paiele.

Priza de putere unică a motorului: DriveCenter. Include transmisia 
la tocător, heder și procesator și un număr redus de curele și lanțuri 
de transmisie. Designul deloc complicat are ca rezultat cerințe mici de 
putere, un consum redus de carburant și necesități minime de întreținere.

Cel mai rapid debit de descărcare Streamer 210 
descarcă la 210 litri/sec. Cu 32%* mai rapid decât cel mai 
bun brand concurent. Descărcarea boabelor se face mai 
rapid, păstrând totodată calitatea mostrelor. Porțile hidraulice 
îi permit operatorului să varieze debitul pentru umplerea 
completă. Lungimea șnecului turn este disponibilă ca opțiune.

Sistemul de curățare automată AirSense™ 
a răcirii  suflă automat praful de la radiator 
în timpul operării combinei, ceea ce înseamnă 
economii de timp și de costuri cu întreținerea. 

Tocătorul ShortCut dispune de 112 cuțite zimțate 
pentru o tăiere măruntă, ceea ce facilitează încorporarea 
paielor. Panoul posterior opțional ActiveSpread poate 
împrăștia paiele și pleava pe o lățime de până la 
12 metri, creând un strat subțire de reziduuri. 



Specificații 
MF IDEAL 7 MF IDEAL 7 PL MF IDEAL 8 MF IDEAL 8 PL MF IDEAL 9 MF IDEAL 9 PL

HEDER POWERFLOW - LĂȚIME (M)

7,70 m (25 ‘ SF*) ◊ ◊ - - - -

9,20 m (30‘ SF*) ◊ ◊ ◊ ◊ - -

10,70 m (35‘ SF*) ◊ - ◊ ◊ ◊ ◊

12,20 m (40‘ SF*) - - ◊ ◊ ◊ ◊

MF IDEAL 7 MF IDEAL 8 MF IDEAL 9
ALIMENTATOR

Cuplare EyeShot • • •

AutoDock™ ◊ ◊ ◊

Lanțuri cameră alimentator – cu arcuri (n) 3 3 4

Lanț cameră alimentator - transmisie curea - o singură turație (rpm) 528 528 528

Lanț cameră alimentator - transmisie curea - două viteze 250 - 525 (rpm) ◊ ◊ ◊

Instrument de scoatere cu cuplaj în 3 puncte • • •

Acționare heder 100 KW viteză fixă • ◊ ◊

Acționare heder 135 KW viteză fixă ◊ • •

Acționare heder 135 KW viteză variabilă ◊ ◊ ◊

Acționare heder 220 KW viteză variabilă - - ◊

Înclinare manuală heder - +/- 3° • • •

Înclinare hidraulică heder - +/- 6° ◊ ◊ ◊

Inversare hidraulică a sensului hederului cu funcție lentă (creep) • • •

Cilindri de ridicare (n x Ø) 2 x 85 mm 2 x 85 mm 2 x 92 mm

Capacitate de ridicare (tone) 5 5 6,5

 *SF : Heder SuperFlow  • : Standard  ◊ : Opțiune  - : Nu este disponibil(ă)



S-au depus toate eforturile pentru a asigura că informațiile conținute în acest document sunt cât mai exacte și actuale. Totuși, sunt posibile unele inadvertențe, erori sau 
omisiuni, iar detaliile specificațiilor pot fi modificate în orice moment, fără o notificare prealabilă. De aceea, toate specificaţiile trebuie verificate cu dealerul sau distribuitorul 
dvs. Massey Ferguson înainte de orice achiziţie.

MF IDEAL 7 MF IDEAL 8 MF IDEAL 9
PROCESATOR

Filtru de pietre • • •

Dimensiuni rotor alimentator (mm) 600 x 1400 600 x 1400 600 x 1400

Turație rotor alimentator - Proporțională cu turația rotorului (rpm) 285 - 656 285 - 656 200 - 828

Rotor Elice simplă Elice dublă Elice dublă

Dimensiuni rotor (Ø x mm) 600 x 4837 600 x 4837 600 x 4837

Viteză transmisie rotor Duală (◊) Duală (◊) Duală (•)

Gamă de turații rotor (rpm) 280 - 1160 (◊) 280 - 1160 (◊) 280 - 1160

Inversare hidraulică a sensului rotorului • • •

Evacuare rotor
Asimetrică cu  

deflector reglabil
Simetrică Simetrică

Suprafață de treierare (m2) 0,83 1,66 1,66

Suprafaţă de separare (m2) 1,44 1,92 2,40

Suprafață de separare totală (m2) 2,27 3,58 4,06

Reglarea contrabătătorului Hidraulică Hidraulică Hidraulică

Contrabătător treierare boabe mici - număr x spațiere (mm) 4 x 9,5 8 x 9,5 8 x 9,5

Contrabătător treierare boabe mari - număr x spațiere (mm) 4 x 25,5 8 x 25,5 8 x 25,5

Contrabătătoare de treierare cu bare rotunde ◊ ◊ ◊

Grătare de separare – formă de degete • • •

CURĂȚARE

Cadru cutie site Standard Standard Extins

Tavă IDEALbalanceTM  - simplă • - -

Tavă IDEALbalanceTM  - dublă și curbată - • •

Cascadă dublă • • •

Suprafață totală site (m2) 4,9 4,9 5,4

Suprafața totală de curățare (m2) 7,45 7,45 7,95

Reglare electrică a sitelor • • •

Tip ventilator
Ventilator de curățare triplu 

Ciclone
Ventilator de curățare triplu 

Ciclone
Ventilator de curățare triplu 

Ciclone 

Turația ventilatorului de curățare (rpm) 250 - 1400 250 - 1400 250 - 1400

Sistem reziduuri / retururi Re-treierare separată Re-treierare separată Re-treierare separată



MF IDEAL 7 MF IDEAL 8 MF IDEAL 9
GESTIONAREA BOABELOR

Streamer 140
Capacitatea buncărului de boabe 12 500 litri
Debit de descărcare 140 l/s

 
•

 
•

 
◊ 

doar PL

Streamer 210
Capacitatea buncărului de boabe 17 100 litri
Debit de descărcare 210 l/s
Versiunea Flatland
Versiunea ParaLevel

 
 
 
◊
-

 
 
 
◊
-

 
 
 
•
-

Lungimea tubului de descărcare (m) 7,6 / 9,2 / 10,6 7,6 / 9,2 / 10,6 7,6 / 9,2 / 10,6

Șnec de descărcare pliabil (9,2 - 10,6 m) ◊ ◊ ◊

Capac pliabil hidraulic al buncărului de boabe • • •

Șnec descărcare - economizor deversări • • •

Porți hidraulice șnec turn • • •

MOTOR ȘI ACȚIONĂRI

Tipul motorului AGCO Power MAN MAN

Cilindree (litri) 9,8 12,4 15,2

Putere max. (ECE R120) (kW/CP) 336 / 451 401 / 538 483 / 647

Regim de funcționare motor (rpm) 1900 1900 1900

Rezervor de carburant 1000 litri • ◊ -

Rezervor de carburant 1250 litri - • ◊

Rezervor de carburant 1500 litri - ◊ •

Răcire AirSense® • • •

Compresor de aer 60 litri ◊ ◊ ◊

Priza de putere DriveCenter • • •

Specificații (continuare)

 *SF : Heder SuperFlow  • : Standard  ◊ : Opțiune  - : Nu este disponibil(ă)



MF IDEAL 7 MF IDEAL 8 MF IDEAL 9
TRANSMISIE LA SOL

Transmisie cu 2 viteze MotionShift • • •

Viteză max. (nu pentru toate piețele) (km/oră) 40 40 40

Punte spate acționare AllDrive - motor central 110 cc ◊ ◊ ◊

Blocajul diferențialului • • •

ParaLevel ◊ ◊ ◊

Unghi de orizontalizare transversală ParaLevel (%) 14 14 14

CABINĂ VISION

Suprafața vitrată (m2) 5,75 5,75 5,75

Nivelul de zgomot (dB) 73 73 73

Aer condiţionat automat • • •

Scară de cabină cu pivotare electrică • • •

Oglindă - retrovizoare acționată electric și încălzită • • •

Oglinzi - vizualizare pneuri spate • • •

Scaun operator - standard • • •

Scaun operator - luxos (din piele, cu încălzire, răcire) ◊ ◊ ◊

Sistem audio - 4 boxe • • •

Sistem audio profesional - 4 boxe premium + subwoofer ◊ ◊ ◊

Cutie frigorifică 28,5 litri • • •

Parasolare laterale ◊ ◊ ◊

CAMERE VIDEO

Cameră vedere spate • • •

Sistem de camere 360º ◊ ◊ ◊

LUMINI

Lumini „coming home” • • •

Lumini punte spate - 2 lumini ◊ ◊ ◊

Lumini de serviciu - 4 lumini sub panouri • • •

Lumină LED șnec de descărcare • • •

Lumini-galerie (valance) cu halogen - 4 lumini de drum • • •

Faruri de lucru de bază cu halogen - 2 faruri de miriște,  
2 faruri de rânduri, 2 faruri spate

• • •

Faruri de lucru LED - 10 lumini ◊ ◊ ◊

Faruri de lucru, plafon cabină, halogen - 8 lumini • • •



MF IDEAL 7 MF IDEAL 8 MF IDEAL 9
SISTEME ELECTRONICE ȘI COMENZI

Terminal combină - ecran tactil de 10.4" • • •

ScrollSwing - Controlul pendulării șnecului de descărcare • • •

Setări automate pentru culturi • • •

HarvestPlus - moduri de viteză de croazieră • • •

Funcție de gestionare a capetelor de rând • • •

Indicator de recoltă și umiditate • • •

TEHNOLOGIE FUSE®

Aplicație SmartConnect™ • • •

Aplicația SmartConnect™ - tablou de bord premium ◊ ◊ ◊

Pregătit pentru Auto-Guide™ ◊ ◊ ◊

Auto-Guide™ - echipament GPS Novatel ◊ ◊ ◊

Auto-Guide™ - echipament GPS Trimble ◊ ◊ ◊

Cartografierea recoltei în timp real ◊ ◊ ◊

IDEALharvest™ inclusiv senzori avansați ◊ ◊ ◊

TaskDoc • • •

TaskDoc Pro ◊ ◊ ◊

GESTIONAREA REZIDUURILOR

Împrăștietor de pleavă - reglare manuală ◊ ◊ ◊

Împrăștietor de pleavă - reglare electrică ◊ ◊ ◊

Tocător de paie BaseCut • • •

Rânduri / cuțite BaseCut (n) 4 / 56 4 / 56 4 / 56

Tocător de paie ShortCut ◊ ◊ ◊

Rânduri / cuțite ShortCut (n) 8 / 112 8 / 112 8 / 112

De la tocare până la aruncare, se face totul din cabină ◊ ◊ ◊

 *SF : Heder SuperFlow  • : Standard  ◊ : Opțiune  - : Nu este disponibil(ă)

Specificații (continuare)



MF IDEAL 7 MF IDEAL 8 MF IDEAL 9
GESTIONAREA REZIDUURILOR

Tocător de paie cu acționare cu dublă turație • • •

Turația tocătorului de paie - mare /mică (rpm) 3600 / 850 3600 / 850 3600 / 850

Reglare manuală a deflectoarelor de paie • • •

Reglare electrică a deflectoarelor de paie ◊ ◊ ◊

ActiveSpread - control integral din cabină ◊ ◊ ◊

T – Șenile / PL - ParaLevel

MF IDEAL 
7

MF IDEAL 
7 T

MF IDEAL 
7 PL

MF IDEAL  
8

MF IDEAL 
8 T

MF IDEAL 
8 PL

MF IDEAL  
9

MF IDEAL 
9 T

MF IDEAL 
9 PL

PNEURI ȘI ȘENILE

Față 800/70R38, spate 520/80R26 <3,3 m • - - ◊ - - ◊ - -

Față TrakRide 26", spate 520/80R26 <3,3 m - • - - ◊ - - ◊ -

Față 800/70R38, spate 620/70R26 <3,5 m ◊ - • • - • • - •

Față TrakRide 30", spate 620/70R26 <3,5 m - ◊ - - • - - • -

Față 900/60R38, spate 620/70R26 <3,8 m ◊ - ◊ ◊ - ◊ ◊ - ◊

Față 900/60R38, spate 750/65R26 <3,8 m ◊ - - ◊ - - ◊ - -

Față TrakRide 36", spate 620/70R26 <3,8 m - ◊ - - ◊ - - ◊ -

Față TrakRide 36", spate 750/65R26 <3,8 m - ◊ - - ◊ - - ◊ -

Față 1000/55R32, spate 620/70R26 <3,9 m ◊ - - ◊ - - ◊ - -



Alăturați-vă revoluției MF IDEAL
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