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VR
Lépjen be okostelefonja segítségével 
az MF BETA KEZELŐFÜLKÉJÉBE!

 1. LÉPÉS 

Használjon QR-kód-olvasó 
alkalmazást. Töltse le ingyen az 
iTunesból vagy az Android Play 
Áruházból.

 2. LÉPÉS 

Nyissa meg az alkalmazást, és 
olvassa be ezt a QR-kódot...

 4. LÉPÉS 

Élje át teljesen a VR 3D élményt: 
kattintson a megfelelő ikonra, és 
tegye fel VR-szemüvegét.

 3. LÉPÉS 

...és üljön be Massey Ferguson 
kombájnjába.

Próbálja ki az élményt 2D-ben: 
mozgassa bármilyen irányba az 
okostelefont, vagy használja ujjait 
a képernyőn. 

VIRTUÁLIS 
VALÓSÁG

ARRA KÉSZÜLT,  
HOGY MEGFELELJEN A 
LEGNEHEZEBB 
BETAKARÍTÁSI 
KÖVETELMÉNYEKNEK IS

A Skyline kezelőfülke 

Kényelmes és tágas fülke a kezelőülésre 
rögzített TechTouch terminállal, amelyen 

a kombájn beállításainak felügyelete/
módosítása pár gombnyomással elvégezhető.

Az MF BETA kombájnok letisztult, praktikus kialakításuknak, valamint a technológia 
és a funkcionalitás bennük megjelenő keverékének köszönhetően egyszerűen 
kezelhetők a szántóföldön, ahol az időtényező elsődleges.  

Típus Max. teljesítmény
(LE/kW)

A szalmarázó 
ládák száma

Magtartály  
kapacitása (liter)

MF BETA 7360 306/225* 5 9000

MF BETA 7370 360/265* 6 9000

MF BETA 7360 ParaLevel (i) 306/225* 5 8600

MF BETA 7370 ParaLevel (i) 360/265* 6 8600

*Power Boost rásegítéssel

ParaLevel mellső híd (kizárólag a ParaLevel típusokon) 

Egyedülálló és innovatív kombájnszintező rendszer, amely 
lehetővé teszi a keskeny, 3,5 méteres vonulási szélességet és 
az akár 20%-os (4WD) vagy 15%-os (2WD) lejtéskiegyenlítést.

Erőteljes és üzemanyag-takarékos 
motorok 

Erős, 6-hengeres AGCO Power motor 
SCR technológiával a kiváló üzemanyag-
hatékonyság és az alacsonyabb 
károsanyag-kibocsátás érdekében.

XL magtartály 

Az elektromos működtetésű fedéllel 
rendelkező magtartály nagy kapacitást 

biztosít a hosszú menetciklusokhoz.

6-soros 
szecskázóberendezés 

Recés fogazású késekkel 
szerelt, állítható 
szalmaszecskázó, amely 
kis teljesítményigénye 
ellenére kiváló aprítást 
végez, és egyenletes 
anyageloszlást biztosít a 
teljes vágásszélességében.

Multicrop Separator Plus

Fokozott, aktív magleválasztás nehéz 
körülmények között is. Az MCS Plus 
dobkosár egyedülálló módon, csuklósan 
felhajtható, így száraz körülmények között 
is biztosítható a jó szalmaminőség.

Rostaszekrény 

Magas osztóbordákkal 
rendelkező, hosszú gyűjtőasztal, 
és nagy kapacitású rosták 
biztosítják a kiemelkedően 
jó szemtisztaságot.

5 vagy 6 szalmarázó 
láda 

4,2 m hosszú szalmarázó 
ládák magas és nagy 
áteresztőképességű 
ládalépcsőkkel a fokozott 
leválasztás érdekében.

Nagy igénybevételre tervezett dobkosár 

Az dobkosárhézag elöl és hátul történő független 
állítási lehetőségének köszönhetően a kezelő 
a legjobb cséplési eredmény érdekében 
optimalizálni tudja a beállítást bármilyen 
termény és körülmények esetén (szekcionált, 
univerzális és kukorica-dobkosár opciók).

PowerFlow vágóasztal

Aktív terményáramoltatás a cséplődob 
folyamatos anyagellátása érdekében, 

minden körülmények között.

Power Feed behúzógörgő 

Biztosítja a folyamatos terményáramlást 
a ferdefelhordó teljes szélességében 

a nagy teljesítmény és a kiváló cséplési 
munkaminőség érdekében.

Cséplődob 

Tömegnövelő rudakkal 
szerelt, nagy inerciájú 

cséplődob biztosít kiváló 
teljesítményt nehéz cséplési 

körülmények között is.
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A PowerFlow asztalhoz rendelkezésre álló opcionális 
repce-konzolcsiga elősegíti a magas növények 
ferdefelhordóba juttatását, és ezáltal jelentősen növeli 
a teljesítményt. A repcebetakarítás eszköztárát két, 
elektromos hajtású repce-oldalkasza teszi teljessé.

A kasza meglehetősen nagy, 1,14 m 
távolságra van a konzolcsigától, így a rálátás 
és a teljesítmény is optimális. Az erős 
PowerFlow szalagok elhordják a terményt 
a kaszaszerkezettől és állandó sebességgel 
juttatják ferdefelhordóba. A továbbítószalagok 
a köveket is elvezetik, és nem hagyják azokat 
a gépbe jutni, ahol kárt tudnának okozni.

A TerraControl II számos automatikus funkciót kínál 
az alapfelszereltségbe tartozó vágóasztal-szintezés 
(FreeFlow vagy PowerFlow) és a talajkopírozó 
rendszer (talajnyomás-érzékelés) kiegészítésre –  
minden funkció a kezelői konzol multifunkciós 
karjával működtethető. A kívánt magasság 
gyorsan és egyszerűen beállítható, miáltal változó 
körülmények mellett is egyenletes beadagolás 
tartható. Az automatikus motolla-fordulatszám leveszi 
a szabályozás terhét a kezelő válláról, aki így azzal 
foglalkozhat, hogy a gép egyéb funkcióit optimalizálja.  

FREEFLOW 
AKÁR 7,6 M

POWERFLOW 
AKÁR 7,7 M

VÁLASSZON 
VÁGÓASZTALT
JÓ KEZDÉS, JÓ BEFEJEZÉS. 
A vágóasztal kiemelkedő fontossággal bír a kombájn 
megfelelő működése szempontjából. A Massey Ferguson 
generációkra visszanyúló tapasztalatával kínálja prémium 
PowerFlow és nagy kapacitású FreeFlow vágóasztalait.

A kombinált gyorscsatlakozó 
a vágóasztal gyors le- és 
felcsatlakoztatása érdekében 
az alapfelszereltségbe tartozik.

A percenkénti 1220-as vágásszámmal működő 
Schumacher kaszaszerkezet az elérhető 
legjobb műszaki megoldás. Öntisztító és 
állandóan éles, miáltal nehéz körülmények 
között is biztosított a termény vágása.

A FreeFlow vágóasztalokon 
a konzolcsiga teljes szélességén 
működő bedobóujjak növelik 
az áteresztőképességet, 
és aktív, gyors beadagolást 
biztosítanak a ferdefelhordóba.

A ferdefelhordó elején található Power Feed behúzógörgő 
biztosítja az egyenletes terményáramlást a vágóasztalról 
a ferdefelhordóba. A forgásiránya egyszerűen és 
hatásos módon megfordítható a kezelőfülkéből.
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Az MCS rendelkezik egy egyedülálló funkcióval: 
az MCS alatti kosárrész – amennyiben nincs 
rá szükség – felhajtható a forgóleválasztó fölé. 
Az MCS kosár mozgatása elektromosan, szerszám 
nélkül kivitelezhető. Ezzel száraz körülmények 
között optimalizálható a gép teljesítménye, 
mivel tehermentesíthető a tisztítószekrény, 
és a szalmaminőség is jelentősen javul.

KÉT RENDSZER EGYBEN
A Multicrop szeparátor (MCS) nagymértékben 
megnöveli az aktív leválasztási felületet annak 
érdekében, hogy a lehető legtöbb szemet el 
lehessen különíteni még a szalmarázóládák előtt.

Kifejezetten nehéz cséplési körülményekre 
egy speciális rizs-dobkosár is rendelhető, 

egyedi csap- és fogkialakítással. 
Emellett további olyan részegységek is 

felszerelésre kerülnek ilyen esetben, 
amelyek kopásállósága fokozott. Ebbe a 
körbe tartoznak a magszállító csigák és 
magfelhordók, valamint az MCS fogak. 

Ez a speciális konfiguráció önzsírzó 
hevederes járószerkezettel és egyedi, 

nagy kopásállóságú alkatrészekkel szerelt 
vágóasztallal jár együtt, ami együttesen egy 
sokoldalú, a rizs mellett gabona és kukorica 

betakarítására is alkalmas gépet eredményez. 

CSÉPLÉS ÉS 
LEVÁLASZTÁS
A KOMBÁJN RUGALMAS „SZÍVE“. 
A ROBUSZTUS, NAGY INERCIÁJÚ 
CSÉPLŐDOBBAL ÉS MASSZÍV 
DOBKOSÁRRAL FELSZERELVE EZEK 
A GÉPEK MINDEN TERMÉNNYEL 
KÖNNYEDÉN MEGBIRKÓZNAK.

A cséplődob ballasztrudaknak köszönhetően többlettömeggel 
rendelkezik, amely a forgásban lévő dob tehetetlenségét növeli, 
a dörzslécek pedig a kalászok cséplését végzik. Ezáltal a meghajtást 
kisebb terhelés éri, és a teljesítményigény és az üzemanyag-fogyasztás 
is kisebb lesz. 

A dobkosár huzalköz-kiosztása nem egyenletes: a kosár hátsó részén 
feleannyi huzal található, mint elöl. Ez optimális egyensúlyt biztosít a 
nagy cséplési teljesítmény és az áteresztőképesség között. A cséplési 
minőség optimalizálása érdekében az dobkosár eleje és hátulja 
egymástól függetlenül állítható. 

Hátul a fő dobkosár az utóverőhöz tartozó kosárszakaszban folytatódik, 
amely három pozícióban állítható, a körülményekhez igazodóan.

TÖBBIRÁNYÚ FELHASZNÁLÁS 
Teljes kukoricakészlet szerelhető be, amely kukorica-
dobkosarat is tartalmaz. Ezt a kiépítést támogatandó: 
a szalmaszecskázó fordulatszám-csökkentő készlete 
a gabonára kialakított változatban is alapfelszereltség.

A sokoldalúság növelés és az időmegtakarítás 
érdekében a Massey Ferguson opcionális szekcionált 
dobkosarat is kínál, amelyet kifejezetted sokféle 
termény betakarítására terveztünk. A gabonára való 
kialakítás átszerelése nagy szemméretű növényekhez 
(szója, kukorica, napraforgó) órák helyett mindössze pár 
percet vesz igénybe. 

Alternatív megoldásként, igény szerint eltávolítható 
elemekkel rendelkező, univerzális kosár is beszerelhető.
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TISZTA 
EREDMÉNY
Nagyobb mennyiségű tiszta termény a tartályban magasabb 
bevételt jelent. A hatékony, de mégis kíméletes cséplés, 
majd az ezt követő, leválasztási és tisztítási rendszer  
a legjobb szemtisztaságot eredményezi a tartályban.  
Az opcionális nedvességmérővel folyamatosan  
ellenőrizhető a minőség, míg a hozammérő-opció  
a tábla hozamegyenetlenségeit is érzékeli,  
és ezt az információ későbbi elemzés céljából 
hozamtérképen is megjeleníthető.

AZ ALAPFELSZERELTSÉGŰ 
9000 LITERES (A PARALEVEL 
VÁLTOZATON 8600 LITER) 
MAGTARTÁLY HATALMAS 
KAPACITÁST JELENT, 
A 105 L/ SEC ÜRÍTÉSI SEBESSÉG 
PEDIG A KATEGÓRIÁBAN AZ 
EGYIK LEGGYORSABB.

A hosszú szalmarázóládák négy lépcsővel rendelkeznek, amelyek között 
„aktív válaszfal“ húzódik. A szalmarázóládák lépcsőinek 210 mm magas, 

függőleges homlokfalait áteresztő rácsok alkotják. A hagyományos 
kombájnok között ezek a legmagasabbak. A szalmarázóládák első 

lépcsői a kukoricabetakarításhoz méretezetten erősített kivitelűek, 
így a kombájn növények széles köréhez megfelelően erős.

A kalászvisszahordás tényleges mennyisége a fülkében lévő 
kijelzőn nyomon követhető, így a kezelő gyorsan közbe 

tud avatkozni a jobb szemtisztaság érdekében.

Azok számára, akik hasznosítják a szalmát, lényeges, 
hogy a kíméletes cséplőrendszer nem sérti a szalmát, 
amely így könnyen bálázható takarmányozási célra 

vagy alomnak, vagy akár tömör, energetikai 
célra szánt bálák is készíthetők belőle.

Az ikerrotoros, állítható pelyvaszóró a terelőlemezek elektromos 
állításával együtt opcióként érhetők el. Ezekkel az opciókkal a szalma 

szükség esetén biztonsággal elterelhető a levágatlan terménytől.

A 6 sorban elrendezett késekkel rendelkező szalmaszecskázó kifejezetten 
a csökkentett talajművelést alkalmazó gazdák igényeinek megfelelő 

szalmaaprítás és terítés követelményeihez készült. A tiszta, éles vágás 
és az energiaigény csökkentése érdekében a kések csipkézett 

éllel rendelkeznek. A széles tartományban állítható állókések 
és a szalmaszecskázó-burkolat teljes kontrollt biztosít 

a szecskázott szalma minősége és szétterítése fölött.
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A fülke minden olyan funkcióval 
rendelkezik, amely egy ilyen minőségű 
kezelői környezettől elvárható:

 A Teljesen automatikus 
légkondicionálás és hűtés

 A Légrugós kezelőülés

 A Elektromosan állítható, 
fűthető tükrök

 A A speciális hangelnyelő üvegre 
is kiterjedő kiváló hangszigetelés 
azt jelenti, hogy Ön csendben és 
kényelemben dolgozhat

 A Kétrészes, osztottan állítható tükrök 
az orientált kilátás érdekében

 A Új, biztonságos és könnyen 
használható fellépők

Tekintse át a hátrahagyott tarlót.  
Tökéletes rálátás nyílik a vágóasztalra.Oktatói ülés hűtő és tároló rekesszel

Teljes rálátás az ürítőcsigára 
anélkül, hogy előre kellene hajolni

Kényelmes és biztonságos 
hátsó kilátás az osztott 
tükröknek köszönhetően

A korszerű TechTouch Terminal közvetlen kézközelben

Minden vezérlőelem 
közvetlenül elérhető

HOZZA KI A  
LEGTÖBBET A 
MUNKANAPBÓL  

A SKYLINE 
FÜLKÉBEN
A kezelőfülke megfelelő belső környezete 
alapvető fontosságú abból a szempontból,  
hogy a gép és a kezelő a legjobban össze  
tudjon dolgozni. A Skyline fülke kiváló  
rálátást biztosít a vágóasztalra, a tarlóra,  
az ürítőcsőre és – a nagyméretű,  
elektromosan állítható tükrök vagy  
a TechTouch Terminál kamerafunkciója 
segítségével – a hátsó munkaterületre is.

Néha a kis részletek képesek a legnagyobb változást elérni munkaterhelés csökkentésében.

KÉNYELEM MINDENEK ELŐTT
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ITT AZ IDŐ 
AZ ARATÁSRA
A munkalámpacsomag H9-es izzókkal szerelt, intenzív fényt adó 
munkalámpákat tartalmaz a kiváló, körkörös megvilágítás érdekében. 
Gyári opcióként extra LED munkalámpák is igényelhetők.

A jól elhelyezett munkalámpák 
szinte nappali megvilágítást 
képesek biztosítani. Így amikor 
a termény aratásra kész, 
a körülmények megfelelőek, 
a megfelelő fényviszonyok hiánya 
nem hátráltathatja a munkát.AZ ÉN 

MUNKAHELYEM
Egy jó kezelőfülke alapvető ismérvei a megfelelő belső tér, a kényelem és kilátási 
körülmények. A kezelőelemek ergonómiailag letisztult elhelyezése könnyebbé és 
hatékonyabbá teszi a munkát. 
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HOZZA KI A  
LEGTÖBBET A GÉPÉBŐL  

A KÖNNYEN 
ELÉRHETŐ, 

KEZELŐBARÁT 
VEZÉRLŐELEMEK 
SEGÍTSÉGÉVEL

PowerGrip vezérlőkar
A PowerGrip multifunkciós kar természetes módon 
kézre esik. A vezérlőkar felső részén az általánosan 

használt vezérlőelemek találhatók. A kezelő igényeihez 
igazítva a kartámasz a konzol jobb oldalán található két 
kar segítségével megemelhető illetve előrefelé állítható.

Motolla-fordulatszám-állítása

Menethajtás aktiválása

Billentyűzet
Az érintőgombos kezelőbillentyűzet közvetlenül a kartámasztól jobbra 
található, és az általános kombájnfunkciók működtetésére szolgál. 
A puha tapintású, kiemelkedő billentyűk közvetlenül az egyes menüket 
nyitják meg a TechTouch terminálon.TechTouch terminál

A tökéletesen látható és kényelmesen elérhető TechTouch terminál 
segítségével minden releváns működési információt és beállítást áttekinthet. 

Az érintőképernyőn a vezérlőelemek könnyedén használhatók és állíthatók.

Motolla fel/le

Motolla előre/hátra

Automatikus leállítás

Vágóasztal fel/le

Vágóasztal keresztirányú billentés balra/jobbra

Tartályürítés 
bekapcsolása

Ürítőcsiga nyitva/zárva/Auto

Automata kormányzás bekapcsolása

Automata vágóasztal-szabályozás bekapcsolása

Cséplés bekapcsolása

Vágóasztal- és ferdefelhordó-visszaforgatás

Motorfordulatszám állítása

Összkerékhajtás bekapcsolása*

*opcionális 

Parkolófény bekapcsolása 

Cséplődob 
fordulatszám-állítása

Keresztirányú 
szintezés*

Hosszirányú 
szintezés*

Manuális hosszirányú 
szintezés*

Manuális keresztirá-
nyú szintezés*

Szelelőventilátor fordulatszám-állítása 

Felső rosta állítása

Alsó rosta állítása

Szalmaszecskázó-terelőlemez J/B (opció)

Magtartályfedél nyitás/zárás

Oldalkasza bekapcsolása

Közúti mód / Automata kormányzás 
bekapcsolása

Elülső dobhézag

Hátsó dobhézag  
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„  Azt gondoljuk, hogy ez jelentős 
változást hoz Önnek és a jövő 
generációk számára

”
KARBANTARTÁSMENTES 

RENDSZER

ALACSONY 
ZAJSZINT

Alacsony fordulatszámon 
történő üzemelés 

ÜZEMANYAG-
MEGTAKARÍTÁS

Rendkívül alacsony 
üzemanyag-fogyasztás

A LEGÚJABB ÉS 
LEGTISZTÁBB 

motortechnológia

8,4 LITERES MOTOR
DOC+CS+SCR+EGR kipufogógáz-

utókezelési rendszerekkel*

*7,4 literes motor DOC+SC+SCR kipufogógáz-utókezelési rendszerekkel

TELJESÍTMÉNYRE 
A HATÉKONYSÁGRA 
KIHEGYEZVE

Garantáljuk Önnek, hogy az Ön 
AGCO POWER Stage V motorja 
SCR (szelektív katalitikus redukció) 
és SC (koromkatalizátor) eljárást 
használ fő kipufogógáz-utókezelési 
technológiaként. Ez környezetvédelmi 
szempontból kedvezőbb, és a szektor 
egyik legalacsonyabb üzemeltetési 
költségével párosul. 

Annak köszönhetően, hogy a motort 
kifejezetten a terhelés alatti folyamatos 
teljesítményleadásra terveztük, és 
hosszan elnyúló, lapos nyomatékgörbével 
rendelkezik, minden körülmények között 
biztosított az egyenletes, megbízható 
teljesítményleadás. A rendkívül hatékony 
erőátvitellel egységben üzemanyag-
megtakarítás érhető el, és a betakarítási 
munkavégzés hatékonyságnövelése 
mellet csökkenthetők a költségek.
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INTELLIGENS 
GAZDÁLKODÁSRA 
ÉS ADATKAPCSOLATI 
SZOLGÁLTATÁSOKRA 
KÉSZEN
Úgy terveztük, hogy megkönnyítse a munkát

 A Nagyméretű, könnyen olvasható, négy részre osztott képernyő, amelyen a kezelő gyorsan 
megtalálhatja azt az információt, amelyet épp látni szeretne. A kialakítás az optimális beállításokat 
szolgálja. Logikus elrendezés könnyíti meg a navigációt, amely vagy a navigációs billentyűkkel vagy 
az érintőképernyő ikonjaival kivitelezhető.

 A Áttekinthető színes kijelző könnyíti meg az információk feldolgozását és a reagálást.

 A Az állítható felfogatásnak köszönhetően a kezelő könnyedén kiválaszthatja a legjobb munkapozíciót.

 A Automatizált terményspecifikus beállítások – akár 10 különféle növényhez.

 A Az alapfelszereltség részét képező hátsó kamera képe közvetlenül a TechTouch terminálon jelenik 
meg, és kiváló információt nyújt arról, hogy mi történik a kombájn mögött. 

 A A kombájnt előkészítettük egy opcionális második kamera felszerelésére is.

MŰKÖDTETÉS ÉS KONTROL KARNYÚJTÁSNYIRA
A TechTouch terminál minden, működéssel kapcsolatos művelet vezérlési központja. Az érintőképernyőről 
is elérhető, vagy használhatja az egyedülálló biztonsági navigátort is a kívánt képernyő megjelenítésére.

Az általános információs 
képernyő mindig látható 
a kijelző bal felső sarkában. 
Ez a motorfordulatszámot és 
a menetsebességet mutatja. 
Mellette láthatók az üzemanyag- és 
AdBlue-szintjelzők valamint az olaj- 
és motorhőmérséklet-jelzők. A kijelző 
a magtartály és az ürítőcsiga állapotát 
is megjeleníti grafikus formában.

A kombájn könnyen olvasható 
főmenü-kijelzései mutatják 
a beállított és a tényleges 
vágóasztal-magasságot, a 
szalmarázóládákon és a rostákon 
mért szemveszteséget, valamint 
a kalászvisszahordás mértékét. 
Ez alatt a tényleges vágóasztal-
magasság, a dobfordulatszám, 
az elülső és hátsó dobhézag, 
a szelelőventilátor- fordulatszám 
és az alsó és felső tisztítórosta 
aktuális beállításai láthatók. 
Az ikonokhoz kapcsolt gyorsgombok 
segítségével minden beállítás 
könnyedén módosítható.

A terminál alján található ablakokat 
Info Plus képernyőknek hívjuk. 
Itt a kezelő különböző képernyők 
közül választhat, amelyek részletes 
információkkal szolgálnak a kombájn 
működéséről. Például, a kezelő 
egy pillantással át tudja tekinteni a 
motor- és tengely-fordulatszámokat, 
és meggyőződhet a rendszer 
megfelelő működéséről.

A terminálképernyő alján két 
kameranézet jeleníthető meg. 
A kezelő dönthet arról, hogy a 
hátsó kamera képét folyamatosan 
vagy csak például hátramenetben 
kívánja kivetíteni. A kamera képe 
gyorsan és biztonságosan, egy 
gombnyomásra teljes képernyős 
megjelenítésre váltható.
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FUSE  SYNCHRON ISED

connect
FUSE  SYNCHRON ISED

Automata 
kormányzás 
bekapcsolása

AUTOMATA 
KORMÁNYZÁS 
ÉS PRECÍZIÓS 
GAZDÁLKODÁS A legújabb technológiát felhasználva az MF Guide 

opcióval nagyobb teljesítmény érhető el, optimalizálható 
a táblabejárás és automata kormányzás valósítható 
meg. A terminálról egyszerűen kezelhető MF Guide 

akár 5 cm-es pontossággal is képes működni, továbbá 
RTK korrekciós jel is használható szükség esetén. 

Az automatizált funkciók lehetővé teszik, hogy a kezelő 
figyelme a gép teljesítményére koncentrálódjon. 

Egy, a multifunkciós karon lévő gomb segítségével 
a táblavégi fordulóknál ki-/bekapcsolható a rendszer.

 Információs naplózás
A terminál a lenullázható napi számlálók 
alapján képes információt szolgáltatni 
a betakarított terület nagyságáról, a 
felhasznált üzemanyag-mennyiségről 
és az üzemidőről. Az egyszerűbb 
kezelhetőség érdekében a táblák 
elnevezhetők, és a gép teljesítményéről 
táblákhoz kapcsoltan gyűjthetők adatok.

ADATKAPCSOLATBAN BÁRHOL. 
BÁRMIKOR. 

TÖBB HASZNOS MUNKAIDŐ, OPTIMALIZÁLT 
KARBANTARTÁS ÉS INTELLIGENSEBB 
SZOLGÁLTATÁSOK AZ MF CONNECT-TEL.

A TULAJDONOS, A MÁRKAKERESKEDŐ ÉS A 
KOMBÁJN 100%-OS ADATKAPCSOLATBAN! 
Az MF Connect egy olyan flottamonitorozási rendszer, amelyben 
az ügyfelek felügyelet alatt tarthatják Massey Ferguson gépeiket. 

A gépműveletek és a munkagépek működési paramétereinek 
gyakorlatilag valós idejű figyelemmel kísérése mobiltelefonon, 
tableten vagy asztali gépen, sohasem volt ennél egyszerűbb. 

Ezzel lehetővé válik, hogy a tulajdonosok és menedzserek 
hatékonyabban irányítsák a munkaműveleteket, és például 
távoli diagnosztikával segítsék elő a működési hatékonyságot, 
biztosítva ezzel a maximális hasznos üzemidőt.

MF Guide munkafolyamat-képernyő

Beállítási képernyő

INFORMÁCIÓ 
– BÁRHOL ÉS 

BÁRMIKOR 
LEGYEN IS 

RÁ SZÜKSÉG 

RÖGZÍTSE KÖLTSÉGEIT, ÉS BIZTOSÍTSA MF BETA 
KOMBÁJNJA OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉT AZ 
MF CARE SEGÍTSÉGÉVEL.
Az MF Care szolgáltatás és a kiterjesztettgarancia-szerződések 
rugalmasan igazodnak az Ön fizetési, és üzemidőre 
vonatkozó elvárásaihoz. A rendszeres szerviz megelőző 
jellegű karbantartást biztosít – kiszűri a hibákat mielőtt azok 
problémához vezetnének, csökkentve ezáltal az állásidőt. 
Az AGCO Parts eredeti alkatrészeket felhasználó hiánytalan 
szervizkönyv is növeli traktorának használtgép-értékét.

 A Traktora használtgép-értékének maximalizálása

 A Rugalmas feltételek és hosszú időtávú díjcsomagok

 A A forgalomba helyezést követő 12 hónapig áll rendelkezésre

 A A helyszíni vagy műhelyben történő szervizbeavatkozáshoz 
tapasztalt MF technikusok állnak rendelkezésre

EZÜST ARANY

RÉSZLETEK

RENDSZERES 
KARBANTARTÁSRA 
VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK
A szolgáltatási csomag 
tartalmaz minden előírt 
karbantartási munkát, 
rögzített árakon.

JAVÍTÁSI SZERZŐDÉSEK 
Kiterjesztettgarancia-
szerződések, melyek 
háttérbiztonságot jelentenek 
a javítási (kivéve az 
elhasználódásból adódó) 
költségek kézben tartására. 
Többlettel rendelkező vagy 
többlet nélküli árszabás 
opcióként érhető el.

GÉPTÍPUS Mind Mind

RENDSZERES 
KARBANTARTÁS*  IGEN IGEN

JAVÍTÁSI KÖLTSÉG NEM IGEN

ÖNRÉSZ NEM Opció: €0, €190, €490

*az AGCO által megállapított listaár kizárólag a kiterjesztett garanciára vonatkozik, és nem 
tartalmazza a karbantartást. 

A MASSEY FERGUSON SZOLGÁLTATÁSOK  
TELJES KÖRŰ ÉS HATÉKONY KÍNÁLATÁT NYÚJTJA

6 000 óra
5 év

3 000 óra
5 év

50 000 bála
5 év

6 000 óra
5 év

2 000 óra
3 év

Csak ISOBUS-
kompatibilis 

gépek esetében

25 000 bála
3 év
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PARALEVEL 
RENDSZER
A KORSZERŰ ÖNSZINTEZŐ MECHANIKA 
MÉG A LEGNEHEZEBB TEREPEN 
IS LEHETŐVÉ TESZI A MUNKÁT

20% (4WD) 15% (2WD)

SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG 3.5 MÉTEREN BELÜL 
(5-ládás típusokon 800-as, 6-ládás típusukon 650-es gumiabroncsok esetén)

Mind az MF BETA 7360, mind pedig az MF BETA 7370 
rendelkezésre áll ParaLevel változatban is. A letisztult 
működésű párhuzam-felfüggesztésű rendszer automata 
szintezést biztosít akár 20%-os keresztirányú lejtés 
esetén is (4WD). 

A ParaLevel automatikusan szintezi a gépet és 
gondoskodik arról, hogy annak részegységei folyamatosan 
csúcsteljesítménnyel működjenek. Lejtős területen 
dolgozva mindez fenntartja a kombájn teljesítményét, 
csökkenti a veszteségeket és javítja a szemtisztaságot. 

A ParaLevel kombájnok alapfelszereltségben 
összkerékhajtással rendelkeznek, ami minden 
körülmények között fokozza a hajtásbiztonságot és 
az irányíthatóságot. A 2-kerékhajtás opció.

MF 7360 / 7370 PLi (VÁLTOZAT)
A kifejezetten hegyes-dombos területekre az MF BETA 7360 /  
7370 PLi típusok valók. Ebben az esetben (csakúgy, 
mint a ParaLevel rendszer estében) az összkerékhajtás 
alapfelszereltség, és felfelé haladva 30%-os, lefelé 10%-os 
meredekségig automata szintezés működik.

Ez a rendszer a kombájn működésének hatékonyságát 
szélsőséges terepviszonyok mellett is képes fenntartani. 
Automatikus és zökkenőmentes működésének köszönhetően a 
kezelő biztonságban koncentrálhat a betakarítási teljesítményre.
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ALKATRÉSZEK  
ÉS SZERVIZ
A TELJES GÉPÉLETTARTAMRA SZÓLÓ  

TERMÉKTÁMOGATÁS  
RENDKÍVÜL FONTOS

A mezőgazdasági gépek beszerzése, üzemeltetése és 
karbantartása komplex feladat, de Ön nyugodtan hátradőlhet, 
hiszen terméktámogatásunk és ügyfélszolgálatunk mindig 
kiemelt odafigyeléssel segíti az Ön munkáját. A Massey Ferguson 
ügyfeleként biztosra veheti, hogy az Ön tevékenységét valóban átlátó 
szakértő márkakereskedőink részéről személyre szabott, készséges 
és barátságos kiszolgálásban részesül.

Alkatrész- és szervizrészlegünk működésében nincs kieső idő, mivel 
nem szeretnénk, hogy egy gép állni kényszerüljön. Mindaddig, amíg 
Ön Massey Ferguson géppel rendelkezik, mi a rendelkezésére állunk.

Minden egyes eladott gép kapcsán büszkeséget és felelősséget 
érzünk, és küldetésünknek tekintjük, hogy az Ön által megvásárolt 
gép megbízhatóan működjön minden egyes alkalommal, amikor Ön 
használni kívánja.

AZ MF BETA KOMBÁJNT 
ÚGY TERVEZTÜK, 

HOGY A RENDSZERES 
KARBANTARTÁSA GYORS, 

ÁTTEKINTHETŐ, EGYSZERŰ ÉS 
KÖLTSÉGHATÉKONY LEGYEN. 

Azért, hogy a mindennapi karbantartást 
gyorssá, áttekinthetővé és egyszerűvé tegyük, 

a praktikumot az ésszerűséggel elegyítettük, 
és kiküszöböltük a kombájnkarbantartással 

járó kellemetlenségeket. Így amellett, 
hogy hamarabb láthat munkához, még 

több szabadidővel is rendelkezhet. 
A Massey Ferguson MF BETA kombájnok 
esetében a gépudvarban a napi munkára 

való felkészítés minimális időt vesz igénybe.

„  A kivehető magtálca-
szekciókhoz való könnyű 
hozzáférésnek köszönhetően 
gyorsan el tudom végezni 
a munkát.

” A levegőszűrő ellenőrzése és tisztítása

A hűtőradiátor a tisztítás érdekében könnyen hozzáférhető 

Megvilágítással rendelkező, egy darabból álló panelek 
teszik lehetővé a gyors ellenőrzési célú hozzáférést

Egyszerű üzemanyag-feltöltés: a két tartály az egyszerű 
hozzáférés érdekében egymás mellett található.

Egyszerű átállás szalmaszecskázásról rendrakásra 

A motortér és a magtartály egy levehető létra 
segítségével biztonságosan megközelíthető
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MINDIG ÖN MELLETT 
ÁLLUNK, HOGY NÖVELJÜK 
NYERESÉGESSÉGÉT 
ÉS HATÉKONYSÁGÁT
ÜDVÖZLI ÖNT AZ MF SERVICES – MINDEN 
AMIRE SZÜKSÉGE VAN MF BETA KOMBÁJNJA 
ÜZEMELTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁHOZ.

A könnyen hozzáférhető és rugalmas MF szerviz segít az üzemeltetési 
költségek kézben tartásában, a költségvetés és az üzleti terv realizálásában. 
Mindezek érdekében biztosítja, hogy a gép minden üzemórája hozzáadott 
érték legyen, így Ön szabadon koncentrálhasson mezőgazdasági tevékenysége 
fő feladataira.

A szervizanyagok teljes körűen rendelkezésre álló készlete minden eddiginél 
könnyebbé teszi a Massey Ferguson gépek fenntartását és üzemeltetését.

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési 
feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem 
érhető el összes csomag minden országban. 

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / 
forgalmazójától.

MASSEY FERGUSON 
MÁRKAKERESKEDŐI 
HÁLÓZAT
Az Ön MF márkakereskedője az adott országrész 
egyik legjobb mezőgazdasági gépszakértője. 
Mindig bizalommal fordulhat márkakereskedőjéhez 
a legjobb értékesítési, karbantartási, javítási 
szolgáltatásokért, vagy éppen alkatrész vagy új 
gép vásárlása ügyében.

TÖBB MINT 4700 SZERVIZ- ÉS 
JAVÍTÁSI PONT VILÁGSZERTE

AGCO FINANCE
A TÖKÉLETES FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁST 
BIZTOSÍTJA VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA.

Az AGCO Finance a Massey Ferguson 
integrált, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó 
részlege, amely az Ön vállalkozására szabott 
pénzügyi megoldásokat kínál, többek között 
lízingre, hitelre, zártvégű lízingre, teljes 
szolgáltatási csomagokra, tartós bérletre, és 
az MF Care kiterjesztettgarancia-szerződések 
finanszírozására is.

MASSEY FERGUSON 
AJÁNDÉKTÁRGYAK
MOST MÁR ÖN IS LEHET OLYAN STÍLUSOS, 
MINT A MASSEY FERGUSONJA.

Egy olyan sapkát keres, amely illik az MF BETA 
kombájnjához... vagy stílusos és tartós 
munkaruházatot venne? 

Kiváló minőségű termékek exkluzív kínálatával 
rendelkezünk, melyek egyszerűen csak 
megtetszhetnek Önnek vagy családtagjainak, 
illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez 
jelentkezzen be online áruházunkba:

Shop.MasseyFerguson.Com

EREDETI 
MASSEY FERGUSON 
ALKATRÉSZEK
A LEGJOBB GARANCIÁT JELENTIK ARRA, 
HOGY AZ ÚJ MF BETA KOMBÁJNJA IDŐVEL IS 
MEGŐRIZZE ÉRTÉKÉT, ÉS VÉDVE LEGYEN A NEM 
TERVEZETT ÁLLÁSIDŐKKEL SZEMBEN.

Válasszon kiegészítőink széles választékából, 
melyek között kenőanyagokat, AdBlue-t, 
ápolószereket, fülkekiegészítőket és még sok más 
dolgot találhat. Minden kiegészítő kizárólagosan az 
MF márkakereskedőjétől vásárolható meg.

Az „AGCO Parts Books 
To Go“ okostelefon-
alkalmazás használatával 
gyorsan és egyszerűen 
beazonosíthatja a 
szükséges MF alkatrészt, 
és közvetlenül 
meg is rendelheti. 
Az alkalmazás 
letölthető az App Store 
vagy a Google Play 
Áruház felületén. 
Személyes hozzáférési 
adatai rendelkezésre 
állnak MF márkakereskedőjénél.

AGCO 
„HARVEST PROMISE“ 
SZOLGÁLTATÁS
BETAKARÍTÁSI MUNKÁIT BIZTOS 
HÁTTÉRREL TÁMOGATJUK

Az AGCO „Harvest Promise“ szolgáltatása a 
garanciavállalásunk arra, hogy abban a kivételes 
esetben, ha nem tudjuk 48 órán belül eljuttatni 
Önhöz a szükséges alkatrészeket, márkakereskedői 
hálózatunkon keresztül segítünk Önnek, vagy 
akár egy gépi szolgáltató bevonásával folytatjuk 
terménye betakarítását, amíg az Ön gépe ismét 
üzemkész nem lesz.*
*Szerződéses feltételeink mérvadóak. Kizárólag bizonyos országokban áll 
rendelkezésre.
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Vágóasztal és ferdefelhordó MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL (i) MF BETA 7370 PL (i)

Rendelkezésre álló vágásszélességek FreeFlow esetében (m) 4,80 - 7,60 4,80 - 7,60 4,80 - 7,60 4,80 - 7,60

Rendelkezésre álló vágásszélességek PowerFlow esetében (m) 5,50 - 6,80 5,50 - 7,70 5,50 - 6,80 (6,20) 5,50 - 6,80 (6,20)

Vágóasztal- és ferdefelhordó-visszaforgatás l l l l

Automata motollafordulatszám-állítás l l l l

TerraControl II automatikus vágásmagasság-szabályozás l l l l

TerraControl II Autolevel vágóasztal és talajnyomás-érzékelés l l l l

Power Feed behúzógörgő l l l l

Nagy inerciájú cséplődob

8 + 8 ballasztrúd l l l l

Szélesség / átmérő (mm) 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600

Fordulatszám-tartomány (f/p) 380 - 1100 430 - 1210 380 - 1100 430 - 1210

Dobkosár

ABC dobkosár (fokok) 14 14 14 14

Verőlécek száma 12 12 12 12

Dobkosár átfogási szöge (fok) 120 120 120 120

Felület m2 0,83 0,99 0,83 0,99

Multicrop Separator

Szélesség / átmérő (mm) 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600

Leválasztókosár

Verőlécek száma 8 8 8 8

Felület m2 0,9 1,07 0,9 1,07

Elfordítható kosárrendszer l l l l

Szalmarázó ládák

Ládák száma / lépcsők száma 5 / 4 6 / 4 5 / 4 6 / 4 

Leválasztási felület (m2) 5,73 6,81 5,73 6,81

Rostaszekrény

Magtálca magas osztóbordákkal l l l l

Elektromosan állítható felső és alsó rosta l l l l

Teljes felület (m2) 4,67 5,58 4,67 5,58

Teljes szélességű, nagy légáramú ventilátor l l l l

Ventilátorsebesség (f/p) 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050

Kalászvisszahordás kijelzése l l l l

Ventilátor-fordulatszám elektromos állítása fülkéből l l l l

Magtartály

Lökettérfogat (liter) 9000 9000 8600 8600

Ürítési sebesség (l/s) 105 105 105 105 

Ürítőcsiga hossza (m) 5 5 5 5

Ürítési magasság (m) 4,45 4,45 4,45 4,45

3200 – 4000 mm

8280 – 9040 mm

SPECIFIKÁCIÓ 
(ALAPFELSZERELTSÉG)

Opciók

Szalmakezelés MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL (i) MF BETA 7370 PL (i)

6-soros szalmaszecskázó l l l l

Kések száma 72 88 72 88

Motor

AGCO Power szelektív katalitikus redukció (SCR) l l l l

Lökettérfogat (liter) 7,4 8,4 7,4 8,4

Teljesítmény (ISO 14396) LE/kW *Power Boost rásegítéssel 276/203 – 306*/225 320/ 235 – 360*/265 276/203 – 306*/225 320 / 235 – 360*/265

Üzemanyagtartály kapacitása (liter) 620 620 620 620 

AdBlue (liter) 80 80 80 80

Sebességváltó

Hidrosztatikus / 4 sebességfokozat l l l l

Gumiabroncsok

Elülső 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32

Hátsó 460/70 R 24 460/70 R 24 540/65 R 24 540/65 R 24

Fülke

Skyline Fűtés, légkondicionálás, osztott, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök,  
légrugós kezelőülés, 3D kormányoszlop, TechTouch terminál, hűtőláda, hátsó kamera 

Méretek

Teljes hossz, vágóasztal nélkül (mm) 8910 9000 9100 9000

Szélesség vágóasztal nélkül (standard gumiabroncsokkal (mm) 3645 3900 3550  3870 

Tömeg (kg) 13500 14000 14800 (15200) (i) 15300 (15700) (i)

MF BETA 7360 MF BETA 7370 MF BETA 7360 PL MF BETA 7370 PL
JELMAGYARÁZAT
l  Alapfelszereltség
m  Opcionális
–  Nem áll rendelkezésre
*  A piaci jogszabályoktól függően
J  ISO TR14396

ParaLevel Combine – – m m

2-kerékhajtás l l m (nem PL i) m (nem PL i)

Szalmakezelés

Elektromosan állítható terelőlemezekkel rendelkező 
szecskázóburkolat, és tükörszimmetrikus működtetés m m m m

Pelyvaterítő m m m (nem PL i) m (nem PL i)

Gumiabroncsok (nem PL i)

Elülső 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32

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.

Elülső 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32 710/75 R 32

Elülső 900/60 R 32 900/60 R 32 – –

3,5 m alatt 800/65 R 32 650/75 R 32 800/65 R 32 650/75 R 32

Gumihevederes járószerkezet

ATRAK hevederes járószerkezet – m – –

Nagy áteresztőképességű felső rosta kukoricához m m m m

Ventilátorlassítás, 270-840 f/p m m m m

Kiegészítők 4WD hátsó híd (a ParaLevel változaton alapfelszereltség), multimédia rendszer navigációval, kukoricafelszerelés, légkompresszor, 
borsó- és babkészlet, automata kormányzási rendszer, hozammérő, nedvességmérő, LED munkalámpa-csomag.

3500 mm

3130 31



www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
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