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Centrul de Excelență pentru Recoltare 
Massey Ferguson – inginerie și fabricație de precizie.

Aici ia viață fiecare utilaj, aici sunt asamblate toate piesele, 
oricât de mici, pentru a forma în cele din urmă utilaje cu 
capacități excepționale. Fabrica de combine de la Breganze 
este situată în frumoasa provincie Vicenza din Italia. La fel ca 
celelalte unități de producție Massey Ferguson din întreaga 
lume, fabrica de la Breganze are o istorie îndelungată și 
glorioasă în domeniul fabricației de utilaje agricole. 

Fabrica din Breganze produce combine de recoltat din gama 
medie și IDEAL pentru Massey Ferguson, care le distribuie în 
toată lumea. Această unitate modernă se întinde pe 25 de 
hectare și are peste 600 de angajați. Combinele de recoltat 
de la Breganze sunt fabricate folosind tehnologii de ultimă 
generație și sunt concepute după cele mai înalte specificații 
și criterii de calitate de către o echipă extrem de dedicată.

Astăzi, Breganze produce combine echipate cu o gamă variată 
de tehnologii de treierare. Toate combinele sunt completate de 
o gamă de hedere FreeFlow, PowerFlow sau pentru porumb, de 
diferite dimensiuni, concepute să maximizeze viteza de recoltare 
și eficiența, în paralel cu reducerea la minimum a pierderilor.

Versatilitate fără egal  
Combina de recoltat MF ACTIVA 7340 este 
construită la cele mai înalte standarde. Un utilaj flexibil 
și fiabil, care acționează delicat asupra boabelor și 
paielor. Împreună cu un motor cu 4 cilindri care 
va minimiza costurile de recoltare pentru proprietar.

Cabina special proiectată oferă operatorului 
un mediu silențios, confortabil, cu comenzi 
poziționate ergonomic și vizibilitate panoramică.  

Breganze, Italia MF ACTIVA 7340

Cuprins

MF ACTIVA 7340 176 CP 5 căișori
Buncăr de boabe 

de 5.200 l
Dimensiune heder 4-6 m
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Cabina Elegance
Faceți-vă viața mai ușoară

Tabloul de bord principal cu comenzile

*manual standard, electric opțional prin APD

Cabina Elegance este proiectată pentru a oferi 
operatorului un mediu de lucru productiv perfect. 
Aceasta îmbină comoditatea excelentă cu confortul 
desăvârșit, chiar și după multe ore de lucru.  

Comenzile sunt amplasate ergonomic, astfel 
că operarea combinei este simplă și ușoară. 
Caracteristicile includ: aer condiționat, încălzire, 
oglinzi reglabile și vizibilitate excelentă.*

Indicatorul de control al înălțimii, monitorul 
pentru viteza arborelui și contorul de 
hectare fac parte din oferta standard.

Maneta multifuncțională ergonomică îi oferă 
operatorului control deplin și confortabil.

01 Ridicare/coborâre rabator
02 Reglaj față/spate rabator
03 Heder sus/jos
04 Rabator – încetinire
05 Rabator – accelerare
06 Șnec descărcare – retragere
07 Șnec descărcare – extindere
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Calitatea treierării 
în inima combinei

Biter posterior

Reglare independentă 
a contrabătătorului

Contrabătător ABC

Bătător ultra-rezistent

Sârme distanțate 
diferit

Contrabătător secțional
(opțional îngust și lat)

Componentele de treierat au fost optimizate pentru a se potrivi oricărei 
culturi. Un bătător robust de 600 mm pe 1340 mm, cu opt bare riflate 
treieră delicat și precis. Acesta poate face față unei game largi de culturi, 
de la graminee până la culturile cu boabe mici și porumb.

Contrabătătorul poate fi reglat, în mod remarcabil, înainte și înapoi din 
cabină în funcție de diferitele condiții ale culturilor. Sârmele contrabătătorului 
sunt distanțate diferit pe acesta, oferind o treierare excelentă în 
prima secțiune, alături de o separare maximă în cea de-a doua.

Contrabătătorul ABC este montat în spatele contrabătătorului principal, ceea 
ce extinde capacitatea de separare. Acesta poate fi reglat în trei poziții pentru 
a obține cele mai bune performanțe, sporind suprafața de separare cu 20 %.

Un contrabătător secțional opțional permite o schimbare 
rapidă de la culturile cu bob mic la cele cu bob mare.

Opțional bătător și contrabătător pentru orez
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Performanță înaltă de separare 
Căișorii lungi sunt prevăzuți cu 
patru trepte cu „pereți activi”. 
Secțiunile verticale cu o înălțime 
de 21 cm ale treptelor căișorilor 
sunt prevăzute cu grilaje perforate. 
Acestea sunt cele mai înalte 
disponibile dintre toate combinele 
convenționale. Treptele frontale ale 
căișorilor sunt special ranforsate 
pentru recoltarea porumbului.

Design de mare 
capacitate al sitelor
Tava de boabe, cu o acțiune opusă, 
agită materialul de la contrabătător, 
creând două straturi separate de 
boabe și pleavă care vor fi separate 
de ventilatorul volumetric puternic. 
Sitele complet reglabile au un design 
special cu lamele, care asigură 
mostre de boabe extrem de curate, 
indiferent de cultură. Îndepărtarea 
acestora pentru curățare se face 
foarte ușor, cu efort minim.

Calitatea paielor
Calitatea înaltă a paielor este garantată de sistemul delicat de treierare, asigurând brazde uniforme perfecte pentru producerea unor baloți cilindrici sau paralelipipedici 
mici și mari. Porțile pentru brazde standard vă permit să setați lățimea dorită pentru a asigura dimensiunea perfectă. Se pot monta ușor înălțătoare pentru condiții 
de umiditate. Conservarea paielor în acest mod face ca cifrele legate de consumul de carburant să fie și mai mici, reducând și mai mult costurile de recoltare.
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Massey Ferguson, dealerii și distribuitorii săi sunt întotdeauna pregătiți 
să vă ofere toată asistența posibilă pentru achiziția dvs.

Câtă importanță 
acordați motorului 
combinei? 

Vă asigurăm că motorul dvs. AGCO POWER cu 4 cilindri și 4,9 litri 
a fost conceput în concordanță cu cele mai recente reglementări în 
materie de emisii, folosind tehnologia SCR de a treia generație, ceea 
ce înseamnă că dispune efectiv de una dintre cele mai avansate 
proiectări de pe piață. Asigură o protecție sporită a mediului, iar 
costurile de operare vor fi printre cele mai scăzute din acest sector. 

De asemenea, performanțele sunt și ele esențiale – vă putem asigura 
că alimentarea cu carburant a fost concepută pentru a oferi o curbă de 
cuplu uniformă, de care combina are nevoie pentru a menține un debit 
de recoltare constant sub sarcină, în orice condiții. În plus, angrenajele 
cu frecare redusă vă vor oferi un consum de carburant incredibil de 
redus per tonă, alături de o excelentă economie de carburant.

Notă:  Acum este disponibilă o versiune cu alimentare pentru reglementare mai 
slabă fără AdBlue® pentru piețele care nu trebuie să se conformeze.

Asistență completă din 
partea serviciilor MF

*  Este posibil ca pachetul de service și garanție extinsă MFCare să nu fie întotdeauna disponibil sau poate depinde de piață. 
Contactați dealerul Massey Ferguson pentru a verifica disponibilitatea în regiunea dvs. Sub rezerva unor termeni și condiții.

Agricultura poate fi o afacere dificilă, de aceea, ne vom asigura că beneficiați de asistență 
oricând aveți nevoie și în perioadele cruciale ale anului. Dealerii noștri se angajează să găsească 
produsul adecvat pentru dvs. și să vă ofere asistența, serviciile și piesele necesare la cele mai 
înalte standarde. Veți deveni parte a unei familii devotate de specialiști extrem de competenți 
care fac tot posibilul pentru a vă oferi asistență veritabilă și servicii de înaltă calitate. 

Înțelegem ce înseamnă agricultura și suntem conștienți de provocările cu care se confruntă fiecare individ, astfel 
că dealerii noștri vă pot ajuta să vă planificați un viitor de succes. Întrebați dealerul dvs. despre pachetele noastre 
de finanțare care pot include leasingul financiar, leasingul operațional, închirierea sau facilități de împrumut. 

Vă puteți proteja, de asemenea, investiția cu un pachet de service și garanție extinsă MFCare*, 
o soluție completă menită să ofere combinei dvs. o îngrijire deplină, inclusiv întreținere de 
rutină, acoperirea costurilor de reparații și o garanție completă asigurată de AGCO.
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MF ACTIVA 7340
Heder cu sistem Terra Control standard* 

Lățimea de tăiere (m) 4,2 – 6
Frecvența de tăiere (curse/min) 1.220

Elevator de culturi cu inversor standard
Lanțuri (nr.) 3

Bătător
Diametru (mm) 600

Lățime carcasă bătător (mm) 1.346
Bare riflate (nr.) 8
Contrabătător

Bare (nr.) 12 
Unghi de înfășurare (grade) 106 grade
Modul de treierare ABC

Bare (nr.) 2
Poziții (nr.) 3

Căișori
Căișori/trepte (nr.) 5/4

Suprafața de separare (m2) 5,73
Site

Suprafața de cernere (m2) 4,67
Retur reziduuri bătător

Ventilare
Ventilator volumetric

Turație (rpm) 350 – 1050

MF ACTIVA 7340
Buncărul de boabe

Capacitate (l) 5.200
Viteza de descărcare (l/s) 72

Înălțimea tubului de descărcare (m) 4,20
Lungimea tubului de descărcare (m) 4

Cabină silențioasă cu aer condiționat
Sistem de aer condiționat l

Încălzire l

Computer de bord l

Motor
Tip AGCO Power cu 4 cilindri, de 4,9 l

Putere nominală CP (kW) 176 CP (129 KW)
Sistem alimentare Injecție electronică

Rezervor de carburant (litri) 450 (AdBlue® 80 litri)
Versiune LRC (piețe neconforme)  m (fără AdBlue®)

Transmisie
Tip Hidrostatică

Cutie de viteze (nr.) 3
Frâne principale Tip de disc

Pneuri
Pneuri față 620/75 R30

Pneuri spate 400/70-20

Împrăștietor de pleavă 
Kit pentru porumb
Kit pentru culturi cu bob mic
Faruri de lucru suplimentare
Pneuri opționale mai late față/spate
Tocător de paie
Șenile

Deflectoare electrice pentru tocătorul de paie
Monitor de performanțe
Ridicătoare pentru cultură
Ladă frigorifică
Site electrice
Monitor pentru pierderea boabelor

S-au depus toate eforturile pentru a ne 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 specificațiile trebuie verificate cu dealerul sau distribuitorul dvs. Massey Ferguson înainte de orice achiziție.

Specificații

l Standard   m Opțional * sunt incluși senzori numai pe heder 

Lista accesoriilor opționale

Sistem Freeflow cu ridicătoare
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